
ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA 
Sekce měnová a statistiky 
 

       V Praze dne 22. října 2004 
 
 
 

Materiál k projednání v bankovní radě České národní banky 
 
 
10. situační zpráva o hospodářském a měnovém vývoji 

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

 Část I 
Předkládací zpráva 

Část II 
Situační zpráva o hospodářském a měnovém 
vývoji 
Příloha č. 1: Aktuální výsledky hospodaření 
státního rozpočtu 
Příloha č. 2: Ostatní cenové okruhy 
Příloha č. 3: Aktuální vývoj na trhu práce 
Příloha č. 4: Peníze a úvěry 
Příloha č. 5: Nabídková strana 
Příloha č. 6: Platební bilance 
Příloha č. 7: ČR a rozpočet EU 
Příloha č. 8: Aktuální ceny nemovitostí 
Příloha č. 9: Výhled nefinančních korporací  
a firem na nejbližší období 
 
Část III 
Tisková zpráva má standardní obsah 
a vyplyne z jednání bankovní rady. 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Předkladatel:   Tomáš Holub 

Ředitel odboru: David Vávra 

Zpracovatel:      Sekce měnová a statistiky 



 

          Část I 

 
 

 

 
 
 

Předkládací  zpráva 
 
 
Situační zpráva o hospodářském a měnovém vývoji se předkládá podle plánu práce bankovní 
rady na II. pololetí 2004. Obsahuje přílohy: Aktuální výsledky hospodaření státního rozpočtu, 
Ostatní cenové okruhy, Aktuální vývoj na trhu práce, Peníze a úvěry, Nabídková strana, 
Platební bilance, ČR a rozpočet EU, Aktuální ceny nemovitostí a Výhled nefinančních 
korporací a firem na nejbližší období. 

 



         Část II 

 

O b s a h 
 

I. SHRNUTÍ ……………………………………………………………… 1 
I.1   Předpoklady a počáteční podmínky prognózy ……………………………………. 1 
I.2   Vyznění prognózy ………………………………………………………………… 2 
I.3   Alternativní scénáře ……………………………………………………………….. 5 
I.4   Srovnávací tabulka změn v prognóze ……………………………………………… 5 
 
 
II. MAKROEKONOMICKÁ PROGNÓZA …………………………… 8 
II.1   Předpoklady o vývoji vnějšího prostředí ………………………………………… 8 
II.2   Předpoklady o vývoji fiskální politiky …………………………………………… 12 
II.3   Předpoklady počátečních podmínek a hodnocení  
        současného hospodářského vývoje ……………………………………………….. 13 
II.4   Předpoklady ekonomických mechanismů ………………………………………..  23 
II.5   Vyznění prognózy …………………………………………………………………23 
 
 
III. ALTERNATIVNÍ SCÉNÁŘE ……………………………………… 35 
III.1   Rizika základního scénáře ……………………………………………………….. 35 
III.2   Srovnání prognózy s externími prognózami ……………………………………... 37 
 
 
 
 
Příloha č. 1: Aktuální výsledky hospodaření státního rozpočtu 
Příloha č. 2: Ostatní cenové okruhy 
Příloha č. 3: Aktuální vývoj na trhu práce 
Příloha č. 4: Peníze a úvěry 
Příloha č. 5: Nabídková strana 
Příloha č. 6: Platební bilance 
Příloha č. 7: ČR a rozpočet EU 
Příloha č. 8: Aktuální ceny nemovitostí 
Příloha č. 9: Výhled nefinančních korporací a firem na nejbližší období 
 
 
 
Tabulkové přílohy 
 

 



I. SHRNUTÍ 

I.1     Předpoklady a počáteční podmínky prognózy 

Jednou z podmínek pro sestavení prognózy je určení předpokladů o vývoji vnějšího prostředí. 
ČNB pro tento účel standardně využívá publikaci Consensus Forecast, shrnující předpovědi 
celé řady zahraničních analytických týmů. Podle aktuálních informací této publikace lze 
zahraniční působení na vývoj české ekonomiky i nadále hodnotit příznivě, navzdory vysokým 
cenám ropy.  
 
Prognostický aparát ČNB využívá jako aproximaci zahraničního vývoje údaje o německé 
ekonomice. Přestože nebylo ve druhém čtvrtletí 2004 zcela naplněno očekávání ohledně růstu 
německé ekonomiky, oproti předpokladům červencové prognózy dochází k nepatrnému 
posunu celoročního odhadu směrem nahoru, přesněji z 1,7 % na 1,8 %. Současně došlo ke 
zvýšení odhadu růstu spotřebitelských cen a cen průmyslových výrobců. Za rok 2004 je nyní 
očekáván 1,6% růst spotřebitelských cen a 1,3% růst cen průmyslových výrobců. V roce 2005 
by růst německého HDP měl dosáhnout 1,6 % za mírného zpomalení růstu spotřebitelských 
cen na 1,4 % a stále poměrně vysokého růstu cen průmyslových výrobců okolo 1,5 %. 
 
Cena ropy se v průběhu třetího čtvrtletí odchylovala od očekávání červencové prognózy  
o zhruba 20 % směrem nahoru. Postupně docházelo také k přehodnocení předpovědi 
Consensus Forecast. Aktuální prognóza proto uvažuje cenu uralské ropy na úrovni 35 USD za 
barel pro čtvrté čtvrtletí roku 2004 a její pouze mírný pokles v průběhu roku 2005 k hladině 
31 USD za barel. 
 
Vedle předpokladů o vývoji vnějšího prostředí jsou významným vstupem prognózy také 
předpoklady ohledně domácí ekonomiky. Jedním z těchto předpokladů je odhad působení 
fiskální politiky, který je standardně odvozován z údajů o vývoji deficitu soustavy veřejných 
rozpočtů bez čistých půjček a dotací transformačním institucím. Ve srovnání s červencovou 
prognózou dochází ke snížení očekávaného deficitu soustavy veřejných rozpočtů z 4,6 % na 
4,3 % HDP v roce 2004 a z 4,2 % na 3,5 % HDP v roce 2005. Uvedená změna je především 
odrazem očekávaných vyšších daňových příjmů. Z předpokládaných deficitů veřejných 
rozpočtů je následně odvozeno mírně expanzivní působení fiskální politiky v roce 2004  
a mírně restriktivní působení v roce 2005.  
 
Významnou roli pro vyznění prognózy představují také předpoklady o rovnovážných 
hodnotách klíčových makroekonomických veličin. Rovnovážné hodnoty společně 
s aktuálními hodnotami totiž následně umožňují stanovit počáteční podmínky prognózy, tj. 
aktuální pozici ekonomiky v rámci hospodářského cyklu a momentální nastavení měnových 
podmínek. Samotný vývoj rovnovážných hodnot potom představuje rámec základního 
směřování prognózy. Mezi veličiny takto rámující prognózu patří rovnovážné reálné úrokové 
sazby, rovnovážný reálný kurz a potenciální výstup. 
 
V době od zpracování červencové prognózy nebyly zjištěny informace, které by vedly 
k přehodnocení vývoje rovnovážných reálných úrokových sazeb a rovnovážného reálného 
kurzu. Jednoletá reálná rovnovážná sazba je stejně jako v červenci a dubnu nastavena na 
úroveň 1,5 %. V případě rovnovážného reálného kurzu je taktéž stejně jako v červenci  
a dubnu očekáváno posilování tempem mírně pod 3 % v současnosti, s postupným poklesem 
ke 2 % na konci roku 2006. K mírnému přehodnocení směrem nahoru nicméně dochází 
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v případě odhadu růstu potenciálního (tj. inflaci nezrychlujícího) produktu, který je nyní 
předpokládán mírně nad 3 %. 
 
Pro stanovení počátečních podmínek prognózy jsou vedle hodnot rovnovážných veličin 
využívány informace o minulém a aktuálním vývoji ekonomické aktivity, inflaci, kurzu  
a úrokových sazeb. Veškeré tyto informace spolu se základními poznatky o průběhu 
transmisního mechanismu vedou k následujícímu odhadu nastavení počátečních podmínek.  
 
Zveřejněné informace o ekonomické aktivitě v prvním pololetí roku 2004 potvrdily vizi 
dubnové a červencové prognózy o obratu ekonomické aktivity. Hospodářský růst je tažen 
zejména vývojem investic a exportu, zatímco v případě spotřeby domácností dochází 
k postupnému zpomalení jejího růstu. Toto zpomalení odpovídá vývoji reálných 
disponibilních příjmů domácností a neutrálnímu nastavení úrokové složky měnových 
podmínek ve druhé polovině roku 2003. Rychlý růst investic byl stimulován zlepšením 
exportních vyhlídek v souvislosti s uvolněným působením jak reálného kurzu, tak i reálných 
úrokových sazeb. Udržení vysoké dynamiky investic i v průběhu třetího čtvrtletí je 
podporováno údaji o vývoji peněžních agregátů.  
 
Ačkoliv byl pozorovaný vývoj inflace takřka shodný s představou červencové prognózy, 
došlo k němu v podmínkách proinflačního působení vnějších nákladových faktorů. Poloha 
ekonomiky v rámci hospodářského cyklu tak i nadále působila spíše dezinflačním směrem. 
Konfrontace rychlejšího než očekávaného růstu HDP s naplněním očekávaného růstu inflace 
vedla při zachování předpokladů o průběhu transmise k mírnému zvýšení tempa růstu 
potencionálního výstupu. Souběh rychlejšího růstu HDP a zvýšení tempa růstu potenciálního 
výstupu vedl k zachování náhledu na rychlost uzavírání mezery výstupu v nedávné minulosti. 
Výsledkem analýz je odhad mezery výstupu pro třetí čtvrtletí 2004 nepatrně pod -1 %. 
 
Ze vzájemného vztahu vývoje měnových podmínek a mezery výstupu vyjádřeného 
představou o průběhu transmisního mechanismu, vyplývá uvolněné hodnocení současného 
nastavení měnových podmínek, a to jak v jejich úrokové, tak kurzové části. Zatímco uvolnění 
kurzové složky je od počátku roku díky nominální apreciaci kurzu postupně snižováno, 
úroková složka je naopak uvolňována prostřednictvím růstu inflace a inflačních očekávání.  
K tomuto uvolňování dochází i přes rychlejší než červencovou prognózou očekávaný růst 
dlouhodobých nominálních úrokových sazeb.              

I.2  Vyznění prognózy 

Současná prognóza potvrzuje poselství předchozích dvou prognóz o obratu v ekonomické 
aktivitě v prvním pololetí roku 2004 a o vysokých tempech ekonomického růstu ve zbytku 
roku 2004 a v roce 2005. Prognóza předpokládá růst HDP okolo 4 % do konce roku 2004  
a jeho další mírné urychlení až k úrovni kolem 4,5 % v průběhu roku 2005. Ve srovnání 
s červencovou prognózou mírně přísnější měnové podmínky, restriktivnější působení fiskální 
politiky a mírné přehodnocení tempa růstu potenciálního produktu směrem nahoru posouvá 
uzavření mezery výstupu na konec prvního pololetí roku 2005. Současně s uzavřením mezery 
výstupu je v průběhu roku 2005 očekáván také obrat ve vývoji zaměstnanosti, který se projeví 
jejím pozvolným nárůstem. 
 
Vyšší úroveň ekonomické aktivity je odrazem nejen uvolněného působení měnových 
podmínek, ale také postupujícího zahraničního oživení. Určitou roli sehrál rovněž vstup České 
republiky do Evropské unie, který do jisté míry ovlivnil vývoj vývozu a dovozu. Měnové 
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podmínky jsou hodnoceny jako uvolněné a to v obou svých složkách. Pokračující uvolněné 
působení měnových podmínek přispěje k udržení robustního růstu spotřeby domácností 
a udržení dvouciferného růstu investic.       
 
V případě spotřeby domácností je po mírném poklesu v prvním pololetí roku 2004 očekáváno 
zrychlení k 4 % meziročnímu růstu ke konci roku 2004 a další urychlení v průběhu roku 2005. 
To vyplývá jednak ze zmíněného uvolněného působení úrokové složky měnových podmínek, 
ale také z růstu disponibilního důchodu domácností. Mírné zpomalení růstu reálných mezd 
bude kompenzováno zastavením poklesu zaměstnanosti,  růst reálného objemu mezd tak bude 
dostatečný pro profinancování rostoucí spotřeby.    
 
Přes mírné zvyšování své dynamiky však spotřeba domácností nebude hlavním tahounem 
ekonomického růstu. Tím zůstane vývoj investic, u nichž je očekáván růst okolo 15 % na 
konci roku 2004 s následným mírným zpomalením k 10 % v průběhu roku 2005. Za hlavní 
stimuly investiční aktivity prognóza považuje příznivý vývoj na zahraničních trzích  
a uvolněné působení úrokových sazeb a reálného kurzu. Investiční aktivita firem je totiž do 
značné míry spojena s vývojem jejich exportních aktivit. V jejich případě prognóza 
konzistentně očekává pokračující růst vývozů, reflektující již zmíněné zahraniční oživení  
a uvolněný reálný kurz. Vzhledem k poměrně vysoké dovozní náročnosti jak investic, tak 
samotného vývozu však spojení rychlého růstu vývozu a investic nebude doprovázeno 
zlepšováním čistého vývozu v reálných cenách. Optikou běžných cen však bude vývoj 
zahraničního obchodu konzistentní s postupným snižováním schodku obchodní bilance. 
Opačným směrem ovšem bude působit souběžné zhoršování bilance výnosů. Prognóza proto 
očekává zachování deficitu běžného účtu platební bilance zhruba na úrovni 150 mld. Kč  
v letech 2004 a 2005.   
 
Prognóza předpokládá postupné mírné posilování nominálního kurzu na celém predikčním 
horizontu. Při zhruba neutrálním působení úrokového diferenciálu je mírné posilování kurzu 
dáno pozvolným poklesem rizikové prémie, který vyplývá z konvergence české ekonomiky 
k vyspělým ekonomikám. Posilování kurzu je z hlediska dovozních cen nicméně 
kompenzováno růstem inflace v zahraničí a nárůstem cen některých komodit. Inflace 
dovozních cen proto zůstává mírně kladná nejen do konce roku 2004, ale také v průběhu roku 
2005.  
 
Pro očekávaný vývoj inflace je důležitý souběh vývoje poptávkových tlaků vyplývajících 
z reálné ekonomické aktivity, dovezené inflace a ostatních exogenních faktorů. Přestože jsou 
očekávané poptávkové tlaky spojené s budoucím uzavřením záporné mezery výstupu blízké 
očekávání červencové prognózy a odhad budoucího vývoje dovezené inflace se posouvá 
směrem nahoru, dochází k mírnému posunu prognózy inflace směrem dolů. Tento posun se 
odehrává zejména na horizontu do jednoho roku, na horizontu měnové politiky prognóza 
inflace zůstává v těsné blízkosti středu cílového pásma, resp. bodového cíle. 
 
Důvodem přehodnocení prognózy je změna náhledu na vývoj cen potravin v nejbližších 
měsících, přičemž k přehodnocení dochází především na základě posledního vývoje cen 
zemědělských výrobců. Ty začaly v důsledku velmi dobré úrody klesat rychleji, než bylo 
očekáváno červencovou prognózou.    
 
Ve srovnání s červencovou prognózou tak došlo k mírnému snížení inflace očekávané ke 
konci roku 2004 z 3,2 % na 2,9 %. Pro konec roku 2005, kdy se již hlavní hybnou silou 
inflačního vývoje stane poptávka, potom prognóza stejně jako v červenci očekává inflaci na 
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úrovni 3 %. Dochází však k mírné změně struktury, kdy je zvýšen odhad příspěvku 
regulovaných cen, odhad příspěvku daňových změn se naopak vlivem posunu v jejich 
časování snížil. Výhled vývoje korigované inflace bez pohonných hmot se nemění. 
 
Očekávané zvýšení spotřební daně z cigaret již bylo součástí červencové prognózy. Aktuální 
prognóza pouze posunuje první krok tohoto zvýšení na duben 2005. Druhý krok zůstává 
zachován k lednu 2006. Stejně tak se nemění předpoklad poměrně omezených sekundárních 
efektů těchto změn. 
 
S prognózou je konzistentní přibližná stabilita úrokových sazeb do konce roku 2004 a jejich 
další postupný růst od počátku roku 2005. Ke změně reálných úrokových sazeb však bude 
docházet až v delším horizontu, neboť růst nominálních sazeb bude podle prognózy probíhat 
zhruba stejným tempem, jakým v souvislosti s růstem inflace porostou inflační očekávání.  
V této prognóze je - podobně jako v předchozích prognózách - použit předpoklad, že na 
primární dopady v prognóze zahrnutých úprav nepřímých daní měnová politika nebude 
reagovat a že bude předcházet pouze sekundárním dopadům. 
 
Aktuální prognóza a její změny oproti 7. SZ

I. 3Q2004 7. SZ
Mezera výstupu 10. SZ -0.9 -0.6
RIR gap 10. SZ -0.7 -0.9
RER gap 10. SZ -2.4 -2.9
RMCI gap 10. SZ -0.5 -0.6

II. 4Q2004 1Q2005 2Q2005 3Q2005 4Q2005 1Q2006
10. SZ 2.9 2.1 2.2 2.6 2.8 3.0
7. SZ 3.2 2.8 2.9 3.1 3.0 2.9

10. SZ -0.4 -0.1 0.1 0.3 0.3 0.5
7. SZ -0.2 0.2 0.5 0.7 0.9 1.0

10. SZ 4.4 4.4 4.2 4.4 4.5 4.1
7. SZ 4.2 3.9 4.1 4.0 4.6 4.3

10. SZ 2.7 2.7 2.8 3.0 3.2 3.3
7. SZ 2.6 2.8 3.1 3.4 3.8 4.1

III. 2004 2005
10. SZ 6.4 8.3
7. SZ 6.7 6.2

10. SZ 3.9 5.4
7. SZ 3.6 3.3

10. SZ 10.2 10.0
7. SZ 10.3 10.2

10. SZ -5.4 -5.0
7. SZ -5.5 -5.1

*/ Registrovaná míra nezaměstnanosti ke konci období

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

Míra nezaměstanosti*

BÚ/HDP v b.c. 

CPI

Mezera výstupu

HDP

Implikované sazby

 
Komentář k tabulce: 
 
První blok tabulky zachycuje v prvním sloupci počáteční podmínky predikce, které jsou nezbytné pro její 
sestavení. Mezera výstupu vyjadřuje rozdíl mezi skutečným a potenciálním produktem, kdy záporná hodnota 
indikuje nižší úroveň skutečného produktu proti potenciálnímu produktu. RIR gap zobrazuje rozdíl mezi 
skutečnou a rovnovážnou úrovní reálných úrokových sazeb, přičemž kladná hodnota znamená, že skutečné sazby 
jsou vyšší než rovnovážné. RER gap potom obdobně zachycuje rozdíl mezi skutečnou a rovnovážnou úrovní 
reálného kurzu. Kladná hodnota ukazuje, o kolik procent je skutečný kurz apreciovanější oproti své rovnovážné 
hodnotě. RMCI gap na závěr vyjadřuje celkový pohled na počáteční stav měnových podmínek. Vzniká jako 
vážený průměr RIR a RER gapů. Kladná hodnota ukazuje na přísné počáteční měnové podmínky. Všechny 
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veličiny, mimo RIR gap, vyjadřují v procentech odchylku od rovnovážné hodnoty, v případě RIR gapu je 
odchylka vyjádřená v procentních bodech.  
Druhý sloupec potom vyjadřuje nastavení počátečních podmínek pro současné období předpokládané poslední 
prognózou.  
 
Druhý blok obsahuje veličiny generované jádrovým predikčním aparátem a jejich srovnání s předchozí 
makroekonomickou prognózou.   
 
Třetí blok potom obsahuje predikce ostatních významných makroekonomických veličin, které jsou na jedné 
straně odvozovány od predikcí veličin obsažených v bloku II, na druhé straně jsou ale ovlivňovány také řadou 
jiných faktorů nevystupujících v jádrovém predikčním aparátu a jsou pro hodnocení budoucího vývoje 
ekonomiky podstatné. Nominální a reálná mzda jsou zobrazeny prostřednictvím meziroční změny své hodnoty. 
Míra nezaměstnanosti a podíl běžného účtu platební bilance na HDP jsou v procentech.  
 
Graf: Prognóza inflace 
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I.3   Alternativní scénáře 

V rámci zpracování prognózy byl diskutován alternativní scénář uvažující udržení současných 
vysokých cen ropy s odpovídajícími dopady jak do cenového vývoje, tak do ekonomické 
aktivity v zahraničí. Alternativní scénář přebírá ceny ropy z forwardových kontraktů, které 
leží nad scénářem očekávaným Consensus Forecast a s pomocí modelu NIGEM simuluje 
jejich celkové dopady. Vyšší ceny ropy vedou ke zpomalení ekonomické aktivity v zahraničí 
(referenční Německo) doprovázenému růstem cen a růstem úrokových sazeb. Následně 
dochází také k mírné depreciaci amerického dolaru. Kombinace všech těchto protichůdných 
efektů vede k tlakům na rychlejší růst úrokových sazeb, zejména v důsledku snahy brzdit 
tendence kurzu k oslabování. Nejsilnější tlak k rychlejšímu růstu úrokových sazeb se však 
projevuje až v polovině roku 2005. 

I.4   Srovnávací tabulka změn v prognóze 

Následující část shrnutí přináší srovnání současné a minulé prognózy. Kvantifikuje vlivy 
jednotlivých faktorů, které byly v aktuální prognóze změněny. Srovnávání je provedeno pro 
celkovou inflaci, korigovanou inflaci bez pohonných hmot, mezeru výstupu a  tříměsíční 
úrokové sazby.  
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Trajektorie úrokových sazeb konzistentní se základním scénářem leží zejména na dlouhém 
konci prognózy níže než v červenci. Důvodem je nižší měnověpolitická inflace, tj. inflace, na 
kterou MP reaguje (celková inflace očištěná o dopady daňových změn), a prognóza nižších 
poptávkových tlaků v podobě mezery výstupu. Především na počátku predikčního horizontu 
je meziroční inflace CPI pod minulou prognózou a odráží tak výrazné snížení prognózy cen 
potravin v příštím roce. Na horizontu měnové politiky se sice celková inflace vrací zpět 
na červencovou prognózu, ale jen díky přesunům daňových změn. Prognóza měnověpolitické 
inflace je pak nižší než v červenci, a to na celém predikčním horizontu. 
 
Za poklesem prognózy stojí především budoucí vývoj cen potravin pro konec tohoto a začátek 
příštího roku, který vychází z předpokladu výrazného poklesu CZV v reakci na příznivou 
letošní úrodu (viz řádek Efekty historických dat, exogenních faktorů a NTF). Pokles cen 
potravin potvrzují nejen aktuální data o vývoji cen zemědělských výrobců, ale také týdenní 
výběrová šetření cen potravin. 
 
Trajektorie exogenních veličin se oproti minulé prognóze výrazně nemění. Výhled oživení 
v zemích EU je mírně optimističtější a konzistentně s tím také mírně vyšší zahraniční inflace. 
Avšak referenční scénář zahraničních úrokových sazeb se posouvá mírně dolů. To vytváří 
autonomní tlaky na apreciaci nominálního kurzu a zpřísnění kurzové složky reálných 
měnových podmínek. Zčásti autonomní zpřísnění reálného kurzu pak implikuje menší tlaky 
na růst domácích úrokových sazeb.  
 
Návrat celkové inflace na červencovou prognózu v horizontu měnové politiky jde na vrub 
přesunu realizace daňových úprav (viz řádek Efekty daní). Oproti minulé prognóze sice 
nedochází k přehodnocení dopadů daňových změn, ale mění se jejich časování a struktura. 
Aktuální prognóza přesouvá realizaci úpravy spotřební daně na cigarety z ledna 2005 na 
duben, dále je odložen přesun ubytovacích služeb do vyšší sazby DPH až na rok 2006  
a snížena sazba DPH u vstupů na sportovní a umělecké akce. 
 
V aktuální prognóze bylo provedeno několik expertních úprav (viz Efekty expertních 
úprav), které jdou protiinflačním směrem. Oproti minulé SZ se snižuje odhad fiskálního 
impulzu, který je v příštím roce záporný a je opuštěno expertní zvýšení prognózy cen potravin 
na krátkém konci. Podobně jako v minulé SZ je v rámci expertních úprav převzat současný 
sklon výnosové křivky a přechodně snížena propagace importních cen do inflace, protože za 
jejich historickým vývojem je především růst cen kovů. 
 
Ve srovnání s minulou prognózou nepřehodnocujeme výrazně rovnovážné trajektorie 
reálného kurzu a  reálných sazeb a nemění se ani náš náhled na sílu intratemporální substituce 
(viz Efekt rovnovážných trajektorií a počátečního stavu). Historický vývoj inflace nevedl  
k přehodnocení vnímání současných poptávkových tlaků. Počáteční výstupová mezera je sice 
mírně otevřenější, ale její změna souvisí zejména s revizí řady HDP. 
  
V aktuální prognóze nedošlo k žádné úpravě modelových rovnic oproti červenci. Expertní 
úpravy vzhledem ke svému časově omezenému působení nejsou promítnuty do změny 
modelových rovnic. Z tabulky je proto vypuštěn řádek efektů změny modelu. 
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Celková meziroční inflace [%] 04q4 05q1 05q2 05q3 05q4 06q1
Efekty daní 0.0 -0.3 -0.4 -0.1 -0.2 0.2
Efekty expertních úprav  -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1
Efekty historických dat, exogenních faktorů a NTF -0.2 -0.2 -0.1 -0.1 0.2 0.1
Efekt rovnovážných trajektorií a počátečního stavu 0.0 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1
Celkový posun oproti 7. SZ -0.3 -0.7 -0.8 -0.5 -0.2 0.1
 
Korigovaná meziroční inflace bez PH [%] 04q4 05q1 05q2 05q3 05q4 06q1
Efekty daní 0.0 -0.1 -0.1 -0.2 -0.2 0.0
Efekty expertních úprav  0.0 0.0 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1
Efekty historických dat, exogenních faktorů a NTF 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.1
Efekt rovnovážných trajektorií a počátečního stavu 0.0 -0.1 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2
Celkový posun oproti 7. SZ 0.0 -0.1 -0.1 -0.2 -0.3 -0.2
 
 
Mezera výstupu  [%] 04q4 05q1 05q2 05q3 05q4 06q1
Efekty daní 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.1
Efekty expertních úprav  0.0 0.0 -0.1 -0.1 -0.1 0.0
Efekty historických dat, exogenních faktorů a NTF 0.0 0.0 -0.1 -0.3 -0.4 -0.4
Efekt rovnovážných trajektorií a počátečního stavu -0.3 -0.2 -0.2 -0.1 0.0 0.0
Celkový posun oproti 7. SZ -0.3 -0.2 -0.3 -0.4 -0.6 -0.5
 
 
3 měsíční úroková sazba  [%] 04q4 05q1 05q2 05q3 05q4 06q1
Efekty daní 0.0 -0.1 0.0 0.0 0.0 -0.1
Efekty expertních úprav  0.0 -0.1 -0.1 -0.2 -0.2 -0.1
Efekty historických dat, exogenních faktorů a NTF 0.2 0.2 0.0 -0.1 -0.3 -0.5
Efekt rovnovážných trajektorií a počátečního stavu -0.1 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2
Celkový posun oproti 7. SZ 0.0 -0.1 -0.2 -0.4 -0.7 -0.8
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II.   MAKROEKONOMICKÁ PROGNÓZA 
 
II.1  Předpoklady o vývoji vnějšího prostředí 
 
Přes stále rostoucí ceny ropy lze vývoj vnějšího prostředí z pohledu české ekonomiky 
hodnotit i nadále spíše příznivě. Navzdory stále rostoucímu počtu studií, které se snaží 
kvantifikovat vliv vysokých cen ropy a následné snížení globální ekonomické aktivity, většina 
vládních předpovědí (i Consensus Forecast) zůstává optimistická a prakticky beze změny. 
Vysoké ceny ropy jsou tak stále vnímány pouze jako možné riziko většiny předpovědí, ale 
zatím bez reálného dopadu. V krátkém horizontu tak ceny ropy mírně zvyšují inflační 
očekávání, v delším horizontu nelze vyloučit negativní dopad do globální aktivity, který by 
vedl ke snížení vnější poptávky. To je zohledněno v alternativním scénáři prognózy. Postoj 
ECB signalizuje, že v eurozóně se vzhledem k situaci domácí poptávky ceny pohonných hmot 
a energií nemají zatím možnost propagovat. Nižší aktuální scénář úrokových sazeb pak 
implikuje tlaky na zhodnocování kurzu koruny a umožňuje tak i relativně nižší domácí sazby. 
 

Změny referenčních scénářů základních exogenních veličin od minulé velké SZ 
 
Referenční scénář růstu HDP v Německu zohledňuje mírně lepší skutečný vývoj v prvním 
pololetí, na jehož základě byl přehodnocen nahoru (o cca 0,1 p.b.) i celoroční letošní růst. 
Konzistentní s tím je pak snížení růstu v roce 2005, aniž by to znamenalo faktický dopad do 
poptávky po českém vývozu. 
 
Obrázek uralské ropy je již delší dobu stejný, pouze se posouvá měřítko na ose. Zatímco 
RS07 počítal s poklesem ceny z 32 na cca 28 USD/b, současný scénář odhaduje pokles ze 
současných více než 40 jen na 31 USD/b. 
 
Scénář kurzu USD vzhledem k EUR je jen nepatrně slabší, poměrně výrazně se však mění 
scénář jednoleté sazby Euribor. Celá křivka se odsouvá doprava (vzhledem k neměnným 
sazbám ECB) a mírně se snižuje sklon, což může signalizovat jak horší výhled ekonomiky 
eurozóny, tak i zatím slabší promítání rostoucích cen ropy do inflace spotřebitelských cen. 
 
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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Efektivní ukazatele zahraničního vývoje 
 
Vývoj HDP v efektivním vyjádření za EU15 v průběhu 2. čtvrtletí 2004 téměř naplnil scénář 
ze 7. SZ (1,8 % oproti předpokladu 2,0 %). Růst HDP v nových členských zemích EU byl i ve 
2. čtvrtletí výrazně vyšší (cca o 0,7 p.b.), než činila očekávání. Efektivní ukazatel 
zahraničního HDP předpokládá růst 2,8 % v tomto roce (v 7. SZ byl předpoklad 2,6 %)  
a 2,7 % v roce 2005 (žádná změna). Rizika současného výhledu, jak byla popsána v boxu 
II.1.1 7. SZ, však stále ještě není možno vyloučit. 
 
Inflace (v efektivním vyjádření) jak v EU15 tak v nových členských zemích podle očekávání 
kulminovala. Přesto se neočekává žádný rychlý pokles. V původních zemích EU by se ještě 
zhruba půl roku měla pohybovat kolem 2 % a minimálně do konce roku se neočekává 
výraznější pokles ani v nových zemích EU.  
 
Původní země EU Nové země EU
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Eurozóna  
 
Růst v 1. pololetí byl tažen převážně zahraniční poptávkou (výjimkou je Francie). Růst 
spotřeby i investic zůstává nadále slabý. Ani předstihové ukazatele, průmyslová výroba  
a maloobchod nedávají jednoznačný výhled (pokles investorského sentimentu ZEW). 
President ECB Trichet je však o další akceleraci růstu přesvědčen a zdůrazňuje nutnost 
sledovat bedlivě inflaci. Ceny ropy se zatím do celkové inflace výrazně nepromítly, i když 
ceny energií v srpnu vzrostly meziročně o 6,5 % a ceny dopravy o 3,9 %. Více inflaci zatím 
ovlivňují různé reformy, přičemž ceny ve zdravotnictví vzrostly o 8,2 % a i nadále trvá dopad 
růstu nepřímých daní (zejména na tabák) a dalších regulovaných cen. Inflace v září poklesla  
z 2,3 % na 2,1 % a jádrová inflace se již od března drží v intervalu 2,1 – 2,2 %. ECB však vidí 
rizika inflace spíše směrem nahoru, ale zatím se neobává druhotných dopadů přes mzdy, 
neboť situace na trhu práce je stále špatná a ani podniky nemají příliš prostoru pro promítání 
do cen z důvodu nízké domácí poptávky. Zvýšení sazeb se proto očekává až koncem  
1.Q 2005. 
 
Vyhrocuje se spor mezi ECB a EK ohledně Paktu stability. ECB vidí ve vládních snahách  
o změkčení rozpočtové disciplíny riziko pro dlouhodobou inflaci. 
 
Situaci v Německu je v současné době těžké hodnotit. ECB očekává další akceleraci růstu  
a i říjnový Consensus Forecast  přehodnotil letošní růst dále vzhůru. Naproti tomu předstihové 
ukazatele sentimentu se zhoršují (zejména index nálady investorů ZEW). Investoři mají 
obavy, že vysoké ceny ropy zpomalí globální růst, na kterém je německá ekonomika stále 
životně závislá. Podniky jsou kvůli cenám vstupů pod tlakem a nízký růst mezd, stále rostoucí 
nezaměstnanost a celkově nízká důvěra spotřebitelů nedává dostatečný impulz k oživení 
domácí poptávky. Mírné zpomalení růstu ve zbytku roku očekává i Bundesbanka. Ta 
registruje slabší růst exportu, který není dostatečně kompenzován domácí poptávkou. Banka 
přesto vidí přetrvávající podmínky pro pokračování oživení.  
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Nejnovější CF10 pro Německo oproti RS10 překvapivě dále zvyšuje očekávané tempo růstu 
HDP (bez vlivu počtu pracovních dnů) pro rok 2004 z 1,8 na 1,9 %, pro příští rok zůstává 
očekávaný průměrný mzr. růst na 1,6 %. Méně překvapivé již je zvýšení očekávané inflace 
CPI pro letošní rok z 1,6 na 1,7 % vzhledem k poměrně vysoké inflaci v posledních měsících. 
Ještě více se zvyšuje předpověď růstu cen výrobců, která je aktuálně oproti RS10 vyšší  
o 0,2 p.b. v letošním roce a o 0,1 p.b. v příštím roce. Konzistentně s výše uvedenými změnami 
se pak zvyšuje předpověď krátkodobých sazeb (Euribor3M) o 0,1 p.b. a naopak snižuje 
očekávání dlouhodobé sazby (10Y bond) ve stejném rozsahu. Výhled kurzu EUR/USD se 
oproti RS10 v horizontu predikce nemění.  
 
Spojené státy 
 
V současné době jsou krátkodobé ukazatele vykolejeny sérií hurikánů, které zdevastovaly 
jihovýchod země. To se odrazilo jak na údajích o nezaměstnanosti, tak např. na 
maloobchodních prodejích. Fed však hodnotí vývoj ve 2. čtvrtletí jako zaváhání (v důsledku 
vysokých cen ropy), po kterém ekonomika opět nabírá sílu. Navíc růst HDP ve 2.Q byl 
přehodnocen z anualizovaných 2,8 % na 3,3 %1. Negativní příspěvek obchodní bilance 
nakonec nebyl tak výrazný a kromě toho vzrostly zásoby. Spekuluje se však o tom, zda růst 
zásob je záměrný. V opačném případě by to znamenalo pokles poptávky s následným 
negativním dopadem na produkci v příštím čtvrtletí. 
 
Sérií tří po sobě jdoucích zvýšení úrokové sazby FOMC zchladil inflační očekávání (výnos 
desetiletého vládního bondu poklesl od konce června z 4,7 na 4,1 %). Další kroky jsou 
očekávány až po volbách a s nižší frekvencí, zejména pokud budou přetrvávat vysoké ceny 
ropy a trh práce se bude zotavovat jen zvolna. Inflace se zdá být pod kontrolou. Jádrová 
inflace stále ještě nepřekročila 2 %. Ani celková inflace, která v září dále poklesla na 2,5 %, 
není vzhledem k okolnostem příliš vysoká (pokles cen pohonných hmot je v současnosti 
kompenzován růstem cen topných energií (olej, plyn, elektřina), klesají však ceny potravin  
a spotřebního zboží (vč. automobilů).   
 
Stále přetrvává riziko vnější nerovnováhy. Deficit obchodní bilance v posledních třech 
měsících zaznamenal tři historicky nejvyšší hodnoty (a roste zejména politicky citlivý deficit 
s Čínou). Obrat je stále v nedohlednu a Fed tak i nadále řeší dilema optimální úrokové sazby. 
Ta se může jevit příliš nízká z hlediska vysoké současné spotřeby na úkor budoucí, naopak 
z hlediska směnného kurzu dolaru se úroková sazba jeví jako příliš vysoká, znamenající 
ochotu investorů financovat současnou spotřebu2.   
 
Středoevropský región 
 
Národná banka Slovenska zvýšila odhad HDP na r. 2004 z 4,1 %a na 5,4 %a, přesto nevnímá 
výrazné poptávkové tlaky a inflace by se měla na konci roku dostat do rozmezí 5,7 %a - 7 %a 
(v září poklesla z 7,2 na 6,7 %). Deficit běžného účtu za 8 měsíců r. 2004 je o více než 100 % 
vyšší než před rokem, když se stejně jako v Česku zvyšuje odliv dividend. Ratingová agentura 
Fitch zvýšila hodnocení dlouhodobých závazků v cizí i domácí měně z důvodu strukturálních 
a fiskálních  reforem. O zlepšení ratingu uvažuje i Moody’s. Státní rozpočet se vyvíjí dobře, 
cíl (deficit do 4 %a HDP) bude bez problémů splněn. Na příští rok schválila vláda deficit  
3,8 % HDP. PPI v srpnu vzrostl rychleji, než se čekalo, důvodem je rychlejší růst cen PHM 
                                                           
1 OECD však snížila odhad růstu HDP v tomto roce z 4,7 %a na 4,3 %a a i většina průzkumů podnikatelské  
a spotřebitelské důvěry přinesla zhoršení proti předchozímu období. 
2 Tento závěr však může být relativizován, neboť velká část investic je financována intervenujícími asijskými 
centrálními bankami a zkresluje tak tržní sentiment investorů. 
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(tlačeny ropou) a kovů, přičemž tyto 2 položky zůstávají rizikem až do konce roku. Na 
zasedání BR NBS 24.9. nebyly změněny sazby. Koruna je jak v krátkém, tak delším horizontu 
stabilní ve srovnání s ostatními zeměmi středoevropského regionu. 
  
Po velmi vysokém růstu HDP v 1. pololetí se v Polsku ve 2. polovině roku očekává mírné 
zpomalení. Nasvědčuje tomu nižší přírůstek maloobchodního obratu (jen 9,6 %a), pokles 
podnikatelské důvěry za září, nízký růst investic a trendové posilování měny trvající téměř od 
začátku roku. Ministr hospodářství Hausner již současnou úroveň kurzu vidí jako 
nebezpečnou, která může ohrožovat exportéry. Inflace by podle prognózy měla v 2.Q 2005 
klesnout na 2,5 %a (v září pokleslo skutečné tempo inflace z 4,6 na 4,4 %), a proto se 
neočekává, že by RPP dále výrazně zvyšoval své sazby.  
 
Ministerstvo financí představilo střednědobý plán stabilizace veřejného zadlužení. 
Rozpočtový deficit by měl klesnout z 3,7 % HDP v příštím roce na 3,1 % v roce 2006 a na  
2,7 % HDP v roce 2007. Ratingová agentura S&P v důsledku pokračující rozpočtové reformy 
zlepšila výhled polského ratingu z negativního na stabilní.  
 
Růst soukromé spotřeby v Maďarsku zůstává velmi silný navzdory vysokým úrokovým 
sazbám a stagnujícím reálným mzdám. Je to umožněno růstem objemu spotřebitelských úvěrů 
a reálně nadhodnoceným forintem. Tento vývoj má negativní vliv na vnější nerovnováhu – 
vysoký deficit BÚ. Jeho kumulativní součet za posledních 12 měsíců  je již 9,3 % HDP  
(10,2 % podle metodiky Eurostatu). 
 
Příznivě se vyvíjí inflace, která v září poklesla ze 7,2 na 6,6 %. To umožnilo centrální bance 
podle očekávání dále snížit úrokovou sazbu o 0,5 p.b. na 10,5 %. 
 
Euribor a kurz eura vůči dolaru 
 
Výnosová křivka eura se v průběhu třetího čtvrtletí posouvala dolů a na konci září dosáhla 
minima. Rovněž sklon mezi jedním a deseti lety měl tendenci během celého třetího čtvrtletí 
klesat (což pravděpodobně indikuje horší ekonomická očekávání). Referenční scénář pro 
trajektorii sazby 1Y euribor, který je založen na průměrné výnosové křivce, se tak oproti  
7. SZ posunul níže. 
 
Ve třetím čtvrtletí prakticky odpovídal průměrný kurz dolaru vůči euru předpokladu pro 7. SZ 
(1,22). V průběhu celého čtvrtletí kurz pouze mírně osciloval v rozmezí 1,20 až 1,25. 
Referenční scénář vývoje dolaru pro 10. SZ je založen na CF ze září, který očekává poněkud 
slabší dolar ve výhledu několika čtvrtletí, než byl předpoklad 7. SZ. 
 
Cena ropy 
 
7. SZ vycházela z aktuální ceny ropy WTI kolem 40 USD/b a ze scénáře pozvolného poklesu. 
Místo toho však v uplynulých měsících došlo k opačnému vývoji, když světové ceny ropy ve 
druhé polovině srpna atakovaly hranici 50 USD/b. Když se ukázalo, že turistická sezóna 
v USA skončila aniž by došlo k výraznějšímu poklesu zásob benzínu, začaly některé 
spekulující fondy vybírat zisky, což mělo za následek prudký, ale krátkodobý pokles cen. Poté 
se do hry vložily hurikány, které narušily těžbu ropy v Mexickém zálivu, provoz rafinérií na 
jihovýchodním pobřeží a dopravu z Venezuely. Ceny se tak rychle vrátily a dokonce 
překonaly předchozí maxima. Situaci nezlepšilo ani oznámení Saúdské Arábie, že zvýší 
těžební kapacity díky otevření nových polí (trhy tomu příliš nevěří), ani nabídka americké 
vlády rafinériím na krátkodobé zapůjčení (2 – 3 týdny) ropy ze svých strategických rezerv, 
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které jsou naplněny již téměř na maximum. Škody na zařízení v Mexickém zálivu se ukazují 
větší a dlouhodobější3, což spolu s nízkými zásobami surové ropy a topného oleje v USA, 
Evropě a zejména v Japonsku bude patrně tlačit ceny ještě výše. Překvapivým jevem je 
navzdory rekordně vysokým zásobám v USA prudce rostoucí cena zemního plynu, která 
vzrostla za poslední měsíc o 30 %. Jedinou příznivou zprávou tak je, že se dále zvětšilo 
rozpětí mezi cenou ropy WTI a uralské ropy (na cca 10 USD). 
 
Skutečná cena uralské ropy ve 3. čtvrtletí byla v korunovém vyjádření o více než 20 % vyšší, 
než předpokládal scénář 7. SZ. Consensus Forecast průběžně přehodnocoval své odhady 
směrem vzhůru a v současnosti je očekávaný scénář ve srovnání se 7. SZ o 17 % výše pro 
zbytek roku a v průměru o 12 % výše pro příští rok. Ve srovnání s forwardovými cenami ropy 
je však CF stále příliš optimistický. Proto vidíme jako logický krok další přehodnocení 
směrem vzhůru, ke kterému došlo v aktuálním vydání Consensus Forecast z října. Ten 
posouvá křivku očekávaných budoucích cen oproti RS10 zhruba o 3 USD výše po celém 
horizontu predikce (rozdíl ceny uralské ropy v CZK oproti RS10 tak činí cca 22 % ve zbytku 
letošního roku a příští rok se pohybuje mezi 10 % na počátku roku a 7 % na konci. Tento 
vývoj je důvodem pro zpracování alternativní prognózy.  
 
Vývoj ceny ropy na světových trzích (USD/b) Vývoj ceny ropy Ural (CZK/b)
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II.2  Předpoklady o vývoji fiskální politiky 

Ve srovnání se 7. SZ snižujeme odhad deficitu vládního sektoru v roce 2004 z 4,6 % na 4,3 % 
HDP a v roce 2005 z 4,2 % HDP na 3,5 % HDP. Hlavním faktorem stojícím za tímto 
poklesem je zejména předpokládaný vývoj daňových příjmů. Bude-li zachována jejich 
stávající dynamika a nedojde-li k jejich okamžitému utracení a naplní-li se zároveň naše 
předpoklady o přebytku Národního fondu vlivem zpoždění čerpání prostředků z EU finálními 
příjemci v ČR,  mohlo by letošní fiskální saldo klesnout až ke schodku blízkému 4 % HDP. 
Ve směru proti rychlejšímu poklesu salda bude působit Poslaneckou sněmovnou schválená 
novela zákona o DPH, která rozšiřuje položky zdaňované sníženou sazbou o ubytovací 
služby, a tím snižuje i potenciální daňové příjmy v příštím roce o cca 3 - 5 mld. Kč. 
 
Působení fiskální politiky na ekonomický výkon vyjádřené pomocí aproximace fiskálního 
impulzu4 v letošním roce je mírně pozitivní (+0,2 p.b.), v příštím roce bude fiskální politika, 
po zohlednění změn obsažených v novele zákona o DPH přijatých Poslaneckou sněmovnou, 
pravděpodobně neutrální či mírně restriktivní (-0,1 p.b.). Mírné fiskální restrikce je dosaženo 
při absenci podstatnějších výdajových škrtů vyšší dynamikou příjmové strany, než je 

                                                           
3 Po třech týdnech činil výpadek stále ještě cca 26 % těžební kapacity u ropy a 14 % u plynu. 
4 Oproti minulé SZ došlo k zpřesnění stávající metody o úpravu v klasifikaci některých poptávkově relevantních 
komponent podrobnějším zohledněním příjmů plynoucích z EU. Tyto příjmy nevyvolávají restrikci nefiskální 
části domácí agregátní poptávky, v důsledku čehož je celkové působení fiskální politiky méně restriktivní.  
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dynamika výdajů, neboť vyšší daňové příjmy státu znamenají odčerpání kupní síly od 
zbývajících segmentů agregátní poptávky. Pro verifikaci úprav ve způsobu kvantifikace 
fiskálního impulzu byla provedena simulace modelem Quest. Ta indikuje fiskální impulz 
v roce 2005 směřující k hodnotě -0,3 p.b. a podporuje tezi o slabém restriktivním účinku 
fiskální politiky v daném roce.5  
 
Pohled na fiskální politiku optikou cyklicky očištěného salda pomocí ukazatele fiskální pozice 
vede k závěru, že v roce 2005 bude fiskální politika svojí diskreční složkou působit 
restriktivně (dojde k meziročnímu vylepšení strukturálního primárního salda o -0,7  p.b., tj.  
z 2,8 % v tomto roce na 2,1 % HDP v 2005), zatímco letos je fiskální politika mírně uvolněná 
(strukturální deficit se oproti 2003 prohloubil o +0,2 p.b.). Oba tyto závěry jsou založeny na 
předpokladu, že celková elasticita daňových příjmů vzhledem k HDP nebyla daňovými 
změnami provedenými v rámci reformy veřejných financí příliš změněna.6  
 
Základní ukazatele charakterizující vývoj veřejných rozpočtů, zaměření fiskální politiky a její 
vliv na ekonomiku jsou uvedeny v následující tabulce. Aktuální hodnocení vývoje státního 
rozpočtu je rozvedeno v příloze č. 1. 
 

2003 2004
7.SZ 9.SZ 10.SZ 7.SZ 9.SZ 10.SZ 7.SZ 9.SZ 10.SZ 9.SZ 10.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% 3,3% 3,5% 3,1% 3,1%
Deficit vládního sektoru                 
(ESA 95, ČNB)            v % HDP 12,9% 12,6% 12,6% 4,4% 4,4% 4,1% 4,0% 3,9% 4,0% 3,3% 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. -0.4 p.b. -0.7 p.b n.a. n.a.
Aproximace fiskálního impulsu +0,4 p.b. +0,4 p.b. +0,4 p.b. +0,2 p.b. -0,1 p.b. +0,2 p.b. +0,0 p.b. -0,5 p.b. -0,1 p.b. n.a. n.a.

2005 2006

 
 

II.3   Předpoklady počátečních podmínek a hodnocení současného                                      
hospodářského vývoje 

Významným faktorem určujícím vyznění prognózy je odhad současného postavení 
ekonomiky v rámci hospodářského cyklu. Tento odhad je dán rozdílem mezi skutečnou 
současnou hodnotou dané makroekonomické veličiny a předpokladem o úrovni její 
rovnovážné hodnoty. Následující tabulka shrnuje počáteční podmínky makroekonomických 
veličin: HDP, reálného kurzu a reálných úrokových sazeb a dále předpoklady o rovnovážné 
reálné apreciaci a hladině rovnovážných reálných sazeb.  
 
Nastavení počátečních podmínek v 3.Q 2004 podle 7. SZ 2004 a 10. SZ 2004 
3. Q 2004 7. SZ 2004 10. SZ 2004 
RMCI Gap -0,6 -0,5 
Úroková složka RMCI -0,2 -0,2 
Kurzová složka RMCI -0,4 -0,4 
Mezera výstupu -0,6 -0.9 
Reálná rovnovážná apreciace 2,9 2,9 
Rovnovážná 1R sazba 1,4 1,4 

                                                           
5 Model Quest ještě není pro českou ekonomiku plně vyladěn, hodnota jím kvantifikovaného fiskálního impulzu 
by proto měla být brána jako velmi indikativní (větší důraz v současné fázi klást na znaménko indikující směr 
než na samotnou absolutní hodnotu). 
6 Ke změnám dílčích elasticit v důsledku provedených daňových změn nepochybně došlo, to ostatně zhoršuje  
i predikovatelnost daňových příjmů v roce 2005. O kolik se celková elasticita daňových příjmů změnila či zda 
zůstala neměnná, bude možné ekonometricky určit až s odstupem času. 
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Stanovení počátečních podmínek vychází z analýzy aktuálních informací o vývoji 
ekonomické aktivity, inflačním vývoji a vývoji úrokových sazeb a kurzu. Při odhadu 
počátečních podmínek jsou dále využívány vazby mezi uvedenými veličinami, které 
představují základní názor na fungování transmisního mechanismu, a pochopitelně řada 
dalších podpůrných indikátorů.   
 
Obrat ve vývoji hospodářského cyklu je patrný z vývoje reálné ekonomické aktivity a jeho 
intenzita odpovídá očekávání červencové SZ. Od zveřejnění červencové prognózy nebyly 
zjištěny žádné informace, které by vedly k přehodnocení vnímání základních ekonomických 
trendů. Revize časových řad HDP a jeho složek neměla zásadní dopad do vnímání mezery 
výstupu na minulosti ani nezměnila cyklické charakteristiky veličin.  
 
V návaznosti na postupné uvolňování měnových podmínek během roku 2003 a mírný obrat ve 
vývoji zahraniční poptávky pokračovalo uzavírání mezery výstupu také v průběhu druhého 
čtvrtletí roku 2004. Obrat ve vývoji mezery výstupu patrný od začátku roku 2004 je pak 
konzistentní také s pozorovaným cenovým vývojem. Postupné uzavírání stále záporné mezery 
výstupu coby indikátoru poptávkových inflačních tlaků reflektuje postupný růst dynamiky 
inflace v tomto roce, a to zejména korigované bez PH. Počáteční mezera výstupu je sice mírně 
otevřenější, než očekávala červencová prognóza, což ale nemění náš náhled na ekonomický 
obrat a jeho intenzitu a z něj vyplývající poptávkové inflační tlaky. Síla a intenzita obratu 
vyjádřená rychlostí uzavírání mezery výstupu za celou první polovinu tohoto roku se ve 
srovnání s červencovou SZ nemění.  
 
Graf: Mezera výstupu 
 

Graf: Inflace očištěná o vliv změn daní  
(mzr. v %) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Pramen: ČNB Pramen: ČNB 
 
Celkové hodnocení faktorů, resp. reálných měnových podmínek ovlivňujících budoucí průběh 
hospodářského cyklu zůstává také beze změn. Současné působení reálných měnových 
podmínek v ekonomice odpovídá červencové prognóze a lze jej charakterizovat jako 
uvolněné. Od minulé SZ nebyl přehodnocen náhled na jejich působení na historii a nedošlo 
k přehodnocení odhadu rovnovážných trajektorií. 
 
Nejistota v nastavení rovnovážných veličin není natolik výrazná, aby její dopady byly 
jednoznačně kvantitativně vyjádřeny formou alternativního scénáře. Nejistota se soustřeďuje 
především na míru uvolnění reálného kurzu koncem minulého roku v souvislosti s aktuálním 
vývojem obchodní bilance a jejích obratů. Rychlejší než prognózovaný růst exportů v tomto 
roce otevírá otázku, zda se jedná o strukturální nebo cyklický jev či je to pouze přechodný 
efekt vstupu do EU. 
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Jak již bylo zmíněno, je pro nastavení počáteční podmínky pro mezeru výstupu důležitý 
skutečně pozorovaný vývoj ekonomické aktivity, společně s vývojem inflace a měnových 
podmínek. Následující část proto podrobněji diskutuje první zdroj informací, a sice aktuální 
vývoj ekonomické aktivity. 
   
Hospodářský růst a trh práce 
 
Vývoj HDP v 1. pololetí potvrdil předpoklady prognózy 4. a 7. SZ o akceleraci ekonomického 
růstu a postupném uzavírání produkční mezery v průběhu letošního roku.  
V průběhu 2. čtvrtletí potom  pokračovalo očekávané zrychlování meziročního růstu HDP 
(4,1 %), akceleraci vykázal i mezikvartální růst, který činil 1,2 % (podle sezónního očištění 
ČSÚ). Zároveň došlo k  revizi původně odhadovaného růstu HDP v 1. čtvrtletí  
o +0,4 procentního bodu na 3,5 %.  
 
Naplnila se také očekávání ohledně vývoje jednotlivých složek HDP. Stejně jako v 1. čtvrtletí 
přispívaly k růstu fixní investice a hlavně exporty, jejichž meziroční dynamika (23,3 %) téměř 
dosáhla historického maxima (25,1 % v 1. čtvrtletí 1998). Vysoký růst vykázaly nejen vývozy 
zboží, ale i příjmy ze služeb, které po třinácti čtvrtletích stagnace či poklesu opět dosáhly 
dvouciferného růstu. Hlavní stimul akcelerace exportu představovalo oživení ekonomického 
růstu v zemích EU, především v SRN a příznivě působil také zpožděný efekt uvolněného 
reálného kurzu. Na růst exportů pravděpodobně příznivě působil také vstup ČR do EU, který 
vedl k odbourání posledních administrativních a psychologických bariér pro domácí 
exportéry. 
 
Graf: Investice (mzr. v %) Graf: Vývoz (mzr. v %) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Pramen: ČSÚ Pramen: ČSÚ 
 
Pozorovaný vývoj HTFK odpovídá fázi hospodářského cyklu, kdy v okamžiku uzavírání 
mezery výstupu investice obvykle rostou rychleji než HDP jako celek. Toto procyklické 
chování investic je dobře zachyceno pomocí růstu podílu HTFK na HDP (hodnota podílu se 
dostává až nad svou dlouhodobou úroveň). Vývoj HTFK současně odpovídá postupnému 
uvolňování měnových podmínek, které je zachyceno jejich kumulovaným efektem (viz graf 
Investice a graf Investice a hospodářský cyklus, na str. 26).   
 
Interpretace silného růstu fixních investic ve 2. čtvrtletí ovšem není zcela jednoznačná 
vzhledem k tomu, že ČSÚ dosud nezveřejnil jejich strukturu ve věcném a sektorovém členění. 
Nelze tudíž ani přesně určit, jaký vliv na akceleraci HTFK měl přechodně extrémní růst 
stavební produkce ve 2. čtvrtletí spojený s růstem sazeb DPH na stavební práce. Na základě 
dílčích informací lze předpokládat, že k růstu HTFK přispívaly jak vládní, tak soukromé 
investice. Růst soukromých investic byl stimulován především předchozím oživením exportní 
aktivity, společně s trvalým zlepšováním sentimentu evropských a domácích podniků ohledně 
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ekonomického oživení světové ekonomiky. Na druhou stranu nelze přehlížet zásadní změnu 
vnímání předchozího vývoje HTFK v důsledku revize jejich odhadnutého růstu HTFK v roce 
2003 o +3,7 p.b. na 7,4  %. Ve světle takto revidovaných čísel se akcelerace růstu fixních 
investic v 1. pololetí letošního roku již nejeví jako příliš výrazné zrychlení.  
 
Udržení pozorované vysoké dynamiky investic také v průběhu 3. čtvrtletí podporují údaje  
o vývoji peněžních agregátů a úvěrové emise. V srpnu 2004 došlo ke zrychlení růstu 
peněžního agregátu M1 na 15,1 %, které jde na vrub nárůstu držby likvidních peněz  
u nefinančních podniků. Poměrně vysoká poptávka nefinančních podniků po jednodenních 
vkladech (růst o 25,7 % v srpnu 2004) naznačuje kumulaci vnitřních finančních zdrojů před 
jejich konečným použitím. Současně došlo k dalšímu urychlení úvěrové emise směrem 
k nefinančním podnikům na srpnových 4,1 %. Rostly úvěry investičního charakteru se 
splatností nad 1 rok. Poprvé za poslední rok byl zaznamenán meziroční růst  úvěrů 
poskytovaných podnikům pod zahraniční kontrolou ve výši 2,2 %. (podrobněji viz příloha č. 4 
Peníze a úvěry).  
 
Oproti vývoji exportu a investic došlo ke zpomalení meziročního tempa růstu reálných výdajů 
domácností na konečnou spotřebu. Rovněž podíl spotřeby domácností na HDP vykazuje 
cyklické zpomalení. Toto zpomalení nicméně odpovídá obvyklému vývoji spotřeby 
v expanzivní fázi cyklu, kdy tempo růstu spotřeby domácností je nižší ve srovnání s růstem 
celého HDP. Zrcadlově přitom dochází k cyklickému růstu makroekonomické míry úspor. 
Zpomalení růstu výdajů domácností na konečnou spotřebu souvisí jednak se zpomalováním 
růstu disponibilních příjmů domácností, kdy reálný růst spotřeby domácností ve 2. čtvrtletí 
přesně odpovídal růstu reálného hrubého disponibilního důchodu sektoru domácností, ale také 
zpřísňování úrokové složky měnových podmínek v minulosti. 
 
Graf: Spotřeba a disp. důchod (mzr. v %) 
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Graf: Spotřeba a hospodářský cyklus 
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Nejvýznamnější část celkových příjmů - reálné mzdy - zaznamenaly ve 2. čtvrtletí 2004 
výrazné zpomalení růstu, které bylo dáno souběhem jak jejich nižšího nominálního růstu tak  
i zvyšující se inflace. Dynamika růstu mezd v NH (meziroční nárůst o 4,3 %) byla ve druhém 
čtvrtletí 2004 u sledovaných organizací nejnižší za posledních 10 let. Tento rekordně nízký 
růst byl ovšem částečně způsoben meziročním poklesem průměrné mzdy v nepodnikatelské 
sféře o 0,6 %, zatímco v podnikatelské sféře se průměrná mzda meziročně zvýšila o 5,9 %. 
Snížení tempa růstu průměrné mzdy v podnikatelské sféře na 5,9 % z 8,6 % v prvním čtvrtletí 
potvrdilo tezi předchozí SZ o jednorázové povaze tohoto neočekávaně vysokého růstu. 
Mzdový vývoj v tomto segmentu se tak vrátil do mezí konzistentních se současnou fází 
hospodářského cyklu, růstem produktivity a inflačními očekáváními (podrobněji viz příloha 
č.3 Aktuální vývoj na trhu práce). Na celkové mzdové příjmy domácností však pozitivně 
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působí snižující se pokles zaměstnanosti, takže růst celkových reálných příjmů je stále 
dostatečný k profinancování růstu spotřeby kolem 4 %. Obdobné tempo růstu spotřeby je 
indikováno také z údajů o vývoji tržeb v maloobchodě. Ty podle posledního dostupného údaje 
(srpen) vzrostly reálně o 3,7 %. Vývoj tržeb v maloobchodě je však méně relevantním 
indikátorem pro vývoj reálné spotřeby domácností. 
 
Cyklické zpomalování spotřeby domácností naznačovaly i výsledky konjunkturálních šetření 
spotřebitelského klimatu z počátku tohoto roku. V průběhu druhého čtvrtletí však začalo 
docházet k postupnému zlepšování spotřebitelského sentimentu domácností. Příznivý vývoj je 
patrný u většiny složek spotřebitelského klimatu. Přestože není vztah spotřebitelských 
indikátorů (ČSÚ, Ecoma plus) a spotřeby domácností příliš těsný, lze usuzovat, že tempo 
růstu spotřeby domácností se v příštím roce udrží na poměrně vysoké úrovni.  
 
Probíhající obrat ve vývoji ekonomiky je mimo zrychlení růstu HDP potvrzován také 
postupným zpomalováním poklesu zaměstnanosti v letošním roce. Celková zaměstnanost se 
ve 2. čtvrtletí meziročně snížila o 0,8 %, zatímco v 1. čtvrtletí 2004 poklesla o 1,4 %. Oproti 
očekávaní červencové prognózy došlo k výraznějšímu zpomalení poklesu zaměstnanosti. 
Rozdíl oproti predikci je dán zejména odlišným vývojem v sezónních odvětvích (zemědělství 
a stavebnictví), zatímco v průmyslu se zaměstnanost vyvíjí plně v souladu s predikcí 7. SZ. 
Proti výraznějšímu obratu ve vývoji zaměstnanosti stojí údaje z konjunkturních šetření, kde 
očekávaná zaměstnanost v průmyslu a ve vybraných službách spíše stagnuje.  
 
Beveridgeova křivka a indikátory obratu ve vývoji registrované nezaměstnanosti 

Poznámka: Sezónně očištěné údaje v tisících. Poznámka: sezónně očištěné údaje
Pramen: MPSV, propočet ČNB.
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Současně se zpomalováním poklesu zaměstnanosti dochází k mírnému obratu ve vývoji 
nezaměstnanosti. Průměrná registrovaná míra nezaměstnanosti se vyvíjí v souladu 
s červencovou prognózou (10,2 % ve 3. čtvrtletí). Z vývoje sezónně očištěné časové řady 
počtu volných pracovních míst je nicméně zřejmé, že podniky nevytvářejí výrazně více 
volných pracovních míst (podrobněji viz příloha č. 3  Aktuální vývoj na trhu práce). Vývoj 
Beveridgeovy křivky ukazuje, že mírné snižování míry registrované nezaměstnanosti 
v období od června letošního roku nemusí být nutně cyklickým vývojem z důvodu vyšší 
poptávky po práci. Naopak může být do určité míry spíše strukturální povahy z důvodu 
nižšího počtu nezaměstnaných absolventů. Toto je potvrzováno poměrně nízkou tvorbou 
pracovních míst (posun Beveridgovy křivky pouze doleva místo doleva nahoru).  
 
Ačkoliv skutečná hodnota vývoje HDP v třetím čtvrtletí 2004 není ještě známa, počáteční 
podmínka pro mezeru výstupu je stanovena pro toto čtvrtletí 2004. Analýzy dílčích 
indikátorů, mezi které patří také indikátory vývoje nabídkové strany (podrobněji viz příloha 
č.5  Nabídková strana) nicméně potvrzují, že i ve 3. čtvrtletí pokračuje svižný růst HDP  
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a postupné uzavírání produkční mezery s podobnou intenzitou, jakou předpokládala 
červencová prognóza. Vývoj hlavních komponent HDP navazuje na jejich dynamiku  
v 1. pololetí letošního roku. Vývoj obchodní bilance signalizuje pokračující silný růst 
reálných vývozů stimulovaných rostoucí zahraniční poptávkou a uvolněným reálným kurzem, 
jehož nastavení je však oproti 7. SZ mírně přísnější. Růst exportů a akcelerace růstu HDP se 
promítá se zpožděním do investiční aktivity soukromých podniků, která si i ve  
3. čtvrtletí zachová dynamiku nad 10 %. Částečné zpomalení HTFK oproti 2. čtvrtletí je 
důsledkem zohlednění extrémní investiční výstavby alokované do budov a staveb 
nakumulované ve 2. čtvrtletí s ohledem na změny DPH. Růst spotřeby domácností mírně 
zrychlí na 4 %, zatímco vládní spotřeba bude zhruba stagnovat na úrovni stejného období 
loňského roku. Udržení růstu HDP nad 4  % či jeho mírnou akceleraci signalizují též odhady 
metod  na bázi předstihových ukazatelů. 
 
Inflace 
 
Přestože údaje o ekonomické aktivitě podporují tezi o uzavírání mezery výstupu, možná 
dokonce rychlejším než bylo očekávaní červencové prognózy, vyvození závěrů o mezeře 
výstupu pouze z informací o ekonomické aktivitě by mohlo snadno vést k nepřesnému 
úsudku. Nastavení mezery výstupu, jako indikátoru poptávkových tlaků musí odpovídat také 
pozorovanému vývoji inflace, přičemž musí být pochopitelně pozorně zohledněny exogenní 
inflační vlivy. Tato část proto přináší podrobnější analýzu aktuálního vývoje inflace.     
 
Vývoj spotřebitelských cen byl ve 3. čtvrtletí roku 2004 ve znamení zrychlení růstu 
nákladových faktorů, především vnějších. Růst inflace tak nelze přičíst na vrub poptávkové 
inflaci, což ukazuje, že poloha ekonomiky v rámci hospodářského cyklu (mezera výstupu) 
nadále působila dezinflačním směrem (ovšem v menším rozsahu než na počátku roku). 
Dodatečné dopady změn nepřímých daní souvisejících s fiskální reformou a harmonizací 
s pravidly EU byly ve srovnání s 2. čtvrtletím již jen malé. Během třetího čtvrtletí došlo pouze 
k zpožděnému růstu cen cigaret v důsledku zvýšení jejich spotřební daně se souhrnným 
dopadem cca 0,1 p.b. V oblasti regulovaných cen nedošlo během 3. čtvrtletí k žádné váhově 
významnější změně a regulované ceny tak v tomto období meziměsíčně zhruba stagnovaly.  
 

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

Index spotřebitelských cen -0,6 -0,8 3,1 3,0
Regulované ceny  září 2004 0,1 0,0 2,5 2,3
Čistá inflace -0,7 -1,0 2,3 2,3
Ceny potravin, nápoje, tabák - čisté 0,2 -0,6 3,1 3,0
Korigovaná inflace bez PH -1,2 -1,2 1,6 1,6
Ceny pohonných hmot - čisté -0,6 -0,6 6,2 7,4
Primární dopady změn daní v nereg. cenách v p.b. 0,00 0,03 0,76 0,76  
 
Za celé třetí čtvrtletí se predikce celkové inflace ze 7. SZ odchýlila o -0,1 p.b. (měřeno 
porovnáním mzr. indexů v září). 
 
Ceny potravin ve 3. čtvrtletí ve všech měsících meziměsíčně klesaly shodně o 0,6 %.  
V červenci a srpnu ale klesaly méně než by odpovídalo sezónním výkyvům pravděpodobně  
v důsledku doznívajícího vlivu růstu cen zemědělských výrobců. V září byl naopak mzm. růst 
cen potravin podstatně nižší než by odpovídalo sezónnosti. Analýzy ukazují, že to bylo 
způsobeno obratem ve vývoji cen zemědělských výrobců, které začaly výrazně klesat (dobrá 
úroda). Tento efekt bude ovlivňovat vývoj cen potravin v dalších měsících, což potvrzují  
i týdenních šetření cen potravin. Vyplývá z nich, že i v říjnu budou ceny potravin 
meziměsíčně klesat (podle týdenních šetření poklesly ceny potravin za 3 týdny o 0,8 %, 
podrobněji viz Kapitola II.4 Vyznění prognózy). V souhrnu za celé 3. čtvrtletí se chyby  
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v predikci meziměsíčních růstů cen potravin navzájem vykompenzovaly a odchylka  
v predikci meziročního růstu ke konci 3. čtvrtletí byla jen -0,1 p.b.  
 
Korigovaná inflace bez pohonných hmot se ve 3.  čtvrtletí vyvíjela podle předpokladů. Kromě 
velkých sezónních výkyvů způsobených nejdříve výrazným sezónním růstem cen rekreací  
a potom naopak jejich poklesem zaznamenala jen drobné růsty. Meziměsíční predikce se 
naplnila na desetiny přesně ve všech měsících a tak byla i odchylka skutečného mzr. růstu od 
predikce ke konci třetího čtvrtletí nulová. Pozorovaný vývoj korigované inflace bez 
pohonných hmot indikuje s ohledem na intenzitu nákladových faktorů na jedné straně 
existenci stále záporné mezery výstupu, na druhé straně ovšem také její postupné uzavírání.  
 
Rychlejší růst cen ropy oproti scénářům ze 7. SZ způsobil vyšší než očekávaný růst cen 
pohonných hmot (v ČR), ale aktuálnímu dramatickému růstu cen ropy po zohlednění vývoje  
devizového kurzu Kč/USD by odpovídal mnohem vyšší růst tuzemských cen pohonných hmot 
(PH). Důvod prozatímní slabé reakce cen PH na vývoj cen ropy není zcela zřejmý. Za velmi 
pravděpodobnou příčinu považujeme dezinflační působení mezery výstupu event. vysokou 
konkurenci na trhu pohonných hmot a dostatečné ziskové marže v odvětví. Z týdenních 
šetření cen pohonných hmot vyplývá, že k vyššímu růstu cen PH (cca 3 %) dojde až v říjnu.  
 
Graf: Mzr. růst jednotlivých skupin cen (neočištěné o vliv změn daní, v %) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pramen: ČNB 

 
Vývoj ostatních cenových okruhů (dovozní ceny a ceny průmyslových výrobců) se ve třetím 
čtvrtletí (stejně jako ve druhém čtvrtletí) ve srovnání s předchozí prognózou pohyboval 
proinflačním směrem. Tento vývoj byl u všech sledovaných cenových okruhů vnitřně značně 
diferenciovaný a provedené analýzy ukazují, že tento vývoj (vyjma cen pohonných hmot) 
vyvolává jen mírně vyšší inflační tlaky, než tomu bylo v předchozí prognóze, a to  
v korigované inflaci bez pohonných hmot. V případě cen zemědělských výrobců naopak 
dochází k prudkému obratu ve vývoji dezinflačním směrem, což vyvolává ve srovnání  
s minulou prognózou velký protiinflační posun v predikci cen potravin (podrobněji viz příloha 
č.2  Ostatní cenové okruhy).  
 
Ve vývoji trendových složek ve srovnání s výsledky v 7. SZ pokračuje velmi mírný růst cen 
neobchodovatelných ostatních položek. Výše uvedené závěry ohledně vývoje cen potravin 
potvrzuje obrat k poklesu trendové složky jejich meziměsíčního růstu.  
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Graf: Trendové složky mzm. řad složek čisté inflace (v %) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pramen: ČNB 
 

Reálné měnové podmínky 
 
Pozorovaný vývoj inflace je klíčovým faktorem pro posouzení současné velikosti mezery 
výstupu, nicméně ta musí být v souladu také s vývojem měnových podmínek. Vzájemný 
vztah mezery výstupu a měnových podmínek je však zatížen existencí zpoždění  
v transmisním mechanismu, která je nutno brát v úvahu. Část věnovaná měnovým 
podmínkám obsahuje podrobný popis vývoje úrokových sazeb a kurzu a následného určení 
počátečního nastavení měnových podmínek.  
 
Současné reálné měnové podmínky lze charakterizovat jako uvolněné v kurzové i úrokové 
složce. Uvolnění kurzové složky se sice od počátku roku postupně snižuje zejména vlivem 
apreciace nominálního kurzu, přesto zůstává hlavním faktorem uvolněné měnové politiky 
v minulém čtvrtletí. Naopak úroková složka měnových podmínek se od počátku roku mírně 
uvolnila z důvodu poklesu domácích i zahraničních reálných úrokových sazeb.  
 
Kumulovaný efekt působení jednotlivých složek měnových podmínek potvrzuje, že od roku 
2002 ovlivňuje vývoj reálné ekonomiky převážně kurzová složka. Dopady nadhodnocení 
kurzu přetrvávaly poměrně dlouhou dobu a teprve nyní přechází kumulované měnové 
podmínky od tlumícího ke stimulujícímu působení. Úroková složka měnových podmínek 
restriktivní působení reálného kurzu po celé toto období omezovala, nicméně pouze částečně. 
 
Graf: Index reálných měnových podmínek Graf: Kumulovaný efekt RMCI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Pramen: ČNB Pramen: ČNB 
 
Postupný posun k uvolněnému působení měnových podmínek lze vyvodit také z posunů ve 
struktuře peněžní zásoby. Podíl peněžního agregátu M1 na M2, který lze použít jako 
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alternativní indikátor nastavení měnových podmínek  vzrostl z 51,3 % v červenci 2004 na 
52,6 % v srpnu 2004, čímž dosáhl nejvyšší úrovně za poslední dva roky. (podrobněji viz 
příloha č.4 Peníze a úvěry). 
 
Sazby 
 
Míra uvolnění úrokové složky měnových podmínek ve 3. čtvrtletí 2004 je stejná, jak bylo 
předpokládáno minulou prognózou. Struktura uvolněných úrokových sazeb je však mírně 
odlišná. Vyšší než prognózou očekávaný růst domácích ročních sazeb sice vyvolal tlak na 
zpřísnění úrokové složky měnových podmínek, byl však kompenzován poklesem reálných 
zahraničních sazeb.  
 
Graf: Meziroční inflace 
(neočištěná o vliv změn daní, v %) 

Graf: Reálný 1R PRIBOR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Pramen: ČNB Pramen: ČNB 
 
Úrokové sazby na finančním trhu se vyvíjely diferencovaně podle jednotlivých splatností. 
Sazby na peněžním trhu pokračovaly v pozvolném růstu, zatímco střednědobé a dlouhodobé 
sazby se již od konce června pohybují bez zřetelného trendu (v závislosti na zveřejněných 
údajích v tuzemsku i zahraničí, které měly různý dopad). Za zpřísněním domácích reálných 
sazeb stojí zejména růst nominálního 1R PRIBORu. Ten byl sice minulou prognózou 
očekáván, ale v menší míře. Zatímco červencová prognóza očekávala úroveň jednoleté sazby 
peněžního trhu  za třetí čtvrtletí 2,6 %, skutečnost byla 3 %. 
 
Klientské úrokové sazby za srpen se podle očekávání dále zvýšily, i když jen v případě úvěrů. 
Sazby z nově poskytnutých úvěrů dosáhly 6,0 %, sazby z termínovaných vkladů stagnovaly 
na 1,6 %. Z hlediska struktury se zvýšily úroky pro všechny druhy úvěrů kromě úvěrů 
spojených s bydlením. Příčinou je zřejmě výrazná konkurence mezi hypotečními bankami; 
některé z nich (Česká spořitelna, Živnostenská banka, Raiffeisenbank) navíc oznámily 
dočasné snížení úrokových sazeb u hypoték. Celkově však lze očekávat další postupný nárůst 
klientských úrokových sazeb v souladu s vývojem na finančním trhu. 
 
Pozorovaný vývoj výnosové křivky na peněžním trhu má pozitivní sklon. Průměrný spread 
1R PRIBOR – 3M PRIBOR za 3Q 2004 činil 0,5 p.b. (prognóza předpokládala 0,2 p.b.), což 
odráží vyšší úroveň jednoleté úrokové sazby. Aktuálně dosahuje spread mezi jednoletou  
a tříměsíční úrokovou sazbou 0,4 p.b. Trajektorie sazeb konzistentní s aktuální prognózou 
předpokládá spread 0,3 p.b.  
 
Trh státních dluhopisů byl ovlivněn několika událostmi, které se však ve vývoji tržních sazeb 
výrazněji neprojevily. V primární aukci s originální splatností 15R Ministerstvo financí 
využilo vysokou poptávku a příznivé ceny a navýšilo původní nabídku. Prodáno bylo  
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6,4 mld. Kč, průměrný výnos dosáhl 5,3 %. MF zveřejnilo plánovaný objem emitovaných 
cenných papírů na rok 2005. Objem střednědobých a dlouhodobých dluhopisů by se měl 
zvýšit o 146,1 mld. Kč, částečně na úkor SPP. MF také oznámilo, že v příštím roce může 
vydat druhou emisi zahraničních obligací, pokud k tomu budou vhodné podmínky. 
 
Ve 2. čtvrtletí 2004 došlo k poklesu zahraničních reálných sazeb 1R EURIBOR, což přispělo 
k uvolnění úrokové složky reálných měnových podmínek. Minulá prognóza předpokládala 
opětovné snížení tohoto uvolnění již v následujícím čtvrtletí. Z aktuálních údajů vyplývá, že 
toto uvolnění ve 3. čtvrtletí nadále přetrvávalo. Vzhledem k předpokladům o budoucím vývoji 
nominálního 1R EURIBORu a německé inflace zůstává v platnosti, že toto uvolnění bude již 
v krátkém horizontu prognózy sníženo (viz Graf: Reálný 1R EURIBOR). Zahraniční úrokové 
sazby však budou stále působit na krátkém horizontu prognózy uvolněně. 
 
Úrokový diferenciál (1R PRIBOR – 1R EURIBOR) se v 3Q 2004 pohyboval nad hladinou, 
kterou předpokládala prognóza (0,2 p.b.), a to zásluhou vyšší tuzemské sazby. Průměrný 
úrokový diferenciál činil 0,7 p.b., aktuálně dosahuje cca 0,8 p.b. 
 
Autonomní vývoj úrokové složky měnových podmínek bude v nejbližším období působit 
pozitivně na růst reálné ekonomiky a následně i inflace. Toto uvolnění lze sledovat  
u domácích i zahraničních reálných úrokových sazeb a lze za ním nalézt stejné faktory. 
Důvodem je růst inflace doprovázený růstem inflačních očekávání. 
 
Kurz 
 
Reálný kurz měl v posledních dvou letech klíčový význam pro postupné uvolňování reálných 
měnových podmínek. Uvolnění kurzové složky se sice od počátku roku postupně snižuje 
zejména vlivem apreciace nominálního kurzu, přesto zůstává hlavním faktorem v současnosti 
uvolněných měnových podmínek. 
 
Graf: Reálný 1R EURIBOR Graf: Reálný kurz 
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Vývoj nominálního kurzu vůči euru byl v průběhu 3. čtvrtletí víceméně stabilní a osciloval 
v rozmezí 31,1 a 31,9 korun za euro. S průměrem 31,57 byl skutečný kurz silnější o 0,7 % ve 
srovnání s očekáváním červencové prognózy (31,8). Proti 2. čtvrtletí kurz v průměru posílil  
o 1,5 %. Relativní stabilita kurzu koruny v průběhu 3. čtvrtletí byla odrazem protisměrného 
působení pozitivních a negativních faktorů. Ve směru posilování koruny působil lepší, než 
očekávaný růst HDP ve 2. čtvrtletí společně s lepšími než očekávanými výsledky 
zahraničního obchodu a zvyšování základních úrokových sazeb ČNB podpořené vývojem 
cenových indexů (PPI, CPI). Naopak negativně korunu ovlivňoval výsledek celkové platební 
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bilance. Ve směru vyššího deficitu běžného účtu působila navzdory lepší obchodní bilanci 
bilance výnosů, kde se zvýraznil odliv dividend do zahraničí. Počátkem října je kurz koruny 
mírně silnější (31,42) než předpokládá referenční scénář z 10. SZ (31,6). 
 
Ani postupná apreciace nominálního kurzu prozatím nevedla k uzavření uvolněného působení 
reálného kurzu. Přes současné uvolnění reálného kurzu však graf zobrazující kumulovaný 
efekt působení složek RMCI na mezeru výstupu potvrzuje, že kurzová složka v současnosti 
působí na poptávku přibližně neutrálně. Díky existenci transmisních zpoždění doznívá 
v kumulovaném efektu kurzové složky měnových podmínek i nadále výrazně přísné působení 
z roku 2002.   
 
Výhled reálného indexu měnových podmínek neukazuje na změnu současného uvolněného 
nastavení pro  nejbližší období v žádné své složce vyjma snížení uvolnění zahraničních 
reálných sazeb. Domácí reálné úrokové sazby budou autonomně uvolňovány rostoucími 
inflačními očekáváními a předpokládaná stabilita až pozvolné posilování nominálního kurzu 
spojená s pozitivním inflačním diferenciálem bude v dopadech na ekonomiku kompenzována 
očekávanou apreciací rovnovážného reálného kurzu.  
 

II.4  Předpoklady ekonomických mechanismů 
 
Oproti minulé SZ nedošlo k zásadním úpravám v predikčním aparátu. Stejně jako v předchozí 
SZ byla snížena citlivost inflace CPI na cenový vývoj v jiných okruzích, především  
u dovozních cen a cen průmyslových výrobců. Důvodem bylo posouzení nehomogenní 
struktury cenového růstu v těchto okruzích a potvrzení oprávněnosti použitých úprav 
aktuálním cenovým vývojem. Aktuální údaje o vývoji cen zemědělských výrobců naznačují 
jejich výrazný pokles v důsledku nadprůměrné úrody. Předpoklad o sníženém průsaku 
vysokého růstu CZV do spotřebitelských cen potravin použitý v minulé SZ ztrácí 
opodstatnění, i když tato úprava posunula predikci potravin správným směrem. Vývoj 
jednotlivých částí CZV je již relativně standardní. 
 
Veškeré dopady změn nepřímých daní jsou na horizontu prognózy stejně jako v minulých SZ 
rozděleny na primární a sekundární dopady s tím, že na primární dopady je aplikován institut 
výjimek. 
 

II.5  Vyznění prognózy 
 
HDP a trh práce 
 
V porovnání se 7. SZ se předpoklady o dynamice uzavírání produkční mezery výrazně 
nemění. Částečná korekce prognózy spočívá v přehodnocení aktuální produkční mezery 
směrem dolů. Oproti 7. SZ jsou měnové podmínky mírně přísnější, nadále však zůstávají 
uvolněné. Následně postupně zpřísňují koncem roku 2004 a v průběhu roku 2005.   
Přehodnocen byl nepatrně též fiskální impuls, který bude v porovnání  se 7. SZ působit slabě 
restriktivně. Tyto faktory se projeví uzavíráním produkční mezery až ve 2. čtvrtletí 2005 (tedy 
o čtvrtletí později, než předpokládala 7. SZ) a nižší úrovní kladné mezery výstupu v průběhu 
let 2005 a 2006. Růst reálného HDP si v následujícím období udrží dynamiku nad 4 %, 
přičemž v průběhu roku 2005 dojde k jeho mírné akceleraci až k 4,5 %, zatímco tempo růstu 
potenciálního (inflaci neakcelerujícího) produktu se bude pohybovat mírně nad 3 %. Udržení 
růstu HDP kolem 4 % se odrazí v růstu peněžní zásoby měřené agregátem M2 na úrovni 
kolem 8 %. 



 24   

Zahraniční oživení a skladba měnových podmínek se projeví i ve výdajové struktuře růstu 
HDP. Kumulovaný efekt uvolněné kurzové složky povede společně s růstem zahraniční 
poptávky k zachování relativně vysoké dynamiky reálných vývozů, mírně zpomalující 
v průběhu roku 2005. Nejrychleji rostoucí složkou domácí poptávky však zůstane i nadále 
hrubá tvorba fixního kapitálu soukromého i veřejného sektoru stimulovaná silným růstem 
exportu. Navíc se v roce 2005 začne projevovat také zpožděný efekt úrokové složky 
měnových podmínek autonomně se uvolňující v průběhu 2. pololetí roku 2004.  
 
Graf: Mezera výstupu  Graf: Měnové podmínky 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Pramen: ČNB Pramen: ČNB 
 
Dynamika spotřeby domácností v letech 2004-2005 částečně zpomalí oproti roku 2003. Přes 
určité zpomalení si však spotřeba domácností uchová poměrně vysoké tempo růstu  3,9 % 
v roce 2004 a 4,5 % v roce 2005.  
 
Pozitivně na růst spotřeby domácností bude působit uvolněná úroková složka měnových 
podmínek, což se odrazí také v poptávce domácností po externí formě financování (viz Box: 
Prognóza hypotéčních úvěrů). Zpomalování spotřeby domácností ve srovnání s dosavadní 
dynamikou proto bude pouze mírné. Vedle externích zdrojů také zlepšující se zaměstnanost  
a zrychlující se mzdový růst v roce 2005 vytvoří dostatečné zdroje financování spotřeby. 
 
Box: Prognóza hypotečních úvěrů 
Průměrný meziroční přírůstek hypotečních úvěrů by se měl ve zbývající části roku 2004 mírně 
zpomalovat a ve 4. čtvrtletí 2004 by měl činit 49,8 %. Absolutní přírůstek těchto úvěrů  se však bude 
v roce 2004 udržovat na vyšší úrovni 40,0 mld. Kč oproti 25,5 mld. Kč v roce 2003. V uvedeném 
vývoji se bude nadále projevovat stabilní růst reálného hrubého disponibilního příjmu, a to i přes jeho 
mírné zpomalení, a působení uvolněných reálných měnových podmínek. Ve vývoji hypotečních úvěrů 
by se mohla mimo jiné projevovat stagnace růstu cen rezidenčních nemovitostí.     
 
Reálné mzdy v roce 2004 sice zpomalí, avšak vlivem očekávaného relativně vysokého růstu 
reálného objemu mezd a platů v roce 2005 se vývoj mezd začne obracet (viz Box: Prognóza 
nominálních mezd). To se přímo projeví i ve zrychlení meziročního tempa růstu výdajů 
domácností na konečnou spotřebu v roce 2005. Dynamiku reálných mezd bude snižovat 
zejména vyšší inflace, zatímco nominální mzdy a platy budou zrychlovat svůj růst. 
Protisměrně vůči nominálním mzdám bude z hlediska zdrojů pro financování spotřebitelských 
výdajů působit další snižování růstu sociálních transferů domácnostem, a to v obou letech.  
 
Vliv uvolněného působení měnových podmínek a poměrně vysokého růstu reálného objemu 
mezd je dobře viditelný ze zpomalení cyklického poklesu podílu spotřeby na HDP na přelomu 
let 2004 a 2005 (viz následující grafy). Expanzivní fázi cyklu by totiž spíše odpovídal 
rychlejší pokles podílu spotřeby na HDP.  
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Graf: Spotřeba Graf: Spotřeba a hospodářský cyklus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pramen: ČNB Pramen: ČNB 
 
Box: Prognóza nominálních mezd 
Průměrná mzda v podnikatelské sféře v letošním roce vzroste oproti roku 2003 o 6,9 %, (o 0,4 p.b. 
méně ve srovnání s predikcí 7. SZ). Vzhledem k mimořádnému růstu průměrné mzdy v 1. čtvrtletí je 
tento rozdíl méně významný a souvisí s nižším než očekávaným růstem mzdy ve 2. čtvrtletí. Stejně 
jako v 7. SZ předpokládáme v dalších čtvrtletích letošního roku jen mírný růst mezd konzistentní 
s průběhem růstu produktivity práce, mezery výstupu a inflačních očekávání. Tento předpoklad 
podporují uzavřené vyšší kolektivní smlouvy na rok 2004, které obsahují zhruba 6 % mzdový růst,  
a pozorovaný mzdový vývoj v produkčních odvětvích. V roce 2005 upravujeme predikci růstu 
průměrné mzdy v podnikatelské sféře o +0,6 p.b na 6,8 %. Hlavním faktorem změny predikce je vliv 
mzdové nákazy z nepodnikatelské sféry, jejíž dopad kvantifikujeme v rozmezí 0,4 až 0,9 p.b.7  
 
V nepodnikatelské sféře predikci mzdového vývoje v roce 2004 mírně zvyšujeme (+0,3 p.b. oproti  
7. SZ), protože vláda schválila vyšší růst 14. platů pracovníkům státní sféry. V roce 2005 podle návrhu 
státního rozpočtu vzroste průměrná měsíční mzda meziročně o cca 14 % (predikce v 7. SZ 6,0 %). 
Příčinou úpravy predikce je schválený výrazný nárůst průměrné mzdy o 27 % u bezpečnostních složek 
(policie, hasiči, celníci, BIS, UZSI, vězeňská služba) a dále zvýšení mezd učitelů. U ostatních 
zaměstnanců veřejné správy se očekává meziroční nárůst o 4,0 %. 
 
Ve sledovaných organizacích (zahrnují podnikatelskou i nepodnikatelskou sféru) se průměrná mzda 
v roce 2004 zvýší o 6,4 %, resp. 8,3 % v roce 2005 (-0,4 p. b., resp. +2,1 p.b. oproti 7. SZ). Predikce 
objemu mezd a platů se proto v roce 2005 ve srovnání s 7. SZ zvyšuje o 2,6 procentního bodu 
(zejména vlivem veřejného sektoru). Vyšší růst mezd a platů v roce 2005 bude hlavním faktorem 
rychlejšího růstu jednotkových mzdových nákladů (4,2 %, tj. o 2,3 p.b. více oproti predikci v 7. SZ). 
 
HTFK bude po zbytek roku 2004 a v průběhu roku 2005 pokračovat v robustním růstu, jehož 
nástup je možné sledovat již v druhé polovině loňského roku. K růstu bude přispívat vysoká 
dynamika investičních výdajů jak vládního, tak soukromého sektoru. Hlavními stimuly 
investiční poptávky budou oživení zahraniční konjunktury, uvolněný devizový kurz  
a relativně příznivá úroková složka indexu reálných měnových podmínek. Výsledkem 
působení zmíněných faktorů bude zrychlení meziroční dynamiky HTFK v roce 2004 oproti 
loňskému roku přibližně o 4,5 p.b. na 12 %. V roce 2005 se dynamika investiční poptávky 
udrží na úrovni 10 %. 
 
Takováto tempa růstu HTFK se projeví růstem podílu HTFK na HDP, který na prognóze 
postupně dosáhne vyšších hodnot oproti své dlouhodobé úrovni. Podobný vývoj ověřuje 
                                                           
7 Část zaměstnanců v podnikatelské sféře spadá do odvětví, která jsou typická pro nepodnikatelskou sféru 
(veřejná správa, školství, zdravotnictví). Podíl těchto odvětví na zaměstnanosti v celé podnikatelské sféře činí 
necelá 3 %. Jestliže průměrná mzda těchto zaměstnanců se bude vyvíjet v roce 2005 shodně jako 
v nepodnikatelské sféře, dojde k urychlení růstu průměrné mzdy v podnikatelské sféře o 0,4 p.b. Modelové 
odhady kvantifikují mzdovou nákazu v poměru zhruba 10:1, tj. růst mzdy v podnikatelské sféře by mohl být 
rychlejší až o 0,9 p.b. 
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vnitřní konzistenci prognózy, neboť je v souladu jak s minulým vývojem měnových 
podmínek, tak s fází hospodářského cyklu. Situaci ilustrují následující grafy. 
 
Graf: Investice Graf: Investice a hospodářský cyklus  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Pramen: ČNB Pramen: ČNB 
 
Z hlediska zdrojů financování bude zvýšená tvorba fixního kapitálu podnikového sektoru 
v roce 2004 podporována příznivými hospodářskými výsledky, jak signalizují finanční 
ukazatele z 1. pololetí 2004 a pokračováním přílivu reálně alokovaných přímých zahraničních 
investic. Vzájemný vztah mezi vývojem kurzu a hospodářskými výsledky podniků podrobněji 
diskutuje Box: Vztah kurzu a rentability exportních odvětví.  
 
Box: Vztah kurzu a rentability exportních odvětví 
K vyjádření kurzové souvislosti s hospodařením podnikové sféry byly zvoleny ukazatele odrážející 
rozdíl mezi rentabilitou nákladů (provozní a celkové rentability) exportních a neexportních odvětví 
zpracovatelského průmyslu. Ukazatel provozní rentability nákladů je počítán jako podíl čistého 
provozního přebytku (přidaná hodnota snížená o osobní náklady a odpisy majetku) na celkových 
nákladech. Ukazatel celkové rentability nákladů je dán podílem hospodářského výsledku před 
zdaněním a celkových nákladů, tudíž kromě hospodářského výsledku z vlastní činnosti podniku navíc 
zahrnuje výsledky hospodaření z finanční a mimořádné činnosti podniku. Za reprezentanty exportérů  
s nejintenzivnějším vlivem směnného kurzu byly zvoleny soukromé národní podniky exportující více 
jak 60 % své produkce; zbylé soukromé národní podniky reprezentují neexportéry. Rozdíl rentability 
exportérů a neexportérů je zachycen v grafu.  
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Hospodaření exportních národních podniků se ve srovnání s podniky zaměřenými převážně na domácí 
trh v čase trendově zlepšovalo, avšak zároveň bylo ovlivňováno vývojem nominálního směnného 
kurzu. Apreciace nominálního kurzu jak v roce 1998, tak v roce 2001-02 se odrazila ve zhoršeném 
provozním hospodaření exportních odvětví. Uvolnění kurzu v roce 2003 vedlo naopak ke zlepšení 
hospodářské situace exportních podniků v porovnání s neexportéry, nárůstem rozdílu rentability  
o 3 p.b. (levá osa). Ve 2. čtvrtletí 2004 je patrné zalomení pozitivního vývoje hospodaření exportních 
odvětví, které zřejmě souvisí s apreciačními tendencemi nominálního kurzu v tomto období. Posílení 
kurzu ve 3. čtvrtletí 2004 (zpřísňování kurzové složky) indikuje snížení pozitivního rozdílu mezi 
rentabilitou exportních a neexportních podniků koncem roku. 
 
Pokračující růst reálných vývozů bude vedle růstu fixních investic představovat hlavní zdroj 
růstu agregované poptávky a reálného HDP v letech 2004 a 2005. Akcelerace dynamiky 
reálných vývozů bude stimulována oživením zahraniční konjunktury a uvolněným reálným 
kurzem, jehož kumulovaný efekt bude kulminovat v druhé polovině roku 2005. Další 
pozitivní vliv očekáváme díky pozvolné restrukturalizaci nabídkové strany vyplývající  
z předchozího přílivu PZI, který se projevuje růstem produktivity a zvyšováním cenové  
i necenové konkurenceschopnosti domácích exportérů na zahraničních trzích. K růstu obratu 
vývozů v roce 2005 bude částečně  přispívat (stejně jako ve 2. čtvrtletí) vstup ČR do EU, 
který vedl k odbourání posledních administrativních a psychologických bariér pro domácí 
exportéry. Tento efekt se bude částečně promítat do vyšší dynamiky exportů ještě ve  
2. pololetí 2004 a v 1. čtvrtletí 2005, ve zbylých třech čtvrtletích roku 2005 v důsledku 
vyrovnání srovnávací základy vymizí. To bude přispívat k částečnému zpomalení růstu 
vývozů v meziročním srovnání z 17,6 % v roce 2004 na 13,7 % v roce 2005.  
 
Proti tendencím ke snižování celkové dovozní náročnosti vlivem uvolněné kurzové složky  
a restrukturalizačních procesů na nabídkové straně bude působit vývoj struktury agregátní 
poptávky. Rostoucí podíl vývozů a hlavně soukromých investic, tedy komponent 
s dlouhodobě nejvyšší dovozní náročností, vyvolá pokračování mírného předstihu dovozů 
před vývozy v roce 2004, resp. rovnost jejich dynamik v roce 2005. To se promítne do 
pokračujícího prohlubování deficitu reálného netto vývozu v obou zmíněných letech. 
 
Převedeme-li očekávaný vývoj netto exportu do nominálních veličin, dostáváme postupné 
snižování deficitu obchodní bilance jak v roce 2004, tak v roce 2005. V roce 2004 je však toto 
zlepšování eliminováno rychlejším než očekávaným zhoršováním bilance výnosů v důsledku 
vyššího odlivu zisků nerezidentů z PZI a postupný růst deficitu bilance výnosů je očekáván 
také v roce 2005. V obou letech tak deficit běžného účtu dosáhne přibližně 150 mld. Kč 
(podrobněji viz příloha č.6 Platební bilance).   
 

Srovnání prognózy HDP a jeho složek v 10. SZ se 7. SZ 

7.SZ 10.SZ Rozdíl 7.SZ 10.SZ Rozdíl
mzr v %
Spotřeba domácností 4.0 3.9 -0.1 4.1 4.5 0.4
Spotřeba vlády -1.9 -0.8 1.1 2.2 0.6 -1.6
Hrubá tvorba fixního kapitálu 8.5 12.0 3.5 9.2 9.8 0.6
Vývoz zboží a služeb 11.6 17.6 6.0 15.1 13.7 -1.4
Dovoz zboží a služeb 12.0 17.8 5.8 15.1 12.8 -2.3
HDP 3.8 4.1 0.3 4.2 4.5 0.3

2004 2005
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HDP a jeho složky (meziroční změny v %) 
UKAZATEL

2002 I/03 II/03 III/03 IV/03 2003 I/04 II/04 III/04 IV/04 2004 I/05 II/05 III/05 IV/05 2005
 HRUBÝ DOMÁCÍ PRODUKT 1.5 2.8 3.0 3.3 3.3 3.1 3.5 4.1 4.2 4.5 4.1 4.5 4.3 4.5 4.6 4.5

 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA (dom.popt. a vývoz) 3.1 4.4 5.0 5.7 5.9 5.3 6.9 13.4 11.4 12.7 11.2 10.8 7.2 8.8 9.5 9.0

 CELKOVÁ DOMÁCÍ POPTÁVKA 3.3 3.9 5.3 4.2 5.0 4.6 5.6 6.0 5.3 8.3 6.3 5.1 5.3 5.7 4.6 5.2
 KONEČNÁ DOMÁCÍ POPTÁVKA 3.3 5.0 5.2 5.3 4.8 5.1 4.4 5.4 5.4 6.3 5.4 5.3 5.3 6.2 5.0 5.4
     v tom:
     Spotřeba domácností 2.7 5.1 5.2 5.6 3.8 4.9 4.0 3.4 4.1 4.1 3.9 4.2 4.5 4.6 4.7 4.5
     Spotřeba vlády 4.5 2.9 3.7 0.2 2.0 2.2 -1.9 -1.1 0.4 -0.6 -0.8 2.2 -0.2 0.9 -0.3 0.6
     Spotřeba neziskových institucí 8.1 5.5 3.3 2.5 1.6 3.2 6.8 17.4 5.9 6.0 9.0 3.9 4.9 2.7 4.5 4.0
     Hrubá tvorba fixního kapitálu 3.4 6.2 6.3 8.3 8.5 7.4 9.6 12.8 10.6 14.7 12.0 9.2 9.6 11.7 8.8 9.8

 DOVOZ ZBOŽÍ A SLUŽEB 4.9 5.5 7.4 8.7 9.5 7.8 11.2 24.7 18.1 16.9 17.8 16.9 8.5 12.9 13.6 12.8

 VÝVOZ ZBOŽÍ A SLUŽEB 2.7 5.1 4.6 7.9 7.1 6.2 8.6 23.3 20.0 18.3 17.6 17.9 9.4 12.7 15.3 13.7

 ČISTÝ VÝVOZ ZBOŽÍ A SLUŽEB (saldo, mld. Kč) -179.4 -33.5 -48.2 -56.5 -77.1 -215.3 -46.3 -64.8 -60.1 -84.9 -256.1 -50.4 -66.4 -68.7 -88.9 -274.4
 PODÍL NETTO VÝVOZU NA HDP -10.9 -8.3 -11.1 -13.4 -18.4 -12.7 -11.0 -14.4 -13.3 -19.3 -14.5 -11.5 -14.1 -14.6 -19.3 -14.9

Zdroj: ČSÚ, prognóza ČNB 
 
 
V návaznosti na vývoj cyklu v reálné ekonomické aktivitě prognóza očekává stabilizaci  
a mírný růst počtu zaměstnanců a recipročně slabý pokles cyklické složky sezónně očištěné 
míry nezaměstnanosti. Nové údaje o vývoji zaměstnanosti za 2. čtvrtletí 2004 a registrované 
míře nezaměstnanosti v průběhu 3. čtvrtletí letošního roku nesignalizují pro roky 2004 a 2005 
změnu náhledu červencové prognózy.  
 
Vyšší růst počtu zaměstnanců ve 2. čtvrtletí oproti predikci v 7. SZ je dán především 
odlišným vývojem v sezónních odvětvích (stavebnictví, zemědělství). Tato odchylka proto 
neznamená výraznější reakci cyklické složky zaměstnanosti na vývoj ekonomické aktivity.  
 
Po odeznění vlivu absolventů na nezaměstnanost v dalších měsících se také ve vývoji 
zaměstnanosti projeví postupné uzavírání mezery výstupu. Podobně jako v 7. SZ očekáváme 
mírné snižování cyklické složky míry registrované nezaměstnanosti a mírný růst počtu 
zaměstnanců. Predikce počtu zaměstnanců na letošní rok a na rok 2005 se zvyšuje vlivem 
posledních skutečností jen o 0,4 p.b.,8 přičemž tato změna je kompenzována úpravou predikce 
ostatních zaměstnaných. Předpokládáme přitom stabilizaci strukturální složky míry 
nezaměstnanosti na současné úrovni. K určitému snížení strukturální nezaměstnanosti by 
nicméně mohlo dojít vlivem nového zákona o zaměstnanosti, který vstoupil v platnost  
v říjnu.9 
 
 
 
                                                           
8 V roce 2005 úprava predikce představuje změnu o 31 tisíc osob. S ohledem na velikost výběrové chyby VŠPS 
je tato  změna nevýznamná. 
9 Dopad nového zákona do zaměstnanosti a nezaměstnanosti je obtížné kvantifikovat. Předpokládá se však, že 
nebude výrazný. Podle nové úpravy musí nezaměstnaný přijmout nabízené místo, i když plně neodpovídá  jeho 
kvalifikaci a zkušenostem. Dlouhodobě nezaměstnaní nesmějí odmítnout nabídku veřejně prospěšných prací. 
Vyřazení z evidence hrozí tomu, kdo bezdůvodně nedokončí započatou rekvalifikaci, bude přistižen při práci 
načerno či nebude docházet na úřad práce k pravidelným konzultacím. Zatímco doposud takto nespolupracující 
nezaměstnaný vypadl z evidence (a tím přišel o podporu i další dávky) na tři měsíce, nyní bude postih platit půl 
roku. Přísnější je nový zákon také k absolventům. Ti budou muset splnit stejnou podmínku jako ostatní -  
v posledních třech letech odpracovat alespoň 12 měsíců. Do odpracované doby se jim však již nebude 
započítávat doba studia, počítat se budou jen pracovní poměry, ze kterých se odvádí sociální pojištění. Výhodou, 
kterou nezaměstnaní získají, je možnost si k podpoře přivydělat (nejvýše 20 hodin týdně), a to až do výše 
poloviny minimální mzdy, která v současnosti činí 6700 Kč. Kromě stávajících nástrojů aktivní politiky 
zaměstnanosti budou zavedeny i nové příspěvky (příspěvky na dopravu, zapracování, na přechod na nový 
podnikatelský program a další překlenovací příspěvky). 
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Základní ukazatele trhu práce (mzr. změny v % pokud není uvedeno jinak) 
UKAZATEL

2003 I/04 II/04 III/04 IV/04 2004 I/05 II/05 III/05 IV/05 2005
Zaměstnanost celkem -0.7 -1.4 -0.8 -0.6 -0.6 -0.8 -0.2 0.3 0.6 0.6 0.3
        z toho : zaměstnanci a) -2.0 -1.6 -0.4 -0.4 -0.1 -0.6 0.1 0.3 0.7 0.8 0.5
                      ostatní zaměstnaní 6.4 -0.1 -3.1 -1.6 -2.8 -1.9 -1.8 -0.1 -0.1 -0.1 -0.5
Registrovaná míra nezaměstnanosti v % - průměr za období 9.9 10.8 10.0 10.2 9.9 10.2 10.5 9.7 9.9 9.8 10.0
Obecná míra nezaměstnanosti v % - průměr 7.8 8.7 8.2 8.3 8.4 8.4 8.8 7.9 7.7 7.7 8.0
Průměrná mzda ve sledovaných org.            (nominální) b) 6.8 8.8 4.3 6.8 5.7 6.4 7.2 8.7 9.0 8.5 8.3
                                                             v Kč    (nominální) 16920 16722 17817 . . . . . . . .
                                                                         (reálná) 6.7 6.3 1.8 3.5 2.7 3.9 5.1 6.4 6.1 5.5 5.4
        z toho: podnikatelská sféra                     (nominální) 6.0 8.6 5.9 6.3 6.8 6.9 5.1 7.4 7.3 7.3 6.8
                                                   v Kč              (nominální) 16956 16948 17924 . . . . . . . .
                      z toho: průmysl                          (nominální) 5.7 8.5 6.4 . . . . . . . .
                     nepodnikatelská sféra               (nominální) 9.8 9.7 -0.6 9.0 2.5 5.2 14.6 13.3 14.6 12.5 13.8
                                                        v Kč         (nominální) 16785 15950 17462 . . . . . . . .
Mzdy a platy v NH                                  (nominální) c) 4.5 7.1 4.0 6.5 5.6 5.8 7.3 9.1 9.7 9.3 8.9
NJMN (nominální mzdy a platy v NH na HDP v s.c.) 1.4 3.4 -0.1 2.3 1.3 1.6 2.8 4.6 5.0 4.5 4.2
NJMN v průmyslu (nominální mzda na PP z tržeb) -2.8 -1.6 -7.0 . . . . . . . .
NHPP (HDP v s.c. na modifikované zaměstnané z VŠPS) 3.8 4.4 4.4 4.3 4.6 4.5 4.5 4.0 3.9 4.0 4.1
Pramen: ČSÚ, MPSV, propočet ČNB
a) Zaměstnanci dle VŠPS s jediným nebo hlavním zaměstnáním včetně členů produkčních družstev
b) Jedná se o mzdy zúčtované k výplatě, nikoli skutečně vyplacené
c) Průměrná mzda ve sledovaných organizacích vynásobená zaměstnanci v NH

 
Devizový kurz a dovezená inflace 
 
Základní scénář predikce předpokládá pozvolnou apreciaci nominálního devizového kurzu  
v průběhu celého horizontu prognózy. Mírné posilování kurzu je dáno pozvolným poklesem 
rizikové prémie vyplývající z konvergence české ekonomiky k vyspělým ekonomikám. 
Působení úrokového diferenciálu bude v celém prognózovaném období zhruba neutrální. 
Naopak inflační diferenciál bude působit ve směru proti nominálnímu zhodnocení koruny. 
 
Z pohledu prognózy dovozních cen je v průměru mírně vyšší apreciace nominálního kurzu 
oproti předchozí prognóze kompenzována vyšším růstem inflace v zahraničí. Příspěvek 
působení těchto dvou faktorů k růstu dovozních cen působí v souhrnu oproti předchozí 
prognóze inflačně neutrálně. 
 
Ve srovnání s předchozí prognózou však meziroční dovozní ceny (celkový agregát) v průběhu 
letošního i příštího roku vykazují vyšší meziroční růst (zatímco minulá prognóza 
předpokládala slabý meziroční pokles cen v roce 2005). V souhrnu je jejich působení na 
cenový vývoj jak průmyslových, tak i spotřebitelských cen  proinflační.  Tento rozdíl jde na 
vrub výrazně dynamičtějšímu vývoji cen dovážených surovin (jak energetických, tak  
i neenergetických), které se při téměř shodném nominálním kurzu koruny vůči USD jako  
v minulé prognóze výrazně promítají jak do dovozních cen energií, tak i do ostatních okruhů 
dovozních cen (vlivem cen kovů a polotovarů z nich). Stejně jako v předchozí SZ však byla 
snížena citlivost inflace CPI na vývoj dovozních cen (a také cen průmyslových výrobců). 
Důvodem zůstává posouzení nehomogenní struktury růstu dovozních cen (podrobněji viz 
kapitola II.4 Předpoklady ekonomických mechanismů). 
 
Z hlediska jednotlivých komponent dovozních cen bude jejich vývoj i nadále poměrně 
diferencovaný. U cen dovážených energetických surovin prognóza nově předpokládá jejich 
výrazný  meziroční růst ve zbytku letošního roku (namísto výrazného poklesu cen), zatímco 
v roce 2005 v návaznosti na scénáře cen surovin předpokládá (obdobně jako v 7. SZ) již jejich 
výrazný meziroční pokles. U cen ostatních dovážených výrobků vyjma potravin se 
předpokládá, že mírný letošní meziroční růst postupně v příštím roce (po odeznění vlivu 
aktuálně vysokých cen neenergetických surovin a polotovarů z nich) klesne k nule – obdobně 
tomu bylo i v minulé prognóze. V případě dovozních cen potravin bude postupné odeznění 
jejich aktuálního meziročního růstu výsledkem souběžného zmírnění meziročního růstu cen 
zemědělských komodit v zahraničí a kurzové apreciace. 
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Predikce jednotlivých segmentů dovozních cen (mzr. v %) 
 1/04 2 3 4 1/05 2 3 4

Dovozní ceny 0 2.2 2.7 3.8 2.5 1.4 -0.1 -0.9
Dovozní ceny bez energiií a potravin 1.2 1.5 2.4 3.2 1.9 2.1 0.7 -0.1
Dovozní ceny potravin 2.6 4.2 2.9 1.8 1.4 0.5 0.1 -0.2
Dovozní ceny energií -11.6 7.4 5.3 10.4 8.5 -4.4 -8 -8.8
Nominální kurs Kč/EUR 32.9 32 31.6 31.6 31.4 31.2 31 30.8
Nominální kurs Kč/EUR mzr. 3.9 1.7 -1.8 -1.5 -4.5 -2.7 -1.9 -2.4  
 

Graf: Predikce dovozních cen a jejich nejdůležitějších komponent (mzr. v %) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Pramen: ČNB, ČSÚ  
 

Inflace 
 
Prognóza přináší kvalitativní potvrzení obratu ve vývoji makroekonomických veličin, který se 
odrazí také ve vývoji budoucí inflace. Ve srovnání se 4. a 7. SZ však dochází k mírnému 
posunu prognózy dezinflačním směrem, a to zejména v horizontu do 1 roku. Důvodem je 
významné přehodnocení predikce růstu cen potravin směrem dolů v důsledku velmi dobré 
úrody v rostlinné zemědělské výrobě. Na horizontu měnové politiky se však bude inflace 
nacházet poblíže středu intervalu inflačního cíle stejně jako u předchozích dvou prognóz.  
 
Aktuální prognóza očekává, že v průběhu roku 2005 se začnou projevovat poptávkové 
inflační tlaky související s překmitem mezery výstupu do kladných hodnot, které bude nejvíce 
patrné ve zrychlení korigované inflace bez pohonných hmot. Z hlediska působení 
poptávkového prostředí na cenový vývoj se závěry současné prognózy výrazně neliší od  
7. SZ. S růstem poptávkové inflace počítá prognóza i přesto, že k růstu HDP a obratu 
v hospodářském cyklu přispějí zejména investice a vývozy, protože chování jednotlivých 
komponent HDP se výrazně neodlišuje od obvyklého průběhu hospodářského cyklu. 
 
Vliv dovezené inflace a nákladových faktorů (s výjimkou cen zemědělských výrobců) na 
prognózu bude v souhrnu vzhledem k 7.SZ více proinflační. Hlavní příčinou je vyšší než 
očekávaný růst cen ropy. Zrychlení meziročních růstů nákladových faktorů budou zejména 
v nejbližších měsících kompenzovat poptávkové dezinflační tlaky. Na základě posledního 
vývoje cen zemědělských výrobců (CZV), kde dochází k prudkému poklesu cenové hladiny  
v důsledku velmi dobré úrody u většiny rostlinných produktů, byla přehodnocena predikce 
CZV a návazně na to i predikce růstu spotřebitelských cen potravin (podrobněji viz Box: 
Prognóza CZV). 
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Box: Prognóza CZV 
Prognóza cen zemědělských výrobců předpokládá ve srovnání se 7. SZ snížení jejich meziročního 
růstu. Hlavní příčinou změny prognózy je vývoj cen zemědělských výrobců za období srpen-září 2004 
a výhled na nejbližší období, kdy došlo a částečně ještě dojde k prudkému poklesu cen rostlinné 
produkce v důsledku mimořádně příznivé sklizně u rozhodujících produktů (meziroční růst objemu 
sklizně je v roce 2004 odhadován okolo 53 % a v absolutní úrovni jde o nejvyšší sklizeň od roku 
1993). Naproti tomu u produktů živočišné výroby již v převážné míře došlo k růstu cen souvisejících 
se změnou tržního pořádku při vstupu do EU a nepředpokládáme, že by cenová hladina cen živočišné 
výroby měla dále výrazněji růst. V roce 2005 pak očekáváme pozvolný růst cenové hladiny CZV, a to 
téměř výhradně vlivem produktů rostlinné výroby v návaznosti na odeznívání vlivu letošní sklizně.  
Hladina cen zemědělských výrobců bude až do poloviny roku 2005 výrazně nižší oproti původní 
prognóze. Výše naznačený vývoj bude znamenat výrazné meziroční poklesy CZV po nejbližší tři 
čtvrtletí a jejich přechod v mírný meziroční růst až v druhé polovině roku 2005. V souhrnu bude vývoj 
CZV znamenat oproti předchozí prognóze rychlé odeznění dosavadních nákladových tlaků 
(plynoucích z nakumulovaného růstu cen zemědělských výrobců za prvních sedm měsíců letošního 
roku na spotřebitelské ceny potravin) a vliv vývoje cen zemědělských výrobců bude mít již v závěru 
letošního roku výrazně dezinflační charakter na vývoj spotřebitelských cen potravin. 
 
Ceny zemědělských výrobců (s.o.p.r = 100)            Ceny potravin (s.o.p.r. = 100) 
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Reakci cen potravin na intenzivnější než očekávaný obrat ve vývoji CZV nám potvrzují 
týdenní šetření cen potravin, která ukazují, že i v říjnu dojde k sezónně netypickému 
meziměsíčnímu poklesu jejich cen. Tyto skutečnosti vedly ke změně predikce vývoje cen 
potravin především v nejbližších měsících. Nižší meziroční růsty cen potravin jsou však 
očekávány až do konce roku 2005. Ke konci roku 2004 predikujeme meziroční pokles cen 
potravin 0,3 %  (v 7. SZ bylo +1,4 %) a ke konci roku 2005 meziroční růst 0,4 % (v SZ bylo 
+1,5 %). 
 
Predikce celkové meziroční inflace ke konci roku 2004 tak byla oproti 7. SZ snížena z 3,2 % 
na 2,9 %. Příčinou je zmíněné snížení predikce meziročního růstu cen potravin, které je jen 
částečně kompenzováno zvýšením predikce růstu pohonných hmot a rovněž menším 
zvýšením predikce korigované inflace bez pohonných hmot vlivem nákladových faktorů. 
Predikce meziročního růstu regulovaných cen ke konci roku 2004 se nemění (dopady 
několika dílčích změn predikce jednotlivých položek regulovaných cen v roce 2004 se 
vykompenzovaly). 
 
Ke konci roku 2005 predikujeme meziroční inflaci 3,0 % stejně jako v 7. SZ, ale došlo ke 
změně struktury - byla zvýšena predikce regulovaných cen a naproti tomu mírně snížena 
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predikce dopadů změn daní (vliv posunu zvýšení spotřebních daní z cigaret až do dubna 2005, 
podrobněji viz Box: Administrativní vlivy) a snížena predikce růstu cen potravin. Predikce 
meziročního růstu cen pohonných hmot a meziroční korigované inflace bez PH zůstává ke 
konci roku 2005 zhruba stejná. 
 

Box: Administrativní vlivy 
V predikci regulovaných cen došlo k těmto hlavním změnám:  
- Od 1.10. 2004 bude zvýšena cena zemního plynu pro domácnosti v průměru o cca 11 % (poslední 

významná změna v regulovaných cenách do konce roku 2004). 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 předpokládáme i vyšší 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. 

- Predikce v 7. SZ 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 již ale navržen termín 
zvýšení poplatků od 1.1.2005.  

- 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 ze 7. SZ předpokládala zvýšení nájmů 
již od 1.1. 2005. Dopad 10 % zvýšení regulovaných nájmů do inflace je cca 0,2 p.b. 

 
Největší rizika predikce regulovaných cen představují vládou a Parlamentem schvalované změny. 
Schvalování změn se neustále odkládá a návrhy jsou často měněny.  
 
Ze stejného důvodu došlo i ke změně v predikci dopadů změn nepřímých daní. Na rozdíl od 
původních předpokladů PSP ČR schválila odsun zvýšení DPH u ubytovacích služeb z 1.1.2005 na 
1.1.2006, navíc schválila u některých položek snížení DPH od 1.1.2005 (dopadem do inflace jsou 
nejvýznamnější sportovní služby). Kromě toho vláda přijala návrh zákona o spotřebních daních, podle 
kterého by mělo dojít ke zvýšení spotřebních daní u tabákových výrobků až od dubna 2005 místo od 
ledna 2005 s odhadovaným dopadem do inflace cca 0,4 p.b. Další uvažované zvýšení spotřebních daní 
od ledna 2006 s dopadem rovněž cca 0,4 p.b. zůstává v predikci beze změny. 
 
V souhrnu tedy administrativní vlivy (primární dopady změn nepřímých daní a dopady změn 
regulovaných cen) přispějí do meziroční inflace celkem ke konci roku 2004 ve výši 1,7 p.b.  
(v 7. SZ 1,7 p.b.) a ke konci roku 2005 1,2 p.b. (v 7. SZ 1,0 p.b.).  
 
Vývoj cen pohonných hmot bude nadále dominantně určován vývojem cen dovážených 
energetických surovin a kurzem Kč/USD. Hlavně předpoklady o vývoji cen ropy se ve 
srovnání se 7. SZ výrazně změnily proinflačním směrem. Nová prognóza očekává mzr. růst 
cen pohonných hmot bez vlivu primárních dopadů změn daní ke konci roku 2004 13,4 % 
oproti predikci ze 7. SZ ve výši 10,6 %. Podle předpokladů SZ by se měl růst cen ropy brzy 
stabilizovat. Na tento předpoklad navazuje naše predikce pohonných hmot a ke konci roku 
2005 predikujeme meziroční růst cen pohonných hmot 1,9 % (v 7. SZ bylo +2,1 %). 
 
V návaznosti na růst nákladových faktorů, jejichž dopady do inflace budou v roce 2004 
tlumeny poptávkovými faktory, očekáváme v závěru roku 2004 jen mírné zrychlování 
korigované inflace bez PH, meziročně až na 1,9 %  ke konci roku 2004 (v 7. SZ 1,6 %). 
Predikce byla zvýšena vzhledem k více proinflačnímu vývoji nákladových faktorů oproti 
předpokladům ze 7. SZ. V roce 2005 by měl být postupně odeznívající proinflační vliv 
nákladových faktorů nahrazen proinflačním působením poptávkových faktorů. Dojde tak ke 



 33   

zrychlování meziroční korigované inflace bez pohonných hmot během roku 2005 až na 3,0 % 
ve čtvrtém čtvrtletí 2005 (v 7. SZ bylo 3,2 %).  
 
Během roku 2005 by se měla stát hlavní hybnou silou inflačního vývoje poptávka. Kladná  
a otevírající se výstupová mezera a daňové úpravy v roce 2006 spolu s působením persistence 
a inflačních očekávání způsobí, že v roce 2006 (tedy za horizontem měnové politiky) se bude 
inflace stabilizovat poblíže středu intervalu inflačního cíle.  
 
Graf: Prognóza inflace 
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Reakce úrokových sazeb a jejich přenos do ekonomiky 
 
S makroekonomickou predikcí je konzistentní postupný růst úrokových sazeb až k hranici 
politicky neutrální úrovně. Oproti minulé prognóze však leží implikovaná trajektorie 
nominálních sazeb níže. Tento posun souvisí s přehodnocením prognózy cen především na 
krátkém konci prognózy a s mírným poklesem střednědobých poptávkových faktorů (mezera 
výstupu). 
 
Trajektorie krátkodobých úrokových sazeb konzistentní s makroekonomickou prognózou je 
ovlivněna faktory, které lze rozdělit do dvou základních skupin. První skupina souvisí 
s dlouhodobými charakteristikami domácí ekonomiky a druhá s očekávaným průběhem 
hospodářského cyklu. 
 
Fundamentální charakteristiky ekonomiky předpokládají setrvalou hodnotu reálných 
rovnovážných úrokových sazeb. Ty spolu s růstem inflačních očekávání očištěných 
o primární dopady změn nepřímých daní vedou k  politicky neutrálním úrokovým sazbám na 
úrovni kolem 4 % koncem roku 2005. V delším časovém horizontu předpokládáme další 
pozvolný růst politicky neutrální sazby k hodnotě 4,9 %. 
  
Úroveň politicky neutrálních sazeb na celém predikčním horizontu vytváří autonomní tlak na 
růst úrokových sazeb. Nižší prognóza inflace, na kterou měnová politika reaguje, však snižuje 
politicky neutrální sazbu a znamená nižší autonomní tlaky oproti červencové prognóze.  
 
Podobný vliv na trajektorii úrokových sazeb má i očekávaný průběh hospodářského cyklu  
a návrat inflace do cíle. Pozvolný růst měnově relevantní části inflace, která se v dolní 
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polovině inflačního cíle pohybuje teprve od poloviny roku 2005, snižuje nutnost zvyšování 
úrokových sazeb v nejbližším období. Přestože rychlé uzavírání produkční mezery z důvodu 
uvolněných měnových podmínek vede v příštím roce k pozitivním poptávkovým tlakům, 
oproti minulé situační zprávě je produkční mezera otevřenější a potřeba zpřísnění sazeb 
menší.  
 
Graf: Nominální sazby Graf: Inflace ovlivňující MP 
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Rostoucí trajektorie krátkých úrokových sazeb se promítne do ekonomiky jak prostřednictvím 
svého vlivu na reálné roční peněžní a klientské úvěrové sazby, tak i prostřednictvím 
kurzového kanálu. Avšak i přes růst úrokových sazeb zůstávají reálné měnové podmínky na 
horizontu prognózy uvolněné v obou složkách. 
 
Prognózou implikovaný růst úrokových sazeb bude pouze pozvolna zpřísňovat úrokovou 
složku měnových podmínek při relativně stabilních tržních inflačních očekáváních 
a k rychlému zmírňování uvolnění měnových podmínek nedochází ani v jejich kurzové části, 
Zpřísňování úrokových sazeb tak umožní inflaci pozvolný růst ke středu cílového pásma 
v horizontu měnové politiky. 
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III.   ALTERNATIVNÍ SCÉNÁŘE 
 
Alternativní scénáře prognózy vyplývají na jedné straně z rizik identifikovaných v průběhu 
přípravy prognózy. Na druhé straně jsou alternativními scénáři také prognózy nezávislých 
institucí, které v sobě implicitně obsahují prognózu chování centrální banky. Srovnáním 
předpokladů a trajektorií jednotlivých veličin  mohou i tyto prognózy pomoci identifikovat 
rizika budoucího vývoje, tak jak jsou vnímána jinými subjekty. Důležitá je pak interpretace 
externích prognóz pohledem predikčního aparátu ČNB. Alternativní scénáře vyplývající 
z analýzy rizik v průběhu zpracování základního scénáře jsou představeny v první části 
kapitoly, externí prognózy potom v části druhé.  
 

III.1  Rizika základního scénáře 
 
V průběhu zpracování prognózy byla diskutována řada rizik a nejistot. Avšak pouze rizika 
týkající se budoucího vývoje v zahraničí vedla ke zpracování alternativního scénáře. 
Alternativní scénář počítá s výrazně vyšší cenou ropy oproti základnímu scénáři  
a s následnými implikacemi do světového oživení.  
 
Kromě rizik diskutovaných v alternativním scénáři byla identifikována další rizika z nichž 
některá byla zohledněna přímo v základním scénáři prognózy. Zbylá jsou buďto jen velmi 
obtížně kvantifikovatelná, anebo by vedla pouze k nepatrným odchylkám od základního 
scénáře. 
 
Mezi významná rizika prognózy patří vývoj cen zemědělských výrobců a jejich průsak do cen 
potravin, kdy základní scénář předpokládá poměrně výrazný pokles CZV koncem roku pod 
vlivem letošní příznivé úrody. Významná jsou také rizika průsaku importních cen do inflace. 
Stejně jako v minulé prognóze počítá základní scénář se sníženým průsakem importních  
a spotřebitelských cen z důvodu růstu pouze vybraných položek v indexu dovozních cen. 
Nejistoty jsou také spojené s budoucím mzdovým vývojem (intenzitou mzdové nákazy 
z nepodnikatelské sféry) a pozorovaným růstem exportu v první polovině roku (nejistota do 
jaké míry souvisí se vstupem do EU). 
 
Ke standardně prováděným simulacím při hodnocení rizika základního scénáře patří 
kvantifikace dopadů kurzových rizik1. Rizikový scénář předpokládá apreciaci nominálního 
kurzu o jednu korunu v prvním čtvrtletí prognózy při nastavení sazeb, které odpovídá 
základnímu scénáři. Apreciace nominálního kurzu vede ke snížení inflace dovozních cen a ke 
zpřísnění reálného kurzu. Inflace na horizontu měnové politiky je řádově o 0,8 p.b. nižší i přes  
postupný pokles nominálních sazeb ve stejném řádu. Pokles je však rozfázován do několika 
čtvrtletí. V následující tabulce jsou výsledky simulace v odchylkách od základního scénáře 
prognózy. Depreciace nominálního kurzu by měla stejné implikace jen s opačným 
znaménkem. 
 
Dopady apreciace kurzu o 1 CZK/EUR v odchylkách od základního scénáře 
 04q4 05q1 05q2 05q3 05q4 06q1 06q2 06q3 06q4 

Celková meziroční inflace (%) -0,1 -0,2 -0,4 -0,7 -0,8 -0,8 -0,7 -0,5 -0,4 

3M PRIBOR 0,0 -0,4 -0,7 -0,9 -0,9 -0,8 -0,7 -0,7 -0,6 
                                                           
1 Způsob simulace byl podrobně popsán a diskutován na schůzce k predikčním technikám 26.9.2003. 



 36   

Alternativa: Vývoj cen ropy a jeho implikace 
 
Základní scénář předpokládá podle referenčního scénáře postupný pokles dolarové ceny ropy 
bez výrazných dopadů do světového oživení. Tato alternativa proto jde směrem citlivostní 
analýzy vzhledem k tomuto předpokladu a kvantifikuje dopady vyšších cen ropy a následného 
zpomalení zahraničního oživení. 
 
Alternativní scénář je zpracován jako vnitřně konzistentní, s využitím simulací modelu 
NIGEM. Ceny ropy jsou odvozeny z aktuálních forwardů, které implikují až o třetinu vyšší 
dolarové ceny v příštím roce oproti CF. Za předpokladu vysokých dolarových cen ropy 
dochází ke zpomalení zahraniční ekonomické aktivity v řádu 0,3 p.b. Dále vyšší ceny ropy 
implikují zvýšení inflace v referenčním Německu přibližně o 0,2 p.b a konzistentně s tím 
dochází k růstu zahraničních úrokových sazeb. V souvislosti s vývojem inflačního 
diferenciálu nastává v alternativě mírná depreciace dolaru vůči euru oproti základnímu 
scénáři. 
 
Vyšší ceny ropy spolu s mírným růstem zahraničních cen zvyšují importní ceny a následně  
i domácí inflaci. Naopak protiinflačně ve střednědobém horizontu působí pokles zahraniční 
reálné ekonomické aktivity, který přes pokles exportů povede k pomalejšímu uzavírání 
výstupové mezery a tím i k nižší poptávkové inflaci. Protiinflační vývoj poptávky tak z velké 
části eliminuje proinflační působení vyšších cen ropy. Růst zahraničních úrokových sazeb 
vytváří autonomní tlak na depreciaci koruny vůči euru a tedy  uvolňování domácích 
měnových podmínek v situaci převažujících proinflačních nákladových tlaků. Domácí 
úrokové sazby tak musí růst, aby zmírnily tlak na kurzovou depreciaci. V alternativním 
scénáři dochází k vyššímu růstu úrokových sazeb než v základním scénáři při zpočátku 
pomalejším uzavírání výstupové mezery. 
 
Srovnání alternativy se základním scénářem predikce  
 04q4 05q1 05q2 05q3 05q4 06q1 06q2 06q3 06q4 

Celková meziroční inflace (%) 
         

Základní scénář (ZS) 2,9 2,1 2,2 2,6 2,8 3,0 3,2 3,0 3,1 
Alternativa vyšší ceny ropy  3,0 2,2 2,3 2,9 3,1 3,2 3,3 3,1 3,2 

Mezera výstupu (%) 
         

Základní scénář (ZS) -0,4 -0,1 0,1 0,3 0,3 0,5 0,7 0,8 0,8 
Alternativa vyšší ceny ropy -0,5 -0,3 -0,1 0,1 0,2 0,4 0,8 1,1 1,3 
3měsíční úroková sazba 
(%)   

         

Základní scénář (ZS) 2,7 2,7 2,8 3,0 3,2 3,3 3,5 3,6 3,7 
Alternativa vyšší ceny ropy  2,8 2,9 3,1 3,2 3,3 3,5 3,7 3,8 4,1 

Kurz (CZK/EUR) 
         

Základní scénář (ZS) 31,6 31,4 31,2 31,0 30,8 30,7 30,5 30,3 30,1 
Alternativa vyšší ceny ropy  31,7 31,5 31,3 31,2 31,0 30,8 30,6 30,4 30,2 
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III.2  Srovnání prognózy s externími prognózami 
 
V říjnu 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). Zářijový Eastern Europe CF jsme navíc 
použili při srovnání odhadu vývoje HDP a jeho struktury. 
 
HDP 
Ačkoliv v důsledku přicházejících příznivých dat z reálné ekonomiky analytici přehodnocují 
odhady růstu HDP směrem nahoru, jejich očekávání se stále nachází pod úrovní danou 
základním scénářem prognózy. Důvodem by mohl být analytiky očekávaný nižší růst 
spotřeby domácností a HTFK, jehož očekávání je konzistentní s vyšší trajektorií úrokových 
sazeb implikovaných trhem (viz část Úrokové sazby). Větší rozdíl mezi základním scénářem  
a odhady analytiků pozorujeme pro rok 2005.  
 
Srovnání prognóz ČNB s externími prognózami: HDP (%)

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

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

 10/04 4,1 3,8 4,5 3,9  
 

Měnový kurz 
V horizontu 1R obecně převažuje očekávání postupné apreciace koruny, přičemž očekávání 
domácích analytiků se takřka rovnají základnímu scénáři prognózy. Mírný rozptyl na 1R 
horizontu mezi anketním zjišťováním v rámci IOFT a CF ukazuje, že stejně jako v minulém 
srovnání jsou zahraniční analytici více pesimističtí ohledně budoucího vývoje kurzu, než 
domácí analytici. Ti stejně jako základní scénář prognózy očekávají výraznější apreciaci.  
  
Srovnání prognóz ČNB s externími prognózami: kurz CZK/EUR

Datum vzniku
prognózy ČNB CF ČNB finanční trh CF

 7/04 31,8 (3Q04) 31,79 31,6 31,36 31,82
 8/04 31,65 31,19 31,79
 9/04 31,66 31,07 31,45

 10/04 31,6 (4Q04) 31,54 31,0 31,06 31,31

následující čtvrtletí horizont 1R

 
 

Inflace 
Očekávání analytiků ohledně inflace se mírně snížila. Rozdíl oproti základnímu scénáři 
prognózy v ročním horizontu činí pouze 0,1 procentního bodu. Rizikovým faktorem pro vývoj 
inflace zůstávají ceny ropy na světových trzích. Důležité však budou i ceny energií, 
předpokládaná změna nájemného a ceny tabákových výrobků. Rizikovým faktorem může být 
rovněž selektivní zvyšování mezd ve státním sektoru, jež vyvolává zvýšené mzdové 
požadavky ostatních zaměstnanců veřejného i soukromého sektoru. Naopak příznivý dopad 
by mělo mít zpomalení růstu zemědělských cen a letošní dobrá úroda. Inflace by měla podle 
názoru analytiků kulminovat v říjnu (ke 4 %); poté se očekává postupný pokles, v roce 2005 
až pod 3 %.  
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Srovnání prognóz ČNB s externími prognózami: inflace (%) 
horizont 3R

ČNB IOFT podniky domácnosti IOFT podniky domácnosti
 7/04 3.0 2.8 2.6
 8/04 3.1 2.8 2.7
 9/04 3.2 3.0 3.1 1.7 2.9 2.7 2.0

 10/04 2.7 2.8 2.9

horizont 1RDatum odečtu
prognózy

 
 

Úrokové sazby 
U očekávání vývoje úrokových sazeb došlo k mírné korekci předpokládaného tempa 
zvyšování základních sazeb ČNB. Důvodem pro změnu jsou nižší údaje o vývoji inflace. 
Přesto se očekávané úrokové sazby stále pohybují na vyšší hladině ve srovnání se základním 
scénářem prognózy. Načasování dalšího zvýšení o 25 b.b. se posouvá k závěru roku, v roce 
2005 by potom mělo zpřísňování měnové politiky pokračovat. Většina respondentů odhaduje 
nastavení 2T repo sazby v horizontu 1R na úrovni 3,25 %. 
 

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

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

 10/04 3.0 3.3 3.2 3.7

Datum vzniku
prognózy

 
 
Pozn.: Vzhledem k nejistotě trhu ohledně budoucího načasování změn MP sazeb považujeme pro zjednodušení 
očekávání spreadu mezi 2T REPO a 3M PRIBOREM v ročním horizontu za zanedbatelné. To umožňuje 
realizovat hrubé porovnání predikce trhu a trajektorie sazeb konzistentní s prognózou. 
 
Následující graf přináší srovnání trajektorie úrokových sazeb konzistentní se základním 
scénářem prognózy, sazeb FRA a trajektorie implikovaných sazeb z výnosové křivky. 
 

Srovnání FRA a implikovaných sazeb s trajektorií sazeb konzistentních se základním scénářem 
(k 19.10.2004) 
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Z grafu je patrné, že sazby implikované základním scénářem prognózy jsou pro čtvrté čtvrtletí 
2004 velmi mírně nad současnými tržními sazbami. Avšak v roce 2005 jsou trhem očekávané 
úrokové sazby již v průměru o 25 b.b. nad prognózou implikovanou trajektorií. Ty se nad 
implikovanou trajektorií drží přestože od projednávání 9. SZ došlo, především vlivem 
komentářů BR, k poklesu 3M sazeb na krátkém konci výnosové křivky (nejvíce v horizontu 
1R o 25 b.b.). Spread mezi očekávanými tržními a prognózou implikovanými sazbami 
v horizontu 1R se od 9.SZ rozšířil o 15 b.b. na 29 b.b. Důvodem je výraznější snížení 
implikované trajektorie úrokových sazeb oproti tržním sazbám. 
 
Shrneme-li srovnání základního scénáře prognózy a externích prognóz, analytici očekávají 
v letech 2004 a 2005 nižší růst HDP za téměř shodných očekávání inflace v horizontu 1R. Za 
slabším růstem HDP pravděpodobně stojí očekávaný nižší růst spotřeby domácností a HTFK. 
Nižší růst HDP očekávaný analytiky je sice konzistentní s jejich očekáváním vyšší trajektorie 
tržních úrokových sazeb, očekávání ohledně inflace srovnatelná se základním scénářem však 
ukazují buď na odlišné vnímání průběhu transmisního mechanismu, nebo na použití odlišných 
předpokladů při tvorbě prognózy. Zde se nabízí možnost, že analytici ve svých prognózách 
uvažují vyšší ceny ropy. Vyznění externích prognóz se totiž celkově více přibližuje 
alternativnímu scénáři, který počítá se setrváním cen ropy na vyšší úrovni a jejich negativním 
dopadem na zahraniční cenový vývoj a ekonomickou aktivitu.    
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      Příloha 1 
Aktuální výsledky hospodaření státního rozpočtu  
 
Státní rozpočet za leden až září 2004 skončil deficitem 40,5 mld. Kč. Oproti srpnu t. r., kdy 
deficit dosahoval hodnoty 50,7 mld. Kč, došlo k jeho snížení o 10,2 mld. Kč. Příjmy 
v samotném měsíci září činily 73,5 mld. Kč, což je výrazně více ve srovnání s průměrem za 
předchozích osm měsíců (60,7 mld. Kč). Naopak zářijové výdaje státního rozpočtu  
(63,3 mld. Kč) byly ve srovnání s průměrnou hodnotou z předchozích měsíců (67,1 mld. Kč) 
nižší. 
 
V meziročním srovnání je deficit státního rozpočtu menší přibližně o 39,8 mld. Kč (ke konci 
září 2003 činil 80,3 mld. Kč). To je výsledkem vyššího růstu příjmů (meziročně +9,6 %) než  
výdajů (+1,5 %). Poměrně dynamický vývoj příjmů je založen na vysokých přírůstcích 
daňového inkasa, zejména DPH a spotřebních daní. Ve srovnání se stejným obdobím 
loňského roku se výběr DPH zvýšil o 8,4 %, u spotřebních daní o 13,2 %. Meziroční přírůstky 
příjmů z DPFO (+8,4 %) i DPPO (+4,0 %) vykazují v porovnání s rozpočtovanými hodnotami 
vyšší dynamiku. Vedle příznivého daňového inkasa přispěl k rychlejšímu růstu příjmové 
strany státního rozpočtu i mimořádný příjem od Českého telekomunikačního úřadu ze splátek 
za licence UMTS (přibližně 5,9 mld. Kč).  
 
Naopak na výdajové straně ve srovnání se stejným obdobím loňského roku dosud nevznikly 
žádné mimořádné výdaje většího rozsahu, srovnatelné s úhradou ztráty z arbitráže s CME. Na 
zpomalení růstu výdajové strany SR se v září podepsalo v meziročním srovnání nízké čerpání 
v položkách neinvestiční transfery státním fondům a územním rozpočtům (čtvrtletní dotace na 
poslední kvartál letošního roku pro územní rozpočty ve výši přibližně 15,0 mld. Kč byla 
uhrazena k 1. 10. t. r., a výrazněji tak ovlivní rozpočtový vývoj až za měsíc říjen). 
  
Vlastní hospodaření státního rozpočtu (očištěné o výdaje na úhradu ztráty ČKA, operace ve 
státních finančních aktivech a o vlivy úvěrů od EIB) dosáhlo deficitu 29,2 mld. Kč. 
Meziročně porovnatelný výsledek je tak lepší o 22,7 mld. Kč, a pokud do běžného 
hospodaření vlády zahrneme nižší příjmy z OSFA, potom o 19,0 mld. Kč (viz tabulka). 

SR 2004 SR 2004               Skutečnost
zákon rozp.úpravy  září /03  září /04  4 - 3  4 - 1

1 2 3 4 5 6
SR běžné hospodaření -115,0 -115,7 -80,3 -40,5 39,8 74,5
v tom: úhrada ČKA -19,0 -19,0 -18,6 -7,4 11,2 11,6
           čerpání úvěru EIB -9,9 -9,9 -4,0 -5,0 -1,0 4,9
           CME, arbitráž NOVA 0,0 0,0 -10,6 0,0 10,6 0,0
           operace státních aktiv -1,4 -1,4 4,8 1,1 -3,7 2,5
           vlastní běžné hospodaření SR -84,7 -85,4 -51,9 -29,2 22,7 55,5
Pramen: účty vedené u ČNB

Rozdíl

 
 
Zářijový vývoj v segmentu státního rozpočtu podporuje predikci odboru fiskálních  
a strukturálních analýz, že schodek veřejných financí (včetně mimorozpočtových státních 
fondů a místních rozpočtů) za rok 2004 bude přibližně o 1 p.b. nižší než jsou představy MF 
ČR.  
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      Příloha 2   
Ostatní cenové okruhy  
Meziroční růst dovozních cen se ve třetím čtvrtletí pohyboval na přibližně stejných 
hodnotách jako ve druhém čtvrtletí. Za srpen činil 2,2 %, přičemž jejich čtvrtletní predikce ze 
7. SZ předpokládala zvýšení pouze v průměru  o 1,3 %. Hlavní příčinou vyššího meziročního 
růstu dovozních cen oproti prognóze byly přibližně rovným dílem jednak vyšší než 
předpokládané ceny ropy a dále pokračující růst cen dovážených kovů a polotovarů z kovů, 
které nejsou obsaženy v referenčních scénářích. Oživení cen dovozu bylo ve třetím čtvrtletí 
2004  stejně jako v předchozím čtvrtletí spojeno především se zrychlením meziročního růstu 
cen  surovin, zejména ropy, v menší míře pak i zemního plynu. K růstu dovozních cen 
přispíval i přetrvávající vysoký meziroční růst cen kovů (o cca 30 %) spojený i s růstem cen 
polotovarů z kovů. Zrychlování růstu cen dovozně relevantních surovin však bylo do určité 
míry korigováno vývojem nominálního kurzu Kč/USD, kde v průběhu třetího čtvrtletí 2004 
došlo v meziročním srovnání k dalšímu posílení kurzu koruny vůči USD, mírné posilování 
kurzu koruny vůči euru ve třetím čtvrtletí rovněž tlumilo růst dovozních cen. Vývoj 
dovozních cen byl i nadále značně diferenciovaný, když příspěvek ostatních skupin dovozních 
cen (tj. bez surovin a polotovarů) byl v souhrnu mírně záporný, zejména díky skupinám 
výrobků s vyšší přidanou hodnotou (stroje a dopravní prostředky, různé průmyslové výrobky), 
kde ceny dovozu stále v meziročním srovnání klesaly a jejich mírný meziroční pokles cen se 
na počátku třetího čtvrtletí dále prohloubil. 
 
Příspěvky jednotlivých skupin dovozních cen (v procentních bodech, resp. v %) 
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Vývoj cen průmyslových výrobců pokračoval ve třetím čtvrtletí 2004 nadále v trendu 
výrazného zrychlování meziročního růstu, když meziroční růst dále zrychlil z 6,2 % v červnu 
na 8,0 % v září. Zrychlení růstu cen průmyslových výrobců a současně i jejich odchylka proti 
prognóze ze 7. SZ (6,2 % průměrně za 3. čtvrtletí 2004) se rozkládá přibližně rovným dílem 
mezi rychlejší růst cen energetických surovin a dále cen kovů a polotovarů z nich. Zvláště 
zřetelný byl tento vliv v odvětví základní kovy, hutní a kovové výrobky (mzr. 28,3 %) 
koksárenství a rafinérském zpracování ropy, (mzr. 46,5 %) a vysoké ceny ropy se také se 
zpožděním promítly i do oživení cenového růstu v odvětví chemického farmaceutického 
průmyslu. K růstu cen průmyslových výrobců přispíval i stabilní mzr. růst cen  
v potravinářském průmyslu, kde se prozatím neprojevil výrazný pokles cen zemědělských 
komodit započatý v srpnu.  
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Jakkoliv ceny průmyslových výrobců rostly jak ve druhém tak, i ve třetím čtvrtletí 2004 
nejrychleji za poslední desetiletí, jejich cenový růst byl obdobně jako u dovozních cen  
i nadále značně diferenciovaný a  koncentroval se na několik dílčích odvětví, kde je relativně 
velký podíl cen vstupních surovin na ceně konečného výrobku. Naproti tomu odvětví  
s vyšším podílem sofistikovaných výrobků nebyla prozatím příliš ovlivněna růstem inflačních 
tlaků vyplývajících z postupného růstu cen surovinových vstupů a některých meziproduktů.  
U některých odvětví došlo v průběhu třetího čtvrtletí dokonce k prohloubení dezinflačních 
tendencí (výroba strojů a dopravních prostředků, výroba elektrických a optických přístrojů). 
Část nákladových tlaků v oblasti průmyslové výroby byla rovněž tlumena antiinflačním 
vývojem relace mezd a produktivity, kde v průběhu prvního pololetí 2004 došlo k dalšímu 
oslabení inflačních tlaků.  
 
Meziroční růst cen zemědělských výrobců ve třetím čtvrtletí 2004 se v souhrnu oproti 
předchozím obdobím dále pomalil a to až na 1,0 % v září, což je dosud nejnižší hodnota 
vykázaná v letošním roce, a to i přes přechodné zrychlení v červenci 2004 (13,5 %). 
Průměrný meziroční růst cen zemědělských výrobců za třetí čtvrtletí (6,8 %) byl nižší než  
čtvrtletní prognóza ze 7. SZ na 3. čtvrtletí (8,7 %). Hlavní příčinou postupného zpomalování 
dosavadního vysokého meziročního růstu cen zemědělské výroby je především výrazný 
pokles korunových cen převážné části produktů rostlinné výroby, který souvisel především  
s letošní nadprůměrně příznivou sklizní a týkal se zejména váhově nejvýznamnější položky – 
obilovin. Jestliže meziroční růst cen rostlinné výroby činil ještě v červnu 17 %, v srpnu to 
bylo již pokles o  5,9 %. Rovněž u  váhově významnějších cen živočišné výroby po oživení 
meziročního cenového růstu na přelomu druhého a třetího čtvrtletí došlo v závěru třetího 
čtvrtletí opět k zpomalení dynamiky cenového růstu (z 12,4 % v červenci na 5,1 % v září). Za 
oživením cenového růstu živočišné výroby byl zejména stálý mírný převis nabídky nad 
poptávkou na domácím trhu, který souvisí jednak s poklesem výroby v letošním roce  a s tím 
spojené nižší nabídky některých komodit. K nižší nabídce živočišných komodit na domácím 
trhu přispělo i rozšíření  možností vývozu některých komodit do zahraničí za vyšší ceny po 
vstupu ČR do EU. 
 
Výrazné zpomalení meziročního růstu cen zemědělských výrobců v období srpen-září vytváří 
předpoklady pro výraznější zpomalení růstu cen potravinářského průmyslu a následně i cen 
potravin. 
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      Příloha 3   
Aktuální vývoj na trhu práce 
 
Vývoj ukazatelů v předchozích měsících letošního roku byl ovlivňován řadou faktorů, které 
naznačily zmírnění negativních tendencí na trhu práce. Vedle cyklického zrychlení 
ekonomické aktivity a související vyšší poptávky po práci byly dominantními faktory vývoje 
zaměstnanosti a nezaměstnanosti příznivé hospodářské výsledky podniků a nižší meziroční 
přírůstky absolventů škol. Vliv těchto faktorů přispěl ke zpomalení poklesu zaměstnanosti  
a ve srovnání s minulým rokem k mírnému nárůstu počtu odpracovaných hodin. Vzhledem 
k nižším počtům nezaměstnaných absolventů a nízké tvorbě pracovních míst je mírné 
snižování sezónně očištěné míry registrované nezaměstnanosti spíše strukturální povahy. 
Mzdový vývoj se v souladu s očekáváním v porovnání s minulým čtvrtletím výrazně 
zpomalil.  
 
Vývoj zaměstnanosti ve 2. čtvrtletí 2004 potvrdil očekávání ze 7. SZ o zpomalování poklesu 
zaměstnanosti v letošním roce. 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 %. Ve srovnání s predikcí ze 
7. SZ byl počet zaměstnanců včetně členů produkčních družstev o cca 35 tisíc vyšší. 
Odchylka od predikce byla způsobena odlišným vývojem zejména v zemědělství a ve 
stavebnictví, zatímco v průmyslu se zaměstnanost vyvíjí v souladu s očekáváním. Počet 
ostatních zaměstnaných se snížil o 3,1 %., tj. o cca 15 tis. osob méně ve srovnání s predikcí. 
Oproti předpokladu větší část podnikatelů přešla do kategorie „zaměstnanců“ v souvislosti 
s proticyklickým vývojem počtu ostatních zaměstnaných.1  Další část rozdílu skutečnosti 
oproti predikci v počtu zaměstnanců může souviset s vyšším než očekávaným vlivem 
ekonomického oživení. To podporují i údaje o počtu odpracovaných hodin, které se za 
červenec a srpen po očištění o nižší fond pracovní doby bez svátků zvýšily v průměru 
meziročně v průmyslu o 2,5 % a ve stavebnictví o 6,2 %. Zvýšení počtu odpracovaných hodin 
může být částečně ovlivněno nižší nemocností (viz. 7. SZ). Na úrovni celkové zaměstnanosti 
intenzita zpomalování poklesu byla vyšší v porovnání s predikcí o cca 0,5 procentního bodu. 
Proti výraznějšímu obratu  ve vývoji zaměstnanosti hovoří poslední údaje z konjunkturálních 
šetření o vývoji zaměstnanců ve vybraných sektorech národního hospodářství a nedostatečná 
tvorba pracovních míst. Salda odpovědí respondentů v průmyslu se již několik měsíců 
nemění, v odvětvích tržních služeb dochází ke stagnaci či k mírnému zhoršení očekávané 
zaměstnanosti.  
 
V průběhu 3. čtvrtletí letošního roku se průměrná registrovaná míra nezaměstnanosti 
vyvíjela v  shodně s predikcí ze 7. SZ (predikce 10,19 %, skutečnost 10,16 %). Nárůst 
strukturální složky nezaměstnanosti, který byl patrný v posunu Beveridgeovy křivky SV 
směrem a v růstu míry dlouhodobé nezaměstnanosti, se zastavil již v průběhu 1. čtvrtletí. 
Mírný pokles sezónně očištěné míry nezaměstnanosti v období od června letošního roku 
přisuzujeme do značné míry nižším meziročním přírůstkům počtu absolventů škol, kteří 
vstupují na trh práce.  Přestože dochází k mírnému obratu ve vývoji nezaměstnanosti, podniky 
nevytvářejí výrazně více volných pracovních míst.  To je zřejmé z vývoje sezónně očištěné 
časové řady počtu volných pracovních míst. Zvyšující se poptávka po pracovní síle by se 
                                                           
1 Sledované údaje VŠPS uvádějí počet zaměstnaných osob v jediném nebo hlavním zaměstnání. V dotazníku 
VŠPS se zaznamenávají i údaje o dalších pracovních aktivitách. Jestliže zaměstnanec vedle hlavní pracovní 
činnosti navíc podniká (legálně nebo nelegálně), je v údajích o hlavním zaměstnání 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.  
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v Beveridgeově křivce měla projevit zvyšováním počtu volných pracovních míst a současně 
snižováním registrované nezaměstnanosti (posun SZ směrem). K tomu prozatím nedochází. 
Mírné snižování nezaměstnanosti je proto do určité míry spíše strukturálního charakteru, 
protože k němu dochází pravděpodobněji vlivem výrazně nižších počtů nezaměstnaných 
absolventů než zvyšující se nabídkou volných pracovních míst.2 Tomu odpovídá mírný posun 
Beveridgeovy křivky směrem k počátku (úbytek nezaměstnaných při zhruba neměnném počtu 
volných pracovních míst), ke kterému došlo v minulých měsících. 
 
Očekávaná zaměstnanost a Beveridgeova křivka 

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

Poznámka: sezónně očištěné údaje
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Dynamika růstu mezd v NH (meziroční nárůst o 4,3 %) byla ve druhém čtvrtletí 2004  
u sledovaných organizací nejnižší za posledních 10 let. Vývoj v jednotlivých sférách byl 
diferencovaný. Průměrná mzda v podnikatelské sféře se meziročně zvýšila o 5,9 % (predikce 
ze 7. SZ + 6,9 %) a v nepodnikatelské sféře poklesla o 0,6 % (predikce + 1,5 %).  Ve druhém 
čtvrtletí letošního roku v podnikatelské sféře odezněly mimořádné vlivy z počátku roku 
(přestupný rok resp. větší pracovní fond, absence chřipkové epidemie), které přispěly 
k mimořádnému růstu mezd v 1. čtvrtletí. Mzdový vývoj v tomto segmentu se tak vrátil do 
mezí konzistentních se současnou fází hospodářského cyklu, růstem produktivity a inflačními 
očekáváními. Ke zvolnění tempa růstu došlo ve všech rozhodujících formách hospodaření, 
stejně jako v průmyslu a stavebnictví. Mírný růst mezd ve 2. čtvrtletí potvrzují i údaje  
                                                           
2 Počet absolventů všech typů škol je letos o 5730 vyšší než před rokem (v roce 2003 byl meziroční přírůstek 
13250 absolventů). Meziroční přírůstky počtu absolventů se vlivem demografických změn snižují, což se odráží 
ve změnách počtu nezaměstnaných absolventů zejména v jarních měsících. V podmínkách stagnující míry 
nezaměstnanosti může tato skutečnost vést ke snížení celkové míry nezaměstnanosti.  



 3   

o vývoji průměrných hodinových výdělků podle společnosti Trexima (v podnikatelské sféře 
se v 1. čtvrtletí meziročně zvýšily o 5,9 %, zatímco ve druhém čtvrtletí jen o 4,2 %). Zvolnění 
tempa růstu mezd v podnikatelské sféře v roce 2004 oproti předchozímu roku podporuje  
i dojednaný růst mezd v kolektivních smlouvách (doporučený meziroční růst ČMKOS byl  
6 %). V 7. SZ byl správně odhadnut trend mzdového vývoje v nepodnikatelské sféře  pro rok 
2004. K vyššímu meziročnímu růstu mezd v 1. čtvrtletí přispěla úprava platových tarifů na 
16-ti třídní stupnici, naopak snížení dalšího 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. Jednání o výši dalšího platu vypláceného ve 4. čtvrtletí 2004 není 
dosud uzavřeno. Je možné očekávat, že 14. plat bude vyšší než 10 % základního platu 
v případě 13. platu.  
 
Průměrná mzda v podnikatelské sféře podle typu hospodaření (meziroční přírůstky  
v %) 
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      Příloha 4 
Peníze a úvěry 
 
Peníze 
 
Meziroční růst peněžního agregátu M2 se podruhé od počátku letošního roku zpomalil z  8 % 
v červenci 2004 na 7,4 % v srpnu 20041. Tento přírůstek se pohyboval mírně pod úrovní 
průměrného meziročního růstu peněz ve 3. čtvrtletí 2004 (7,7 %) předpokládaného v rámci 
prognózy. Uvedená odchylka je z hlediska variability tohoto ukazatele zanedbatelná. 
Krátkodobá dynamika peněžního agregátu M2 vyjádřená anualizovaným přírůstkem peněz za 
posledních šest měsíců se udržovala na vyšší úrovni. Meziměsíční přírůstek peněžního 
agregátu M2 se mírně zvýšil na 0,8 %. Vývoj peněžních agregátů dokládá následující tabulka 
a graf. 
 
Struktura peněžního agregátu M2                       Podíl peněžního agregátu M1 na M2   
(průměry za čtvrtletí)                                                (v %) 

Podíl 
absolutních 
stavů na M2 

8/04  III/03  IV/03  I/04 II/04  7/04  8/04
M1 52,6 15,6 14,4 14,7 15,6 11,2 15,1
    Oběživo 12,7 15,0 12,8 10,7 8,9 7,9 7,1
    Jednodenní vklady 39,9 15,8 15,0 16,0 18,1 12,4 17,9
M2-M1 (kvazi - peníze) 47,4 -3,3 -2,9 0,1 3,1 4,7 0,0
    Vklady s dohodnutou splatností 37,0 12,1 0,0 2,0 4,7 5,1 -0,3
        Neobchodov.cenné papíry 6,5 8,1 6,8 38,5 47,7 32,2 32,1
    Vklady s výpovědní lhůtou 9,8 -33,7 -10,0 -5,0 -3,5 -2,0 -1,3
    Repo operace 0,6 -49,8 -36,5 -19,3 95,6 137,9 83,0
M2 100,0 5,3 5,2 7,0 9,2 8,0 7,4

40,0

42,0

44,0

46,0

48,0

50,0

52,0

54,0

 2/02  8/02  2/03  8/03  2/04  8/04
 

 
Ve struktuře peněžního agregátu M2 se v srpnu 2004 opět zvýšil růst vysoce likvidních peněz 
vyjádřených peněžním agregátem M1. Jeho meziroční přírůstek dosáhl 15,1 %. Podíl 
peněžního agregátu M1 na M2 vzrostl z 51,3 % v červenci 2004 na 52,6 % v srpnu 2004, 
čímž dosáhl nejvyšší úrovně za poslední dva roky. To potvrdilo přetrvávání poptávky po 
transakčních penězích v souvislosti s růstem ekonomiky a oživováním investic. V uvedeném 
vývoji se pravděpodobně projevovalo působení uvolněných reálných měnových podmínek.  
 
Zrychlení růstu likvidních peněz bylo zaznamenáno u jednodenních vkladů nefinančních 
podniků. Poměrně vysoká poptávka nefinančních podniků po jednodenních vkladech nadále 
naznačovala kumulaci vnitřních finančních zdrojů vlivem jejich zlepšené finanční situace. 
Meziroční přírůstek jednodenních vkladů nefinančních podniků se zvýšil z 15,9 % v červenci 
2004 na 25,7 % v srpnu 2004. Růst jednodenních vkladů domácností se naopak v srpnu 2004 
mírně zpomalil. I přesto zůstává na vyšší úrovni 12,9 %.  
 
V srpnu 2004 se snížil růst kvazi-peněz na nulovou hodnotu. Projevoval se zejména u vkladů 
nefinančních podniků s dohodnutou splatností do 2 let. Poptávka nefinančních podniků po 
depozitních směnkách v rámci neobchodovatelných cenných papírů stagnovala. Uvedený 
vývoj byl pozorován již ve 2. čtvrtletí 2004 a naznačoval vyšší potřebu likvidních finančních 
zdrojů v souvislosti s realizací transakcí v důsledku oživování investic.  
 
 
 

                                                           
1 Roční míra růstu peněžního agregátu M2 upravená o kurzové a ostatní vlivy dle metodiky ECB se rovněž 
zpomalila z 8,9 % v červenci 2004 na 8,5 % v srpnu 2004.  
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Úvěry      
 
Meziroční růst úvěrů v srpnu 2004 stagnoval ve výši 11 %2. Stagnace úvěrové emise se týkala 
domácností, úvěry nefinančním podnikům naopak dále oživovaly. Jejich meziroční přírůstek 
se zvýšil z 3,6 % v červenci 2004 na 4,1 % v srpnu 2004. Rostly úvěry investičního 
charakteru se splatností nad 1 rok. Poprvé za poslední rok byl zaznamenán meziroční růst  
úvěrů poskytovaných podnikům pod zahraniční kontrolou ve výši 2,2 %. Úvěry nefinančním 
domácím podnikům se zvýšily o 5,1 %. Vývoj struktury úvěrů a úrokového rozpětí ukazuje 
následující tabulka a graf. 
   
Struktura úvěrů poskytovaných podnikům  Úrokové rozpětí k úvěrům nefinančním         
a domácnostem (stavy ke konci čtvrtletí)              podnikům (rozdíl mezi úrokovou sazbou  
                                                                                 z úvěrů podnikům a 1R PRIBOR v p.b.) 

Podíl 
absolutních 

stavů na 
celkových 
úvěrech     

8/04  III/03  IV/03  I/04 II/04  7/04  8/04
Nefinanční podniky 53,9 -4,5 -1,0 -1,0 3,0 3,6 4,1
    Úvěry do 1 roku 21,5 -6,3 -4,4 2,4 1,1 -0,5 -2,6
    Úvěry od 1 roku do 5 let 13,7 -9,0 -1,4 -2,9 4,0 6,6 14,1
    Úvěry nad 5 roky 18,7 1,3 3,9 -3,8 4,5 6,6 5,6
Domácnosti 33,0 28,6 30,8 29,3 32,8 30,6 30,6
    Spotřebitelské úvěry 7,0 30,5 23,4 18,5 18,7 21,5 21,6
    Úvěry na bydlení 22,0 37,2 38,6 40,0 39,8 35,3 35,5
    Ostatní 4,0 -7,7 9,6 0,6 24,5 23,7 21,6
Finanční neměn. instituce 13,1 12,5 15,0 9,8 4,2 3,5 0,5
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Postupné zvyšování úvěrů nefinančním podnikům bylo nadále podporováno nízkou úrovní 
úrokového rozpětí mezi úrokovou sazbou z úvěrů nefinančním podnikům a 1R PRIBOR. Toto 
rozpětí představuje rizikovou prémii v dané fázi ekonomického cyklu. Jeho nízká úroveň 
signalizuje zlepšenou finanční situaci podniků a tím nižší rizikovost úvěrů. Očekávání 
zrychlování ekonomické aktivity a investic by však mělo působit na postupné zvyšování 
uvedeného rozpětí. Proti uvedenému vývoji by mohla působit zvýšená ochota bank 
akceptovat vyšší úroveň rizika.  
 
Meziroční růst úvěrů poskytovaných domácnostem v srpnu 2004 stagnoval ve výši 30,6 %. 
Absolutní přírůstek těchto úvěrů se však od počátku letošního roku udržoval na vysoké úrovni 
40 mld. Kč (31,1 mld. Kč r. 2003), z toho u hypotečních úvěrů činil 26,7 mld. Kč. 
V uvedeném vývoji se projevovalo působení uvolněných reálných měnových podmínek  
a zvýšená nabídka úvěrů od bank. 
 
Meziroční přírůstek úvěrů na bydlení se v letošním roce stabilizoval a v srpnu 2004 dosáhl 
35,5 %. Také růst úvěrů ze stavebního spoření se v letošním roce nezvyšoval a obdobný vývoj 
byl od poloviny letošního roku zaznamenán i u hypotečních úvěrů. V jejich vývoji se mohla 
projevovat mimo jiné stagnace růstu cen rezidenčních nemovitostí v souvislosti s jejich nižší 
poptávkou po vstupu ČR do EU. Zvyšování poptávky po rezidenčních nemovitostech  
vyvolávalo v minulosti cenový růst, který byl též příčinou růstu hodnoty hypotečních úvěrů, 
aniž by však docházelo k omezení poptávky.    
 
Růst spotřebitelských úvěrů v srpnu 2004 rovněž stagnoval ve výši 21,6 %. Tyto úvěry 
přispívaly k financování spotřebních výdajů domácností. Jejich meziroční přírůstek byl však 
                                                           
2 Roční míra růstu úvěrů upravená o přecenění, kurzové a ostatní vlivy dle metodiky ECB stagnovala ve výši 
13,1 %. 
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nižší než ve stejném období minulého roku, což bylo v souladu s nižším růstem spotřeby  
v 1. a 2. čtvrtletí  2004. Ve vývoji spotřeby se ve 2. čtvrtletí 2004 rovněž významně 
projevovalo zpomalování růstu hrubého disponibilního příjmu. 
 
Úvěry poskytované domácnostem představují rozhodující část finančních pasív a významně 
tudíž ovlivňují finanční bilanci, která představuje rozdíl finančních aktiv a pasív a odráží  
finanční a likvidní situaci domácností. Její zhoršování by mohlo mít negativní dopad na 
prognózu spotřeby.  
 
Přetrvávající vysoká dynamika úvěrů a splátkových prodejů se v dlouhodobém časovém 
období projevovala růstem finančních pasív a zhoršováním finanční bilance domácností. Růst 
zadluženosti domácností nebyl navíc doprovázen odpovídající tvorbou finančních aktiv ve 
formě úspor. To se odráželo ve zvyšování podílu dluhu domácností na finančních aktivech. 
Tento podíl se zvýšil z 9,3 % v roce 1998 na 15 % v červnu 2004. Mírné zlepšení finanční 
bilance domácností bylo v krátkodobém časovém období, tj. v první polovině letošního roku 
ovlivňováno, při přetrvávající vysoké zadluženosti, nižším růstem celkových finančních pasív 
a mírně vyšší tvorbou finančních aktiv. Tvorba finančních aktiv, zejména jejich likvidní 
složky v podobě oběživa a vkladů u bank, je významná zejména pro případné splácení úvěrů  
a zabezpečení plynulého financování spotřeby v následujícím období. Finanční potíže 
domácností mohou vznikat zejména při vyšším než očekávaném růstu úrokové sazby, poklesu 
hrubého disponibilního příjmu nebo růstu nezaměstnanosti. 
 
Z pohledu celkového bohatství domácností, zahrnující finanční a nefinanční aktiva, se podíl 
zadluženosti domácností udržoval podle posledních známých údajů za rok 2002 na úrovni 
zhruba 5 %. Lze předpokládat, že tento podíl se nebude v následujícím období zvyšovat tak 
rychle jako u finančních aktiv, neboť růst cen rezidenčních nemovitostí pozitivně ovlivňoval 
nominální hodnotu nově poskytnutých úvěrů na bydlení a nefinančních aktiv. Z hlediska 
implikace pro spotřebu domácností je významná hodnota zástav ovlivňující celkové bohatství 
domácností. Její případné snížení by mohlo negativně ovlivňovat bohatství domácností a tím 
spotřebu v následujícím období. Vývoj podílu dluhu domácností k finančním a nefinančním 
aktivům a finanční bilanci domácností ukazují následující grafy. 
 
Podíl dluhu domácností na aktivech (v %) Finanční bilance domácností  

(podíl čistých finančních aktiv na hrubém  
disponibilním příjmu v %) 
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Z hlediska implikace zadluženosti domácností pro prognózu spotřeby je významné zatížení 
hrubého disponibilního příjmu náklady spojenými s čerpáním úvěrů a splátkami jistin úvěrů. 
Vyšší dluhové zatížení může negativně ovlivňovat růst spotřebních výdajů domácností 
v následujícím období. Podíl úrokových nákladů k hrubému disponibilnímu příjmu se po 
mírném zvýšení v roce 2003 a 1. čtvrtletí 2004 ve 2. čtvrtletí 2004 snížil na dlouhodobý 
průměr ve výši 1,8 %. Obdobný podíl u splátek jistin úvěrů naopak dle odhadu dále vzrostl ze 
4,1 % v roce 2003 na 4,6 % v červnu 2004 (1 % rok 1998). Zvyšování nákladů spojených 
s čerpáním úvěrů společně s nižší tvorbou finančních aktiv negativně ovlivňovalo rozpočtová 
omezení domácností. Otevřenou otázkou zůstává dopad změny fixace hypotečních úrokových 
sazeb na likvidní pozici a spotřebu některých domácností v následujícím období. Nicméně 
očekávání ekonomického růstu doprovázeného stabilním růstem hrubého disponibilního 
příjmu a uvolněnými reálnými měnovými podmínkami by mělo vytvářet předpoklady 
naplnění prognózy spotřeby.  
 
Vývoj peněz a úvěrů nadále indikoval vyšší meziroční růst investic oproti spotřebě ve  
3. čtvrtletí 2004. Zpomalování růstu peněžního agregátu M2 bylo doprovázeno obnovenou 
tvorbou likvidních peněz nefinančních podniků, což indikovalo vyšší potřebu transakčních 
peněz v souvislosti s oživováním investic. Potvrzuje to i pokračování meziročního růstu úvěrů 
investičního charakteru nefinančním podnikům. Meziroční dynamika úvěrů na bydlení se 
stabilizovala, poptávka domácností po dluhovém financování však zůstává vysoká. 
Zadluženost domácností byla v dlouhodobějším časovém horizontu doprovázena růstem 
nákladů (zejména splátek jistin úvěrů) spojených s čerpáním úvěrů a zhoršováním likvidní 
situace domácností. Růst úvěrů nebyl v souladu s tvorbou finančních aktiv ve formě 
finančních úspor, což by mohlo při změně fixace hypotečních úrokových sazeb vytvářet 
případné implikace do spotřeby u některých domácností v následujícím období.     
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      Příloha 5 
Nabídková strana 
 
Podle předběžných dat dosáhl meziroční růst stavební výroby za červenec-srpen 2004 
zhruba 6 %. Tento růst byl rostoucí měrou zajišťován růstem počtu pracovníků (o 4,1 %), 
zatímco produktivita vzrostla pouze o 0,6 %. Počet vydaných stavebních povolení  meziročně 
poklesl o 4,8 % a náklady staveb z těchto povolení o 5,3 %. Přes růst v srpnu rovněž 
v souhrnu za uvedené období poklesl i počet povolených bytů o 3,4 %. Průmyslová 
produkce v červenci-srpnu meziročně vzrostla o 9,9 % a tržby z průmyslové činnosti  
o téměř 7,5 %. Růst v průmyslu v těchto měsících byl stejně jako v předchozích čtvrtletích 
dosahován především výrazným růstem produktivity  (8,0 %) při pokračujícím meziročním 
poklesu počtu zaměstnanců (kolem 0,5 %) i jednotkových mzdových nákladů (o 0,4 %). 
Přetrvávající výrazný růst zakázek implikuje silný růst v průmyslu kolem 10 % i v nebližších 
příštích měsících.  
 
Konjunkturální očekávání podnikatelů zůstávají v posledních třech měsících na vysoké 
úrovni, výjimkou je stavebnictví, kde optimismus podnikatelů postupně již třetí měsíc po sobě 
klesá. Rovněž spotřebitelská důvěra zůstává poměrně vysoká a stabilní. Optimismus i nadále 
těží zejména z příznivého vývoje po vstupu do EU (zahraniční obchod apod.) a z trvajícího 
optimismu, pokud jde o vývoj zahraniční poptávky, klíčové pro růst českého průmyslu. 
 
Tržby v maloobchodě v meziročním srovnání v srpnu reálně vzrostly o 3,7 %. Po sezónním 
očištění (mj. vliv vyššího fondu pracovní doby o 1 den) se reálně zvýšily jen o 2,3 %, v tom 
v motoristickém segmentu o 1,4 % a ve zbývajícím maloobchodě o 2,8 %. I po revizi 
národních účtů ze září 2004 tržby nadále zůstávají relativně málo spolehlivým předstihovým 
ukazatelem pro krátkodobý odhad změn spotřeby domácností. 
 
V 2. čtvrtletí 2004 rovněž dále pokračoval trend rychlého růstu obratových ukazatelů  
a zlepšování většiny kvalitativních finančních ukazatelů v sektoru nefinančních podniků 
a korporací. Zveřejněné údaje (organizace se 100 a více zaměstnanci) ukázaly pokračující 
příznivý dopad konjunktury na výsledky podniků. Rentabilita vlastního kapitálu dosáhla  
v 1. pololetí 8,0 % a rentabilita nákladů 7,2 %. Čistý provozní přebytek velkých firem 
meziročně vzrostl za celé první pololetí o 32,2 %, celkový hospodářský výsledek před 
zdaněním o 18,8%, zlepšil se i obrat aktiv (poměr tržeb k aktivům). Nákladové úroky firem 
dosáhly za 1. pololetí celkem asi 15,2 mld. Kč a byly o 4,5 % nižší ve srovnání se stejným 
obdobím minulého roku. Objem poskytnutých úvěrů se nicméně zvýšil o 7,0 %. Dále 
pokračoval i příznivý trend ve vývoji struktury podniků. Snížil se počet neziskových podniků, 
rovněž tak podniků vykazující záporný vlastní kapitál, snížila se doba obratu zásob.  
 
Výsledky za 1. pololetí prozatím neukázaly výraznější souhrnný dopad  vývoje cen ropy do 
hospodaření firem, dokonce ani v samotném průmyslu výroby koksu, jaderných paliv  
a zpracování koksu. Výkony v tomto odvětví sice meziročně klesly,  náklady však klesly ještě 
výrazněji a přidaná hodnota vzrostla o 8 %. Rostla i rentabilita vlastního kapitálu, málo 
výrazně klesla pouze rentabilita nákladů. Finanční výsledky za 1. pololetí lze označit jako 
další upevnění finanční stability sledovaných nefinančních podniků, které spolu  
s pokračujícími příznivými očekáváními o růstu exportu vytváří také příznivé klima pro růst 
investic.  
 
Uvedený vývoj nabídkové strany ekonomiky, finančních výsledků a vývoj dalších ukazatelů 
ekonomiky (včetně tzv. předstihových indikátorů) implikuje meziroční růst HDP 
pozorovaný ve druhém čtvrtletí také pro zbytek roku 2004. Pouze dílčí signály možného 
zpomalení dynamiky růstu lze evidovat ve stavebnictví. 
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     Příloha 6 
Platební bilance 
 
Běžný účet 
Za leden až srpen 2004 dosáhl schodek obchodní bilance 17,9 mld. Kč a meziročně se snížil 
o 18,6 mld. Kč. Jeho meziroční pokles byl přitom výsledkem působení příznivého cenového 
vlivu s celkovým dopadem 20,8 mld. Kč.  
 
12ti-měsíční klouzavé úhrny salda obchodní bilance, mld. Kč   Faktory mzr. změny celkového salda za 1.–8. 04, mld. Kč 

V samotném srpnu 2004 činil schodek obchodní bilance 2,4 mld. Kč (predikce ze 7. situační 
zprávy předpokládala 5 mld. Kč), což v meziročním srovnání představuje jeho snížení  
o 4,6 mld. Kč. Z hlediska zbožové struktury došlo k nejvýraznějšímu meziročnímu zlepšení 
salda u skupiny strojů a dopravních prostředků (zvýšení přebytku o 7,5 mld. Kč). Proti 
snižování celkového schodku naopak působilo především meziroční zhoršení salda skupiny 
tržních výrobků tříděných podle materiálu (snížení přebytku o 1,1 mld. Kč).  
 
Za rok 2004 očekáváme celkový schodek na úrovni cca 40 mld. Kč. K meziročnímu snížení 
schodku o cca 30 mld. Kč bude působit především příznivý vývoj vnější poptávky, ovlivňující 
zejména růstovou dynamiku vývozu, a pokračující pozitivní změny na nabídkové straně. 
Dopad zvyšování cen energetických surovin je tak víc než kompenzován zrychlením globální 
vnější poptávky a růstem konkurenceschopnosti, zejména strojírenské a elektrotechnické 
produkce. Predikce obchodní bilance na rok 2005 přihlíží k předpokladu dalšího mírného 
snižování elasticity dovozu na změnu komponent agregátní poptávky ve smyslu 
intratemporální substituce. K poklesu schodku bude působit zejména pokračující příznivý růst 
vnější poptávky a očekávaný náběh významné exportní kapacity automobilky v Kolíně. 
Meziroční změna směnných relací se předpokládá mírně kladná. Uvedené předpoklady vedou 
k meziročnímu zlepšení obchodní bilance za rok 2005 o cca 10 mld. Kč na cca -30 mld. Kč.  
 
Přebytek bilance služeb na roky 2004 a 2005 předpokládáme na úrovni cca 17, resp. 20 mld. 
Kč. V meziročním pohledu očekáváme v roce 2004 především oživení růstové dynamiky 
obratu; nárůst celkového přebytku předpokládáme jen mírný (o cca 4 mld. Kč, a to v důsledku 
růstu přebytku bilance dopravy a bilance cestovního ruchu, avšak ještě při prohloubení 
schodku bilance ostatních služeb). Další mírné zvýšení přebytku bilance služeb v roce 2005 se 
předpokládá rovněž v důsledku mírného zvýšení přebytku bilancí dopravy a cestovního ruchu.  
 
Ve vývoji bilance výnosů pokračoval téměř lineární nárůst jejího deficitu, kdy náklady 
systematicky předstihují výnosy již od roku 1996. Schodek bilance výnosů dosáhl v druhém 
čtvrtletí 2004 v ročním úhrnu 134 mld. Kč při ročním kumulovaném deficitu běžného účtu 
168 mld. Kč. Dominující složkou deficitu je trvalý nárůst nákladů z přímých investic 
související s nárůstem zásoby PZI. Na deficit celkové bilance výnosů dále působí ještě 
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deficitní výnosy z faktoru práce, které jsou stabilní a v průměru dosahovaly v posledních 
letech hodnoty -16 mld. Kč. Deficitní výnosy z faktoru práce byly částečně kompenzovány 
přebytkem výnosů z ostatních investic a výnosů z portfoliových investic. 
 
Celková bilance výnosů, mld. Kč                          Bilance výnosů – složky, mld. Kč 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V souladu s předpokladem o „dozrávaní“ PZI a strukturou celkové zásoby PZI, ve které 
převažují investice do služeb, předpokládáme pokračování poklesu poměru reinvestovaných 
zisků k vyplaceným dividendám z 60:40 v roce 2003 na 50:50 v letech 2004 a 2005. 
Absolutní objem reinvestovaných zisků by při předpokládaném růstu celkových výnosů z PZI 
potom dosáhl 72 mld. Kč v roce 2004 a 75 mld. Kč v roce 2005. 
 
Predikce salda běžných převodů očekává v letech 2004 a 2005 přebytek na úrovni cca 25 mld. 
Kč, a to s převažujícími toky vládních příjmů a výdajů, především pak ve vztahu k EU. 
 
Finanční účet 
Dosavadní vývoj u přímých investic signalizuje přibližné naplnění prognózovaného přílivu 
(+136 mld. Kč) a nižší než očekávaný odliv. Odliv PZI v závěru roku by se však měl zvýšit 
úhradou platby ze strany ČEZ za část energetické distribuční sítě v Bulharsku ve výši 9 mld. 
Kč. Také prognóza PZI na rok 2005 zůstává beze změny (saldo +170 mld. Kč). 
 
Dosavadní čistý příliv u porfoliových investic je vyšší než očekávaný pro celý letošní rok. Je 
však ovlivněn jednorázovými operacemi (státní dluhopisy, Sazka). Po očištění o jednorázové 
vlivy se zdá, že příjmy by mohly být přibližně naplněny, ale v oblasti výdajů je patrný zatím 
nižší než očekávaný zájem rezidentů o zahraniční cenné papíry (preference tuzemských 
investic). V důsledku toho snižujeme prognózovaný odliv PI na letošní i příští rok o 20 mld. 
Kč. 
 
V oblasti ostatních investic je dosavadní obnovený čistý příliv kapitálu do podnikového 
sektoru v souladu s prognózou, která předpokládá čisté čerpání úvěrových zdrojů podnikovým 
sektorem ve výši cca 20 mld. Kč v roce 2004 i 2005. Především na základě vývoje OI 
v oblasti vládního sektoru se ukazuje, že skutečný příliv kapitálu bude nižší než uvažovala 
prognóza. Důvodem je jednak neúspěšné jednání o deblokaci dlouhodobých aktiv 
v Kazachstánu v září (-4 mld. Kč) a nyní již velmi pravděpodobné zpoždění čerpání úvěrů ze 
zahraničí na výstavbu dálniční sítě od EIB (vláda + Praha). Celkové čerpání zahraničních 
zdrojů vládním sektorem snižujeme na 14 mld. Kč v roce 2004. V roce 2005 nadále počítáme 
s čerpáním dlouhodobých úvěrů ve výši 22 mld. Kč. 
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 Prognóza platební bilance v mld. Kč

1999 2000 2001 2002 2003 f.2004 f.2005 f.2006
A. Běžný účet -54.2 -109.7 -124.5 -136.4 -157.2 -149.0 -149.0 -155.0

Obchodní bilance -65.8 -120.8 -116.7 -71.3 -69.4 -40.0 -30.0 -25.0
              Vývoz 908.8 1 121.1 1 269.1 1254.4 1371.8 1695.0 1950.0 2200.0
              Dovoz 974.6 1 241.9 1 386.8 1325.7 1441.2 1735.0 1980.0 2225.0

   Bilance služeb 38.1 51.1 58 21.9 13.2 17.0 20.0 25.0
        Příjmy 239.7 260.4 269.7 231.1 219.2 250.0 275.0 305.0
             Doprava 53.5 53.7 57.5 56.5 60.6 73.0 80.0 90.0
             Cestování 105 110.7 118.1 96.3 100.3 107.0 115.0 120.0
             Ostatní služby 81.2 96 94.1 78.3 58.3 70.0 80.0 95.0
       Výdaje 201.6 209.4 211.7 209.2 206 233.0 255.0 280.0
             Doprava 27.1 27.5 30.6 29.3 33.8 39.0 43.0 47.0
             Cestování 51 48.5 52.8 51.5 54.4 59.0 62.0 66.0
             Ostatní služby 123.5 133.3 128.3 128.4 117.8 135.0 150.0 167.0

   Bilance výnosů -44.2 -51.4 -83.5 -115.6 -116.6 -151.0 -164.0 -180.0
       Příjmy 56.9 68.4 84.9 66.8 74.4 83.0 89.0 92.0
       Náklady 101.1 119.8 168.4 182.4 191 234.0 253.0 272.0

   Běžné převody 17.7 11.5 17.8 28.7 15.6 25.0 25.0 25.0
       Příjmy 37.2 27.9 36.4 46.7 46.8 65.0 77.0 85.0
       Výdaje 19.5 16.4 18.6 18 31.2 40.0 52.0 60.0

  B. Kapitálový účet -0.1 -0.2 -0.3 -0.1 -0.1 1.0 1.0 1.0
       Příjmy 0.6 0.2 0.1 0.2 0.2 1.5 2.0 2.0
       Výdaje 0.7 0.4 0.4 0.3 0.3 0.5 1.0 1.0

  C. Finanční účet 106.6 148 172.9 347.8 163.9 216.0 241.0 171.0

   Přímé investice 215.7 190.8 208.3 270.9 66.4 119.0 170.0 110.0
       V zahraničí -3.1 -1.7 -6.3 -6.8 -6.5 -17.0 -10.0 -7.0
       V České republice 218.8 192.4 214.6 277.7 72.9 136.0 180.0 117.0

   Portfoliové investice -48.3 -68.2 34.9 -46.7 -37.7 60.0 30.0 20.0
       Aktiva -65.6 -86.6 4.4 -75.6 -85.9 -50.0 -60.0 -60.0
             Majetkové cenné papíry -49 -44.2 9.4 -7.8 5.6 -25.0 -30.0 -40.0
             Dluhové cenné papíry -16.6 -42.4 -5 -67.8 -91.5 -25.0 -30.0 -20.0
       Pasiva 17.3 18.4 30.5 28.9 48.2 110.0 90.0 80.0
             Majetkové cenné papíry 4.4 23.8 23.2 -9 30.1 30.0 20.0 10.0
             Dluhové cenné papíry 12.9 -5.4 7.2 37.9 18.1 80.0 70.0 70.0

  Finanční deriváty 0 -1.4 -3.2 -4.3 3.9 n.a. n.a. n.a.

   Ostatní investice -60.9 26.9 -67.1 127.9 131.3 37.0 41.0 41.0
       vláda -5.5 1.1 1.8 21.6 18.2 14.0 22.0 22.0
       podniky 6.8 24.8 23.5 1.0 32.9 23.0 19.0 19.0

      bankovní sektor -60.2 1.1 -92.5 115.5 80.2 n.a. n.a. n.a.

     Celkově skupiny A až C 52.3 38.1 48.0 211.3 6.6
Přebytek zdrojů + / nedostatek - 68.0 93.0 17.0
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     Příloha 7  
  

ČR a rozpočet EU 
 
Realizace příjmů a výdajů ČR vůči rozpočtu EU1 k 30.9.2004 
 

kurz deviza střed 
dané transakce kurz 31 CZK/EUR běžné ceny

 mil. EUR mil. CZK  mil. EUR mil. CZK
Předvstupní pomoc 90.9 2 909.0 256.0 7 936.0

PHARE 37.6 1 194.8 103.8 3 217.8
ISPA 22.6 738.0 102.7 3 183.7
SAPARD 30.8 976.2 49.5 1 534.5

Zemědělství 1.3 42.1 226.5 7 021.5
tržní opatření 1.3 42.1 49.7 1 540.7
přímé platby 0.0 0.0
rozvoj venkova 176.8 5 480.8

Strukturální operace 181.2 5 732.2 189.2 5 865.2
   z toho: Strukturální fondy 161.6 5 118.5 179.7 5 570.7
                Kohezní fond 19.5 613.7 9.5 294.5

Vnitřní politiky 0.6 19.9 56.5 1751.5
přechodná opatření 0.4 11.3 7.8 241.8
současné vnitřní politiky 0.3 8.6 48.7 1 509.7

Kompenzace 248.2 7 878.7 332.3 10 301.3
Celkové příjmy z rozpočtu EU 522.2 16 581.8 1 060.5 32 875.5
Finanční nástroj EEA 0.0 0.0 0.4 12.4
Bilaterální pomoc Norska 0.0 0.0 0.4 12.4
Celkové příjmy 522.2 16 581.8 1 061.3 32 900.3

Celkové odvody vlastních zdrojů 339.4 10 801.3 581.3 18 020.3
tradiční vlastní zdroje (cla, ..) 28.7 902.1 59.6 1 847.6
zdroj DPH 50.4 1 604.7 79.2 2 455.2
zdroj HNP 234.0 7 456.5 394.7 12 235.7
kompenzace Velké Británii 26.3 837.9 47.8 1 481.8

Platby EIB 27.7 879.8 27.3 846.3
kapitál 7.9 249.4 7.6 234.8
rezervy 19.9 630.3 19.8 612.3

Výzkumný fond uhlí a oceli 0.0 0.0 0.0 0.0
Celkové odvody 367.1 11 681.1 608.6 18 866.6

Čistá pozice 155.1 4 900.8 452.7 14 033.7

2004
Plán podle MF

k 30.9.2004
Realizace

 
 
Přistoupení České republiky k  Evropské unii v květnu 2004 mělo výrazný vliv na objem  
a strukturu finančních toků vůči rozpočtu EU. Výše uvedená tabulka dává přehled 
z dostupných zdrojů o realizaci příjmů a výdajů do konce září 2004 a porovnává je 
s předpokládanou pozicí za rok 2004. Pro potřeby platební bilance jsou sledovány pohyby na 
účtech spojené s přesunem prostředků mezi rozpočtem EU a příslušnými institucemi na české 
straně, zejména Národním fondem Ministerstva financí (dále NF MF ČR) v oblasti 
strukturálních operací, Ministerstvem financí pro odvody vlastních zdrojů a Ministerstvem 
zemědělství a Statním zemědělským intervenčním fondem (dále SZIF) v oblasti realizace 
společné zemědělské politiky.   
 
                                                           
1 čistá pozice – saldo mezi celkovými příjmy z rozpočtu EU a odvody do EU 
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Příjmy z  EU 
 
Čerpání prostředků finanční pomoci před vstupem do EU je sledováno od začátku roku 
2004 a u ostatních položek je rozhodné datum 1. květen 2004. V rámci programu Phare2 
obdržela ČR k 30.9.2004 1,2 mld. Kč, na program Sapard3 přišlo 0,9 mld. Kč. Nástroj ISPA4, 
který byl v období před vstupem do EU určen pro přípravu na čerpání prostředků  
z Fondu soudržnosti (dříve Kohezní fond - KF) na velké infrastrukturní projekty, byl hrazen 
prostředky alokovanými pro ČR právě z Fondu soudržnosti. Na projekty financované z Fondu 
soudržnosti získala ČR v rámci ISPA, tj. do konce dubna  738 mil. Kč.  
 
Z kapitoly Zemědělství obdržela ČR pouze jednu platbu na program Společné organizace 
trhu (42,1 mil. Kč). Podle tiskového prohlášení SZIF jsou schváleny a připraveny k výplatě 
projekty z  programu Horizontální plán rozvoje venkova (dále HRDP5) v celkové výši přes 6 
mld. Kč. Prostředky z programu HRDP budou vypláceny přibližně od října tohoto roku  
a budou financovány částečně ze zdrojů státního rozpočtu a částečně úvěrem SZIF. Plnění ze 
strany EU očekává SZIF až v prosinci 2004. Na dotacích v rámci přímých plateb (jednotná 
platba na plochu) bude vyplaceno za rok 2004 cca 6,1 mld. Kč (dosud nebylo vydáno 
rozhodnutí o poskytnutí plateb, výplata bude probíhat podle plánu SZIF od prosince 2004 do 
května 2005). Dotace budou pravděpodobně poskytovány také zpočátku ze zdrojů SZIF a až 
dodatečně obdrží ČR platbu z EU.  
 
Z kapitoly Strukturálních operací získala ČR zálohové platby v celkové výši  
5,1 mld. Kč na schválené projekty podle jednotlivých operačních programů, a je tak přibližně 
splněna předpokládaná alokace na rok 2004. Na připravené infrastrukturní projekty 
financované z Kohezního fondu získala ČR od května do konce září  613,7 mil. Kč.  
 
Kapitola Vnitřní politiky není NF MF ČR centrálně sledována, proto je obtížné hodnotit její 
plnění. Většina operací spojených s kapitolou Vnitřní politiky je orientována přímo na 
jednotlivé subjekty v ČR (například Národní agentura Sokrates, aj.) prostřednictvím účtů 
zřízených u komerčních bank. Přes účty Evropské komise v ČNB byla realizována pouze část 
programů patřících do Vnitřních politik ve výši 19,9 mil. Kč.  
 
V rámci Rozpočtových kompenzací pro nezhoršení čisté pozice po vstupu do EU zatím ČR 
obdržela 7,8 mld. Kč. Plánované mimorozpočtové příjmy (finanční nástroj EEA6  
a bilaterální pomoc Norska) nebudou v roce 2004 čerpány z důvodu nepřipravenosti projektů 
na tyto programy.  
 
Odvody do  EU 
 
Odvody ČR do rozpočtu EU jsou realizovány v korunách v pravidelných měsíčních splátkách 
a jejich celková výše za 5 měsíců činila 10,8 mld. Kč. V září 2004 byla uhrazena první splátka 
kapitálu a rezerv EIB v celkové výši 879,8 mil. Kč. Jde v podstatě o zálohové platby  
a konečné vyúčtování je provedeno vždy po ukončení období zpětně podle příslušných 
definitivních statistických údajů (tj. tvorba hrubého národního produktu ČR za rok 2004, 
výběr DPH a výběr cla v roce 2004) a s ohledem na vývoj kurzu CZK/EUR v daném období. 

                                                           
2 zkratka Phare –  Pologne-Hongrie Actions pour la Reconversion Economique  
3 zkratka SAPARD –  Special Accession Programme for Agriculture & Rural Development  
4 zkratka ISPA –  Instrument for Structural Policies for Pre-Accession  
5 zkratka HRDP – Horizontal Rural Dvelopment Program  
6 zkratka EEA -     European Economic Area, v češtině program pomoci Evropského hospodářského prostoru 
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Shrnutí 
 
Čistá pozice České republiky vůči rozpočtu EU za prvních 5 měsíců dosáhla  
4,9 mld. Kč. Podle plánu MF na rok 2004 je odhadována čistá pozice ve výši 14 mld. Kč, její 
plnění závisí zejména na kapitole Zemědělství a v současné době pozastaveném čerpání 
prostředků z programu Phare. Především prostředky v oblasti zemědělství by měly být 
dočerpány do konce roku 2004. 
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      Příloha 8 
Aktuální ceny nemovitostí 
 
A. Vývoj cen rezidenčních nemovitostí v období po vstupu ČR do EU 
 
Očekávání v souvislosti se vstupem ČR do EU (velké změny na trhu nemovitostí, prudký 
nárůst cen nemovitostí, nadměrná poptávka zahraničních investorů po českých  
nemovitostech, spekulativní nákupy nemovitostí) se nepotvrdila. Veškerý cenový vzestup se 
odehrál ještě před samotným vstupem do EU jako důsledek zvýšené poptávky (jejíž 
významná část byla uspokojena pružnou reakcí trhu), která spolu s relativně nízkými 
hypotečními sazbami vedla k rekordnímu počtu zahajovaných, dokončovaných a prodaných 
bytů.  
 
Pozn. ČSÚ uvedl, že v 1. pololetí 2004 bylo podle informací MMR uzavřeno 21 tis. hypotečních úvěrů 
v hodnotě 34,5 mld. Kč, což představuje ve srovnání se stejným obdobím roku 2003  nárůst počtu smluv o 7 tis., 
resp. o 50 % a růst objemu o 13,5 mld. Kč, resp. o 64 %. Nyní má hypotéku cca 120 000 lidí. Zároveň byla  
v 1. pololetí 2004  zahájena výstavba 19 364 bytů, tj. o 14,6 % více ve srovnání se stejným obdobím 2003  
a dokončena výstavba 12 087 bytů, tj. o 23,6 % více než ve srovnatelném období roku 2003. 
  
V současné době se trh rezidenčních nemovitostí zklidňuje a stabilizuje, resp. dochází 
k celkovému poklesu poptávky s následnou stagnací a poklesem cen s tím, že vývoj 
v jednotlivých segmentech trhu je značně diferencovaný. Na jedné straně dochází k poklesu 
cen u starších  panelových domů (cca -15%) a u  nových lacinějších  bytů v novostavbách na 
okraji  velkých měst, na druhé straně ceny nových bytů stále rostou, i když růst se oproti roku 
2003 zpomalil na současný  růst ve výši  5-10 % proti 20 % v minulých letech. Stále trvá 
velký zájem o malé byty, zejména o byty 1+kk a 2+kk v cenách zhruba do 2 mil. Kč, které 
jsou nejvíce využívány jako startovací bydlení nebo jako investice. V poslední době se ceny 
nemovitostí  stále více diferencují v závislosti na kvalitě poskytovaného bydlení, přičemž sílí 
role „adresy“, resp. současná nabídka plně neodpovídá zvýšené poptávce po vysoce  
kvalitních projektech za odpovídající ceny. I nadále je na trhu vysoká  poptávka  po parcelách 
určených pro výstavbu rodinných domů v prvorepublikových vilových čtvrtích po celé 
republice a po luxusních bytech v Praze, Brně a Karlových Varech. 
 
Ceny dlouhodobého pronájmu klesají, do poptávky po pronájmech se promítla především 
snadná dostupnost hypotečních úvěrů, snížení cen bytů  a přiblížení výše tržního nájemného  
výši splátek hypotečního úvěru. Ceny pronájmů delších než 6 měsíců se meziročně propadly 
až o 10 % a pokles bude zřejmě ještě pokračovat. 
 
Od začátku roku 2004 vzrostly podle některých analýz ceny stavebních pozemků jako 
důsledek převisu poptávky nad nabídkou v průměru až o 18 % (faktory na straně poptávky: 
stoupající zájem o vlastnické bydlení, rostoucí příjmy některých vrstev obyvatelstva  
a dostupnější hypoteční úvěry, rostoucí zájem o dražší  parcely bližší městským centrům, 
faktory na straně nabídky: nedostatek kvalitních, tj. zasíťovaných atraktivně alokovaných 
stavebních pozemků, např. na Hradecku, Pardubicku a  Zlínsku). 
 
Pozn. IMF ve své zprávě varoval před dopadem poklesu cen nemovitostí na světovou ekonomiku (důsledek 
rostoucích úrokových sazeb a převisu nabídky nad poptávkou). V USA a západních zemích Unie (Velká 
Británie, Španělsko, Irsko), kde je realitní trh s vývojem sazeb těsně propojen, resp. kde vysoké procento 
investorů zhodnocuje své finanční prostředky na realitním trhu, developeři i drobní investoři při poklesu 
hypotečních sazeb kupují nemovitosti za účelem pronájmu, při zdražení peněz, kdy nájem nepokrývá výši 
splátek, začínají majitelé nemovitosti ve velkém prodávat. Podle zprávy IMF i uznávané studie Emerging 
Europe, kterou zpracovává společnost Cushman@Wakefield/Healey@Baker by se světový propad cen ČR 
příliš dotknout neměl. Podle názoru mezinárodního institutu Research World Wide Institute je pokles, 
případně stagnace cen nemovitostí  v celosvětovém měřítku dočasný a nejpozději za 5 let se tento trend otočí. 
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I přes dosavadní relativně  příznivý vývoj  českého trhu nemovitostí je možno podle názorů 
řady realitních odborníků identifikovat  některé  problémy: 
• tradiční dlouhodobé problémy trhu: nevyhovující stav na obchodních rejstřících, 

nevyhovující práce katastrálního úřadu v Praze (pro trh klíčové), dlouhé a byrokratické 
povolovací procesy, špatná vymahatelnost práva. 

 
• pokračující deformaci trhu nedořešenou deregulací nájemného: lidé opouštějí 

nájemní bydlení ve prospěch vlastního (podle údajů MMR klesl počet bytů s regulovaným 
nájemným za posledních 5 let asi o třetinu a dnes je jich v ČR necelých 750 000, důvody: 
privatizace obecních bytů, úmrtí nebo odchod nájemníka), při pokračování úbytku 
nájemního bydlení stejným tempem by nájemní byty do 10 let zcela vymizely 
z ekonomiky, úpravu vztahů mezi nájemci a pronajímateli (problémy jako dědičnost 
dekretů, nevypověditelnost starých smluv) by měl řešit až nový Občanský zákoník 
projednávaný ve vládě v roce 2007, po případném odstranění regulace nájemného lze 
očekávat zvýšení zájmu o vlastnické bydlení a zvýšenou poptávku a velký vzestup cen, 
MMR ve spolupráci  s  ČSÚ připravuje šetření, které má popsat bytovou situaci v různých 
částech republiky. 

 
• obavy z výraznějšího růstu úrokových sazeb: úrokové sazby se zatím drží na nízkých 

úrovních, ale jednotlivé hypoteční banky je již začaly mírně zvyšovat, podle odborníků 
k žádným dramatickým změnám nedojde, zásluhu na tom má velká konkurence mezi 
bankami (v současné době nabízí hypotéky deset bankovních domů) i mezi jednotlivými 
produkty (např. americká hypotéka se sazbou vyšší než hypoteční sazba, ale nižší než  
u spotřebitelských úvěrů nebo leasingu  umožňuje  financovat převody družstevních bytů), 
proti růstu úroků budou působit i hypoteční brokeři, jako např. Hyposervis, který dokáže 
kvalitně obsloužit všechny klienty developera, kteří potřebují hypotéku, a navíc umí pro 
developera připravit a v bankách dojednat speciální produkty a podmínky související 
s financováním projektů nebo jeho marketingem (hypoteční broker Hyposervis zajišťuje 
financování více než poloviny developerského trhu v Praze a okolí). 

 
Pozn. Fincentrum hypoindex (na serveru idnes), který  hodnotí vývoj cen hypoték v čase (je to vážená průměrná 
úroková sazba, za kterou jsou poskytovány v daném kalendářním měsíci nové hypoteční úvěry pro fyzické 
osoby, vahami jsou objemy poskytnutých úvěrů, vstupní data pro výpočet poskytují tyto banky: Česká 
spořitelna, Českomoravská hypoteční banka, eBanka, GE Capital Bank, HVB Bank, Raiffeisenbank, Wüstenrot 
hypoteční banka a Živnostenská banka), klesal v dosavadním průběhu roku 2004 z  úrovně 5 % v lednu  až na 
4,48 % v květnu a poté opět stoupal až na 4,95 % v srpnu. 
 
• nedostatečně rozvinutý leasing: podle údajů Asociace leasingových kanceláří činil  

v roce 2003 realitní leasing přibližně 10 % všech leasingových operací na trhu (ve 
srovnání s  20-30 % v EU), 60 % trhu realitního leasingu ovládá  firma Immorent ČR, 
další 3 tvoří 37 % a zbývající 2 tvoří 3 %, podstatou finančního leasingu je závazek 
poskytovatele leasingu nabýt vlastnické právo k předmětu leasingu, v daném případě 
k nemovitosti, kterou si příjemce leasingu vybral, přenechat ji příjemci leasingu do 
užívání po sjednanou dobu leasingu a po uplynutí této doby na příjemce převést vlastnické 
právo k nemovitosti (omezení: chybějící právní úprava, dále omezení právního  
a daňového charakteru), předmětem leasingu jsou komerční objekty, hotely, obchody, 
industriální a logistická centra, výrobní haly, skladiště. 
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B. Konference Real Estate Market 
 
Hlavním tématem III. Ročníku mezinárodní odborné konference pořádané časopisem   
Stavební fórum ve spolupráci s Asociací pro rozvoj trhu nemovitostí Real Estate Market 
2004>2005 Industral & Warehouse…focus, který se konal 23.9.2004 v Praze, byly 
logistické a průmyslové parky, investiční příležitosti, a možnosti  rozvoje podnikání v tomto 
rychle se rozvíjejícím segmentu českého realitního trhu (konkrétně bylo diskutováno  
o následujících oblastech: nové trendy v oblasti logistických a průmyslových parků, právní  
a daňové aspekty jejich výstavby a provozování, zhodnocení významu a rozvojového 
potenciálu těchto zón v rámci ČR i EU, investiční trh v ČR, strukturální fondy  
a  brownfields). 
 
V ČR je stále poměrně velký potenciál pro výstavbu průmyslových  projektů, a to nejen 
v Praze a Brně, ale i v jiných atraktivních lokalitách. Vstup do EU spojený s odstraněním 
celních kontrol i samotná geografická poloha ČR vedly k prudkému růstu poptávky v sektoru 
průmyslových a logistických prostor. ČR se v současné době stává centrem pro poskytování 
služeb v rámci střední a východní Evropy, neboť může dále nabídnout vedle kvalifikované 
pracovní síly i dobrou infrastrukturu. Potvrdila to i studie Emerging Europe mezinárodní 
poradenské firmy v oboru realit Cushman @ Wakefield/Healey @ Baker, z níž vyplývá, že ze 
13 hodnocených zemí střední a východní Evropy ČR nabízí na trhu komerčních nemovitostí 
nejlepší kombinaci potenciálu růstu a stability (druhé Maďarsko, třetí Polsko). Oblast 
průmyslových nemovitostí a logistických parků zaznamenává v ČR každoroční vzestup  
o  přibližně 20 %. 
 
Na konferenci se představila agentura pro podporu podnikání a investic Czechinvest, která 
monitoruje a zprostředkovává informace o místním trhu komerčních, maloobchodních, 
logistických a skladových nemovitostí a současně podporuje výstavbu a rozvoj nemovitostí  
a zón pro potřeby zpracovatelského průmyslu (průmyslové, kancelářské nemovitosti). 
Dlouhodobě podporuje výstavbu podnikatelských nemovitostí, které nabízí tuzemským  
i zahraničním  investorům (jedná se o průmyslové a podnikatelské zóny, výrobní haly, 
kancelářské prostory vhodné pro strategické služby a nemovitosti pro vědu a výzkum). 
V poslední době se rovněž podílí na projektu identifikace a regenerace nevyužitých  
a zanedbaných průmyslových nemovitostí známých v odborné veřejnosti jako brownfields 
(jedná se o nevyužité areály, zdevastované komerční budovy, zdevastované bytové domy, 
zpustlé veřejné prostory, apod.). Vzhledem k  tomu, že v  ČR jsou desetitisíce 
nezaregistrovaných  brownfields (např. 20 % Vysočan jsou brownfields),  připravuje se nyní 
jejich databáze. 
 
Prostřednictvím Czechinvestu mohou veřejné i soukromé subjekty (města, obce, svazky obcí, 
kraje, developerské firmy, malé a střední podniky a další) získávat finanční podporu 
z programů na rozvoj podnikatelské infrastruktury ze strukturálních fondů EU (Program 
Reality) nebo ze státního rozpočtu (Program na podporu rozvoje průmyslových zón). 
Rekultivace brownfields je 4x dražší než greenfields. Do roku 2006 může ČR čerpat 
z programu Reality, zaměřeného hlavně na brownfields,  80 mil. eur, v období 2007-2013 to 
bude až 1 mld. eur. 
  
Součástí programu konference bylo i slavnostní představení nezávislé studie Trend Report, 
která  shrnuje vývoj všech segmentů tuzemské realitní scény za poslední dva roky, autory jsou 
odborníci z  ARTN (Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí). Jedná se o neziskové občanské 
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sdružení, které sdružuje přes 70 osobností z oblasti trhu nemovitostí (v oboru investic, 
architektury, financí, poradenství, práva, makléřství, veřejné správy a akademické sféry). 
 
Hlavní myšlenky ze studie Trend Report: 
 
• celý rok předcházející vstupu ČR do EU lze označit jako hektický, ve druhé polovině roku 

2004 roste trh udržitelným způsobem 
• trh s kancelářskými prostory: lokality Prahy i další místa v ČR si drží velký potenciál 

pro nové projekty, zejména pro globální obchodní centra zahraničních společností, roste 
míra neobsazenosti, prodlužuje se doba návratnosti, zvyšují se kvalitativní nároky 
nájemců 

• rezidenční trh: potrvá atraktivita investic do nákupu nového bytu ve středním segmentu 
do osobního vlastnictví (nyní představuje necelou ¼ trhu nové výstavby s 45-80 tis. 
Kč/m2) s důrazem na kvalitu a lokalitu, pokračuje absence ucelené  státní bytové koncepce 
a existence regulace nájemného, tržní nájemné bude klesat, vzroste poptávka po bytech 
s větší podlahovou plochou, nabídka nových nemovitostí se v letech 2004-2006 
krátkodobě zvýší v souvislosti s očekávanými daňovými změnami v roce 2008 

• trh s maloobchodními prostory: dochází k saturaci trhu, ceny pozemků nejlepších 
lokalit Prahy i v řadě mimopražských oblastí porostou 

• trh průmyslových a skladových nemovitostí: poptávka je do určité míry nasycena, 
developeři preferují vstup do projektu na základě uzavření smluv o smlouvách budoucích 
s uživateli 

• hotelnictví a turismus: bude pokračovat stagnace, pozice Prahy jako cílové destinace je  
i nadále dominantní, potenciál ČR je celkem nedostatečně využit, trvá neexistence jasné 
státní a regionální koncepce rozvoje turistiky a nedostatky navazující infrastruktury 

• financování nemovitostí a investice do nemovitostí: hypoteční úvěry se staly 
standardním nástrojem financování nemovitostí, roste i trh stavebního spoření, vzroste 
počet mezinárodních developerů a institucionálních investorů 

• nemovitostní právo a daně: přetrvávají problémy z minulosti (průtahy v řízeních, 
nedořešené majetkoprávní spory), očekává se novelizace zákona o nájmu a podnájmu 
nebytových prostor a rekodifikace Občanského zákoníku. 

 
C. Prognóza cen nemovitostí 
 
Řada českých i zahraničních realitních odborníků se shoduje v názoru, že český realitní trh má 
do budoucna velký potenciál, svědčí o tom např. skutečnost, že v roce 2003 byla zahájena 
výstavba cca  36 000 bytů, což je největší počet zahájených staveb bytů od roku 1990, 
nicméně pro uspokojení poptávky a zajištění „zdravého“ ekonomického vývoje by se podle 
Svazu podnikatelů ve stavebnictví  ročně mělo postavit kolem 50 000 bytů. Rezidenční trh byl 
v ČR pozitivně nastartován a většina predikcí pro střednědobý horizont předpokládá (po 
současné stagnaci až poklesu)  plynulý mírnější růst s výrazným oživením bytové výstavby 
v letech 2006-2007 a  možným bodem zlomu v roce  2008 po zvýšení DPH na stavební práce 
spojené  s bydlením  z 5 % na 19 % (označovaným jako „DPH euforie“ na rozdíl od letošní 
„unijní euforie“). 
 
K rozvoji trhu nemovitostí rovněž přispěje očekávaná expanze českých i zahraničních 
realitních fondů a větší investiční angažovanost penzijních fondů, kde se prozatím 
nemovitosti podílejí na  portfoliu pouze 1-3 % ve srovnání s 5-10 % investovaných do 
nemovitostí v zemích unie. Atraktivnost českého trhu s nemovitostmi vyplývá dále z vyšších 
výnosů, které se v ČR pohybují v rozmezí od 5 do 11 %, tj. v průměru o dvě procenta 
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převyšují výnosy v zemích EU. ČR je přitom považováno za jedno z ekonomicky  
nejstabilnějších teritorií ve střední a východní Evropě, fondy se proto neobávají žádných 
prudkých výnosových výkyvů. 
 
Ze strany českých domácností je koupě rezidenční nemovitosti  považována i nadále za velice  
zajímavou investiční příležitost, např. podle srpnového průzkumu společnosti Factum Invenio  
má v současné době zájem o pořízení vlastní nemovitosti zhruba desetina obyvatel ČR  
(v Praze  si každá 13. domácnost hodlá v nejbližších dvou letech pořídit nové bydlení), 
přičemž většina domácností preferuje koupi bytu před pořízením rodinného domu. K motivaci 
pořízení vlastního bydlení značně přispívá i zastaralý bytový fond (průměrné stáří bytového 
fondu je v ČR téměř 46 let)  i zakonzervovaný stav regulace nájmu.  
 
Poptávka však bude mírně zpomalována demografickým vývojem: největší zájem o bydlení 
přicházel v uplynulých letech z věkové skupiny 25-30 let, za 5 let se v této skupině počet 
obyvatel sníží o zhruba 20 % a za další dva roky o 25 % oproti  současnosti. Zájem o malé 
byty se bude postupně přesouvat k větší podlahové ploše, neboť část současných vlastníků 
bytů 1+kk a 2+kk bude své byty nahrazovat vícepokojovými. Disproporce cen nemovitostí 
Prahy a zbytku země se nedočká zásadních změn, developeři budou mít i nadále zájem 
realizovat své větší výnosy v Praze.  
 
 
D. Komentář k tabulkám 
 
Ad) Aktuální ceny bytů a nájemné v ČR 
Tabulka dokládá: 
• přetrvávající výrazné  rozdíly cen  a tržního nájemného bytů v jednotlivých krajích  

a městech i  v jednotlivých čtvrtích Prahy 
• pokles cen bytů  i nájemného v Praze v průběhu léta 2004. 
 
Ad) Cenové indexy prům. cen bytů ve vybraných lokalitách ČR v % (leden 2004=100%) 
Tabulka ukazuje: 
• pokračující rozdílný cenový vývoj ve 20 městech ČR 
• převažující počet měst (celkem 12), v nichž v období červenec-září 2004 došlo ke  

stagnaci nebo poklesu cen bytů. 
 
Ad) Cenové indexy průměrných cen bytů v Praze v % (leden 2004=100%) 
Tabulka  naznačuje: 
• pokles nebo stagnaci cen v období červenec-září 2004 v téměř ¾ Prahy (v 35 ze 46 

katastrálních území uvedených v tabulce) po výraznějším růstu v první polovině roku 
2004 

• trvalý růst od začátku roku 2004 až do září  v několika  málo částech Prahy (Bohnice, 
Braník, Horní Měcholupy, Lhotka, Libeň, Liboc). 

 
Ad) Cenové indexy stavebních pozemků v % (leden 2004=100) 
Tabulka vypovídá o: 
• trvalém růstu cen stavebních pozemků v 9 ze 14 krajů v období leden-září 2004 
• nejvyšším dosaženém přírůstku ceny  stavebních pozemků v Pražském  kraji: 35 % 
• dalších nejvyšších přírůstcích ve výši 20-30% (proti lednové úrovni) v krajích Plzeňském, 

Moravskoslezském a Pardubickém. 
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Ad) Průměrná pořizovací hodnota dokončeného bytu v Kč 
Jedná se o zajímavý  historický pohled  na cenový vývoj rezidenčních nemovitostí  v období 
1960-2003. Z tabulky lze vyčíst následující skutečnosti: 
• v období 1960-1990 se každé desetiletí pořizovací hodnota dokončeného bytu 

v individuální výstavbě (rodinné domy) zvyšovala  o 50-70 %, v případě  bytu ve státní, 
družstevní a podnikové výstavbě to bylo od cenové stagnace v 70. letech až po 100 % 
zvýšení  v 60. letech 

• v období 1990-2003  došlo ke zvýšení pořizovací hodnoty v obou typech bydlení zhruba 
na 8násobek. 

 
Ad) Fincentrum hypoindex v roce 2004 (údaje platí pro fyzické osoby) 
Tabulka vypovídá o vývoji hypotečního trhu: 
• fincentrum hypoindex se z úrovně 5 % v lednu 2004 snížil až na 4,48 v květnu 2004  

a poté opět roste až na 4,95 v srpnu 2004 (v nejbližší době se očekává překročení 5%ní 
hranice) 

• průměrná výše hypoték se v období leden-srpen pohybovala kolem 1 200 000 s mírnými 
výkyvy v jednotlivých měsících (souběžně kolísala měsíční splátka kolem 6 500 Kč 
v případě hypotéky na 20 let a kolem 7 700 Kč v případě 15leté hypotéky) 

• zhruba 60 % úvěrů  bylo vynaloženo na koupi nemovitosti, 30 % na výstavbu. 
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Aktuální ceny bytů a nájemné v ČR

 Lokalita  cena bytu v Kč index měsíční změny tržní nájemné v Kč index měsíční změny regulované nájemné 
ceny bytů v % tržního nájemného v %           v Kč

 ČR 2004
  duben 1.15 1.06
  červen 1.61 1.15
  červenec 1.61 1.15
  srpen 1.3 1.06
  září 1.24 1.06
  říjen 1.24 1.06
 Praha 2004
  duben 1 765 000 -5.26
  červen 1 847 000 6.14 10 064 4.16 2 521
  červenec 1 886 000 6.14 10 064 4.16 2 521
  srpen 1 859 000 -1.45 9 452 -5.47 2 521
  září 1 828 000 -1.67 9 928 4.9 2 521
  říjen 1 828 000 -1.67 9 928 4.9 2 521
 Hradčany,Josefov,M.Strana,N.Město,S.Město/2004:
 březen 3 416 027 0.64 15 572 1.7 2 521
 říjen 3 541 778 1.02 14 620 -1.2 2 521
 Vinohrady, Vyšehrad/březen 2004 2 577 676 0.76 12 308 3.3 2 521
 Holešovice, Karlín, Žižkov/duben 2004 1 894 875 0.59 9 724 2.1 2 521
 Braník, Hodkovičky, Krč, Lhotka, Michle
 Nusle, Podolí/duben 2004 1 838 312 0.64 10 200 4.5 2 521
 Hlubočepy, Jinonice, Košíře, Motol,
 Radlice, Smíchov/duben 2004 2 013 385 -0.33 10 268 1.69 2 521
 Břevnov, Bubeneč, Dejvice,Střešovice/
 duben 2004 2 356 924 -0.31 11 220 1.19 2 521
 Troja/květen 2004 1 748 315 -0.32 9 520 2.86 2 521
 Bohnice, Čimice, Ďáblice, Kobylisy, 
 Letňany, Prosek, Střížkov/květen 2004 1 673 674 -0.31 9 044 2.53 2 521
 Hrdlořezy, Libeň, Vysočany/květen 2004 1 667 933 -0.37 9 248 2.53 2 521
 Malešice, Strašnice, Vršovice, Záběhlice/
 květen 2004 1 899 000 -0.68 9 928 -7 2 521
 Háje, Horní Měcholupy, Chodov, Petrovice/
 květen 2004 1 712 000 -0.34 9 656 -3 2 521
 Benice, Kolovraty, Kunratice, Křeslice,
 Lipany, Pitkovice, Šeberov/červen 2004 1 515 000 -0.85 8 364 -7 2 521
 Cholupice, Libuš, Písnice, Točná/červen 2004 1 539 000 -0.85 8 704 -6 2 521
 Malá Chuchle, Velká Chuchle, Radotín/červenec 2004 1 647 293 2.64 9 044 -0.92 2 521
 Ruzyně /červenec 2004 1 823 671 2.52 9 384 -0.47 2 521
 Lahovice,Lipence,Zbraslav/červen 2004 1 586 793 2.47 8 840 -0.92 2 521
 Březiněves,Dolní Chabry/srpen 2004 1 618 873 2.4 8 772 -0.81 2 521
 Jysolaje,Suchdol,Sedlec/srpen 2004 1 699 059 2.46 9 112 -0.81 2 521
 Čakovice,Kbely,Satalice/srpen 2004 1 640 250 1.48 8 432 -1.97 2 521
 Liboc,Veleslavín,Vokovice/srpen 2004 2 127 074 2.46 10 676 -0.81 2 521
 Černý Most/srpen 2004 1 754 513 1.61 8 840 -1.72 2 521
 Řepy,Stodůlky,Zličín/červenec 2004 1 898 438 2.52 9 996 -0.47 2 521
 Uhříněves/září 2004 1 591 857 0.82 8 772 -0.8 2 521
 Dubeč,Hájek,Koloděje,Královice/září 2004 1 572 957 0.82 8 704 -0.6 2 521
 Dolní Měcholupy,Hostivař,Štěrboholy/září 2004 1 940 322 1.86 9 044 -1.72 2 521
 Běchovice,Dolní,Horní Počernice,Klánovice/září 2004 1 655 201 1.44 8 568 -1.97 2 521
 Jihočeský kraj 2004
    České Budějovice
     duben 1 140 663 -0.33
     květen 1 140 663 -0.33 6 732 -0.69 1 384
    Český Krumlov/květen 2004 641 144 2.32 4 284 -0.82 1 117
    Jindřichův Hradec/srpen 2004 817 022 3.33 5 236 1.62 1 179
 Jihomoravský kraj 2004
    Brno
    duben 1 203 993 0.65 7 208 0.44 1 865
    září 1 550 549 1.74 9 588 -0.23 1 865
    Hodonín/červen 716 000 1.6 4 828 1.13 1 117
    Břeclav/duben 644 015 1.66 4 284 -0.84 1 117
    Blansko/duben 2004 818 150 5.24 5 304 0.37 1 117
 Karlovarský kraj
    Karlovy Vary
      listopad 2003 1 067 000 1.88 6 596 1.46 1 245
      srpen 2004 1 384 819 3.77 7 752 1.93 1 245
    Cheb/červen 2004 770 000 0.49 5 236 0.49 1 075
 Královéhradecký kraj
    Hradec Králové
      listopad 2003 1 114 000  
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 Cenové indexy průměrných cen bytů ve vybraných lokalitách ČR v %
(leden 2004=100%)

 březen  duben  květen  červen  červenec  srpen  září
 Místo

 Benešov 103 105.2 102.2 99.6 99.7 100.1 99.2
 Beroun 102.5 104.1 105.7 108.7 112.2 113.3 117.3
 Brno 102.6 105.3 107.8 104.8 106.1 104.4 103.3
 České Budějovice 94.5 94 91.7 89.8 88 88 89.3
 Hradec Králové 101.3 102.7 101.1 104.1 108.8 109.1 113.2
 Kladno 98.4 96.8 95.3 94.7 93.3 93.2 92.8
 Kolín 101 101.7 98.8 97 97.1 98.1 100.2
 Kutná Hora 101.8 102.5 100.7 98.2 95 94.2 93.5
 Mělník 106 109.6 107.4 104.7 100.8 101 101.2
 Mladá Boleslav 101.3 102.1 103.1 102.9 105.7 106.5 107
 Nymburk 100 99.4 104.1 106.8 107.9 110.5 110.3
 Olomouc 95 97 94.7 93.6 89.2 87.1 84.5
 Ostrava 99.4 98.7 97.2 98.6 98.2 97.7 99.3
 Pardubice 100 100.1 102.2 104.9 107.2 107.8 106.8
 Plzeň 101.3 102.2 99.5 100.3 102.3 103.6 102.4
 Praha-východ 101.8 103.3 105.4 107.6 111.4 113.5 113
 Praha-západ 102.4 104.1 106.7 109.3 112.1 111.2 110
 Příbram 99.5 99.4 96.5 95.1 94.2 93.9 93.8
 Rakovník 101.8 102.8 105.5 108.3 110.4 111.5 111.2
 Ústí nad Labem 99.1 98.7 96.2 93.5 89.1 83.8 82.6

 Pramen: časopis Realit č.1-10/2004

 Pozn.Cenové indexy jsou vypočítány na základě průměrné nabídkové ceny v Kč/m2

 z nabídkových cen ve všech typech obytných domů. Analýzy ukázaly, že mezi cenami
 v jednotlivých typech domů platí vzhledem k průměrným cenám následující relace:
 -ceny nových a rekonstruovaných bytů  v cihlových domech jsou o cca 32 % vyšší než průměrné ceny
 -ceny starých bytů v cihlových domech jsou o cca 7 % vyšší než průměrné ceny
 -ceny rekonstruovaných bytů v panelových domech jsou o cca 25 % nižší než průměrné ceny
 -ceny starých bytů v panelových domech jsou o cca 33 % nižší než průměrné ceny.  
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 Cenové indexy průměrných cen bytů v Praze  v % (leden 2004=100%)

 únor  březen  duben  květen  červen  červenec  srpen  září
 Katastrální území

 Bohnice 101.6 102.8 104.2 105.2 107.1 109.1 109.4 110.2
 Braník 99.8 99.9 102.4 104.1 106.2 108.7 108.1 108.7
 Břevnov 101.4 101.1 101.4 100 99.3 98.6 98.5 100.1
 Bubeneč 98.8 98.6 99.1 98.8 97.8 97.5 97.9 97.7
 Černý Most 102.9 103.7 104.7 106.1 106.7 106.2 106.2 105.5
 Čimice 97.4 94.8 97.4 98.6 99.7 100 98.6 99.4
 Ďáblice 100.7 100 102.8 102.8 102.6 101.4 98.5 95.9
 Dejvice 99.9 101.1 101.8 102.1 101.3 100.7 100.7 100.4
 Dolní Chabry 102.4 100.3 100.2 100 100.8 100.6 99.4 100.2
 Háje 102.6 100.9 102.7 102.8 100.1 99.8 100 97.8
 Hlubočepy 99.6 99.2 102.1 102.8 104.7 104.8 104 104.2
 Holešovice 102.8 100.8 103.2 105.2 103.9 106.3 108.3 108.4
 Horní Měcholupy 102.2 104 105.3 106 106.4 107.3 106.7 109.2
 Horní Počernice 98.9 99.7 97.7 98.5 98.4 98.4 98 98.4
 Hostivař 103.1 104.2 106.1 107.4 109.8 108.9 108.8 108
 Chodov 102.2 103.5 105 105.1 106.6 105.4 103.6 103.7
 Karlín 98.9 100.1 102.7 103.8 105.8 110.4 111.7 109
 Kobylisy 101.5 104.1 107 109.4 109.2 108.2 107.8 107.7
 Košíře 101.7 101 99.5 99 100.2 101.1 100.4 99.4
 Krč 100.1 99.2 101.9 103 103.9 105.5 104.2 104.1
 Lhotka 97.7 100.3 101.9 108.5 110.5 110.7 110.4 111.9
 Libeň 101 101.2 103.8 103.1 104 103.4 104.3 104.6
 Liboc 100 100.2 103.1 105.7 108.2 109.1 109.1 109.9
 Malá Strana 101.3 103.6 104.8 104.3 104.2 106.4 108 106.2
 Modřany 100 99.4 96.9 95.6 93.4 92.4 92.8 90.8
 Nové Město 100 99.9 99.3 99.9 99.8 100.8 101.8 101.7
 Nusle 101.9 99.8 102.8 102.9 103.5 104.6 104.9 105.9
 Pankrác 102.4 101 102.9 103.9 106 104.6 104 101.7
 Prosek 102.6 101.3 103.6 101.6 102.1 100.8 101.1 99.2
 Řepy 100 100.1 100.2 100.3 100.6 100.1 99.3 98.8
 Smíchov 100.1 99.5 99.3 99.9 100.9 100.7 101.5 100.7
 Spořilov 99.2 99.1 99.9 100.7 102.8 103.5 104.8 102.1
 Staré Město 100 102.2 104.4 103.3 103.2 103 103.2 101.4
 Stodůlky 100.3 97.6 99.9 101.3 101.5 100.8 100.5 99.3
 Strašnice 102.1 101.8 104.3 104.4 103.8 104.4 102.5 99.9
 Střížkov 101.1 98.2 100.9 102.5 103.9 107 108.6 110.8
 Troja 101.9 102.2 104.4 105.5 103.2 105.6 105.4 105.6
 Veleslavín 100.6 99.3 100.4 101.5 100.6 100.4 99.8 99
 Vinohrady 100.4 100.5 100.8 102.1 102.1 100.8 101.5 102.4
 Vokovice 99 98.9 101 100.6 99.3 99.4 99.4 99.4
 Vršovice 102.4 100.8 103.9 102.2 100.1 100.5 100.3 99.6
 Vysočany 102.3 100.6 103.2 101.5 100.8 100.9 99.1 96.6
 Záběhlice 101.6 100.9 103.5 104.4 104.3 103.5 101.6 102.2
 Zbraslav 102.3 104.1 106.6 104.7 104.5 103.6 103.5 104.3
 Zličín 101.2 100.6 100.2 99.1 99.6 99.2 97.9 95.6
 Žižkov 99.9 99.7 99.2 99.6 101.5 104.4 104.3 103

 Pramen: časopis Realit č.1-10/2004

 Pozn.Cenové indexy jsou vypočítány na základě průměrné nabídkové ceny v Kč/m2

 z nabídkových cen ve všech typech obytných domů. Analýzy ukázaly, že mezi cenami
 v jednotlivých typech domů platí vzhledem k průměrným cenám následující relace:
 -ceny nových a rekonstruovaných bytů  v cihlových domech jsou o cca 32 % vyšší než průměrné ceny
 -ceny starých bytů v cihlových domech jsou o cca 7 % vyšší než průměrné ceny
 -ceny rekonstruovaných bytů v panelových domech jsou o cca 25 % nižší než průměrné ceny
 -ceny starých bytů v panelových domech jsou o cca 33 % nižší než průměrné ceny.  
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 Cenové indexy stavebních pozemků v % (leden 2004=100%)

 únor  březen  duben  květen  červen červenec srpen  září
 Kraj/katastrální území

 Jihočeský 105.3 105.4 104.8 103.1 102.2 103.1 104.5 104
 Jihomoravský 99.6 99.9 101.4 103.1 107.4 110.5 113.5 117.1
 Karlovarský 97.5 93.8 92.4 90.7 89.1 85.5 84 82.5
 Královéhradecký 98 93.9 95.5 98 102.3 107.3 110.9 113.8
 Liberecký 100.6 97.7 95.8 95.2 94.6 95 95.8 94.4
 Olomoucký 99.5 101.6 102.6 105.5 117.2 109 107.4 107.1
 Moravskoslezský 102.5 107.6 109.9 112.2 107.1 122.9 126.3 129
 Pardubický 101.4 104.9 107.5 108.7 111.8 115.3 118.8 121.1
 Plzeňský 97.6 102.8 105.5 110.6 115.4 119.3 125.6 129.1
 Pražský 104.9 111.2 114.3 118.5 122.9 127.8 131.3 135
 Středočeský 100.3 104.6 104.8 107.8 110.2 110.5 110 112.2
 Ústecký 98.3 100.8 102.9 103.8 102.5 100.3 98.6 96.7
 Vysočina 102 102.2 100.2 99.1 97 100.2 101.2 100.6
 Zlínský 102.2 106.6 108 110.7 111.1 110.7 112.4 111.1
 Hl.město Praha:
  Čimice 100.5 104.5 105.5 106.1 107.1 104.3 104 99.5
  Dubeč 100.6 99.3 99 97.8 95.6 93.6 91.7 89.4
  Horní Počernice 100.9 103.5 104.7 106.3 110.4 111.6 113.2 114.9
  Hostivař 105.2 110.1 111.8 114.8 119.8 123.3 126 128.4
  Hrdlořezy 101.7 104.1 106.5 110.1 114.9 119.9 124.7 126.8
  Kbely 107.7 112.2 113.8 115 118.3 123.3 125.9 128.1
  Klánovice 102.5 106.1 106.9 105.8 110.3 112.1 116.4 121.5
  Koloděje 106.5 102.9 102.2 99.4 96.8 98.8 102.2 103.7
  Kolovraty 106.8 111.3 112.9 114.9 118.9 123 127.7 132.3
  Kunratice 104.4 108.8 109.7 110.8 111.6 112.4 113.8 117
  Libuš 106.2 109.1 112 115.2 119.9 121.8 122.5 128.1
  Lipence 101.3 103.7 105.2 108.5 111.1 113 116.2 118.3
  Michle 99.3 99.1 99.3 101.5 100.8 97.6 99.8 103.7
  Motol 103.8 101.6 100.6 102 100.3 102.7 104 105
  Písnice 104.6 108.1 109 110.3 114.9 117.2 120.2 124.3
  Radotín 99.5 104.1 103.2 102 98.9 97 96.6 95.7
  Slivenec 104.5 107.2 108.7 111.3 112 115.6 117.8 120.5
  Stodůlky 106 109.3 111.7 112.8 114.7 116.6 118.6 121.5
  Strašnice 100.3 100 100.6 102.6 102.4 102.9 103.1 102.5
  Suchdol 99.6 97 97.7 101.4 99.5 102 104.5 104.7
  Štěrboholy 100.9 100 100.8 103.6 105.3 107.4 108.6 110.9
  Troja 105 109.5 110.9 112.8 116.3 117.9 121.7 129.9
  Uhříněves 106.4 109.9 111.9 112.5 113.3 114.5 112.5 112.2
  Újezd nad Lesy 99.1 101.8 100.4 98.6 99.3 99.9 99.5 99.9
  Vinoř 97.8 102.8 101.3 99.2 96.7 99.7 103 106.7
  Zbraslav 102 103.7 104.2 106.6 104.2 106.1 107.9 113.6
  Žižkov 109.5 115.6 114.1 114.5 114.3 116.5 118.2 122.9

 Pramen: časopis Realit č.1-10/2004

 Pozn.Cenové indexy jsou vypočítány na základě průměrných nabídkových cen stavebních
ků všech kategorií, tj. odrážejí nabídkové ceny všech kategorií pozemků (s i bez inženýrských sítí).

 Analýzou byly zjištěny následující relace mezi cenami pozemků a jejich inženýrskou vybaveností:
 -ceny stavebních pozemků vybavených všemi inž.sítěmi (voda, elektřina, kanalizace, plyn) jsou
  nejméně o 15 % vyšší než průměrné ceny
 -ceny stavebních pozemků vybavených třemi inž. sítěmi (voda, elektřina, kanalizace, plyn)
  cca o 7 % vyšší než průměrné ceny
 -ceny stavebních pozemků vybavených dvěma inž. sítěmi (např. voda a elektřina) jsou nejméně
  o 15 % nižší než průměrné ceny
 -ceny stavebních pozemků vybavených pouze jednou inženýrskou sítí (např. elektřina) jsou nejméně
  o 30 % nižší než průměrné ceny
 -ceny stavebních pozemků bez jakékoli inž. sítě  jsou nejméně o 50 % nižší než průměrné  
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 Průměrná pořizovací hodnota dokončeného bytu v Kč

 rok  v invdividuální výstavbě-  ve státní, družstevní a 
 rodinné domy  podnikové výstavbě

1960 88 725 64 969
1961 87 764 62941
1962 88 551 60 913
1963 99 665 58 872
1964 91 044 55 673
1965 93 974 55 913
1966 97 084 56 025
1967 106 070 89 972
1968 113 079 91 164
1969 136 775 114 461
1970 146 577 129 956
1971 156 624 138 796
1972 159 950 136 960
1973 167 641 128 421
1974 171 067 129 226
1975 176 889 130 765
1976 186 480 129 936
1977 196 384 124 384
1978 211 036 119 317
1979 222 903 119 994
1980 233 341 133 703
1981 241 223 138 420
1982 253 646 136 127
1983 261 327 136 799
1984 265 653 139 817
1985 279 019 154 626
1986 290 159 155 970
1987 298 422 160 049
1988 305 172 147 265
1989 318 911 148 875
1990 340 134 171 449
1991 394 908 162 317
1992 542 679          x
1993 731 009          x
1994 1 116 387          x
1995 1 437 523 936 479

 rodinné domy  nástavby, přístavby  bytové domy  nástavby, přístavby
 a stavební úpravy a stavební úpravy
 rodinných domů  bytových domů

1996 1 780 200 580 500 868 800 660 400
1997 2 143 600 683 600 1 083 200 949 700
1998 2 304 900 729 500 1 464 100 935 500
1999 2 402 900 766 200 1 372 900 1 060 100
2000 2 387 900 795 000 1 285 500 1 026 000
2001 2 406 000 835 600 1 448 700 1 155 300
2002 2 516 200 877 100 1 234 400 1 200 800
2003 2 612 700 890 300 1 458 600 1 135 300

 Pramen:    Statistika bytové výstavby na území České republiky v letech 1960-1965, ČSÚ, 1996
 Základní údaje o dokončených bytových objektech 1995-2003, ČSÚ, 2004  
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Fincentrum hypoindex v roce 2004 (údaje platí pro fyzické osoby)

 leden  únor  březen  duben  květen  červen  červenec  srpen
 fincetrum hypoindex 5 4.96 4.74 4.55 4.48 4.56 4.77 4.95

 průměrná výše hypotéky 1 209 622 1 234 472 1 178 222 1 247 796 1 227 398 1 250 897 1 324 474 1 271 285
 měsíční splátka 1 mil.Kč hypotéky na 20 let v Kč 6 600 6 579 6 455 6 354 6 318 6 360 6 476 6 572
 měsíční splátka 1 mil.Kč hypotéky na 15 let v Kč 7 908 7 888 7 772 7 676 7 642 7 682 7 791 7 882

 účelovost úvěrů v %
   podíl úvěrů na koupi na počtu celkových úvěrů 61 58 58 56 59 59 59 58
   podíl úvěrů na výstavbu na počtu celkových úvěrů 30 29 30 30 28 28 27 30
   podíl ostatních úvěrů na počtu celkových úvěrů 9 13 12 14 13 13 14 12

 Pozn. Fincentrum hypoindex je vážená průměrná úroková sazba, za kterou jsou poskytovány v daném kalendářním měsíci nové hypoteční úvěry pro fyzické 
           osoby, kde vahami jsou objemy poskytnutých úvěrů. Vstupní data poskytují následující banky: Česká spořitelna,Českomoravská hypoteční banka,
           ČSOB, eBanka, GE Capital Bank, HVB Bank, Raiffeisenbank, Wüstenrot hypoteční banka a Živnostenská banka.

 Pramen: http://fincentrum.idnes.cz  
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           Příloha č. 9 
 
Výhled nefinančních korporací a firem na nejbližší období (č. 22) 
 
1. Ve výhledu na 4. čtvrtletí letošního roku zůstala nálada podnikových manažerů nadále 

optimistická. Hlavní barometr konjunkturního klimatu – index všeobecné obchodní 
situace – dosáhl ve zpracovatelském průmyslu hodnoty 106 bodů (o 1 bod méně než ve  
3. čtvrtletí) a ve stavebnictví 133 body (o 15 bodů více než ve 3. čtvrtletí). 

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

 
2. Rozhodující impulsy převážně optimistického náhledu podnikových manažerů na 

očekávaný vývoj podnikatelského klimatu přicházely zejména ze zvyšující se zásoby 
práce, tj. smluvně potvrzených zakázek. Ve zpracovatelském průmyslu byl podle 
posledních údajů z konce července úhrnný objem zásoby práce o 29,6 % vyšší než ve 
stejném období loňského roku, z toho k provedení v tuzemsku o 29,4 % vyšší. Objem 
nových zakázek vzrostl meziročně o 41,8 %. Ve stavebnictví se celková zásoba práce 
zvedla v červenci meziročně o 49,7 %, z toho k provedení v tuzemsku rovněž o 49,7 %. 
Stav zakázek pro bytovou výstavbu se zvýšil meziročně téměř dvojnásobně, objem 
nových zakázek stoupl o 21,4 %. 

 
Průměrná míra využití kapacit v podnicích zpracovatelského průmyslu činila ve  
3. čtvrtletí letošního roku 82,5 %, což bylo o 0,8 bodu méně než ve 2. čtvrtletí, ale  
o 5 bodů více ve srovnání se situací před rokem. Také dílčí konjunkturní indexy dodávek, 
zejména pro export, a tržeb zaznamenaly pozitivní vývoj a byly vyšší než ve stejném 
období loňského roku. 
 
Ve stavebnictví se relativně vysoká zásoba práce odrazila v očekávání budoucího 
dynamického růstu stavební výroby a prací a dodávek pro bytovou výstavbu. 

 
3. Ceny průmyslových výrobců by měly mírně stoupat. S vyššími cenami než ve  

3. čtvrtletí počítá 10 % manažerů, s poklesem cen 3 % manažerů, podle názoru 87 % 
manažerů by ceny měly zůstat na úrovni 3. čtvrtletí. Konjunkturní index cen 
průmyslových výrobců tak dosáhl hodnoty 108 bodů, což je o 2 body více než ve  
3. čtvrtletí. 

  
Ve stavebnictví předpokládá 60 % manažerů, že ceny stavebních prací ve 4. čtvrtletí 
porostou. Podle názoru 40 % manažerů by měly zůstat na úrovni 3. čtvrtletí, s nižšími 
cenami neuvažuje žádný z manažerů. Konjunkturní index cen stavebních prací dosáhl 
obdobně jako ve 3. čtvrtletí hodnoty 160 bodů, což naznačuje, že dynamika cenového 
růstu by měla být přibližně stejná jako ve 3. čtvrtletí.  

 
4. Platby a inkasa v cizích měnách mají následující vývoj (podíl plateb a inkas v cizích 

měnách na celkovém objemu tuzemských plateb a inkas v %): 
 

4.Q/2003         1.Q/2004         2.Q/2004 
 
                             platby            7,6                 12,0                  11,7 
                             inkasa            6,7                  11,5                   9,6 
 








































