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I. SHRNUTÍ  
1 Graf rizik inflační prognózy a výsledná bilance rizik prognózy  
 

Exog. velič . - ropa, kurz EUR/USD
Exog. velič . - Německo, 1R EURIBOR
Fiskální impuls (viz mzda v nepod. sféře)
Počáteční podmínky
Inflace
Domácí nominální měnové podmínky
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Výsledná bilance rizik prognózy z 10. SZ je z hlediska inflace na horizontu měnové 
politiky a budoucí trajektorie úrokových sazeb nakloněna proinflačním směrem. Toto 
riziko je dáno chybou v prognóze vývoje cen potravin pozorovanou v říjnu 2004, 
související s vývojem cen zemědělských výrobců. Dále konstatujeme, že ostatní exogenní 
předpoklady prognózy, stejně jako domácí měnové podmínky se vyvíjejí do značné míry 
v souladu s prognózou. Ani vývoj v oblasti reálné ekonomické aktivity, na trhu práce  
a v oblasti peněžní zásoby a úvěrů nevysílá zásadní signály zpochybňující 
makroekonomický příběh formulovaný v 10. SZ. Z toho by bylo možné usuzovat, že 
chyba v predikci cen potravin není důsledkem od prognózy odlišného vývoje celkového 
makroekonomického rámce. Je ovšem nutno připustit, že pokud nebude chyba 
v predikci cen potravin kompenzována dalším vývojem, může dojít k ovlivnění celkové 
inflace ve střednědobém na horizontu s dopadem do vyznění prognózy v oblasti výhledu 
úrokových sazeb.  
 
Nyní k interpretaci jednotlivých bodů v grafu. Z titulu nově dostupných informací o vývoji 
cen ropy, křížového kurzu EUR/USD, růstu HDP v SRN, německé inflace a evropských 
úrokových sazeb vyplývá ze simulace v GRIP v souhrnu riziko jen nepatrně nižších 
úrokových sazeb na sledovaném horizontu. Toto vyznění je určeno především působením 
zahraničních úrokových sazeb, jejichž očekávaná budoucí trajektorie aktuálně leží oproti 
předpokladům 10. SZ o cca 0,1 – 0,2  p.b. níže. V této změně se patrně odrážejí přetrvávající 
obavy, že vysoký růst cen ropy může ohrozit globální hospodářský růst. Přestože aktuální CF 
vlivem formy a časování odečtu prognóz jednotlivých institucí nenaznačuje výraznější změnu 
sentimentu ohledně budoucí ekonomické aktivity, zdá se být na základě dalších informací 
pravděpodobné, že nové odhady růstu HDP v SRN pro rok 2005 budou v souladu s globálním 
pohledem pesimističtější ve srovnání s předpoklady 10. SZ.  
 
V této souvislosti je na místě připomenout alternativní scénář minulé prognózy uvažující 
udržení současných vysokých cen ropy s odpovídajícími dopady jak do cenového vývoje, tak 
do ekonomické aktivity v zahraničí. Vyšší ceny ropy vedly v tomto scénáři k urychlení 
zahraniční inflace, ke zpomalení ekonomické aktivity v zahraničí, k růstu úrokových sazeb  
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a mírné depreciaci kurzu dolaru. S tím byl v souladu tlak na rychlejší růst českých úrokových 
sazeb. Na základě aktuálních informací se zdá, že se tato alternativa v některých rysech 
naplňuje. S ohledem na měnověpolitické vyznění však není tato alternativa úplně přesným 
popisem nově se rýsujících rizik. Negativní nabídkový šok z titulu vysokých cen ropy bude 
sice působit jak na zpomalování světového ekonomického růstu, tak ve směru zvyšování míry 
inflace ve světě, trhy očekávaná reakce ECB však bude zaměřena spíše na podporu 
ekonomické aktivity než na potlačení inflace. Tomu odpovídá oproti původním předpokladům 
níže položená trajektorie budoucích evropských úrokových sazeb vyplývající z tržních 
očekávání. Ta může rovněž naznačovat očekávání trhů, že ECB bude chtít zamezit posilování 
Eura vůči USD a jeho negativním implikacím pro exportní výkonnost zemí eurozóny.  
 
Nové informace o vývoji fiskální politiky státu v roce 2005 signalizují riziko nižšího, než 
očekávaného růstu mezd a platů v nepodnikatelské sféře z titulu zvažovaného odkladu 
výrazného zvýšení platů v ozbrojených složkách (policie, celníci apod.) na rok 2006. Ušetřené 
prostředky (nikoliv však v plné výši) snižují očekávanou výši poptávkově relevantního 
deficitu veřejných rozpočtů na příští rok v řádu 5 – 6 mld. Kč. Za těchto okolností by rovněž 
nebyla v podnikatelské sféře aktuální mzdová nákaza z vývoje mezd ve veřejném sektoru  
v rozsahu, který jsme signalizovali v 10. SZ. Tento vliv zachycený v GRIP 
modelovou simulací s fiskálním impulzem pro rok 2005 menším o 0,1 p.b. oproti 10. SZ 
potom naznačuje riziko nepatrně nižších úrokových sazeb a nižší inflace.  
 
V návaznosti na aktualizaci výsledků metod krátkodobého prognózování ekonomického růstu 
dochází v simulaci GRIP k přehodnocení počáteční podmínky výstupové mezery 
dezinflačním směrem oproti předpokladům 10. SZ. To vyvěrá z nového odhadu mzr. růstu 
HDP pro 3Q 2004 ve výši 3,9 % oproti 4,2 %, se kterými pracovala říjnová prognóza. Tato 
modelová simulace kvantifikuje dopad otevřenější počáteční mezery výstupu do inflace na 
horizontu měnové politiky ve výši cca -0,1 až -0,2 p.b. a do průměru úrokových sazeb na 
sledovaném horizontu v podobném řádu.  
 
Zde je ovšem opět nutno uvést, že plné promítnutí nového očekávání růstu HDP do 
otevřenější mezery výstupu je patrně horním okrajem odhadu skutečného vlivu růstu HDP ve 
3Q na budoucí inflaci a úrokové sazby. Lze se totiž důvodně domnívat, že část případného 
pomalejšího růstu bude ex-post vyhodnocena jako mírně pomalejší růst potenciálního 
produktu bez přímých implikací pro budoucí vývoj inflace a úrokových sazeb. To vyplývá 
z aplikace standardní techniky odhadu potenciálního produktu a mezery výstupu, která vedle 
vlastních dat o HDP při odhadu zohledňuje i vývoj dalších veličin. Na druhou stranu je třeba 
zmínit i to, že nově dostupné informace naznačují mírně nižší než v říjnové prognóze 
očekávaný růst reálného HDP i pro 4Q 2004 a připomenout možný vliv pomalejšího růstu 
mezd ve veřejném sektoru na vývoj HDP v roce 2005 (viz bod Fiskální impulz).  
 
Mzm. růst cenové hladiny v říjnu 2004 byl o 0,2 p.b. vyšší než předpokládala prognóza  
z 10. SZ. Pomineme-li drobné nepřesnosti v odhadu vývoje regulovaných cen a pohonných 
hmot, byl vývoj v posledním měsíci poznamenán poměrně výraznou chybou při odhadu 
vývoje cen potravin. Tato chyba ve výši 0,6 p.b. s příspěvkem cca 0,15 p.b. do rozdílu 
prognózy a skutečnosti na úrovni CPI je dle našeho rozkladu důsledkem dvou skutečností. 
První z nich je významně odlišný vývoj cen potravin v rámci spotřebitelského koše a cen 
vybraných položek potravinářského zboží v rámci tzv. „týdenních šetření“, na jejichž základě 
byla odvozena prognóza inflace cen potravin na říjen v 10. SZ. Důvěra v možnost použití 
týdenních šetření jako předstihového indikátoru vývoje cen potravin, stavící na existenci 
relativně těsné a v posledním období se zlepšující vazby mezi vývojem obou veličin, tak byla 
říjnovou zkušeností oslabena.  
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Druhým podstatným vysvětlením nenaplnění prognózy v cenách potravin je odlišný vývoj cen 
zemědělských výrobců. Mzr. dynamika těchto cen dle očekávání prudce zpomalila 
z vysokých hodnot v první polovině roku vlivem vývoje v segmentu rostlinné produkce. To 
bylo důsledkem letošní mimořádně příznivé sklizně hlavních komodit (obilniny, brambory). 
Tento pokles byl však proti prognóze tlumen jednak mimořádně vysokým meziročním růstem 
některých méně významných komodit rostlinného původu (cukrovka, víno, atd.) a zejména 
pak pokračujícím růstem cen váhově významnější živočišné výroby. Podle informací z oblasti 
zahraničního obchodu roste uplatnění českých zemědělských produktů a potravin na trhu EU, 
což může vysvětlovat pozorovaný cenový vývoj v tomto segmentu a stát se nových faktorem 
vývoje CZV i v dalším období. Pravděpodobnost toho, že odchylky v prognóze vývoje cen 
potravin i cen zemědělských výrobců budou bezezbytku vykompenzovány nižším růstem ve 
dvou zbývajících měsících letošního roku, je celkově poměrně malá. 
 
Prognóza říjnového vývoje cen ve zbytku spotřebitelského koše tj. v korigované inflaci bez 
pohonných hmot se naplnila. Nové informace z oblasti daňových úprav signalizují nejistotu 
ohledně přesného rozsahu a časování předpokládaných změn, ale vyplývající riziko pro 
prognózu je kvantitativně relativně nízké. Simulace vlivu posledních dat o inflaci v GRIP tak 
zohledňuje především vliv nenaplnění prognózy v cenách potravin, který vede přes příslušné 
modelové mechanismy na horizontu měnové politiky k vyšším hodnotám inflace ve srovnání 
s prognózou o cca +0,3 p.b. při endogenním zvýšení úrokových sazeb ve sledovaném období 
v podobném rozsahu.  
 
Vývoj domácích nominálních měnových podmínek v dosavadním období do značné míry 
potvrzuje prognózu z 10. SZ. Domácí úrokové sazby jsou téměř v absolutní shodě se 
základním scénářem prognózy. Slabě apreciovanější nominální devizový kurz Kč/EUR je 
příčinou toho, že simulace měnových podmínek v GRIP celkově implikuje velice mírné tlaky 
na uvolněnější měnovou politiku ve srovnání s prognózou v následujících šesti čtvrtletích (cca 
o 0,05 p.b.).  
 
 
2 Prognózy ostatních institucí 
 
V listopadu byla publikována dvě šetření, na základě kterých provádíme srovnání se 
základním scénářem prognózy z 10.SZ: anketní zjišťování ČNB nazývané Inflační očekávání 
finančního trhu (IOFT) a Foreign Exchange Consensus Forecast (CF). Eastern Europe CF 
(obsahující aktualizované odhady HDP) nebyl v okamžiku zpracování SZ k dispozici. 
  
HDP 
Očekávání analytiků ohledně růstu HDP v letech 2004 a 2005 se oproti předchozímu období 
příliš nemění. I přes další přiblížení se odhady růstu HDP u analytiků v roce 2004 pohybují 
pod úrovní danou základním scénářem prognózy z 10. SZ. Menší optimismus ohledně 
ekonomického růstu sdílí analytici především pro rok 2005.  
 
Srovnání prognóz ČNB s externími prognózami: HDP (%)

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

 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
 11/04 3,9 3,9  
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Měnový kurz 
Predikce měnového kurzu CZK/EUR se u analytiků výrazně neodchyluje od základního 
scénáře prognózy. Ve čtvrtém čtvrtletí 2004 predikují analytici mírně apreciovanější kurz. 
V horizontu 1R je predikce trhu prakticky shodná se základním scénářem prognózy. 
V posledních měsících dochází k přehodnocení očekávaného vývoje kurzu u zahraničních 
analytiků (zastoupených převážně v šetření CF) ve směru větší apreciace kurzu koruny. Jejich 
predikce se tak přibližuje odhadu domácích analytiků (zastoupených v šetření IOFT) a tím 
i základnímu scénáři prognózy. Zahraniční analytici však stále očekávají mírně nižší apreciaci 
kurzu v horizontu 1R. 
 
Srovnání prognóz ČNB s externími prognózami: kurz CZK/EUR

Datum vzniku
prognózy ČNB CF ČNB IOFT CF

 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
 11/04 31,43 30,97 31,16

následující čtvrtletí horizont 1R

 
 
 
Inflace 
Inflační očekávání analytiků finančních trhů se nezměnila a v horizontu 1R se shodují 
s prognózou ČNB. Pro další vývoj cenové hladiny bude podle analytiků důležitý vývoj cen 
surovin, především ropy. Podle verbálních komentářů se očekává postupný pokles inflace  
v prvním pololetí 2005 až ke 2 %. Měly by k tomu přispět nižší ceny potravin a nižší 
příspěvek regulovaných cen a daňových změn v roce 2005 oproti roku letošnímu. Také cena 
benzínu by se měla postupně stabilizovat, případně i mírně poklesnout, opačný vývoj je však 
očekáván u cen plynu. Někteří analytici také upozorňují, že ceny potravin by navzdory dobré 
sklizni nemusely klesat tak výrazně, jak se původně předpokládalo, neboť rostou ceny 
živočišných produktů. 
 
Srovnání prognóz ČNB s externími prognózami: inflace (%) 

horizont 3R
ČNB IOFT podniky domácnosti IOFT podniky domácnosti

 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
 11/04 2.8 2.8 2.7

horizont 1RDatum odečtu
prognózy

 
 
 
Úrokové sazby 
U predikcí úrokových sazeb došlo k další mírné korekci předpokládaného tempa zvyšování 
základních sazeb ČNB. Důvodem je skutečnost, že za vyššími cenami není růst domácí 
ekonomiky, ale inflace dovážená prostřednictvím drahé ropy a plynu. Očekávané úrokové 
sazby se pohybují na mírně vyšší hladině oproti základnímu scénáři prognózy. Načasování 
dalšího zvýšení o 25 b.b. se posouvá až do prvního čtvrtletí 2005. Odhady nastavení repo 
sazby v horizontu 1 R se pohybují v poměrně širokém intervalu (2,4 - 3,5 %), většina 
respondentů předpokládá nastavení repo sazby na úrovni 3,25 %. 
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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

 8/04 3.2 3.7
 9/04 3.4 3.4 3.8

 10/04 3.0 3.3 3.2 3.7
 11/04 3.1 3.5

Datum vzniku
prognózy

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

 
 

Srovnání FRA a implikovaných sazeb s trajektorií sazeb 
dle základního scénáře (k 16.11.) 
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prognóza ČNB (10.SZ)
alternativa (vyšší ceny ropy)
impl. FRA  (oč iš těné o TP)*
FRA  - skutečnost

 
 * 3M implikované sazby ze sazeb PRIBOR očištěné o termínovou prémii ve výši 10 b.b. p.a. 

 
 
Z grafu je patrné, že sazby implikované základním scénářem prognózy jsou pro čtvrté čtvrtletí 
2004 prakticky shodné s tržními sazbami. Avšak v roce 2005 jsou trhem očekávané sazby již 
o 10 b.b. až 15 b.b. nad prognózou implikovanou trajektorií. Oproti projednávání 10.SZ tak 
došlo k dalšímu poklesu očekávaných 3M sazeb (nejvíce v horizontu 1R o 14 b.b.). Spread 
mezi očekávanými tržními a prognózou implikovanými 3M sazbami v horizontu 1R se od 
10.SZ zúžil z 29 b.b. na 15 b.b.  Pět bazických bodů z tohoto posunu se realizovalo krátce po 
tiskové konference k 10. SZ (17.10.), kde bylo oznámeno, že s říjnovou prognózou je  
v souladu pouze mírný nárůst úrokových sazeb v delším období a že trajektorie prognózou 
implikovaných sazeb je na nižší úrovni, než byla v červencové prognóze. 
 
Shrneme-li srovnání základního scénáře prognózy a externích prognóz, vyznění je podobné 
jako v 10. SZ. Analytici predikují nižší růst HDP v letech 2004 a 2005 při shodných 
očekávání inflace a měnovém kurzu CZK/EUR v horizontu 1R.  
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3 Přehledová tabulka nově publikovaných údajů  
 

           meziročně v %
predikce 10. SZ skutečnost

Vývoz zboží  září 2004  . 20.8
Dovoz zboží  září 2004  . 18.7
Obchodní bilance (mld. Kč)  září 2004 2.0 3.2
Běžný účet platební bilance (mld. Kč)  září 2004  . -6.3
Finanční účet platební bilance (mld. Kč)  září 2004  . 9.5

Index spotřebitelských cen  říjen  2004 3.2 3.5

Ceny průmyslových výrobců  říjen 2004 7 8.6
Ceny zemědělských výrobců  říjen 2004 -5.5 1.1
Vývozní ceny  září 2004 3.7 3.5
Dovozní ceny  září 2004 2.7 2.2

Míra nezaměstnanosti - ke konci období podle MPSV (v %)  říjen 2004 9.9 9.9
Míra nezaměstnanosti - průměr za období podle VŠPS(v %)  III/04 8.3 8.2
Celková zaměstnanost v NH - VŠPS  III/04 -0.6 -0.2

Průměrná nominální mzda v průmyslu  září 2004 . 6.7
Průměrná nominální mzda v průmyslu  III/04 . 7.3
NJMN v průmyslu  září 2004 . -1.1
Průměrná nominální mzda ve stavebnictví  září 2004 . 4.8
Průměrná nominální mzda ve stavebnictví  III/04 . 5.7
NJMN ve stavebnictví  září 2004 . 5.8

Peněžní zásoba (M2)  září 2004 7.7 8.5
Hypoteční úvěry  září 2004 54.0 53.5
Úvěry podnikům a domácnostem  září 2004  . 14.4

Stavební výroba  září 2004  . 3.2
Stavební výroba  III/04  . 4.2
Index průmyslové produkce  září 2004  . 6.6
Index průmyslové produkce  III/04  . 8.7

Tržby v maloobchodu  III/04 . 1.6
Tržby v maloobchodu  září 2004  . 0.6

Služby III/04  . 1.9
Služby  září 2004  . 0.9

Období
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II. INFLAČNÍ PROGNÓZA Z 10. SZ A JEJÍ PŘEDPOKLADY 
 
V říjnu 2004 byla aktualizována střednědobá inflační prognóza na léta 2004 až 2006. 
Následující graf zobrazuje dosavadní vývoj inflace, inflační prognózu, pásmo resp. bodovou 
hodnotu inflačního cíle ČNB a horizont měnové politiky.1 V říjnu byl dosažen meziroční růst 
spotřebitelských cen ve výši 3,5 %, což bylo o 0,3 p.b. výše ve srovnání s prognózou  
z 10. SZ.   
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Výchozími předpoklady pro formulování říjnové inflační prognózy byly:  
 
Vnitřní prostředí 
 
- výchozí mezera výstupu v rozsahu cca -0,9 % a budoucí růst potenciálního produktu ve 

výši kolem 3,0 % ročně;  
- uvolněná úroková složka reálných měnových podmínek v rozsahu -0,7 %; 
- relativně výrazně uvolněná kurzová složka reálných měnových podmínek v  rozsahu  

-2,4 %; 
- mírná apreciace nominálního devizového kurzu z hodnot 31,6 Kč/EUR ve 4Q 2004 na cca 

30,5 Kč/EUR v polovině roku 2006; 
- deficit soustavy veřejných rozpočtů ve výši 4,3 % HDP v roce 2004 a jeho pokles na  

3,5 % v roce 2005; z předpokládaných deficitů veřejných rozpočtů je následně v prognóze 
odvozeno mírně expanzivní působení fiskální politiky v roce 2004 a naopak slabě 
restriktivní působení v roce 2005.  

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

indikátorem meziročního růstu HDP v Německu ve výši 1,8 % resp. 1,6 %;  
- pro nejbližší čtvrtletí prognóza předpokládá úroveň cen uralské ropy kolem 35 USD za 

barel s následným postupným poklesem k úrovni 31 USD za barel na začátku roku 2006; 
- stabilní vývoj cen v zahraničí reprezentovaný meziročním růstem spotřebitelských resp. 

průmyslových cen v Německu ve výši 1,6 % resp. 1,3 %; pro rok 2005 potom prognóza 
předpokládá růst obou cenových indexů v tempu  kolem 1,5 %.  

                                                 
1 Zatímco prognóza se mezi velkými SZ nemění, měsíčně dochází k posunu horizontu měnové politiky. Výše 
uvedený graf pracuje s horizontem měnové politiky listopad 2005 až duben 2006.  
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Říjnová prognóza potvrzuje v souladu se závěry 7. SZ a 4. SZ nástup obratové fáze ve vývoji 
hospodářského cyklu, který vyplývá z nastavení počátečních podmínek, exogenních 
předpokladů prognózy a tvaru ekonomických transmisních mechanismů. 
 
Aktuální 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. V návaznosti na uvolněné reálné 
měnové podmínky zejména v kurzové složce je dominantním faktorem urychlení růstu HDP 
investiční aktivita a export. Exportní výkonnost ekonomiky je a dále bude příznivě 
ovlivňována vstupem ČR do EU. 
  
Průběh reálné spotřeby domácností (stabilní růst kolem 4 % v obou letech) bude výsledkem 
vzájemně protisměrně působící fáze hospodářského cyklu s tendencí ke zpomalování růstu 
reálného disponibilního důchodu a vlivu uvolněných reálných sazeb z titulu rostoucích 
inflačních očekávání. Výše zmíněné faktory spolu s působením zahraniční poptávky potom 
implikují v prognóze relativně rychlé uzavírání záporné produkční mezery v roce 2004  
a překročení úrovně potenciálního produktu zhruba v polovině roku 2005.  
 
Průběh reálné ekonomické aktivity bude hlavním faktorem cyklického obratu ve vývoji 
zaměstnanosti a nezaměstnanosti. Strukturální problémy trhu práce však budou účinně bránit 
výraznějšímu růstu počtu zaměstnaných osob a recipročnímu poklesu míry nezaměstnanosti. 
Mzdový vývoj v roce 2005 bude poznamenán vysokým růstem průměrných mezd 
v nepodnikatelské sféře, který do jisté míry ovlivní i vývoj mezd ve sféře podnikatelské. 
Působení systematických faktorů mzdového vývoje v podobě inflačních očekávání, růstu 
produktivity práce a fáze hospodářského cyklu ovšem bude dominovat nad efekty mzdové 
nákazy a růst mezd v podnicích bude stagnovat na úrovni roku 2004.  
 
V souvislosti s průběhem mezery výstupu je v prognóze vykresleno adekvátní odeznívání 
dezinflačních tlaků vyplývajících z poptávkového prostředí v ekonomice. Zrychlující se 
hospodářský růst bude od poloviny roku 2005 generovat postupně se zvyšující poptávkové 
tlaky v ekonomice. S tímto počítá prognóza i přesto, že k růstu HDP a obratu v hospodářském 
cyklu přispějí zejména investice a vývozy. Směrem k urychlení inflace budou vedle 
poptávkového prostředí působit rovněž dovozní ceny i přes očekávanou mírnou nominální 
apreciaci devizového kurzu Kč/EUR. Prognóza inflace je dále významně ovlivněna daňovými 
úpravami v roce 2005 a 2006, přičemž došlo k časovému posunu dopadů některých změn 
nepřímých daní oproti předchozím očekáváním.  
 
Vývoj cen potravin však, v návaznosti na ceny zemědělské produkce příznivě ovlivněné 
mimořádně dobrou úrodou v roce 2004, způsobí dočasný pokles mzr. růstu CPI pod spodní 
hranici intervalu inflačního cíle na počátku roku 2005. Po odeznění tohoto vlivu bude inflace 
v důsledku působení systematických vlivů zrychlovat a na horizontu měnové politiky se bude 
nacházet poblíže středu koridoru inflačního cíle, resp. bodového cíle.  
 
Daňové úpravy v roce 2005 a 2006, na které nebude měnová politika reagovat, kladná  
a otevírající se výstupová mezera spolu se setrvačností inflace způsobí, že od 2Q 2006 (tedy 
za horizontem měnové politiky) se bude celková inflace stabilizovat v blízkosti inflačního cíle 
tj. na úrovni 3 %.   
 
Při vypracování říjnové prognózy byla s makroekonomickým výhledem v souladu přibližná 
stabilita úrokových sazeb do konce roku 2004 a jejich postupný růst od počátku roku 2005. 
V prognóze byl použit předpoklad, že na primární dopady úprav nepřímých daní měnová 
politika nebude reagovat. Sekce měnová a statistiky doporučila BR ponechat měnověpolitické 
úrokové sazby na stávající úrovni.  
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V rámci prognózy byl zpracován alternativní scénář uvažující udržení současných vysokých 
cen ropy s odpovídajícími dopady jak do cenového vývoje, tak do ekonomické aktivity 
v zahraničí. Vyšší ceny ropy vedou v simulaci NIGEM ke zpomalení ekonomické aktivity 
v zahraničí doprovázené růstem cen a růstem úrokových sazeb. Následně dochází také 
k mírné depreciaci kurzu amerického dolaru. Kombinace všech těchto protichůdných efektů 
ve vývoji světové ekonomiky vede k tlakům na rychlejší růst českých úrokových sazeb, 
zejména v důsledku snahy brzdit tendence kurzu koruny k oslabování.  
 
Bankovní rada se po diskusi vyznění prognózy a jejích rizik jednomyslně rozhodla ponechat 
úrokové sazby na stávající úrovni. Bankovní rada se shodla, že nová prognóza je vnitřně 
konzistentní, současně však znamená další posun, zejména ve srovnání s dubnovou 
prognózou, směrem k méně inflačnímu vývoji a tomu odpovídajícím nižším implikovaným 
úrokovým sazbám. 
 
I. 3Q2004

Mezera výstupu -0.9
RIR gap -0.7
RER gap -2.4
RMCI gap -0.5

II. 4Q2004 1Q2005 2Q2005 3Q2005 4Q2005 1Q2006
CPI 2.9 2.1 2.2 2.6 2.8 3.0
Mezera výstupu -0.4 -0.1 0.1 0.3 0.3 0.5
HDP 4.4 4.4 4.2 4.4 4.5 4.1
Implikované sazby 2.7 2.7 2.8 3.0 3.2 3.3

III. 2004 2005
Průměrná nom. mzda ve sl. org. 6.4 8.3
Průměrná reálná mzda ve sl. org. 3.9 5.4
Míra nezaměstnanosti* 10.2 10.0
BÚ/HDP v b.c. -5.4 -5.0

*/ Registrovaná míra nezaměstnanosti ke konci
bd bí 
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III. EXOGENNÍ FAKTORY PROGNÓZY 
 
1  Vnější prostředí 
 
Aktuální prognózy hospodářského růstu rozhodujících světových ekonomik na rok 2005 jsou 
oproti předcházejícím výhledům, zejména z počátku roku, korigovány mírně směrem dolů. 
Částečně k tomu přispívají přetrvávající vysoké ceny surovin na světových trzích, zejména 
energetických zdrojů a některých kovů, částečně také očekávání, že vlády USA a Číny 
přijmou určité kroky směřující k omezení prohlubujících se makroekonomických nerovnováh.  
Celkové inflační tlaky zůstávají, i přes vysoké ceny surovin, slabé; v Evropě tlumí inflační 
tlaky dále slábnoucí dolar. Měnící se výhled ekonomického vývoje se v souhrnu odráží  
i v určitém zmírňování prognóz budoucího růstu úrokových sazeb eura resp. dalších 
evropských měn.  
  
1.1 Vývoj základních exogenních faktorů  
Také v listopadu došlo k již tradičnímu posunu očekávaného vývoje ceny ropy dále směrem 
vzhůru. Oproti RS10 je rozdíl v predikci v posledním čtvrtletí tohoto roku téměř 20 %,  
v příštím roce postupně klesá na 12 %. Vlivem oslabování kurzu USD jsou rozdíly ceny ropy 
v CZK oproti minulému měsíci méně významné, oproti RS10 činí rozdíl 15 % ve zbytku roku 
a pak postupně klesá na 7 %. Snižuje se i nejistota předpovědi pro rok 2005, což znamená, že 
klesá procento analytiků, kteří očekávají výraznější pokles ceny ropy, nebo naopak její 
opětovný růst. 
 
Co se týče HDP v Německu, v době šetření CF dotázaní analytici neměli k dispozici nové 
číslo za 3. čtvrtletí a proto přehodnotili růst směrem dolů jen v příštím roce z 1,6 na 1,5 %a. 
Skutečná hodnota (první odhad) růstu za 3.Q (bez očištění o počet pracovních dní) však byla 
pouze 1,3 %a oproti očekávání 1,9 % (o 0,1 p.b. směrem dolů byla přehodnocena i skutečnost 
za 2.Q). Proto je graf porovnání značně rozkolísaný, aby se naplnila předpověď CF, růst  
v posledním čtvrtletí by musel být extrémně vysoký. Spíše je pravděpodobné, že v příštím 
odhadu přehodnotí CF růst za celý letošní rok směrem dolů.  
 
I nadále se směrem dolů posouvá výnosová křivka, a to jak na kratším konci (Euribor3M), tak 
na dlouhém konci (10R vládní bond) shodně o 0,1 p.b.  
 
Rozdíly předpovědi exogenních faktorů dle CF11 oproti RS10 (CF09) 
 
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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U cenového vývoje je rozdíl predikce oproti RS10 poměrně výrazný; ve zbytku roku 0,4 p.b. 
u CPI a 0,6 p.b. u PPI. O 0,1 p.b. se zvyšuje odhad inflace spotřebitelských cen v Německu  
v roce 2005, ve stejném rozsahu se mění i předpověď dynamiky cen výrobců.  
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Výraznou změnu zaznamenala předpověď křížového kurzu USD/EUR. Trhy přehodnotily 
svůj pohled na udržitelnost amerických deficitů a zohlednily nový sentiment v očekávání 
slabšího USD. Americký dolar by měl být ve zbytku roku i v příštím roce o cca 3 % slabší jak 
vůči EUR, tak vůči koruně. 
 
1.2  Eurozóna a Německo  
Urychlování hospodářského růstu eurozóny nad 2 % se v příštím roce podle CF neočekává.  
I MMF přistoupil k revizi prognózy hospodářského růstu eurozóny pro rok 2005 (o -0,3 p.b. 
na 2,0 %). Důležitým faktorem růstu EU je její exportní výkonnost, která může být ve 
středním horizontu oslabena aktuálně obnoveným trendem posilování eura vůči dolaru (až  
k 1,3 USD/EUR).   
Cenový vývoj v eurozóně v letošním roce se nadále pohybuje mírně nad cílem stanoveným 
ECB. HICP v květnu 2004 činil 2,5 %, v září již jen 2,1 %. V říjnu však podle předběžných 
odhadů z důvodu nákladových tlaků došlo k výraznějšímu urychlení meziročního růstu 
spotřebitelských cen až na 2,5 %. Ceny průmyslových výrobců vzrostly v září meziročně  
o 3,4 %, tažené především růstem cen energií (7,0 %). Mzdová vyjednávání signalizují 
významné posílení pozic zaměstnavatelů na úkor odborů, což se projeví v nízké dynamice 
mezd v příštím roce. Připravovaná opatření ke snížení veřejných výdajů s cílem redukce 
fiskálních deficitů v zemích, které neplní podmínky Paktu stability, ukotví nízkou dynamiku 
konečné spotřeby i v příštím roce.   
Předpokládané zvýšení sazeb v eurozóně v ročním horizontu v rozsahu 0,5 p.b. (RS10) se 
v současné době jeví jako nepravděpodobné, jelikož zvýšení sazeb by mohlo dále urychlit 
posilování eura, a to za hranici ohrožující konkurenceschopnost exportérů zemí eurozóny.  
Údaje o německé ekonomice se v současnosti významněji neodchylují od vývoje v eurozóně. 
Meziroční růst HDP ve 2.Q 2004 dosáhl hodnoty 1,9 %. Podle prvních odhadů Německého 
statistického úřadu došlo ke zpomalení hospodářského růstu ve 3. čtvrtletí meziročně na  
1,3 %. Nadále přetrvávají obavy, že vysoké ceny ropy zpomalí globální růst, na kterém je 
prostřednictvím exportů německá ekonomika silně závislá. Aktuálně může dále negativně 
ovlivnit exportní segment ekonomiky také posilující euro. Domácí poptávka zůstává nadále 
velmi slabá. Cenový vývoj v Německu se nadále mírně odchyluje od vývoje v eurozóně. 
Meziroční index spotřebitelských cen (1,9 %) je mírně nižší (0,2 p.b) než v eurozóně. 
Významněji nižší dynamiky oproti průměru eurozóny vykazují ceny průmyslových výrobců 
(září 2,3 %). Hlavním důvodem je zřejmě nižší meziroční růst cen energií oproti průměru 
eurozóny, daný nižší váhou ropy v energetických zdrojích Německa (meziročně  3,4 % oproti 
7,0 % v eurozóně). Ve srovnání s referenčními scénáři použitými pro inflační prognózu je 
aktuální cenový vývoj (zejména ceny výrobců) mírně nad prognózovanou dynamikou. 
Odchylka však není příliš významná.  
 
1.3  Spojené státy 
 
Říjnová inflace, která činila 2,5 %a, společně s růstem ve 3.Q 2004 dosahujícím 3,7 %a 
(hodnota přesahující růst potenciálního produktu) dovoluje Fedu pokračovat v započatém 
zvyšování úrokových sazeb k neutrální úrovni. Na listopadovém jednání FOMC Fed zvýšil 
klíčovou sazbu o 0,25 p.b. na 2 %. Přes plány americké administrativy na snížení vnitřního 
zadlužení se úspěšná konsolidace vládních financí kvůli avizované nízké daňové politice 
nejeví příliš realisticky. Znovuzvolení G. W. Bushe oživilo debatu o prohlubování deficitního 
financování BÚ platební bilance a jeho udržitelnosti.  Ekonomická úvaha ukazuje, že i deficit 
500 mld. USD ročně (což je považováno za rekordní hladinu) je dlouhodobě udržitelný, při 
nominálním růstu USA 5 %. Podíl deficitu na HDP v roce 2018 by za takové situace 
dosahoval 2,2 %, což je pod prahem udržitelnosti. Avšak tento deficit je nežádoucí, protože 
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představuje riziko z důvodu jeho externího financování. I když v současné době USA nabízejí 
vyšší výnosnost z investic než Evropa nebo Japonsko a jsou méně rizikové než rozvíjející se 
ekonomiky, v budoucnu je tato situace nejistá. Řešení problému externího deficitu USA není 
zatím možno očekávat ani ze strany posílení čínské měny. Za současného tlaku na 
konkurenceschopnost čínské produkce ze strany nákladů by posílení čínské měny mohlo 
vyvolat zásadnější problémy v exportně orientovaných odvětvích. Růst cen vstupů v tomto 
roce podstatně ovlivňuje hospodářské výsledky především exportně orientované produkce, 
která je klíčová pro čínský růst. Při letošním zvýšení cen energií, plastů i železa v průměru  
o 50 %, ceny výsledné čínské produkce vzrostly jen o 5 %. Je zřejmé, že v situaci tradičně 
nízkých čínských marží není tato situace dlouhodobě udržitelná. Zvýšení úrokových sazeb  
v Číně po 9 letech o 0,27 p.b. tak reflektovalo potřebu zpomalit ekonomický růst v zemi.  
 
1.4  Středoevropské tranzitivní ekonomiky 
 
Situace v celém středoevropském regionu se po mírném rozkolísání v souvislosti se vstupem 
do EU dále zklidnila. Jednotlivé země i nadále rostou poměrně vysokým tempem aniž by 
identifikovaly z tohoto důvodu rostoucí poptávkové inflační tlaky. Společným jevem je také 
tendence k posilování národních měn. Se vstupem do EU můžeme sledovat poměrně 
zajímavou změnu struktury obchodu mezi těmito zeměmi a ČR. Zatímco přebytek naší OB se 
Slovenskem a Maďarskem po vstupu do EU prudce roste, s Polskem zaznamenáváme opačný 
vývoj (z 6 mld. Kč měsíčně na počátku roku se propadl přebytek na nulu), a to i přes více než 
10% zhodnocení zlotého od počátku roku.  
Na Slovensku dále sílí domácí poptávka (investiční i spotřebitelská) a nahrazuje částečně 
čistý vývoz, který byl zhruba do poloviny roku hlavním motorem růstu. To se v současnosti 
projevuje mírným zhoršováním OB, která ještě ve druhém čtvrtletí byla vyrovnaná. 
K prohlubování deficitu BÚ přispívá i sílící odliv dividend. Za zhoršováním OB však stojí  
i exogenní cenové faktory vysokého růst cen energií (13 %), což se odráží v postupně rostoucí 
inflaci cen výrobců, která v září vzrostla na 4 %.   
Také v Maďarsku je hospodářský růst tažen především soukromou spotřebou (5,1 %)  
a investicemi (10 %) při prohlubujícím se deficitu čistého exportu. Růst spotřebitelských cen 
je v Maďarsku vůbec nejvyšší v rámci EU (6,7 %). Velmi vysoký je i růst cen průmyslových 
výrobců (září meziročně o 9,1 %). Vnitřní faktory (vysoká inflace, značný deficit veřejných 
rozpočtů) i vnější (vysoký deficit BÚ platební bilance) nutí centrální banku udržovat své MP 
sazby na poměry EU mimořádně vysoko (10,5 %). To umožňuje zatím udržovat forint 
relativně stabilní, ovšem za cenu vysokého podílu krátkodobého kapitálu financujícího vnější 
nerovnováhu.  
V hospodářském růstu Polska hraje velkou roli zlepšování se čistého exportu. To ostatně 
pociťuje i česká ekonomika, jíž se v letošním roce v běžných cenách meziročně znatelně 
zhoršila vzájemná obchodní bilance. V tomto vývoji hrají význam především dovozy potravin 
z Polska (meziroční nárůst o více než 40 %). Struktura hospodářského růstu přispívá  
i k relativně nízkému růstu spotřebitelských cen meziročně jen o 4,7 %. Oproti tomu růst cen 
průmyslových výrobců je naopak mimořádně vysoký (9,3 %), ovlivněný zřejmě dosahováním 
vyšších exportních cen, zejména u firem pod zahraničními vlastníky (podobný vývoj je 
ostatně patrný i v ČR). 
 
1.5  Efektivní ukazatele 
 
Hospodářský růst ve většině původních zemí EU byl ve 3. čtvrtletí podle prvních odhadů  
o poznání slabší, než byla očekávání, ke zpomalení došlo tedy i v EU jako celku. CF snižuje 
výhled růstu pouze pro příští rok, neboť na aktuální statistická data zatím neměli analytici 



 13   

možnost reagovat (viz výše). Na jejich základě však s největší pravděpodobností dojde 
v příštím vydání i k revizi odhadu pro letošní rok směrem dolů.  
Naopak v souladu s očekáváním se vyvíjela inflace, pro příští rok byla však prognóza CF 
přehodnocena mírně vzhůru a tudíž se očekává, že pokles ze současných hodnot kolem 2 % 
bude menší.  
V nových zemích EU zatím nejsou dostupné nové informace ohledně růstu HDP. Potvrdilo 
se, že inflace již kulminovala a CF očekává další pokles zhruba o 2 p.b.  
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1.6  Cena ropy 
 
Cena ropy WTI poklesla z říjnového maxima 56 USD/b a v současnosti se nachází pod  
50 USD/b. Pokles odstartovala zpráva o růstu amerických zásob surové ropy v posledním 
říjnovém týdnu. Spekulativní fondy se pak začaly zbavovat zásob po zprávách IEA  
o dalším nárůstu dodávek ze strany kartelu OPEC, obnovení dodávek z Mexického zálivu  
a pokračujícím růstu dodávek ropy z Ruska. Spekuluje se i o poklesu poptávky, neboť 
strategické rezervy USA jsou již téměř naplněny a čínská vláda přistoupila ke zvyšování 
sazeb, aby zabránila přehřátí ekonomiky. Současné teplé počasí na severní polokouli 
poskytuje příležitost k dalšímu doplnění komerčních zásob. Korunová cena ropy poklesla 
ještě více díky současnému oslabení dolaru z říjnového maxima 1122 CZK/b na současných 
950 CZK/b. Ke korekci ceny dochází na světových trzích i u zemního plynu. Prudký růst 
v minulém měsíci byl fundamentálně neopodstatněný.  
 
Vývoj ceny ropy na světových trzích (USD/b) Vývoj ceny ropy Ural (CZK/b)
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Box: Současný růst cen ropy a jeho ekonomické důsledky v EU 
 
Ceny ropy v současnosti jsou zdrojem rizika globálního vývoje, a proto jsou centrem pozornosti mnoha 
analytických studií. Z 20 USD za barel (brent) na počátku r. 2002 a 29 USD v dubnu 2003, se v říjnu letošního 
roku přehouply přes 50 USD. Průměrné měsíční ceny vzrostly v USD proti dubnu 2003 o 100 % a proti začátku 
2002 o 150 %. Vyjádřeno v EUR byl tento růst „pouze“ o 73, respektive o 75 %. Během předchozích ropných 
šoků (RŠ) v letech 1972 – 74, 1978 – 80 a  1998 – 2000 ceny vyskočily ještě mnohem výrazněji: o 370, 180  
a 116 % v USD a o 340, 160 a 160 % v EUR. Navíc je současná reálná cena ropy významně pod úrovní první 
poloviny osmdesátých let po druhém RŠ. 
 
Celkově lze říci, že současný RŠ není zvlášť výrazný. Z hlediska relativního růstu (procentní růst v USD nebo 
EUR) i úrovně reálné ceny zůstává pod hodnotami předchozích RŠ. 
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Další významnou skutečností je to, že se EU od sedmdesátých let významně změnila. Její ekonomika je dnes na 
ropě mnohem méně závislá. Relativní výše ropných dovozů a spotřeby ropných produktů vzhledem k HDP je 
nyní o 40 % nižší. Zdanění těchto produktů, které je vztaženo k fyzickým jednotkám, je v současné době vyšší  
a na konečné ceně benzínu se podílí více než 50 %.  
 
Skutečný dopad RŠ na ekonomiku závisí dále na velikosti a znaménku produkční mezery, reakci 
makroekonomických politik, situaci na trhu práce (jeho struktuře a institucích, úrovni nezaměstnanosti, atd.)  
a způsobu, jak šok ovlivní důvěru a chování domácností a podniků. Dále je velmi důležité, jaká jsou očekávání 
ekonomických agentů pokud jde o délku trvání vysokých ropných cen. 
 
Dobrým vodítkem k současné situaci je zkušenost z posledního RŠ v letech 1998 – 2000. Díky kredibilitě ECB 
nezpůsobily vysoké ceny energií v tomto období růst inflačních očekávání ani zvýšení nominálních mezd, takže 
prakticky nedošlo k žádným sekundárním efektům. Také domácnosti vykázaly spíše tendenci k vyhlazení 
spotřeby snížením míry úspor než k jejímu zvýšení z důvodu dočasnosti šoku.  
 
Celkově očekáváme, že současný RŠ bude mít pouze mírný dopad na probíhající oživení v EU, podobně jako 
v letech 1998 – 2000. 
 
Tyto úvahy potvrzuje simulace RŠ za pomoci makromodelu EK QUEST. Byly simulovány 2 situace: přechodné 
a trvalé zvýšení ropy o 50 %. Výsledky simulace přechodného (na 1 rok) zvýšení cen ukazuje následující 
tabulka. Pro zajímavost jsme provedli vlastní simulaci stejného RŠ pomocí modelu NiGEM. První hodnota 
v políčku tabulky udává výsledek QUESTu, druhá výsledek NiGEMu. 
 

Přechodný šok – QUEST / NiGEM 
1. rok 2. rok 3. rok

HDP -0,6 / -0,3 -0,2 / 0,2 -0,1 / 0,2
spotřebitelské ceny 0,4 / 0,5 0,2 / 0,3 0,0 / 0,3   

Při simulaci přechodného šoku jsou výsledky obou modelů v 1. roce obdobné, liší se však v následujících letech, 
což dokumentuje míru nejistoty o velikosti dopadu RŠ v tomto horizontu. Stejně jsme postupovali i v případě 
permanentního RŠ. Zde je shoda výstupů mnohem vyšší: 
 

Permanentní šok – QUEST / NiGEM 
1. rok 2. rok 3. rok

HDP -0,6 / -0,7 -0,8 / -0,7 -0,8 / -0,6
spotřebitelské ceny 0,4 / 0,4 0,6 / 0,6 0,6 / 0,6   

Výsledky analýzy i simulace jsou spíše příznivé – obě metody ukazují, že dopady RŠ budou pravděpodobně 
umírněné. Přesto však existují další rizika, která ukazují na možný hlubší propad ekonomické aktivity: 
- K předchozím RŠ došlo vždy v období, kdy byla produkční mezera pozitivní, v současnosti je negativní  

a důsledky pro současné slabé oživení mohou být vážnější. 
- Zatím stále předpokládáme, že RŠ bude přechodný (asi jako v letech 1998 – 2000), pokud by však zvýšení 

cen bylo trvalé, následky by byly mnohem horší. 
- Význam některých zemí (např. Číny) ve světové ekonomice vzrostl, tyto země jsou však více závislé na 

ropě než EU nebo USA, takže dopad RŠ na světový obchod může být silnější než před čtyřmi lety, a protože 
oživení v EU významně závisí na vývozu, může být EU nyní zasaženo více. 

 

1.7 Kurz USD/EUR a úrokové sazby   
Od října do první poloviny listopadu kurz dolaru vůči euru oslabil z hodnot okolo 1,23 až na 
historické minimum 1,30 USD/EUR. Průměrný kurz v dosavadním průběhu 4. čtvrtletí činil 
1,26 USD/EUR, což je slabší hodnota (2,4 %) než předpokládá říjnový referenční scénář 
(1,23). Na oslabení dolaru mělo vliv zejména prohloubení deficitu zahraničního obchodu  
a vysoké ceny ropy, které způsobily dodatečný růst importů a vedly trhy k očekávaní slabšího 
hospodářského růstu v USA. Oznámení o srpnovém poklesu nákupů amerických aktiv 
zahraničními investory dále podpořilo negativní sentiment vůči dolaru. Stejně jako 
znovuzvolení G. W. Bushe, které vedlo trhy k očekávání dalšího prohlubování deficitu 
státního rozpočtu a deficitu běžného účtu. Také výhled křížového kurzu USD/EUR dle CF 11 
se výrazně změnil a trhy nyní očekávají slabší dolar. Kurz USD/EUR by měl být v příštím 
roce o cca 3 % slabší. 
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Eurové výnosy v posledním období poklesly. Výnosová křivka eura se v dosavadním průběhu 
4. čtvrtletí posouvala dolů a docházelo k jejímu zplošťování. Rozpětí mezi korunovými  
a eurovými výnosy se snížilo o 10 – 20 b.b. díky vyššímu poklesu českých výnosů. Rozpětí 
jednoročních tržních sazeb implikovaných modelem je nyní blíže očekávání trhu. Na kratším 
horizontu došlo oproti skutečnosti z července a září k zúžení trhem očekávaného rozpětí. 
V souladu s vývojem implikovaných rozpětí došlo k přiblížení skutečného průměrného kurzu 
CZK/EUR ke kurzu předpokládanému referenčním scénářem 10. SZ (skutečný kurz je nyní 
pouze mírně silnější). 
 
Implikovaná rozpětí mezi jednoročními sazbami a rozpětí mezi korunovými a eurovými 
sazbami 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2  Vývoj veřejných rozpočtů 
 
Ve srovnání s minulou SZ neměníme naše předpoklady o výši fiskálního salda v letech 2004 
až 2006. Pro rok 2004 předpokládáme i nadále fiskální deficit 4,3 % HDP, pro rok 2005  
3,5 % HDP a pro rok 2006 3,1 % HDP. Rizikem stávající predikce se stává osud novely  
o zvýšení platů policistů, hasičů a celníků, jež vrátil Senát Poslanecké sněmovně 
s pozměňujícím návrhem odložit zvýšení nárůstu platů těchto státních zaměstnanců o 1 rok 
(tuto nejistotu indikujeme novým sloupcem pro rok 2005 v následující tabulce). Pokud by 
Poslanecká sněmovna novelu v pozměněné podobě přijala, za jinak nezměněných okolností 
lze očekávat pokles schodku v roce 2005 z 3,5 % na 3,2 % HDP. Působení fiskální politiky 
vyjádřené pomocí aproximace fiskálního impulzu v příštím roce by tak bylo mírně 
restriktivnější, než jsme předpokládali v minulé SZ a fiskální impulz by poklesnul z -0,1 p.b. 
na -0,2 p.b. 
 
Oproti minulé SZ měníme odhad deficitu v metodice ESA95 pro rok 2004 z 4,1 % HDP na 
4,8 % HDP. Důvodem zvýšení o cca 0,7 p.b. je zahrnutí vládní garance vystavěné ve 
prospěch ČNB do letošních vládních výdajů v celé výši. Ministerstvo financí hodlá z této 
garance v tomto roce splatit 0,5 mld. Kč z celkového objemu 22,5 mld. Kč. Dle metodiky 
ESA95 však bude garance zahrnutá v celé výši – obdobně jako tomu bylo loni v případě  
160 mld. Kč garance související s řešením problémů IPB.  
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Nejistota panuje i ohledně novely zákona o DPH, kterou Senát v tomto měsíci vrátil 
Poslanecké sněmovně rovněž s pozměňujícími návrhy. Určité riziko je spojeno jak s přesným 
stanovením rozsahu daňových úprav, tak časováním předpokládaných změn. Jeho výše je 
však vzhledem k prognóze relativně malá. Novela měla od 1.1.2005 vést k ponechání 
ubytovacích služeb ve snížené sazbě a jejich zvýšení až od 1.1.2006 a dále přeřadit vstupné 
do muzeí, na historické památky, na sportoviště od 1.1.2005 do snížené sazby DPH (obsaženo 
v predikci 10. SZ 2004). Senát v pozměňovacím návrhu navrhnul od 1.1.2005 snížit sazbu 
DPH rovněž u svozu a likvidace komunálního odpadu, nečokoládových cukrovinek  
a poskytování služeb souvisejících s ochranou a výchovou dětí a mládeže. Je možné, že i když 
norma bude s pozměňovacími návrhy schválena (schůze PS začne až 14.12. t.r.) a podepsána 
prezidentem, nestihne se včas její publikace ve Sbírce zákonů, tak aby byla účinná již od 
1.1.2005. Nejistota ohledně obsahu a data účinnosti novely je jen dalším z příkladů 
nesystematické daňové politiky. Nahodilé daňové úpravy bez dostatečného času na adaptaci 
způsobují ekonomickým subjektům nadbytečné transakční náklady a zvětšují prostor pro 
daňové úniky. 
 
V současné době diskutovaný problém nedostatku zdrojů na výplatu sociálních dávek 
v závěru roku 2004 ve výši cca 2 mld. Kč nebude mít vliv na výši schodku v metodice 
ESA95, zatímco v cash metodice GFS by měl být letošní schodek vylepšen a v roce 2005 
zhoršen o stejnou částku. MF by mělo v závěru roku poslat České poště na výplatu lednových 
sociálních dávek finanční prostředky, tím by však překročilo limit kapitoly MPSV za rok 
2004, který nebyl upraven o vládou schválené výplaty sociálních kompenzací v souvislosti 
s navýšením DPH od 1. 5. 2004. Předpokládá se, že Česká pošta dávky v lednu uhradí ze 
svých rezerv (případně z úvěru) a MF tuto částku zaplatí ex post z rozpočtu roku 2005.  
 

2003 2004
7.SZ 10.SZ 11.SZ 7.SZ 10.SZ 11.SZ 7.SZ 10.SZ 11.SZ 11.SZ -platy 10.SZ 11.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% 3,5% 3,5% 3.2% 3,1% 3,1%
Deficit vládního sektoru                 
(ESA 95, ČNB)            v % HDP 12,9% 12,6% 12,6% 4,4% 4,1% 4.8% 4,0% 4,0% 3.9% 3.7% 3,3% 3.2%
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. -0.7 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. +0,2 p.b. +0,2 p.b. +0,0 p.b. -0,1 p.b. -0,1 p.b. -0,2 p.b. n.a. n.a.

2005 2006

 
 
Ministerstvo financí dokončuje Konvergenční program, který bude vláda předkládat Komisi. 
Návrh, který má ČNB k dispozici, se v základních bodech neliší od jarní verze programu  
a opakuje záměr vlády nepřekročit v roce 2006 deficit 3,8 % HDP s cílem v roce 2008 nemít 
deficit vyšší než 3 % HDP (obě hodnoty jsou v ESA95 metodice). S výjimkou překvapivého 
zahrnutí 22,5 mld. Kč vládní garance do letošního salda je materiál v souladu s našimi 
předchozími očekáváními. 
 
Aktuální výsledky hospodaření státního rozpočtu 
 
Hospodaření státního rozpočtu za leden až říjen 2004 vykázalo deficit ve výši 59,5 mld. Kč. 
Oproti září t. r., kdy deficit dosahoval hodnoty 40,5 mld. Kč, došlo k jeho prohloubení 
přibližně o 19,0 mld. Kč. Zatímco v samotném měsíci říjnu představovaly příjmy státního 
rozpočtu 65,5 mld. Kč, což je mírně pod měsíčním průměrem za předchozí tři čtvrtletí  
(67,1 mld. Kč), říjnové výdaje státního rozpočtu ve výši 84,4 mld. Kč výrazně přesahovaly 
průměrnou hodnotu předchozích měsíců (65,2 mld. Kč). 
 
V porovnání se stejným obdobím předchozího roku je deficit státního rozpočtu menší 
přibližně o 23,4 mld. Kč, když ke konci října 2003 dosahoval hodnoty 82,9 mld. Kč. Toto 
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zlepšení je výsledkem pokračujícího vyššího růstu příjmů (meziročně přibližně +9,8 %) než  
výdajů (+5,0 %). Dynamický vývoj příjmové strany SR je odrazem relativně vysokého 
přírůstku nepřímých daní. Meziroční přírůstek příjmů z DPH za období leden až říjen činil 
10,1 %, u spotřebních daní dokonce 14,8 % (přesto je však inkaso SD přibližně 1 p.b. pod 
rozpočtovými záměry). Také u DPFO pokračoval výraznější meziroční nárůst, když ve 
sledovaném období vzrostlo inkaso této daně o 8,4 %. Nižší dynamiku vykazují příjmy 
z DPPO (přibližně 2,4 %).  
 
Na výdajové straně dominovala v absolutních částkách předběžná platba na celé čtvrté 
čtvrtletí do rozpočtů obcí a krajů na školství ve výši 15,3 mld. Kč a úhrada ztráty ČKA ve 
výši 5,0 mld. Kč. Vysoký meziroční přírůstek zaznamenaly výdaje na dluhovou službu 
(+25,2 %, tj. přibližně 5,0 mld. Kč) a sociální dávky na státní sociální podporu (+15,8 %, 
přibližně 4,0 mld. Kč), kde se projevily sociální kompenzační platby v souvislosti se změnami 
DPH. Jednalo se jednak o úhradu jednorázové dávky dětem v celkové výši 3,8 mld. Kč, 
jednak o výplatu mimořádného důchodu (celkem 2,7 mld. Kč). K relativně pomalejšímu 
tempu růstu výdajové strany přispěl fakt, že ve srovnání se stejným obdobím loňského roku 
dosud nevznikly žádné mimořádné výdaje většího rozsahu (jako např. ztráta z arbitráže 
s CME).  
 
Deficit z vlastního hospodaření státního rozpočtu (očištěný o výdaje na úhradu ztráty ČKA, 
čerpání úvěru od EIB a operace ve státních finančních aktivech) dosáhl ve sledovaném období 
výše 44,8 mld. Kč. Meziročně porovnatelný výsledek je tak lepší o 7,8 mld. Kč. Říjnový 
vývoj státního rozpočtu nadále podporuje náš odhad, že schodek veřejných financí (celého 
vládního sektoru, v metodice GFS) za rok 2004 bude o necelý 1 p.b. nižší, než je aktuální 
očekávání MF ČR.   
 

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

1 2 3 4 5 6
SR běžné hospodaření -115.0 -115.7 -82.9 -59.5 23.4 55.5
v tom: úhrada ČKA -19.0 -19.0 -18.6 -12.7 5.9 6.3
           čerpání úvěru EIB -9.9 -9.9 -5.5 -3.3 2.2 6.6
           CME, arbitráž NOVA 0.0 0.0 -10.6 0.0 10.6 0.0
           operace státních aktiv -1.4 -1.4 4.4 1.3 -3.1 2.7
           vlastní běžné hospodaření SR -84.7 -85.4 -52.6 -44.8 7.8 39.9
Pramen: účty vedené u ČNB  
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IV. VÝVOJ ENDOGENNÍCH VELIČIN 
 
1 Trh práce 
 
UKAZATEL OBDOBÍ PREDIKCE SKUTEČNOST
Míra nezaměstnanosti - ke konci období podle MPSV (v %) říjen 2004 9,89 9,88
Míra nezaměstnanosti - ke konci období podle MPSV (v %)*/ říjen 2004 . 8,9
Míra nezaměstnanosti - průměr za období podle VŠPS (v %) III/04 8,3 8,2
Celková zaměstnanost v NH - VŠPS (mzr. změna v %) III/04 -0,6 -0,2
z toho: zaměstnanci vč. členů prod. družstev III/04 -0,4 0,1
             ostatní zaměstnaní III/04 -1,6 -1,8
Průměrná nominální mzda v průmyslu (mzr. změna v %) září 2004 . 6,7
Průměrná nominální mzda v průmyslu (mzr. změna v %) III/04 . 7,3
Průměrná nominální mzda ve stavebnictví (mzr. změna v %) září 2004 . 4,8
Průměrná nominální mzda ve stavebnictví (mzr. změna v %) III/04 . 5,7
*/ Podle nové metodiky  
Pramen: MPSV, ČSÚ 
 
1.1 Zaměstnanost, nezaměstnanost 
 
Podle předběžných údajů VŠPS o vývoji zaměstnanosti se ve 3. čtvrtletí 2004 počet 
zaměstnanců včetně členů produkčních družstev zvýšil o 0,1 %, zatímco predikce v 10. SZ 
očekávala snížení o 0,4 %. Skutečnost oproti predikci byla vyšší o 19 tisíc osob. Tento rozdíl 
byl způsoben především výraznějším nárůstem zaměstnanosti v odvětvích nepodnikatelské 
sféry (veřejná správa a zdravotnictví, rozdíl cca +40 tisíc). V průmyslu byl oproti očekávání 
počet zaměstnanců podle VŠPS o cca 20 tisíc nižší. Proti výraznějšímu než očekávanému 
obratu cyklické složky zaměstnanosti v průběhu 3. čtvrtletí vypovídaly údaje o tvorbě 
volných pracovních míst. Zastavení poklesu zaměstnanosti v průmyslových odvětvích 
potvrzují měsíční údaje o vývoji zaměstnanosti v září. Pozorovaný rozdíl počtu zaměstnanců 
oproti predikci nevyhodnocujeme jako významnější riziko pro změnu predikce z 10. SZ pro 
rok 2004. Počet ostatních zaměstnaných (podnikatelé) a obecná míra nezaměstnanosti se 
vyvíjí v souladu s predikcí 10. SZ. Proti výraznějšímu obratu ve vývoji zaměstnanosti hovoří  
i poslední údaje z konjunkturálních šetření o vývoji zaměstnanosti ve vybraných odvětvích, 
jejichž salda odpovědí o očekávané zaměstnanosti stagnují, resp. se mírně zhoršují. 
 
Registrovaná míra nezaměstnanosti se vyvíjí v souladu s predikcí z 10. SZ, ke konci října 
dosáhla podle původní metodiky MPSV 9,9 %. Sezónně očištěná míra nezaměstnanosti se tak 
podle našich předpokladů nadále snižuje. Jelikož byl v říjnu zaznamenán přírůstek volných 
pracovních míst, je pozorované snižování míry registrované nezaměstnanosti dle očekávání 
cyklického charakteru (viz. Beveridgeova křivka). Účinky nového zákona o zaměstnanosti, 
který vstoupil v platnost v říjnu, se v údajích za říjen projevily mimořádně výrazným 
poklesem osob pobírajících podporu v nezaměstnanosti (meziměsíčně o téměř 65 tis. osob, 
z toho cca 42 tisíc absolventů), zatímco o stejný díl se zvýšil počet nezaměstnaných bez 
nároku na podporu.2 Podle nové metodiky MPSV se v říjnu registrovaná míra 
nezaměstnanosti meziměsíčně snížila o 0,2 procentního bodu na hodnotu 8,9 %. Ke konci 
roku 2004 očekáváme nárůst míry nezaměstnanosti v souvislosti s ukončením sezónních prací 
zejména v zemědělství a stavebnictví a s ukončením pracovních dohod na dobu určitou. 
Sezónně očištěná míra nezaměstnanosti by měla dále mírně klesat.  
                                                 
2 Podle nového zákona o zaměstnanosti má nárok na podporu v nezaměstnanosti uchazeč, který splnil určité 
podmínky. Jednou  ze základních podmínek  je potřebná délka zaměstnání. Uchazeč musí prokázat, že 
v posledních 3 letech pracoval  nejméně 12 měsíců (musí však jít o příjem, ze kterého řádně odváděl sociální 
pojištění). Toto opatření se týká nejvíce absolventů škol, kterým se nově nebude započítávat do doby zaměstnání 
doba studia.   
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V souhrnu nové informace o vývoji zaměstnanosti/nezaměstnanosti nesignalizují výraznější 
rizika prognózy vývoje na trhu práce z 10. SZ.  
 
Očekávaná zaměstnanost v průmyslu a Beveridgeova křivka 

Poznámka: Saldo odpovědí v předcházejícím čtvrtletí v p.b., Poznámka: Sezónně očištěné údaje v tisících.
                  skutečnost podle VŠPS (mzč. změny v %, pravá osa). Pramen: MPSV, propočet ČNB.
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1.2 Mzdy, příjmy z mezd, produktivita práce, platy, jednotkové mzdové náklady 
 
Nově zveřejněné údaje o mzdovém vývoji v průmyslu a stavebnictví nesignalizují riziko 
predikce z 10. SZ. Ve 3. čtvrtletí se v průmyslu meziročně zvýšila průměrná nominální mzda 
o 7,3 %, ve stavebnictví byl růst mezd pozvolnější, meziročně o 5,7 %. Predikce z 10. SZ pro 
3. čtvrtletí předpokládá růst mzdy v podnikatelské sféře o 6,3 %. V průmyslu se nadále 
meziročně snižují jednotkové mzdové náklady. 
 
Předpoklad z 10. SZ o 13,8 % růstu mezd v nepodnikatelské sféře v roce 2005 je opředen 
značnými riziky. Nově dostupné podrobnější údaje v návrhu SR o vývoji mezd v regionálním 
školství signalizují, že by růst mezd v nepodnikatelské sféře měl být o 2,8 procentního bodu 
nižší ve srovnání s predikcí z 10. SZ. Větší riziko pro predikci však představuje návrh Senátu 
z 11.11.2004 na odložení značného mzdového nárůstu (27 %) u příslušníků ozbrojených 
sborů (cca 70 000 zaměstnanců). Tento odklad by v roce 2005 snížil tempo růstu mezd 
v nepodnikatelské sféře o 5,1 procentního bodu. Obě nové informace v souhrnu naznačují 
snížení predikce růstu průměrné mzdy v nepodnikatelské sféře celkem o 7,9 p.b. na cca 6 %. 
Za těchto okolností by v podnikatelské sféře nebyla aktuální mzdová nákaza v rozsahu, který 
jsme v 10. SZ kvantifikovali na cca 0,5 p.b. Celkový růst mezd ve sledovaných organizacích 
by se v roce 2005 snížil o 2 p.b. na 6,3 %.  
 
Snížení tempa růstu zdrojů pro financování spotřebitelských výdajů v roce 2005 o 2 procentní 
body by se negativně projevilo ve snížení  tempa reálného růstu spotřeby domácností o 0,6 
procentního bodu, což představuje zvolnění dynamiky růstu HDP ve s.c. o 0,1 - 0,2 
procentního bodu. To je v souladu s výsledky simulace upraveného (sníženého) fiskálního 
impulzu v GRIP, kde je dopad snížení růstu mezd v nepodnikatelské sféře a dalších změn 
v očekávaném vývoji veřejných rozpočtů v roce 2005 kvantifikován na agregátní úrovni 
s využitím jádrového modelu.  
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Nominální mzda v podnikatelské sféře, průmyslu a stavebnictví 
(mzr. změny v %, predikce z 10. SZ) 

Pramen: ČSÚ
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2  Ekonomický růst a jeho složky 
 

Meziroční reálný růst v % Období Predikce Skutečnost 
Průmyslová výroba září 2004 - 6,6 
Průmyslová výroba 3. čtvrtletí 2004 - 8,7 
Stavební výroba září 2004 - 3,2 
Stavební výroba 3. čtvrtletí 2004 - 4,3 
Tržby v maloobchodu září 2004 - 0,9 
Tržby v maloobchodu 3. čtvrtletí 2004 - 1,9 
 
Nově dostupné údaje nevytvářejí předpoklady pro zásadní změnu prognózy 
ekonomického růstu pro období 2004 a 2005 z 10. SZ. Ta předpokládala udržení 
meziročního růstu reálného HDP přes 4 % taženého především růstem vývozů  
a investic při mírném zrychlení soukromé spotřeby. Aktuální odhady mzr. růstu HDP 
pro 2. pololetí roku 2004 naznačují nepatrně nižší dynamiku ekonomického růstu ve 
srovnání s prognózou z 10. SZ. 
 
V případě naplnění rizik zmíněných v částech Vývoj veřejných rozpočtů a Trh práce by 
se předpokládaný nižší růst spotřeby domácností v roce 2005 z titulu od prognózy 
odlišného vývoje mezd v nepodnikatelské sféře promítl do zpomalení růstu HDP o 0,1 až 
0,2 procentního bodu oproti aktuální prognóze.  
 
Dílčí indikátory ze sektorů průmyslu, stavebnictví, maloobchodu a služeb signalizují rizika 
mírně nižšího než očekávaného růstu HDP ve 3. čtvrtletí. Průmyslová produkce v souhrnu za 
3. čtvrtletí roku 2004 meziročně vzrostla o 8,7 %. Meziroční růst stavební výroby za  
3. čtvrtletí 2004 dosáhl 4,3 %. Výrazné zpomalení růstu stavební výroby oproti 2. čtvrtletí je 
však nutné více než vývoji hospodářského cyklu přikládat efektu změn DPH u stavebních 
prací3. Počet vydaných stavebních povolení ve 3. čtvrtletí meziročně poklesl o 5,4 %, celkové 
náklady stavebních povolení za 3. čtvrtletí  meziročně stagnovaly (v běžných cenách), po 
očištění o vliv růstu cen stavebních prací (průměrně ve 3. čtvrtletí o 4,5 %) reálně poklesly  

                                                 
3 Podle modelových propočtů ČSÚ činila dynamika stavební výroby  po očištění o vliv změn DPH ve  
2. a 3. čtvrtletí 14,8 % a 7,1 % (podle neočištěných údajů zpomalila z 18,1 na 4,3 %). 
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o 4,5 %. Souhrnná data za 3. čtvrtletí tedy potvrdila rizika zpomalování růstu stavebnictví, po 
celkovém růstu stavební produkce za 3. čtvrtletí o 4,3 % nelze vyloučit podobný (nebo i nižší) 
růst v posledním čtvrtletí roku. 
 
Výše naznačený vývoj je patrně důsledkem především vývoje domácí poptávky, zatímco 
indikátory zahraniční poptávky lze nadále hodnotit jako příznivé. Růst průmyslové výroby 
komodit investiční povahy ve 3. čtvrtletí – i přes mírné zpomalení –  signalizuje pokračující 
růst domácí investiční aktivity. Indikátory stavební výroby, především reálný pokles 
celkových nákladů stavebních povolení, naopak signalizují zpomalení či stagnaci stavebních 
investic. 
 
Na základě nově dostupných údajů byly standardně aktualizovány výsledky metod 
krátkodobého prognózování HDP na bázi předstihových a koincidenčních indikátorů. Průměr 
odhadu meziročního růstu HDP ve 3. čtvrtletí na bázi těchto metod se oproti prognóze  
z 10. SZ (4,2 %) částečně snížil na 3,9 %. S těmito odhady korespondují i podnikatelská 
očekávání, která v hlavních produkčních odvětvích (průmysl, obchod, služby) zůstala v září  
a říjnu na vysoké úrovni z předchozích tří měsíců (naopak výrazně se oproti 2. čtvrtletí 2004 
zhoršila ve stavebnictví). Od poslední SZ se přitom objevila mírná rizika pomalejšího růstu 
HDP také ve 4. čtvrtletí oproti prognóze (stavební povolení, tuzemské zakázky v průmyslu, 
pokračující pesimistický sentiment ve stavebnictví).    
 
Výsledky metod na bázi předstihových a koincidenčních ukazatelů  
(HDP v s.c., meziroční změny v %) 
Metody Q1 2004 Q2 2004 Q3 2004 Q4 2004 Q1 2005
CQE 1 4.6
CQE 2 3.2
SURE 4.3 3.9 4.1
LQE 3.4
průměr metod 3.5 4.1 3.9 3.9 4.1  
 
Indikátory spotřeby domácností. Prognózu z 10. SZ – předpokládající mírné zrychlení růstu 
spotřeby domácností na 4,1 % v druhé polovině roku 2004 – podporují zejména nové 
informace o vývoji na trhu práce a vývoji peněžní zásoby a úvěrové emise, které jsou zhruba 
v souladu s prognózou. Vedle toho jsou k dispozici i výsledky výběrových šetření  
u domácností. V září došlo ke zvýšení indexu spotřebního klimatu (společnost Ecoma plus). 
Zlepšení stavu veřejného hospodářského sentimentu je dobře patrné ve všech složkách indexu 
spotřebního klimatu. Nejvýraznější zlepšení bylo zaznamenáno u očekávaného vývoje životní 
úrovně a ukazatele spoření. Výrazné zlepšení zaznamenaly i současná životní úroveň, 
dosavadní a očekávaný vývoj české ekonomiky. Průměr měsíčních hodnot indikátoru důvěry 
spotřebitelů ČSÚ ve 3. čtvrtletí stagnoval na úrovni 2. čtvrtletí 2004. V září se však hodnocení 
spotřebitelů zhoršilo a na nižší úrovni přetrvávalo i v říjnu. Hodnocení vývoje důvěry 
spotřebitelů podle šetření ČSÚ a Ecomy plus se tak poněkud liší a neposkytuje příliš 
jednoznačnou interpretaci. Zkušenosti však ukazují, že šetření Ecomy plus koresponduje více 
s vývojem spotřeby domácností.  
 
Tržby v maloobchodě reálně vzrostly ve 3. čtvrtletí 2004 o 1,6 %, což je jen mírně nižší 
tempo než v první polovině roku (1,9 %). Vývoj tržeb ve 3. čtvrtletí byl negativně ovlivněn  
o 3 dny nižším počtem pracovních dnů ve srovnání se stejným obdobím minulého roku. 
V září byl meziroční růst tržeb poměrně nízký (0,6 %), což bylo rovněž částečně způsobeno  
o jeden den nižším fondem pracovní doby. Vztah spotřeby domácností a maloobchodních 
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tržeb je od roku 2003 poměrně volný. Nižší fond pracovní doby se rovněž projevil v tržbách 
za služby, které ve 3. čtvrtletí 2004 meziročně vzrostly jen o 1,9 %. Po očištění o vliv počtu 
pracovních dní by jejich růst dosahoval 3 %, což ve srovnání s předchozím čtvrtletím 
představuje jen mírné zvolnění dynamiky. Nejvýrazněji rostly tržby v dopravě.  
 
Z pohledu prognózy ekonomického růstu v roce 2005 by naplnění rizik zmíněných v částech 
Vývoj veřejných rozpočtů a Trh práce vedlo ke snížení tempa růstu spotřeby domácností 
v příštím roce o 0,6 procentního bodu na 3,9 %. 
 
Na základě propočtu čistého vývozu za 3. čtvrtletí 2004, vycházejícího z předběžných 
nerevidovaných údajů obchodní bilance za 3. čtvrtletí a bilance služeb za červenec a srpen  
a dále z údajů o cenách zahraničního obchodu za 3. čtvrtletí, lze konstatovat, že jeho 
očekávaná skutečnost je celkově v souladu s predikcí z 10. SZ. Předběžný propočet ukazuje 
na možnost oproti predikci mírně nižšího meziročního tempa celkového vývozu (rozdíl do 
jednoho procentního bodu) i celkového dovozu (rozdíl může mírně převýšit 1 procentní bod) 
a současně spíše příznivější úroveň čistého vývozu (rozdíl o cca 2,5 mld. Kč), tj. cca  
-57,6 mld. Kč. 
 
 
3  Vývoj platební bilance4 
 
Platební bilance za 3. čtvrtletí 2004 vykázala nevýrazný přebytek (zvýšení devizových 
rezerv) 0,6 mld. Kč. Běžný účet skončil schodkem 56,5 mld. Kč a finanční účet (bez změny 
devizových rezerv) dosáhl přebytek 67,2 mld. Kč. Souhrnně lze vývoj platební bilance ve  
3. čtvrtletí charakterizovat pokračující faktickou meziroční stagnací úrovně přímých 
zahraničních investic jako nejstabilnějšího zdroje finančního účtu a pokračujícím meziročním 
prohlubováním schodku běžného účtu v důsledku odlivu výnosů ve formě dividend, jenž je 
částečně kompenzován snižováním schodku obchodní bilance. Dosavadní vývoj platební 
bilance je celkově v souladu s její roční predikcí. Významnější impulzy pro oblast devizového 
trhu a kurzu CZK nejsou patrny. 
 
Běžný účet (v mld. Kč)                                   Finanční účet (v mld. Kč) 
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4 Podle předběžných měsíčních výsledků. 
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Rovněž v samotném září 2004 skončila platební bilance mírným přebytkem (zvýšením 
devizových rezerv) 1,0 mld. Kč. Schodek běžného účtu představoval 6,3 mld. Kč a meziročně 
se snížil o 2,2 mld. Kč. Přebytek finančního účtu (bez změny devizových rezerv) dosáhl  
10,6 mld. Kč a meziročně se zvýšil o 0,5 mld. Kč.  
 
V rámci běžného účtu se ve 3. čtvrtletí výkonová bilance vyvíjela velmi příznivě a skončila 
schodkem pouze 1,8 mld. Kč. Schodek obchodní bilance představoval 4,1 mld. Kč  
a meziročně se snížil o 14,3 mld. Kč. Přebytek bilance služeb meziročně zhruba stagnoval na 
2,3 mld. Kč. Zbývající složky běžného účtu se již vyvíjely nepříznivě. Schodek bilance 
výnosů, ve které dominují výnosy z přímých zahraničních investic, se zejména v důsledku 
rostoucího odlivu dividend meziročně prohloubil (o 18,8 mld. Kč) na 56,4 mld. Kč. Bilance 
běžných převodů skončila jen mírným přebytkem 1,7 mld. Kč (při jeho meziročním snížení  
o 3,6 mld. Kč). Podíl schodku běžného účtu na HDP dosáhl ve 3. čtvrtletí dle odhadu cca  
7,9 % HDP. Pro rok 2004 predikce očekává schodek běžného účtu ve výši 149 mld. Kč  
(5,4 % HDP). 
 
Na finančním účtu se příliv přímých investic ve 3. čtvrtletí meziročně nevýrazně zvýšil   
(o 2,1 mld. Kč) na 37,9 mld. Kč. Příliv přímých investic do základního kapitálu se přitom 
mírně snížil (o 1,4 mld. Kč) na 15,7 mld. Kč. Při absenci privatizačních příjmů se tak hlavní 
váha zvyšování zásoby přímých zahraničních investic dále přesouvá na reinvestovaný zisk, 
jehož příliv se ve 3. čtvrtletí dle odhadu meziročně zvýšil o 3 mld. Kč na 18,6 mld. Kč. Za rok 
2004 prognóza předpokládá příliv PZI 136 mld. Kč (z toho reinvestovaný zisk 70 mld. Kč). 
Čistý příliv přímých investic se pak očekává na úrovni 119 mld. Kč. U portfoliových investic 
došlo ve 3. čtvrtletí k meziročnímu snížení jejich čistého odlivu o 15 mld. Kč na 1,4 mld. Kč, 
a to v důsledku výrazného poklesu zájmu rezidentů o zahraniční, zejména dluhové, cenné 
papíry. Čistý příliv ostatních investic dosáhl ve 3. čtvrtletí 31,9 mld. Kč a meziročně se zvýšil 
o 9,3 mld. Kč. Souvisel zejména s čerpáním zahraničních úvěrů podnikovým sektorem ve 
výši 21,6 mld. Kč (např. úvěru Toyoty na financování investice automobilky v Kolíně) a dále 
s kladným saldem kapitálových toků u měnových finančních institucí ve výši 15 mld. Kč 
v důsledku splácení krátkodobých korunových závazků nerezidentů. Pro rok 2004 predikce 
očekává přebytek finančního účtu na úrovni 216 mld. Kč (bez operací bankovního sektoru). 
 
Obchodní bilance. V září 2004 skončila obchodní bilance přebytkem ve výši 3,2 mld. Kč 
(predikce z 10. situační zprávy předpokládala 2 mld. Kč), což v meziročním srovnání 
představuje jeho zvýšení o 2,7 mld. Kč. Od počátku roku dosáhl schodek obchodní bilance 
14,8 mld. a meziročně se snížil o 21,3 mld. Kč. Meziroční tempa růstu obratu zahraničního 
obchodu se v září oproti předchozím pěti měsícům zmírnila. Vývoz zboží vzrostl o 20,8 %  
a jeho dovoz o 18,7 %. Předpokládaný celoroční schodek nadále činí cca 40 mld. Kč. 
 
Z hlediska zbožové struktury došlo v září k nejvýraznějšímu meziročnímu zlepšení salda opět 
u skupiny strojů a dopravních prostředků (zvýšení přebytku o 6,4 mld. Kč). Proti zvyšování 
celkového přebytku naopak působilo především meziroční zhoršení salda skupiny 
minerálních paliv (zvýšení schodku o 2,7 mld.). Za leden až září 2004 se meziročně zlepšilo 
pouze saldo skupiny strojů (její přebytek se však zvýšil o 56,1 mld. Kč). Největší meziroční 
snížení kladného salda zaznamenala za uplynulých devět měsíců naopak skupina tržních 
výrobků tříděných podle materiálu (snížení přebytku o 12,6 mld. Kč).   
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4   Spotřebitelské ceny a ostatní cenové okruhy 
 
4.1 Spotřebitelské ceny 
 

Období       meziměsíčně v %        meziročně v %
predikce 10.SZ skutečnost predikce 10.SZ skutečnost

Index spotřebitelských cen 0,3 0,5 3,2 3,5
Regulované ceny  říjen 2004 1,5 1,6 4,2 4,4
Čistá inflace 0,0 0,2 2,0 2,1
Ceny potravin, nápoje, tabák - čisté -0,6 0,0 1,6 2,2
Korigovaná inflace bez PH 0,1 0,1 1,6 1,6
Ceny pohonných hmot - čisté 3,5 2,6 12,2 11,2
Primární dopady změn daní v nereg. cenách v p.b. 0,00 0,00 0,76 0,76  
 
 
Spotřebitelské ceny v říjnu 2004 meziměsíčně vzrostly o 0,5 %, z toho regulované ceny  
o 1,6 %. Růst regulovaných cen byl prakticky celý způsoben zvýšením cen zemního plynu pro 
domácnosti o 11 %. Druhý nejvyšší dopad mělo opětovné zvýšení poplatku za zřízení stálé 
bytové stanice na původní hodnotu (dočasně byl tento poplatek snížen na 1 Kč). Mzm. čistá 
inflace byla 0,2 % a nebyly zaznamenány žádné primární dopady změn daní. 
 
Stagnace čistých cen potravin byla výsledkem protisměrných pohybů cen u jednotlivých 
druhů potravin. Nejvyšší dopad měl růst cen masa, především vepřového, a pokles cen ovoce. 
Přestože ceny potravin významněji neklesly (i když sezónně očištěný růst cen potravin v říjnu 
byl -0,3 %), tak jejich aktuální vývoj znamená zpomalení jejich mzr. růstu.  
 
Mzm. korigovaná inflace bez pohonných hmot byla na úrovni +0,1 %. Z jejích položek měl 
významnější dopad do cen jen sezónní růst ve skupině odívání a obuv, růst cen v jídelnách  
a růst poplatku za vysokoškolské ubytování. V rámci mzm. korigovaného inflace bez PH 
vzrostly shodně o 0,1 % ceny obchodovatelných ostatních položek bez PH  
i neobchodovatelných ostatních.  
 
Poslední odhad trendových složek se oproti stavu po údajích za září významně nemění. 
Pokračuje mírný růst trendové složky neobchodovatelných ostatních cen a pokles trendové 
složky obchodovatelných ostatních cen bez PH. Trendová složka cen potravin poklesla pod 
nulu.  
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Trendové složky mzm. řad složek čisté inflace (v %) 
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Meziroční růst jednotlivých skupin cen (neočištěných o vliv změn daní, v %) 
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Rizika (změny) predikce z 10. SZ 2004 
 
U regulovaných cen je odchylka v říjnu od predikce z 10. SZ 2004 nevýznamná a nemáme 
ani žádné jiné nové informace, které by vedly ke změně predikce regulovaných cen. Rovněž 
Energetický regulační úřad zatím nevydal žádnou informaci ohledně zvýšení cen elektřiny od 
1.1.2005. Nové údaje o dovozních cenách zemního plynu jsou ve shodě s předpoklady 10. SZ 
a nesignalizují tedy změnu predikce cen zemního plynu pro domácnosti. 
 
Predikci dopadů změn nepřímých daní zatím rovněž nemáme důvod měnit. Novou 
informací z této oblasti je nepřijetí novely zákona DPH Senátem. Návrhem se bude znovu 
zabývat Poslanecká sněmovna. V této souvislosti je poněkud ohrožen termín platnosti novely 
od 1.1.2005 a navíc se budou diskutovat další změny v seznamu položek se sníženou sazbou 
DPH. Přijetí tohoto zákona beze změn by mělo mít primární dopady do inflace od 1.1.2005   
-0,06 p.b., (zejména z titulu snížení sazby DPH na služby spojené se sportem a na vstupné na 
sportovní utkání). S tím spojené bezprostřední sekundární dopady odhadujeme na +0,03 p.b. 
K 1.1.2006 potom nastanou primární dopady ve výši +0,027 p.b. z důvodu přesunu 
ubytovacích služeb do základní (19 %) sazby DPH s bezprostředními sekundárními dopady 
ve výši -0,014 p.b. (všechny výše uvedené dopady změn nepřímých daní jsou obsaženy  
v predikci 10. SZ).  
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Ceny pohonných hmot zaznamenali v říjnu v souladu s predikcí rychlejší meziměsíční růst,  
i když mírně nižší než předpokládala predikce. Cena ropy byla v říjnu vyšší než předpokládal 
scénář, avšak aktuálně již klesá. Dolar byl naopak oproti předpokladům v říjnu mírně slabší.  
Z týdenních šetření cen pohonných hmot vyplývá, že ceny pohonných hmot v ČR dosáhly 
vrcholu okolo 25.10. a od té doby plynule mírně klesají. Aktuálně zjištěné ceny PH  
(k 8.11.) jsou o 0,2 % vyšší než ceny odečtené v říjnové inflaci (predikce 10. SZ na listopad je 
0,7 % mzm.). V 10. SZ jsme v dalších měsících předpokládali zpomalení mzm. růstu až 
přechod k mzm. poklesům cen PH a uvedené nové informace tento předpoklad potvrzují. 
Nižší růst cen PH v ČR než by odpovídalo růstu korunových cen ropy pokračoval i v říjnu. 
  
Ceny potravin v říjnu mzm. nepoklesly tak, jak předpokládala 10. SZ. Ze Šetření 
průměrných spotřebitelských cen vybraných potravinářských výrobků ČSÚ (tzv. týdenní 
šetření cen potravin) za týdny spadající do října byl zjištěn meziměsíční pokles cen potravin  
o cca 1,0 %, zatímco ve skutečnosti ceny potravin stagnovaly. Hlavní rozdíl mezi skutečností 
a týdenními šetřeními jde zejména na vrub cen ovoce, pekárenských výrobků a cukru, kde 
sice došlo v těchto skupinách  k meziměsíčnímu poklesu cen, nikoli však v takové intenzitě 
jako vykazovala týdenní šetření. Cenové změny ostatních položek ve spotřebním koši ČSÚ se 
v říjnu vyvíjely podle předpokladů z týdenních šetření cen potravin. 
 
Vývoj cen potravin v rámci CPI a na základě týdenních šetření 
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V souladu s nižším než očekávaným poklesem mzr. dynamiky cen potravin je informace, že 
se nenaplnila odpovídajícím směrem predikce vývoje cen zemědělských výrobců (10. SZ 
předpokládala pro říjen mzr. pokles dynamiky CZV pod nulu a čtvrtletní mzr. tempo potom  
-5,5 %, zatímco skutečnost v říjnu byla +1,1 %). Týdenní šetření cen vybraných položek 
potravin zatím na základně neúplných dat za měsíc listopad naznačují zhruba stagnaci cen 
potravin v tomto měsíci a nejsou tak v rozporu s predikcí mzm. růstu cen potravin z 10. SZ na 
listopad (-0,1 %). Vzhledem k volatilitě vývoje cen potravin a cen zemědělských výrobců 
nechceme přeceňovat signály plynoucí z vývoje v jednom měsíci. Na druhé straně je ovšem 
třeba připustit, že odchylka skutečnosti od predikce v říjnu a jiný než očekávaný vývoj cen 
zemědělských výrobců v tomtéž měsíci ukazují na zřetelná proinflační rizika predikce cen 
potravin na nejbližší období oproti predikci z 10. SZ. 
 
Predikce korigované inflace bez PH se v říjnu naplnila. Nově dostupné informace z oblasti 
ekonomické aktivity a trhu práce naznačují, že v oblasti poptávkových faktorů inflace se 
prognóza z 10. SZ naplňuje. Ani poslední údaje o nákladových faktorech se významně neliší 
od predikce z 10. SZ, přičemž odchylky od předpokladů jdou oběma směry (kurz Kč byl 
mírně apreciovanější, růst dovozních cen byl nižší, PPI v Německu a ceny průmyslových 
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výrobců v ČR rostly naopak mírně více než předpokládala 10. SZ). Aktuálně lze tedy rizika 
predikce korigované inflace bez PH považovat za vyvážená.  
 
Spotřebitelská inflace v souhrnu byla v říjnu mírně vyšší než předpokládala 10. SZ. 
Důvodem byla odchylka v predikci růstu cen potravin. Predikce ostatních predikovaných 
složek se naplnily. Pro krátkodobý horizont nové informace ukazují spíše na proinflační rizika 
predikce z 10. SZ z důvodu odchylky predikce cen potravin v říjnu a dosavadního nenaplnění 
predikce poklesu cen zemědělských výrobců. 
 
Minulý vývoj a predikce meziroční inflace (v %)  
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4.2 Ostatní cenové okruhy 
 
Meziroční změny v % Období Scénář/ 

predikce
Skutečnost

 
Skutečnost 

za 3.čtvrtletí 
Ceny průmyslových výrobců 10/2004 7,01) 8,6 6,8 
Ceny zemědělských výrobců 10/2004 -5,5 1) 1,1 7,8 
Dovozní ceny  9/2004 2,71) 2,2 2,3 
1) Predikce  průměrné hodnoty za 4. čtvrtletí 2004 z 10. SZ 2004 
 
Jestliže u dovozních cen odchylka prognózy z 10. SZ a skutečnosti za 3. čtvrtletí působí 
mírně protiinflačně, potom v případě říjnových cen průmyslových i zemědělských 
výrobců jsou odchylky proinflačním směrem. Pravděpodobnost, že odchylky v prognóze 
vývoje v obou indexech cen výrobců budou vykompenzovány nižšími meziročními růsty 
ve dvou zbývajících měsících letošního roku, je zároveň malá. To se bezprostředně 
dotýká hodnocení rizika prognózy zejména v segmentu inflace cen potravin v rámci 
CPI.  
 
Dovozní ceny se v meziročním srovnání zvýšily v září stejně jako v srpnu o 2,2 % a rostly tak 
již sedmý měsíc po sobě. Nejvíce se opět zvýšily dovozní ceny nerostných paliv o 15,4 % 
(hlavně ropy a ropných výrobků) a ostatních surovin o 11,3 % (zejména rud kovů). Snížily se 
především ceny strojů a dopravních prostředků o 2,3 % (hlavně zařízení k telekomunikaci  
a záznamu a reprodukci zvuku). Meziročně dovozní ceny strojů a dopravních prostředků 
klesají nepřetržitě již od listopadu roku 2000.  
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Celkově vývoj dovozních cen za 3. čtvrtletí 2004 byl mírně nižší, než prognóza z 10. SZ, 
zejména díky výrazně pomalejšímu růstu dovozních cen bez energií a potravin (u skupin 
strojů a dopravních prostředků a dalších průmyslových výrobků došlo ve třetím čtvrtletí dále 
k prohlubování meziročního poklesu cen), které nebylo zcela vykompenzováno vyšším, než 
očekávaným růstem cen energetických surovin. Ceny dovážených potravin v souladu 
s predikcí zmírnily meziroční růst (na 1,7 % meziročně, zatímco v červenci to bylo ještě  
4,2 %). 
 
Ceny průmyslových výrobců byly v říjnu meziročně vyšší o 8,6 %, což je doposud nejvíce 
od listopadu 1993 (v září 2004 o 8,0 %). Rozhodující vliv na celkovou cenovou hladinu měly 
nadále výrazně vysoké ceny v odvětví základních kovů, hutních a kovodělných výrobků  
o 29,1 % (v září o 28,3 %) a ceny v odvětví koksu a rafinérských ropných výrobků. Jejich 
zvýšení překročilo v říjnu padesáti procentní hranici a dosáhlo 55,1 % (v září 43,1 %). 
Významné bylo dále meziroční zvýšení cen v odvětví potravinářských výrobků, nápojů  
a tabákových výrobků o 4,3 % (v září 4,9 %). Při hodnocení podle hlavních průmyslových 
skupin se nejvíce zvýšily meziročně ceny energie o 14,8 % a meziproduktů o 12,8 %. 
 
Vývoj cen průmyslových výrobců v říjnu 2004 je vyšší, než očekávala prognóza z 10. SZ  
(v průměru 7,0 % za 4. čtvrtletí). Rozdíl mezi prognózou a skutečností plyne zejména  
z důvodu neočekávaně vysokého růstu cen v odvětví dobývání surovin (výrazné zvýšení cen 
uhlí, které nebylo dopředu avizováno v takové intenzitě) a dále díky výrazně  vyšším  cenám 
ropy, než očekávaly referenční scénáře - v říjnu 42,52 USD/barel namísto předpokládaných 
35,70 USD/barel ropy uralské). Novou informací je avizované zvýšení cen elektřiny pro 
podnikovou sféru o cca 11 % v příštím roce. Oproti aktuální prognóze vzrůstá riziko, že 
déletrvající souběh výrazného růstu cen energetických surovin i samotných energií by se mohl 
výrazněji promítnout i do růstu cen v ostatních odvětvích průmyslové výroby event. 
spotřebitelských cen.  
 
V meziročním srovnání byly v říjnu ceny zemědělských výrobců vyšší o 1,1 %  
(v září o 1,0 %). Růst CZV byl poměrně výrazně vnitřně diferencovaný (viz graf), když se 
ceny komodit rostlinného původu mzr. snížily o 4,3 %, zatímco ceny živočišných výrobků 
zaznamenaly mzr. růst o 4,2 %.  
 
Struktura mzr. růstu cen zemědělských výrobců (mzr. změna vybraných položek v %) 
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Vývoj cen zemědělských výrobců za říjen 2004 je vyšší, než predikce z 10. SZ (průměrný 
mzr. pokles  o 5,5 % za 4Q 2004). Rozdíl prognózy a skutečnosti padá na vrub vývoje cenové 
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hladiny živočišních produktů v říjnu, rovněž pokles cen produktů rostlinné výroby nebyl tak 
hluboký proti původním předpokladům. Celkově však i nadále předpokládáme, že ve 
zbývajících měsících roku 2004 přejdou ceny zemědělských výrobců v meziroční pokles, byť 
pravděpodobně menší, než předpokládá aktuální prognóza. 
 
Prognóza růstu cen zemědělských výrobců pro 10. SZ předpokládala, že po mimořádně 
příznivé úrodě některých produktů rostlinné výroby (obiloviny, brambory) v letošním roce 
(avizovaném v předběžných odhadech ČSÚ) dojde k výraznému poklesu cen u těchto 
komodit. Negativní korelace mezi velikostí úrody a vývojem cen v následujících dvou 
čtvrtletí po sklizni byla pozorována již v minulých letech (viz graf). Tato prognóza se 
v období září-říjen 2004 plně potvrdila, když došlo k výraznému poklesu cen obilovin  
i brambor. Pokles těchto váhově nejvýznamnějších komodit v segmentu rostlinné výroby byl 
však částečně kompenzován jednak meziročním růstem některých méně významných až 
okrajových komodit rostlinného původu (cukrovka, víno, len) a zejména pak pokračujícím 
růstem cen živočišné výroby, jejíž váha na celkovém indexu CZV činí v říjnu cca 65 %. Podle 
informací z oblasti zahraničního obchodu roste uplatnění českých zemědělských produktů  
a potravin na trhu EU, což může vysvětlovat pozorovaný cenový vývoj v tomto segmentu  
a stát se novým faktorem vývoje CZV v ČR i v dalším období. 
 
Vývoj cen reprezentantů rostlinné produkce v indexu CZV a jejich sklizeň 
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5 Peníze a úvěry 
 
5.1 Peněžní zásoba 
 
Meziroční přírůstek peněžního agregátu M2 se po dvouměsíčním zpomalení v září 2004 opět 
zrychlil na 8,5 %5. Jeho průměr za 3. čtvrtletí 2004 (8 %) byl v souladu s říjnovou predikcí 
(7,7 %), což indikovalo naplňování očekávání ohledně ekonomické aktivity (pozorovaná 
mírná odchylka skutečného vývoje M2 od predikovaného je z hlediska variability tohoto 
ukazatele zanedbatelná). Dokládá to mimo jiné i podíl peněžního agregátu M1 na M2, který 
přetrvával v září na nejvyšší úrovni za poslední dva roky (52,5 %). Vývoj peněžních agregátů 
ukazuje následující tabulka a graf. 
 
 
 
                                                 
5 Roční míra růstu peněžního agregátu M2 upravená dle metodiky ECB o přecenění, kurzové a ostatní vlivy se 
zvýšila z 8,5 % v srpnu 2004 na 9,3 % v září 2004. 
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Meziroční přírůstky peněžních agregátů                  Podíl peněžního agregátu M1 na M2 
(průměry za čtvrtletí, stavy ke konci období, v %)       (v %)           

 I/04 II/04 III/04  8/04  9/04

Podíl 
absolutních 
stavů na M2 

9/04
M1 14,7 15,6 12,7 15,1 11,7 52,5
    Oběživo 10,7 8,9 7,7 7,1 8,0 12,9
    Jednodenní vklady 16,0 18,0 14,4 17,9 12,9 39,6
M2-M1 (kvazi - peníze) 0,1 3,2 3,3 0,0 5,2 47,5
    Vklady s dohodnutou splatností 2,0 4,1 3,7 -0,3 6,4 37,1
        Neobchodov.cenné papíry 38,5 47,6 29,1 32,1 23,6 6,5
    Vklady s výpovědní lhůtou -5,0 -3,5 -1,1 -1,3 -0,1 9,8
    Repo operace -19,3 95,6 75,7 83,0 21,2 0,6
M2 7,0 9,2 8,0 7,4 8,5 100,0
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 3/02  9/02  3/03  9/03  3/04  9/04

 
 
Ve struktuře peněžního agregátu M2 se udržovala poptávka po likvidních penězích vyjádřená 
peněžním agregátem M1. Jeho meziroční přírůstek však v září, vlivem nižšího růstu 
jednodenních vkladů u podniků a domácností, poklesl na 11,7 %. Dynamika jednodenních 
vkladů byla nadále vyšší u podniků (16,7 %) než u domácností (12 %). Vývoj je v souladu 
s přetrváváním vyššího růstu investic oproti spotřebě ve 3. čtvrtletí letošního roku. Ustálení 
růstu spotřeby na hladině 4,1 % bylo indikováno stabilizací meziročního růstu oběživa. 
Poptávka po likvidních penězích v rámci peněžního agregátu M1 odrážela především nízkou 
hladinu úrokových sazeb a působení uvolněných měnových podmínek. V září se naopak 
urychlil růst kvazi-peněz a to zejména u vkladů s dohodnutou splatností. Zvýšení dynamiky 
těchto vkladů bylo nejvýraznější u finančních neměnových institucí. Vklady těchto institucí se 
však vlivem změny očekávaných výnosů u různých druhů aktiv vyznačují značnou volatilitou. 
Urychlení meziročního růstu bylo dále zaznamenáno u vkladů s dohodnutou splatností 
nefinančních podniků a domácností.  
 
Úvěry    
 
Meziroční růst úvěrů se dále zvýšil z 11 % v srpnu 2004 na 14,4 % v září 20046. Vyšší 
dynamika byla u úvěrů nefinančním podnikům i domácnostem. Růst úvěrů nefinančním 
podnikům se projevoval u úvěrů všech splatností a již druhý měsíc i u úvěrů podnikům pod 
zahraniční kontrolou (5,1 %). Úvěry poskytované domácím podnikům meziročně vzrostly  
o 11 %. Uvedený vývoj naznačil udržení vysoké dynamiky investic ve 3. čtvrtletí 2004. 
Zvyšování úvěrů podnikům bylo i nadále spojeno s nízkou úrovní úrokového rozpětí mezi 
úrokovou sazbou z úvěrů nefinančním podnikům (se splatností do 1 roku) a 1R PRIBOR. 
Úrokové rozpětí představuje rizikovou prémii ovlivněnou mimo jiné i fází hospodářského 
cyklu. V okamžiku uzavírání mezery výstupu dochází obvykle k jeho zvyšování,  
v současnosti však zatím zůstává vlivem zlepšené finanční situace podniků na nízké úrovni. 
Vývoj úvěrů a úrokového rozpětí ukazuje následující tabulka a graf.    
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
6 Roční míra růstu úvěrů upravená o přecenění, kurzové a ostatní vlivy dle metodiky ECB vzrostla z 13,5 % 
v srpnu 2004 na 16,7 % v září 2004. 
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Meziroční přírůstky úvěrů podnikům                 Úrokové rozpětí k úvěrům nefinančním  
a domácnostem                                                       podnikům (rozdíl mezi úrokovou sazbou 
(průměry za čtvrtletí, stavy ke konci období, v %)  z úvěrů  podnikům a 1R PRIBOR v p.b.)     

 I/04 II/04 III/04  8/04  9/04

Podíl 
absolutních 

stavů na 
celkových 
úvěrech     

9/04
Nefinanční podniky -1,6 2,4 5,6 4,1 9,1 54,2
    Úvěry do 1 roku 1,1 2,5 0,3 -2,6 4,0 22,4
    Úvěry od 1 roku do 5 let -1,7 1,5 12,9 14,1 18,4 13,4
    Úvěry nad 5 let -5,0 3,0 7,2 5,6 9,3 18,4
Domácnosti 30,1 31,4 31,4 30,6 33,0 33,0
    Spotřebitelské úvěry 20,5 18,7 22,0 21,6 22,9 7,0
    Úvěry na bydlení 40,1 39,0 35,4 35,5 35,3 22,1
    Ostatní 2,6 18,5 28,3 21,6 40,8 3,9
Finanční neměn. instituce 8,9 7,7 0,9 0,5 -1,3 12,8

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

 3/01  9/01  3/02  9/02  3/03  9/03  3/04  9/04

 
 
Úvěry domácnostem se v září 2004 meziročně zvýšily o 33 %. Rozhodující podíl na 
meziroční dynamice měly hypoteční úvěry (ve výši 18,3 procentního bodu). V poptávce 
domácností po úvěrech se projevovalo působení uvolněných měnových podmínek a zvýšená 
nabídka úvěrů od bank.  
 
Meziroční dynamika úvěrů na bydlení přetrvávala v září 2004 na vysoké úrovni 35,3 %. Její  
mírné zpomalení oproti předchozímu čtvrtletí bylo v souladu se stagnací cen rezidenčních 
nemovitostí po vstupu ČR do EU. V září činily 59 % všech úvěrů na bydlení hypoteční úvěry, 
jejichž tempo růstu dosahuje historicky nejvyšší úroveň. To činilo v září 2004 53,5 % a bylo 
v souladu s říjnovou prognózou (54 %) a předpokladem udržení vyššího růstu úvěrů  
i v následujícím období. K tomu budou přispívat poměrně stabilní růst reálného 
disponibilního důchodu a zlepšování zaměstnanosti (viz box v 10. SZ Prognóza hypotečních 
úvěrů). 
 
Vysoká dynamika úvěrů na bydlení byla v letošním roce doprovázena především růstem   
úvěrů s fixací úrokové sazby od 1 roku do 5 let. Jejich podíl na nově čerpaných úvěrech na 
bydlení se zvýšil z 21,2 % v lednu 2004 na 50,1 % v září 2004. Podíl úvěrů s fixací od 5 do 
10 let naopak poklesl ze 44,5 % v lednu 2004 na 15,6 % v září 2004. Podíl úvěrů s jinou 
fixací byl ve sledovaném období poměrně stabilní (úvěry s floatingem a s fixací do 1 roku 
dosahovaly cca 10 % a úvěry s fixací nad 10 let zhruba 20 %). Nárůst podílu úvěrů s fixací do 
5 let naznačuje v dlouhodobém horizontu jisté zesílení finanční nejistoty domácností. 
 
Průměrná úroková sazba z nově čerpaných úvěrů na bydlení se v září 2004 zvýšila  
o 0,1 procentního bodu na 5,3 %. Nadále však zůstává na nízké úrovni. V tomto vývoji se 
promítala zpožděná reakce bank na změnu repo sazby ze srpna 2004. Obdobný vývoj byl 
s výjimkou úrokové sazby z nových úvěrů s floatingem a s fixací do 1 roku zaznamenán  
i u průměrné úrokové sazby z úvěrů na bydlení v celém 3. čtvrtletí.  
 
V září 2004 se dále zvyšoval meziroční růst spotřebitelských úvěrů (22,9 %). Lze 
předpokládat, že tyto úvěry přispívaly k udržení taktéž poměrně vysokého tempa růstu 
spotřeby ve 3. čtvrtletí 2004. Růst spotřebitelských úvěrů byl však nižší než ve stejném 
období minulého roku, což bylo v souladu s nižším růstem spotřeby v 1. a 2. čtvrtletí 2004. 
Úroková sazba z kontokorentních úvěrů, které v současnosti tvoří rozhodující část nově 
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čerpaných úvěrů určených k financování spotřeby, v září stagnovala a celkově ve 3. čtvrtletí 
se zvýšila o 0,3 procentního bodu na 14,8 %. 
 
Vývoj peněz a úvěrů ve 3. čtvrtletí 2004 v souhrnu indikoval vyšší meziroční růst investic 
oproti spotřebě. Přetrvávající vysoký podíl peněžního agregátu M1 na M2 potvrzoval 
poptávku ekonomických subjektů, zejména nefinančních podniků, po likvidních penězích. 
Pokračoval další růst úvěrů nefinančním podnikům a podruhé v letošním roce i úvěrů 
podnikům pod zahraniční kontrolou, což indikovalo udržení vysoké dynamiky investic ve  
3. čtvrtletí 2004. Růst úvěrů domácnostem zůstává vysoký, i když u úvěrů na bydlení se 
oproti předchozímu čtvrtletí mírně zpomalil. Zvyšování spotřebitelských úvěrů naznačovalo 
uchování poměrně vysokého tempa růstu spotřebních výdajů domácností ve 3. čtvrtletí 2004, 
nicméně na nižší úrovni než ve stejném období minulého roku.  
 
 



 33   

V. NAPLŇOVÁNÍ PROGNÓZY V MĚNOVÝCH 
PODMÍNKÁCH 

 
1   Domácí úrokové sazby a úrokový diferenciál 
 
Úrokové sazby na finančním trhu od konce září klesaly, a to téměř ve všech splatnostech. 
Hlavním důvodem byla prohlášení členů bankovní rady ČNB o nastavení úrokových sazeb, 
respektive o jejich stabilitě v nejbližším období. Rovněž údaje o zářijové inflaci a zápis 
z jednání bankovní rady ČNB přispěly k tomu, že účastníci trhu přehodnotili očekávání 
dalšího zpřísnění měnové politiky ČNB do konce roku. Nejbližší úprava základních sazeb 
ČNB se očekává nejdříve na počátku roku 2005. Na pokles střednědobých a dlouhodobých 
sazeb měl vliv také vývoj sazeb v zahraničí (podle názoru účastníků finančního trhu 
ovlivněný zejména růstem cen ropy). Celkově úrokové sazby poklesly o 0,2 až 0,4 p.b. podle 
jednotlivých splatností.  
 
Výnosová křivka na peněžním trhu má pozitivní sklon. Průměrný spread 1R PRIBOR – 3M 
PRIBOR za 4Q 2004 (do 16. 11.) činil 0,36 p.b. Trajektorie sazeb odpovídající aktuální 
prognóze předpokládá spread 0,3 p.b. 3M PRIBOR se pohyboval jen velmi mírně pod 
základním scénářem prognózy (o cca 0,1 p.b.).  
 
V primárních aukcích státních dluhopisů byly emitovány dvě emise s originálními 
splatnostmi 5R a 10R. Ministerstvo financí v první aukci využilo vysokou poptávku  
a příznivé ceny a navýšilo původní (poměrně nízkou) nabídku. Poté MF překvapivě snížilo 
objem některých plánovaných aukcí v posledním čtvrtletí letošního roku. Tento krok 
zdůvodnilo MF jednak větším než plánovaným množstvím peněz získaných v předchozích 
aukcích  a také tím, že nebude potřeba dalších financí na dostavbu dálnice D 47. 
 
Klientské úrokové sazby v září stagnovaly. Sazby z nově poskytnutých úvěrů dosáhly 5,9 %, 
sazby z termínovaných vkladů 1,7 %. Sazby u korunových úvěrů se pohybují o cca 2 p.b. 
výše než sazby u úvěrů v cizí měně, zatímco vkladové sazby jsou téměř totožné. Reálné 
úrokové sazby se vyvíjejí odlišně v závislosti na deflování. Z pohledu ex post reálné sazby 
spíše klesají, z pohledu ex ante je trend opačný. 
 
Průměrná hodnota úrokového diferenciálu (1R PRIBOR – 1R EURIBOR) dosahuje za 
dosavadní průběh 4. čtvrtletí 2004 0,7 p.b., což je téměř v souladu s prognózou. Obě sazby se 
aktuálně (k 16. 11.) pohybují na hodnotách předpokládaných referenčním scénářem. 
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Vývoj 12M PRIBORu a úrokového diferenciálu 
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2  Devizový kurz 
 
Koruna od června oscilovala kolem průměrné hodnoty 31,6 CZK/EUR. V dosavadním 
průběhu 4. čtvrtletí činil průměrný kurz 31,5 CZK/EUR, což je mírně silnější hodnota  
(0,3 %), než předpokládá referenční scénář 10. SZ (31,6). 
 
 

Denní vývoj kurzu koruny vůči EUR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podobně jako v průběhu 3. čtvrtletí působil ve směru zhodnocování koruny příznivý vývoj 
obchodní bilance, který potvrzoval dobrou kondici české ekonomiky a předpoklady o růstu 
HDP. Rovněž zveřejněná říjnová inflace posílila tržní očekávání rostoucí trajektorie sazeb, 
což se odrazilo v posílení koruny. Naopak ve směru oslabení kurzu koruny působil vysoký 
deficit celkového běžného účtu, který byl způsoben prohlubujícím se deficitem bilance 
výnosů. Komentáře členů BR, které zmírnily tržní očekávání budoucího zvyšování základních 

31

32

33

7/
03

8/
03

9/
03

10
/0

3

11
/0

3

12
/0

3

1/
04

2/
04

3/
04

4/
04

5/
04

6/
04

7/
04

8/
04

9/
04

10
/0

4

11
/0

4

12
/0

4

1/
05

2/
05

3/
05

4/
05

5/
05

6/
05

CZK/EUR

RS CZK/EUR 
(říjen)



 35   

sazeb, působily ve směru oslabení koruny. Říjnový FX Consensus Forecasts očekává 
pozvolné posilování koruny v horizontu dvou let k 31,3 CZK/EUR. V případě, že privatizace 
Telecomu proběhne přes devizový trh (tj. bez dohody ČNB s vládou) posílení koruny může 
být výraznější. 
 
 
3  Měnové podmínky 
 
Hodnocení aktuálního vývoje 
 
Následující tabulka obsahuje srovnání předpokladů základního scénáře prognózy v oblasti 
veličin určujících nominální měnové podmínky s jejich skutečným vývojem v průběhu 
čtvrtého čtvrtletí 2004. Tuzemské i zahraniční úrokové sazby se pohybují v souladu 
s předpoklady prognózy. Kurz koruny je jen velmi mírně apreciovanější ve srovnání 
s předpoklady prognózy.  
 
Srovnání nominálních úrokových sazeb a kurzu: prognóza a skutečnost 
 4Q 2004 – základní 

scénář 
4Q 2004 – 
skutečnost* 

16.11. – skutečnost

3M PRIBOR** 2,7 2,6 2,6 
1R PRIBOR 3,0 3,0 3,0 
Nově čerpané úvěry *** 4,5 - - 
1R EURIBOR 2,4 2,3 2,3 
Kurz – CZK/EUR 31,60 31,47 31,40 
*
    Průměr za čtvrtletí do 16.11.2004 

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

 
V tabulce jsou uvedeny nominální veličiny. Pro výpočet reálných veličin jsou brány v úvahu 
nově publikované informace o domácím a zahraničním cenovém vývoji i s jejich následnými 
dopady do výpočtu inflačních očekávání. Dále je zaveden předpoklad neměnnosti 
rovnovážných veličin ve srovnání s východisky říjnové prognózy pro 4. čtvrtletí 2004. 
Za těchto předpokladů je spočtená úroková složka měnových podmínek mírně uvolněná.  
 
V prognóze odpovídající vývoj domácích nominálních sazeb je provázen poněkud nižšími 
zahraničními sazbami a zároveň nižšími zahraničními inflačními očekáváními. Kurzová  
složka měnových podmínek je ve srovnání s prognózou o trochu přísnější. Výpočtem indexu 
měnových podmínek dle vah použitých v jádrovém predikčním modelu získáme celkovou 
odchylku skutečných měnových podmínek vůči prognóze v dosavadním průběhu 4Q 2004, 
která je téměř nulová (-0,02 p.b.). 
 
Jak 1R PRIBOR, tak 1R EURIBOR jsou v souladu se základním scénářem prognózy a z této 
strany tedy nevyplývá žádný tlak na odchylku kurzu CZK/EUR od základního scénáře.    
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Implikace pro měnovou politiku 
 
V této části je komentována pozice těch dvou bodů Grafu rizik inflační prognózy, do nichž 
vstupují veličiny používané pro výpočet indexu měnových podmínek. 
  
Bod „Domácí nominální měnové podmínky“ v Grafu rizik inflační prognózy ohodnocuje 
celkový dopad přísnějších domácích nominálních měnových podmínek pro budoucí měnovou 
politiku. Domácí úrokové sazby jsou ve shodě se základním scénářem prognózy. Slabě 
apreciovanější nominální devizový kurz Kč/EUR je příčinou toho, že simulace měnových 
podmínek v GRIPu celkově implikuje velice mírné tlaky na uvolněnější měnovou politiku ve 
srovnání s prognózou v následujících šesti čtvrtletích (cca o 0,05 p.b.). 
 
Měnové podmínky, konkrétně 1R EURIBOR spoluvytvářejí také bod „Exogenní veličiny – 
Německo, 1R EURIBOR“. V současnosti se průměrná hodnota 1R EURIBORu za 4Q 2004 
pohybuje na úrovni předpokládané referenčním scénářem. Výhled budoucích sazeb 
implikovaných z dnešních výnosových křivek se mění v řádu -0,1 až -0,2 p.b. Velice mírně 
nižší sazby 3M PRIBORu v následujících šesti čtvrtletích (o cca -0,03 p.b.) jsou tedy 
důsledkem tlaku na snižování domácích úrokových sazeb v důsledku budoucího poklesu 
sazeb evropských,  spíše než změnou výhledu německého HDP a inflace. 
 
Souhrnným pohledem přes součet obou zmíněných bodů Grafu rizik inflační prognózy, 
následně dostáváme jen o cca 0,08 p.b. nižší 3M PRIBOR v následujících šesti čtvrtletích ve 
srovnání s říjnovou prognózou.  Pro celkové hodnocení rizik prognózy, které je uvedeno ve 
Shrnutí SZ, je ovšem potřeba zvážit také ostatní body grafu a všechny další relevantní 
veličiny. 
 
 
 






























