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I. SHRNUTÍ 
 
1 Graf rizik inflační prognózy (GRIP) a výsledná bilance rizik prognózy  
 

Exog. velič . - ropa, kurz EUR/USD
Exog. velič . - Německo, 1R EURIBOR
Fiskální impuls
Počáteční podmínky
Inflace
Domácí nominální měnové podmínky
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V souhrnu lze hodnotit rizika prognózy z 1. SZ vzhledem k horizontu MP jako 
protiinflační. Přestože dosavadní vývoj řady ukazatelů reálné ekonomiky (trh práce, 
indikátory vývoje HDP v 4. čtvrtletí 2004) se naplnil, je lednová prognóza ohrožena 
z důvodu  apreciovanějšího kurzu koruny k euru. Ten  tak spolu s nižší inflací otevírá  
prostor pro přehodnocení budoucí trajektorie úrokových sazeb oproti lednové prognóze. 
Vývoj ostatních veličin působí ve vztahu k lednové prognóze inflace přibližně neutrálně.  
 
Nyní k interpretaci jednotlivých bodů v grafu. Únorová předpověď Consensu Forecasts, 
z něhož standardně přebíráme předpoklady o vývoji exogenních veličin, není ještě k dispozici, 
proto komentář vychází z údajů za leden. Z nově dostupných informací o vývoji cen ropy  
a křížového kurzu EUR/USD simulace naznačuje neutrální působení na vývoj inflace  
a úrokových sazeb. Díky příznivému aktuálnímu vývoji cen ropy se její očekávaný scénář 
posouvá oproti referenčnímu scénáři pro lednovou situační zprávu dolů. Nižší ceny ropy jsou 
však kompenzovány silnější kurzem USD vůči euru.  
 
Nové výhledy zahraničního ekonomického vývoje (bod „Exogenní veličiny – Německo, 1R 
EURIBOR) předpokládají nižší spotřebitelskou inflaci v Německu pro celý letošní rok. 
Hodnota 1R EURIBORU za první čtvrtletí je v souladu s referenčními scénáři lednové 
prognózy. Implikovaná trajektorie sazeb vycházejících z dnešních výnosových křivek se však 
mírně zvyšuje (do 0,1 p.b). Růst zahraničních sazeb spolu s očekávanou nižší inflací 
v Německu vytváří autonomní tlak na oslabení koruny a tudíž na zvýšení  domácích sazeb. 
Naopak informace o nižším růstu německého HDP v loňském roce, jakož i nižší 
předpokládaný růst v letošním roce, částečně tlumí uvedené dopady. 
 
Odhad fiskálního impulzu v roce 2005 se oproti lednové prognóze nemění a tudíž vliv na 
vývoj inflace i úrokových sazeb je nadále předpokládán jako neutrální. Fiskální vývoj je však 
stále zatížen řadou nejistot, které byly rámci 1. SZ 2005 rozpracovány do dvou alternativních 
scénářů působení fiskální politiky v letech 2005 – 2006.   
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Meziroční růst domácího reálného HDP očekáváme pro 4. čtvrtletí 2004 na hodnotě 3,5 %, 
což je v souladu s aktuální prognózou. Příznivý vývoj obchodní bilance a cen zahraničního 
obchodu v závěru loňského roku  signalizuje  pokračování relativně vysokého růstu reálného 
vývozu a oproti prognóze příznivější vývoj deficitu čistého vývozu. Lze nicméně 
předpokládat, že zpomalení růstu dovozu může částečně souviset s nižším než očekávaným 
růstem domácí poptávky. Novými informacemi z oblasti pravděpodobného vývoje HDP tak 
není významněji dotčen náš pohled na aktuální polohu ekonomiky v rámci hospodářského 
cyklu.  
 
Vývoj inflace v lednu 2005 měřený indexem spotřebitelských cen byl ve srovnání  
s lednovou prognózou nižší. Při pohledu do vnitřní struktury indexu spotřebitelských cen byl 
vývoj diferencovaný. Lednový meziroční růst u všech skupin tržních (neregulovaných) cen 
očištěných o daňové změny byl nižší, než očekávala lednová prognóza, zatímco  
u regulovaných cen byl vyšší. Primární dopady změn nepřímých daní se v lednu vyvíjely 
v souladu s prognózou.  Vlivem nižší než očekávané inflace za leden má simulace v GRIPu 
protiinflační dopad na horizontu měnové politiky. 
 
Chyba v prognóze sloučené skupiny potravin, alkoholických nápojů a tabáku se pohybovala 
protiinflačním směrem, když vývoj cen potravin v lednu zaznamenal pouze mírný meziroční 
růst, u řady významných skupin potravin dokonce ceny klesaly. Rovněž vývoj cen 
zemědělských výrobců za leden byl mírně nižší než stávající prognóza. Signály z Týdenních 
šetření cen potravin ČSÚ dále naznačují, že vývoj cen potravin za únor pravděpodobně 
nevykompenzuje lednovou odchylku od stávající prognózy. Podobně korigovaná inflace bez 
PH byla v lednu 2005 pod prognózou, přičemž na pozvolnějším růstu cen se podílely 
přibližně stejnou měrou jak ceny zboží, tak i ceny služeb. Jako hlavní příčinu tohoto vývoje 
vidíme zejména více protiinflační vývoj cen dováženého spotřebního zboží v závěru roku 
2004, spojený s  apreciací kurzu Kč. Méně, než bylo očekáváno, rostly ceny pohonných hmot, 
kde se patrně odráží současný i očekávaný vývoj cen ropy a kurzu dolaru s vyšší, než 
obvyklou intenzitou. Částečně lze tento jev přisoudit i zostřující se konkurenci v tomto 
segmentu trhu, kdy pozorujeme výrazné snižování cen PH u některých velkých distributorů 
signalizující možné změny v jejich obchodních strategiích. Dosavadní proinflační odchylka 
regulovaných cen je dána zejména vyšším růstem doplatků za léky a částečně i vyšším růstem 
cen elektřiny a tepla pro domácnosti, přičemž rychlejší meziroční růst regulovaných cen proti 
aktuální prognóze lze očekávat v celém průběhu roku 2005. 
 
Dopad dosavadního vývoje domácích nominálních měnových podmínek je možno hodnotit 
jako protiinflační zejména z titulu vývoje nominálního měnového kurzu CZK/EUR, který se 
v posledním období odchýlil cca o 3 % od trajektorie očekávané v prognóze z 1. SZ, přičemž 
tato odchylka má tendenci v čase narůstat. Vývoj kurzu se tak přibližuje k apreciační 
citlivostní analýze z lednové situační zprávy. Výraznější kurzová apreciace je pravděpodobně 
způsobena pozitivním sentimentem finančních trhů vůči středoevropským ekonomikám, 
očekávanou privatizací státních majetkových podílů a poměrně příznivým vývojem obchodní 
bilance. Domácí úrokové sazby jsou ve srovnání se základním scénářem prognózy téměř ve 
shodě. V souhrnu tak domácí nominální měnové podmínky implikují nižší 3M PRIBOR  
i spotřebitelskou inflaci cca o 0,55 p.b. 
 
Box: Graf rizik inflační prognózy (GRIP)  
Vyhodnocení bilance rizik stávající prognózy se odvíjí na pozadí interpretace výsledků simulací 
zachycených v GRIP po zohlednění řady dodatečných detailnějších informací a souvislostí 
obsažených v dalších kapitolách této SZ. Metodologie tvorby GRIP byla detailně popsána v 6. SZ 
2004. Stávající Box tak jen připomíná a opakuje způsob tvorby grafu. 
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 Základem GRIP je souřadný systém os (x, y). Vzdálenost na ose x od počátku reprezentuje odchylku 
od stávající predikce inflace na středu HNT (t+5 čtvrtletí). Na osu y je vynášena průměrná odchylka 
úrokových sazeb (3M PRIBOR) na horizontu t+2 až t+7 čtvrtletí. Čas t reflektuje právě skončené 
čtvrtletí v období zpracování poslední prognózy.  
 
Souřadnice bodů jsou získány simulacemi jádrovým predikčním modelem QPM s odpočtem vůči 
aktuální prognóze. Simulovány jsou dopady nových informací získaných od zpracování minulé 
prognózy. Nejedná se však o vypracování nové prognózy, pouze o technické doplnění nově známých 
informací, a to bez jakýchkoliv změn jak modelového aparátu, tak do prognózy včleněných expertních 
názorů (rovnovážných trajektorií a modelových reziduí). Přitom jsou v grafu uvažovány jen 
nejdůležitější (základní) makroekonomické veličiny. Ostatní veličiny a souvislosti jsou verbálně 
popsány v textu SZ. 
 
Důvodem vynášení průměrné odchylky úrokových sazeb na horizontu 6Q na osu y je vysoká 
perzistence v reakční funkci predikčního modelu a možnost odlišného nastavení měnověpolitických 
úrokových sazeb od s prognózou konzistentní trajektorie.  
 
Uvažované veličiny je možno rozdělit do tří základních skupin: exogenní faktory, endogenní 
proměnné a domácí nominální měnové podmínky.  
 
Exogenní faktory, které do prognózy vstupují, jsou převážně v podobě údajů z publikace Consensus 
Forecasts (CF) a jsou v GRIP rozděleny do dvou základních skupin. První z nich zahrnuje 
eurodolarový křížový kurz a cenu ropy. Druhá skupina pak reflektuje vývoj v blízkém zahraničí 
aproximovaný vývojem německého produktu, německé inflace a 1R EURIBORu. Výsledný bod 
v GRIP popisuje, jak by vypadala aktuální prognóza, kdybychom znali nové údaje o vývoji 
exogenních veličin a nejnovější předpověď CF. Trajektorie budoucího vývoje jednoročního 
EURIBORu je aktualizována na základě tržních pozorování.  
 
Rizika nenaplnění poslední prognózy související s aktuálním vývojem endogenních veličin lze také 
rozdělit do několika částí: vývoj reálné ekonomiky aproximovaný vývojem HDP, nenaplnění 
prognózy inflace a aktuální vývoj endogenních domácích nominálních měnových podmínek 
(domácích úrokových sazeb a směnného kurzu). 
 
HDP je v době tvorby prognózy a velké SZ znám s čtvrtletním posunem od ostatních 
makroekonomických veličin. Pokud je v době zpracovávání malé SZ nový údaj o růstu HDP 
uveřejněn (obvykle až v době tvorby druhé malé SZ), je v simulaci pro GRIP změna tempa růstu 
reálného HDP plně promítnuta do změny počáteční podmínky pro výstupovou mezeru. Přitom 
nedochází k přehodnocení vývoje potenciálního produktu. Pokud údaje o HDP nejsou v době 
zpracování malé SZ známy, je alespoň zpřesněna predikce HDP pro poslední čtvrtletí (obvykle první 
malá SZ) na základě vývoje nabídkové strany, obchodní bilance apod. Bod v GRIP vyjadřuje posun 
aktuální prognózy při přesnější znalosti skutečného růstu HDP. Plné promítnutí chyby prognózy HDP 
do změny mezery výstupu dává krajní výsledek možného posunu prognózy. Vyšší než prognózovaný 
růst HDP pak znamená proinflační riziko a naopak.  
 
Dalším indikátorem nenaplnění prognózy inflace je sám skutečný aktuální vývoj inflace, který se od 
prognózy odlišuje. V průběhu zpracovávání malých SZ jsou zveřejněny nové hodnoty inflace za 
předchozí měsíc. Protože predikční model pracuje se čtvrtletními daty, je vývoj inflace pro aktuální 
čtvrtletí vždy dopočítán na základě nově známých dat a dosud nezveřejněné údaje jsou nahrazeny 
meziměsíčními tempy aktuální prognózy. Meziroční růst inflace pro aktuální čtvrtletí je následně 
dopočten. Při modelové simulaci, která kvantifikuje riziko současného vývoje inflace pro aktuální 
prognózu, se de facto jedná o minulou prognózu na zpřesněné verzi krátkodobé predikce na nejbližší 
kvartál.  
 
Domácí nominální měnové podmínky zahrnují aktuální domácí úrokové sazby na peněžním trhu  
a z nově poskytovaných úvěrů a aktuální vývoj nominálního devizového kurzu. Simulace těchto 
veličin bude ilustrovat dopad nenaplnění prognózy z minulé SZ z titulu (i) jiné reakce ČNB, než 
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předpokládala prognóza, (ii) z důvodu od prognózy odlišné reakce domácích finančních trhů v podobě 
očekávání o budoucím vývoji sazeb (posun výnosové křivky) a (iii) odchylky nominálního devizového 
kurzu od prognózy. 
  
Hodnoty na obou osách lze pro jednotlivé body sčítat pro získání celkové výsledné bilance. Ovšem 
jednotlivé body v grafu mohou mít pro každého uživatele jinou váhu a subjektivně nést jiné riziko pro 
nenaplněné prognózy. Proto v grafu není dopočtena střední hodnota, resp. těžiště, uvažovaných bodů. 
Vyhodnocení výsledné bilance rizik existující prognózy je formulováno verbálně ve shrnutí malé SZ.  
 
 
 

2 Prognózy ostatních institucí 
 
V únoru bylo publikováno pouze jedno šetření, na jehož základě provádíme srovnání se 
základním scénářem lednové prognózy, a to anketní zjišťování ČNB nazývané Inflační 
očekávání finančního trhu (IOFT). Únorový Foreign Exchange Consensus Forecast (CF), 
který používáme ke srovnání očekávaného vývoje devizového kurzu, nebyl ještě v době 
zpracování SZ k dispozici. 
 
HDP 
Očekávání analytiků ohledně růstu HDP v letech 2005 a 2006 se oproti předchozímu šetření 
změnila pouze minimálně směrem nahoru. Odhady analytiků pro rok 2005 tak jsou stále 
nepatrněji optimističtější než základní scénář prognózy. Důvodem je pravděpodobně 
očekávaný rychlejší růst spotřeby domácností, který je nyní v souladu s nižší trajektorií 
úrokových sazeb implikovaných trhem (viz část Úrokové sazby). Nižší trajektorie sazeb pak 
zřejmě částečně kompenzuje očekávání apreciovanějšího nominálního kurzu CZK/EUR. Pro 
rok 2006 se odhady analytiků prakticky shodují s prognózou ČNB.         
 
Srovnání prognóz ČNB s externími prognózami: HDP (%)

Datum vzniku rok 2005 rok 2006
prognózy ČNB IOFT CF ČNB IOFT CF

 11/04 3,9 3,9
 12/04 4,0
 1/05 3,8 3,9 4,0 4,0 3,9 4,0
 2/05 4,0 3,9  

 
 
Kurz 
Ve srovnání se základním scénářem lednové prognózy očekávají analytici na ročním 
horizontu apreciovanější kurz CZK/EUR, a to o cca 3,5 %. Vlivem postupného posilování 
koruny tak oproti lednovému šetření došlo k dalšímu prohloubení rozdílu mezi apreciací 
očekávanou analytiky a trajektorií implikovanou základním scénářem prognózy. Koruna by 
dle analytiků měla být podpořena pozitivními trendy ve vývoji platební bilance. Snižující se 
schodek běžného účtu z titulu příznivého vývoje obchodní bilance by měl být doprovázen 
zvyšujícím se přebytkem na finančním účtu, kdy členství v EU a nižší riziková prémie budou 
stimulovat portfoliové investice. Navíc se počítá s významnými privatizačními příjmy (Český 
Telecom, Unipetrol, Vítkovice).  



 5   

Srovnání prognóz ČNB s externími prognózami: kurz CZK/EUR

Datum vzniku 
prognózy ČNB CF ČNB IOFT CF

 11/04 31,4 31,0 31,2
 12/04 31,2 30,6 30,8
 1/05 30,8 (1Q05) 30,5 30,5 29,9 30,4
 2/05 29,5

následující čtvrtletí horizont 1R

 
 
 
Inflace 
Inflační očekávání analytiků finančních trhů se mírně snížila a dosáhla přesně úrovně 
základního scénáře lednové prognózy.  Analytici předpokládají, že inflace se bude minimálně 
do poloviny tohoto roku pohybovat pod spodní hranicí inflačního cíle ČNB. Podle komentářů 
klesají ceny zejména tam, kde funguje silná konkurence nebo se výrazněji projevuje kurz 
koruny. Tlak na růst cen přitom zatím nezvyšuje ani poptávka v ekonomice. Zrychlení inflace 
by mělo podle analytiků nastat až ve druhé polovině tohoto roku, a to především kvůli 
administrativním opatřením (spotřební daně u tabáku, nájemné). Meziroční růst inflace by 
však měl zůstat pod třemi procenty.  
 
Srovnání prognóz ČNB s externími prognózami: inflace (%) 

horizont 3R
ČNB IOFT podniky domácnosti IOFT podniky domácnosti

 11/04 2.8 2.8 2.7
 12/04 3.0 2.8 3.2 1.5 2.8 2.7 1.8
 1/05 2.3 2.8 2.7
 2/05 2.6 2.6 2.7

horizont 1RDatum odečtu 
prognózy

 
 
 
Úrokové sazby 
Snížení klíčových úrokových sazeb na konci ledna 2005 bylo pro trh naprosto nečekané.  
I přes zdůvodnění tohoto kroku ze strany ČNB (revize časových řad HDP, restriktivní 
působení fiskální politiky v roce 2004, silnější měnový kurz a horší vyhlídky na růst 
v eurozóně) se analytici domnívají, že nejpodstatnějším důvodem byl posilující kurz koruny. 
V otázce budoucího nastavení klíčových sazeb nyní panují mezi analytiky rozdílné názory, 
někteří z nich očekávají další snížení úrokových sazeb již v únoru či březnu. Odhady úrovně 
repo sazby v horizontu 1 roku se pohybují v rozmezí 2,00 – 2,75 %. 
 
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

 11/04 3.2 3.1 3.5
 12/04 3.0 3.4
 1/05 2.4 2.9 3.0 2.5 3.3
 2/05 2.3 2.7

Datum vzniku 
prognózy

  
Pozn.: Vzhledem k nejistotě trhu ohledně budoucího načasování změn MP sazeb považujeme pro zjednodušení 
očekávání spreadu mezi 2T REPO a 3M PRIBOREM v ročním horizontu za zanedbatelné. To umožňuje 
realizovat hrubé porovnání predikce trhu a trajektorie sazeb konzistentní s prognózou. 
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Následující graf přináší srovnání trajektorie úrokových sazeb konzistentní se základním 
scénářem prognózy, sazeb FRA a trajektorie implikovaných sazeb z výnosové křivky. 
 
 
Srovnání FRA a implikovaných sazeb s trajektorií sazeb konzistentních ze základním scénářem 
(k 15.2.2005) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* 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 leží až do konce roku 
2005 nad tržními 3M sazbami; v průměru o 10 b.b. Oproti období před projednáním lednové 
SZ v BR tak došlo k výraznému přiblížení tržní trajektorie sazeb k implikovaným sazbám 
základního scénáře. Tento pohyb by mohl být, mimo jiné, vysvětlen poměrně přesnou 
komunikací trajektorie úrokových sazeb konzistentních s prognózou na tiskové konferenci 
konané po projednání lednové SZ. Přetrvávající rozdíl v trajektoriích sazeb odráží očekávání 
dalšího poklesu MP sazeb, který by kompenzoval zpřísnění měnových podmínek v důsledku 
posílení kurzu CZK/EUR. 
 
Shrneme-li srovnání základního scénáře lednové prognózy a nově dostupných externích 
prognóz, analytici očekávají přibližně shodný růst HDP v letech 2005 i 2006 a identický 
vývoj inflace v 1R horizontu. Analytiky očekávaná rychlejší apreciace kurzu CZK/EUR by 
měla být doprovázena nižší trajektorií sazeb, než implikuje základní scénář lednové prognózy.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2,05

2,25

2,45

2,65

4q04 1q05 2q05 3q05 4q05

prognóza ČNB (1.SZ)
impl. FRA (očištěné o TP)*
FRA - skutečnost
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3    Přehledová tabulka nově publikovaných údajů 
 

           meziročně v %
predikce 1. SZ skutečnost

Vývoz zboží  prosinec 2004  . 18,5
Dovoz zboží  prosinec 2004  . 6,4
Obchodní bilance (mld. Kč)  prosinec 2004 -14,0 -7,6
Běžný účet platební bilance (mld. Kč)  prosinec 2004 . -18,3
Finanční účet platební bilance (mld. Kč)  prosinec 2004 . 35,8

Index spotřebitelských cen  leden 2005 1,9 1,7

Ceny průmyslových výrobců  leden 2005 7.5 (Q) 7,2
Ceny zemědělských výrobců  leden 2005  -3.1 (Q) -5,2
Vývozní ceny  prosinec 2004 4.2 (Q) 2,5
Dovozní ceny  prosinec 2004 3.8 (Q) 0,1

Míra nezaměstnanosti - ke konci období podle MPSV (v %)  leden 2005 10,7 10,7
Míra nezaměstnanosti - ke konci období podle MPSV (v %)*  leden 2005  . 9,8
Celková zaměstnanost v NH - VŠPS  IV/04 -0,4 0,2

Průměrná nominální mzda v průmyslu  prosinec 2004 . 4,6
Průměrná nominální mzda v průmyslu  IV/04 . 6,0
NJMN v průmyslu  prosinec 2004 . -3,9
NJMN v průmyslu  IV/04 . -3,5
Průměrná nominální mzda ve stavebnictví  prosinec 2004 . 1,5
Průměrná nominální mzda ve stavebnictví  IV/04 . 4,2
NJMN ve stavebnictví  prosinec 2004 . 4,4
NJMN ve stavebnictví  IV/04 . 3,4

Peněžní zásoba (M2)  prosinec 2004 6.8 (Q) 4,4
Hypoteční úvěry  prosinec 2004 52.3 (Q) 51,4
Úvěry podnikům a domácnostem  prosinec 2004  . 12,3

Stavební výroba  prosinec 2004  . 1,3
Stavební výroba  IV/04 . 5,0
Index průmyslové produkce  prosinec 2004  . 8,3
Index průmyslové produkce  IV/04 . 9,1

Tržby v maloobchodu  prosinec 2004  . 3,0
Tržby v maloobchodu  IV/04  . 4,1

Služby  IV/04  . 2,6
*) Podle nové metodiky
(Q) U uvedeného údaje neexistuje predikce na jednotlivý měsíc, proto se uvádí predikce na čtvrtletí. 

Období
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II. INFLAČNÍ PROGNÓZA Z 1. SZ A JEJÍ PŘEDPOKLADY 
 

V lednu 2005 byla aktualizována střednědobá inflační prognóza na léta 2005 až 2006. 
Následující graf zobrazuje dosavadní vývoj inflace, inflační prognózu, pásmo, resp. bodovou 
hodnotu inflačního cíle ČNB a horizont měnové politiky.1 V lednu byl dosažen meziroční růst 
spotřebitelských cen ve výši 1,7 %, což bylo o 0,2 p.b. méně, než očekávala prognóza z 1. SZ.   
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Výchozími předpoklady pro formulování lednové inflační prognózy byly: 
 
Vnitřní prostředí 
 
- výchozí mezera výstupu v rozsahu cca -0,8 % a budoucí růst potenciálního (inflaci 

nezrychlujícího) produktu ve výši kolem 3 – 3,5 % ročně;  
- uvolněná úroková složka reálných měnových podmínek ve 4. čtvrtletí 2004 v rozsahu  

-0,8 %; 
- uvolněná kurzová složka reálných měnových podmínek ve 4. čtvrtletí 2004 v  rozsahu  

-1,7 %; 
- mírná apreciace nominálního devizového kurzu z hodnot 30,8 CZK/EUR v 1.Q 2005 na 

cca 30,1 CZK/EUR ke konci roku 2006; 
- deficit soustavy veřejných rozpočtů ve výši 3,2 % HDP v roce 2005 a jeho pokles na  

3,0 % v roce 2006; z předpokládaných deficitů veřejných rozpočtů je následně v prognóze 
odvozeno neutrální působení fiskální politiky v roce 2005 i v roce 2006, přičemž vývoj 
fiskální politiky je opředen celou řadou nejistot. 

 
Vnější prostředí  
 
- v roce 2005, resp. 2006 zvýšení zahraniční poptávky reprezentované indikátorem 

meziročního růstu HDP v Německu ve výši 1,3 %, resp. 1,6 %;  
- pro nejbližší čtvrtletí prognóza předpokládá úroveň cen uralské ropy kolem 38 USD za 

barel s následným postupným poklesem k úrovni 35 USD v průběhu roku 2005 a její 
stabilitu v roce 2006; 

                                                 
1 Zatímco prognóza se mezi velkými SZ nemění, měsíčně dochází k posunu horizontu měnové politiky. Výše 

uvedený graf pracuje s horizontem měnové politiky únor 2006 až červenec 2006.  
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- stabilní vývoj cen v zahraničí v letošním roce reprezentovaný meziročním růstem 
spotřebitelských, resp. průmyslových cen v Německu ve výši 1,4 %, resp. 1,5 %; pro rok 
2006 potom prognóza předpokládá růst obou cenových indexů v tempu kolem 1,2 %.  

 
Přehodnocení počátečních podmínek prognózy spolu s posunem jejích předpokladů se  
v souhrnu odráží v pozdějším uzavírání mezery výstupu. Protnutí hranice potenciálního 
produktu je v prognóze očekáváno na počátku roku 2006. Tato trajektorie spolu 
s předpokládaným tempem růstu potenciálu povede v prognóze k růstu reálného HDP 
v rozsahu kolem 4 %. Tahounem ekonomického růstu budou i nadále exporty a na jejich 
vývoj navazující hrubá tvorba fixního kapitálu. Spotřeba domácností bude postupně 
zrychlovat svůj růst v návaznosti na vývoj hrubého disponibilního důchodu a zpožděný vliv 
reálných úrokových podmínek.  
 
Vývoj reálné ekonomické aktivity se bude odrážet v pohybech na trhu práce. Lednová 
prognóza očekává pokračující mírný nárůst zaměstnanosti a pokles míry nezaměstnanosti na 
pozadí přetrvávajících strukturálních problémů na trhu práce, které budou mít zbrzďující 
účinky na výše zmíněný vývoj. Mzdový růst bude v souladu s fází hospodářského cyklu  
a inflačními očekáváními i nadále relativně umírněný.  
 
Prognóza předpokládá jen pozvolné posilování nominálního kurzu. Rychlé posílení kurzu na 
konci roku 2004 bude pouze částečně kompenzováno vyšším růstem dovozních cen energií. 
Prognóza proto v průběhu roku 2005 očekává postupný přechod inflace dovozních cen do 
záporných hodnot. 
 
Očekávaný vývoj inflace je dán souběhem vývoje poptávkových tlaků vyplývajících z reálné 
ekonomické aktivity, dovezené inflace a ostatních exogenních faktorů. Přehodnocení odhadu 
budoucích poptávkových tlaků společně s posunem předpokladů o vývoji dovozních cen 
směrem dolů vedlo oproti říjnové predikci ke snížení prognózy inflace na celém horizontu 
prognózy. Na horizontu měnové politiky se prognóza inflace nachází mírně pod bodovým 
inflačním cílem. 
 
Nižší prognóza inflace je důsledkem zejména snížení predikce korigované inflace bez 
pohonných hmot. Naopak v prognóze cen potravin došlo v lednové prognóze pro nejbližší 
horizont k zvýšení odhadu jejich mzr. růstu v důsledku zohlednění realizované chyby 
z říjnové predikce v závěru roku 2004. Vliv změn v odhadu regulovaných cen a daňových 
úprav na prognózu je hodnocen jako zanedbatelný. Stejně tak se nezměnil předpoklad 
poměrně omezených sekundárních efektů změn nepřímých daní. 
 
S lednovou prognózou je konzistentní mírný pokles nominálních úrokových sazeb v první 
polovině roku 2005. Jejich opětovný postupný růst se odkládá na první polovinu roku 2006.  
 
V rámci zpracování lednové prognózy byl diskutován alternativní scénář odlišného působení 
fiskální politiky v letech 2005 a 2006, který byl zpracován ve dvou variantách. První z nich 
předpokládá tvorbu rezerv na úrovni roku 2004 také v příštích letech, zatímco druhá uvažuje 
možnost postupného rozpouštění vytvořených rezerv. Důsledkem prvně zmiňované varianty 
je záporný příspěvek fiskální politiky k ekonomickému růstu s pomalejším uzavíráním 
mezery výstupu, nižším růstem inflace a volnějším nastavením měnové politiky. Naproti 
tomu druhá varianta vede k pozitivnímu příspěvku fiskální politiky k ekonomickému růstu 
s opačnými důsledky vůči první variantě.   
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Sekce měnová a statistiky po diskuzi k vyznění prognózy, jejích rizik a komunikačních 
aspektů doporučila BR ponechat měnověpolitické úrokové sazby na stávající úrovni.   
 
BR se rozhodla na svém zasedání snížit úrokové sazby o 25 bazických bodů. Pro toto snížení 
úrokových sazeb hlasovali čtyři členové bankovní rady, dva členové bankovní rady hlasovali 
pro ponechání sazeb na současné úrovni. V diskusi vyznění prognózy a jejích rizik se členové 
bankovní rady shodli v názoru, že budoucí období bude ve znamení nižších poptávkových 
tlaků, nižší inflace a ekonomického růstu. V této souvislosti pak BR dospěla k přesvědčení, že 
lednová prognóza přináší řadu argumentů, které působí směrem k možnému snížení 
úrokových sazeb.  
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III. EXOGENNÍ FAKTORY PROGNÓZY 
 
1  Vnější prostředí 
 
1.1 Vývoj základních exogenních faktorů 
 
Únorová předpověď Consensus Forecasts (CF) není k dispozici, proto komentář vychází 
z CF01. Průměrný meziroční růst HDP v Německu za rok 2004 byl podle zatím posledního 
odhadu dále snížen z 1,7 na 1,6 % (časová řada však zatím není k dispozici a graf tudíž 
vychází z předchozí hodnoty). Aby se naplnil původní údaj, musel by mzr. růst v posledním 
čtvrtletí dosáhnout hodnoty 2,1 %. Statistický úřad však odhadl růst v posledním čtvrtletí na 
pouhých 1,5 % a hodnotu za 3.Q snížil z 1,3 na 1,2 %. Zda a jakým způsobem byla 
revidována čísla za první pololetí 2004 a rok 2003 zatím není jasné2. 
 
Vzhledem k tomu, že příznivý vývoj cen ropy po listopadovém poklesu pokračoval  
i v prosinci 2004, snížil CF01 v lednu 2005 mírně svou předpověď (o cca 2 USD/b) pro 
tříměsíční horizont, předpověď v ročním horizontu se prakticky nezměnila. Aktuálně 
očekávaný vývoj cen uralské ropy (který je mimo předpovědi CF do značné míry v krátkém 
horizontu determinován i spotovými cenami, ze kterých vychází a které jsou značně volatilní) 
leží v prvním pololetí 2005 pod referenčním scénářem 1. SZ (rozdíl činí 7 – 9 % v USD,  
6 – 8 %  v korunovém vyjádření). 
 
Scénář vývoje kurzu USD/EUR doznal ze strany CF pouze kosmetické změny. Zásluhou 
posílení USD se tak mírně mění očekávaná trajektorie z původně mírně posilující (z pohledu 
USD) na mírně oslabující. Očekávaná trajektorie sazeb jednoletého euriboru (podle 
forwardových kontraktů ze začátku února) je mírně nad referenčním scénářem z lednové 
prognózy (RS01). Inflace CPI v Německu skončila v prosinci poměrně vysoko a v lednu 
následoval výrazný pokles z 2,1 na 1,6 %a. Proto se celý nový scénář CPI posouvá o cca 0,1 
p.b. níže, naopak scénář PPI se prakticky nemění, což je dáno mj. i absencí lednového údaje.  
 
(rozdíl v p.b.)                   HDP v SRN             (mzr. růst v %)  (rozdíl v %)             Cena uralské ropy             (USD/barel)

(rozdíl v %)                   Křížový kurz                 (USD/EUR)  (rozdíl v p.b.)                  Euribor 1Y                  (sazba v %)
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1.2  Eurozóna a Velká Británie 
 
Ekonomika eurozóny rostla v minulém roce tempem 1,8 % a ani v letošním roce se nepočítá 
s růstem nad 2,0 %. V jádrových zemích eurozóny byla zaznamenána vyšší průmyslová 
aktivita a všechny země vyjma Itálie dosáhly také rychlejšího růstu sektoru služeb. Indexy 
                                                 
2 Zde se zabýváme sezonně neočištěnými údaji. V médiích jsou hojně komentovány i sezonně očištěné údaje 

z produkce Bundesbanky, které zohledňují navíc i kalendářní vlivy svátků. V poslední době dochází nezřídka 
ke značné divergenci obou časových řad (podle s.o. řady vykázal německý HDP ve 4. čtvrtletí vzhledem 
k předchozímu čtvrtletí pokles o 0,2 % a proti stejnému období minulého roku růst pouze 0,6 %). 
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nákupních manažerů byly v lednu vcelku optimistické. Maloobchodní tržby za prosinec 
vzrostly meziročně o 0,5 % (listopad 0,2 %). Slabým místem ekonomiky stále zůstává trh 
práce. Míra nezaměstnanosti vzrostla v prosinci na 8,9 %. Silné euro pravděpodobně brání 
většímu oživení založenému na exportech a tlačí podniky k dalšímu snižování nákladů. Kvůli 
vysoké míře nezaměstnanosti a s ní spojené nízké spotřebě domácností zůstává 
maloobchodníkům malý prostor pro zvyšování cen zboží, což se odráží v klesající míře 
inflace. 
 
Spotřebitelské ceny vzrostly v lednu o 2,1 % a jejich růst zpomalil na čtyřměsíční minimum 
(prosinec 2,4 %). V poklesu míry inflace se zejména projevila nízká spotřeba domácností, 
pokles cen energií a nízké dovozní ceny. Růst cen průmyslových výrobců v prosinci zpomalil 
na 3,6 % meziročně (listopad 3,7 %). 
 
V únoru ECB opět ponechala základní úrokové sazby na stávající úrovni (2 %), což bylo trhy 
všeobecně očekáváno. Podle vyjádření ECB poklesne míra inflace v letošním roce pod 2 %. 
Desetileté výnosy vládních dluhopisů reagovaly během února dalším poklesem až k hodnotě 
3,5 %. Na únorovém zasedání skupiny G7 zazněla obava ECB ze silného kurzu eura.  
 
Německá ekonomika rostla v roce 2004 tempem 1,6 % a vymanila se z předchozího tříletého 
období stagnace. Průmyslová produkce vzrostla v prosinci nejvíce za osm měsíců a stejně tak 
rostly podnikové objednávky podpořené zejména poptávkou po investičním zboží. Naproti 
tomu však v prosinci poklesly exporty. Hospodářský růst byl tažen zejména exportem  
a projevilo se v něm pozitivně oživení světové ekonomiky. Na druhé straně však očekávání 
mírného zpomalení světového růstu může negativně ovlivnit ekonomiku v letošním roce. 
Institut Ifo z tohoto důvodu předpokládá zpomalení růstu na 1,2 %. Současný hospodářský 
růst tak bez podpory domácí poptávky zůstává stále slabý a ještě zdaleka nevede k tvorbě 
nových pracovních míst. Index podnikatelské nálady institutu Ifo vzrostl v lednu podruhé 
v řadě, což by mohlo signalizovat zlepšené vyhlídky pro domácí poptávku. Oživení spotřeby 
domácností ale pravděpodobně nebude kompenzovat pokles růstu exportu. V prosinci 
nečekaně poklesly maloobchodní tržby, což signalizuje přetrvávající obavy spotřebitelů  
z restrukturalizace podniků a vyšší nezaměstnanosti. Na trhu práce počet nezaměstnaných 
překročil 5 milionů. Vláda rozhodla snížit daně z příjmů obyvatelstva, snížit podpory 
v nezaměstnanosti a zjednodušit pracovní zákonodárství, aby vytvořila pružnější podmínky na 
trhu práce.  
 
Míra inflace CPI poklesla v lednu na 1,6 % (prosinec 2,1 %). Vliv na její pokles měl zejména 
povánoční pokles cen dovolených a oděvů. V prosinci vzrostly ceny průmyslových výrobců  
o 2,9 % (listopad 2,8 %). V růstu cen se projevilo zvýšení daně na tabákové výrobky. 
 
Britská ekonomika rostla ve 4. čtvrtletí 2,8 %a, což překročilo očekávání (3. čtvrtletí  
3,1 %a). Ekonomice pomohl především sektor služeb. Díky růstu exportu však v prosinci 
vzrostla také průmyslová produkce po horších výsledcích v předchozím období. Hospodářský 
růst za celý loňský rok předběžně činí 3,1 %, což je v souladu s odhady centrální banky  
i ministerstva financí a jde o nejrychlejší růst od roku 2000. Do roku 2005 vstoupila 
ekonomika s dobrými růstovými vyhlídkami. 
 
Míra inflace spotřebitelských cen dosáhla v prosinci 1,6 % (listopad 1,5 %) a byla tažena 
zejména cenami nábytku a dalšího vybavení domácností. Ceny průmyslových výrobců 
v prosinci vzrostly o 2,9 % (listopad 3,5 %). Na jejich pokles měly vliv nižší ceny ropy  
a silnější libra, která zlevnila dovážené suroviny. 
 
Na svém únorovém zasedání BoE ponechala základní úrokové sazby na stávající úrovni  
4,75 %. Na prosincovém zasedání byl diskutován možný pokles sazeb v souvislosti 
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s poklesem cen nemovitostí. V polovině loňského roku skončilo pětileté období růstu cen 
nemovitostí a hlavně ceny domů budou pravděpodobně pokračovat v dalším poklesu. 
 
1.3  Spojené státy 
 
Hospodářský růst USA je v roce 2004 odhadován na 4,4 %. Za předpokladu poklesu cen ropy 
k hladině okolo 35 USD/b by se mohl růst udržet nad svým dlouhodobým trendem (3,5 %)  
a dosáhnout v roce 2005 hodnoty okolo 4,0 %. Meziroční růst HDP ve 4. čtvrtletí dosáhl  
3,7 % (3. čtvrtletí 4,0 %). Základem ekonomického růstu zůstává relativně vysoký růst 
spotřeby domácností, a to i přesto, že tvorba nových pracovních míst zůstala v lednu hluboko 
za očekáváními. Úbytek zaměstnanosti byl zaznamenán zejména ve výrobních odvětvích, 
zatímco služby generovaly významný počet pracovních míst. Na druhé straně však míra 
nezaměstnanosti vlivem poklesu počtu ekonomicky aktivních obyvatel v indexu poklesla na 
nejnižší hodnotu od září 2001 (5,2 %). Index spotřebitelského sentimentu Michiganské 
univerzity v lednu poklesl, v dlouhodobém horizontu ale přetrvává jeho rostoucí trend. 
V minulém fiskálním roce dosáhl deficit federálního rozpočtu rekordních 413 mld. USD  
(3,6 % HDP). Podle prohlášení Bílého domu by mělo ale postupně docházet k jeho poklesu na 
polovinu do roku 2009. Současné silné domácí poptávce odpovídá další mírné prohloubení 
deficitu běžného účtu v absolutním vyjádření. V poměru k HDP dosáhne pravděpodobně 
deficit běžného účtu v letošním roce stejně jako v roce 2004 5,6 %. 
 
Míra inflace se během roku 2004 postupně zvyšovala a tento trend bude pravděpodobně 
pokračovat i v letošním roce. Inflační tlaky však i přes silnou spotřebu domácností zůstávají 
pod kontrolou. Jádrová inflace CPI (bez cen potravin a energií) pravděpodobně vzroste na  
2,5 % na konci letošního roku z 2 % na konci roku 2004. Spotřebitelské ceny vzrostly 
v prosinci o 3,3 % (listopad 3,5 %). Růst cen průmyslových výrobců zpomalil v prosinci na 
4,1 % (listopad 5,0 %). 
 
Na svém únorovém zasedání zvýšil Fed podle očekávání finančních trhů již po šesté v řadě 
základní úrokovou sazbu o dalších 25 b.b. na současných 2,5 %. Eurozóna i Česká republika 
tak nyní dosahují s USA záporného úrokového diferenciálu. Doprovodné prohlášení se neslo 
v duchu těch předchozích. Hospodářský růst je podle vyjádření Fedu přiměřený a rizika jeho 
udržitelnosti stejně jako udržitelné cenové hladiny jsou vyvážená. Podle tržních očekávání by 
mělo dojít k dalším postupným zvyšováním základních úrokových sazeb v průběhu roku 2005 
až k úrovni 4,0 %. 
 
Překvapivý vývoj zaznamenal v roce 2004 trh dluhopisů. Desetileté výnosy od poloviny 
loňského roku poklesly o 70 b.b. při současném růstu základních úrokových sazeb o 125 b.b. 
Tento vývoj mohl být částečně odrazem vysoké kredibility Fedu a převažující víry v jeho 
schopnost udržet inflaci na nízké úrovni. Mnohem důležitějším faktorem však pravděpodobně 
byla nízká poptávka po úvěrech podniků. Cash flow podniků byla dostatečně silná 
k profinancování potřebných investic a zásob. Výsledkem bylo, že reálné úrokové sazby 
v ekonomice zůstávaly nízké. Tento obrázek se však ke konci minulého roku začal měnit  
a bankovní systém zaznamenal první meziroční přírůstek obchodních a průmyslových úvěrů 
od roku 2000. Desetileté výnosy by tak na konci letošního roku mohly dosáhnout 5,5 %. 
 
1.4  Středoevropské ekonomiky 
 
Dostupné údaje o  vývoji středoevropských ekonomik za rok 2004 signalizují vysoká tempa 
růstu HDP přesahující 5 % v Polsku a na Slovensku a mírné zpomalování tempa 
hospodářského růstu v Maďarsku pod 4 %. V Polsku a na Slovensku je tento vývoj 
doprovázen zlepšováním situace na trhu práce, zatímco maďarský růst již vede k mírnému 
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snižování zaměstnanosti a růstu nezaměstnanosti. Pro všechny země byla dosud 
charakteristická relativně vysoká inflace mezi 3 až 5,5 % způsobená však do značné míry 
úpravami regulovaných cen a daní. Aktuální vývoj směřuje k poklesu meziročních indexů,  
v lednu všechny země zaznamenaly (podobně jako ČR) překvapivě výrazné snížení meziroční 
inflace zhruba do intervalu 3 – 4 %. Je to dáno jednak relativně rychlým posilováním 
národních měn a jednak efekty globalizace spojenými s růstem konkurence na trzích. 
Zpomalování růstu cen bude přitom v letošním roce patrně ještě výraznější, neboť odezní 
různé administrativní vlivy (harmonizace daní, fiskální reformy) a vlivy spojené s růstem cen 
energií. Přes relativně vysokou dynamiku exportů se zemím regionu s výjimkou Polska nedaří 
snižovat vnější nerovnováhu. Příliš se nedaří ani řešení fiskálních nerovnováh. Od loňského 
roku jsou patrné silné apreciační tlaky, které jsou jedním z faktorů, který vede k poklesu 
úrokových sazeb v regionu. Vysoká poptávka na Slovensku a v Polsku přispívá významně ke 
zlepšování obchodní bilance ČR. Vůči Polsku je však zlepšování salda obchodní bilance 
zmírňováno zhoršováním salda vzájemného obchodu s potravinami a zemědělskými 
komoditami po květnové liberalizaci.  
 
Maďarsko 
Zpomalování tempa růstu ve druhé polovině roku 2004 na 3,7 % (ze 4,2 % v 1H 2004) se 
odráží v mírném růstu nezaměstnanosti (meziročně cca o 30 tis. osob). Přes relativně vysokou 
dynamiku růstu výroby a exportu se prohlubuje vnější nerovnováha (netto exporty a obchodní 
bilance v b.c.) vlivem poměrně silné domácí poptávky a meziročně vyšších cen dovážených 
energetických surovin. Podle údajů ECB měl v roce 2004 klesnout deficit soustavy veřejných 
financí na 5,5 % HDP z 6,2 % v roce 2003 (zahrnuje jednorázové operace spojené s úhradou 
minulých závazků). Podle maďarských pramenů se však běžné hospodaření veřejných financí 
zhoršuje vlivem poměrně rychlého růstu veřejných výdajů. Meziroční růst spotřebitelských 
cen postupně zpomaluje až na 5,5 % v prosinci 2004 (z toho cca 2 p.b. představují daňové 
úpravy). Tlak na posilování maďarského forintu je přes nejvyšší úrokové sazby ve 
středoevropském regionu naopak nejmírnější.  
 
Polsko 
Podle předběžných údajů činil hospodářský růst v roce 2004 5,4 %. Rychlý růst byl 
doprovázen poměrně výrazným meziročním poklesem počtu nezaměstnaných o cca 300 tis. 
Osob, tj. cca o 10 %. Přes relativně vysokou domácí poptávku dochází ke snižování deficitu 
obchodní bilance a netto exportů vlivem mimořádně vysokého tempa růstu vývozů. Hladina 
spotřebitelských cen v roce 2004 oproti roku 2003 poměrně výrazně vzrostla, ale 
v současnosti má meziroční tempo růstu CPI klesající tendenci (růst CPI v prosinci činil  
4,4 % a v lednu se dále snížil na 4,0 %). Apreciační tlaky na zlotý byly v loňském roce 
nejsilnější v regionu, pokračují i v letošním roce a aktuálně vedou k zesilování komentářů  
o potřebě zásahu ze strany centrální banky. 
 
Slovensko 
Podle předběžných údajů činil hospodářský růst za 1. až 3. čtvrtletí 5,4 %. Růst je tažen 
především investicemi. Vysoké tempo růstu přispívá, spolu s tlakem vyvolaným fiskálními 
reformami, ke snižování míry nezaměstnanosti. Přes vysoký růst mezd není patrný příliš 
vysoký růst soukromé spotřeby patrně vlivem probíhající fiskální reformy, která snižuje kupní 
sílu obyvatelstva závislého na dávkách a obecně nutí obyvatelstvo k větší tvorbě rezerv. Za  
1. až 3. čtvrtletí 2004 dosáhly PZI relativně největšího objemu v regionu a zřejmě v budoucnu 
pozitivně ovlivní vývoj průmyslové výroby a exportu. V aktuálních hodnotách průmyslové 
výroby a exportu však zvýšený příliv PZI není ještě patrný. Růst spotřebitelských cen byl 
v roce 2004 nejvyšší v regionu, ale v průběhu loňského roku byla patrná tendence k poklesu  
o více než dva procentní body. V prosinci spotřebitelské ceny meziročně vzrostly o 5,9 %. 
V lednu, zejména vlivem odeznění administrativních opatření z ledna 2004, došlo 
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k výraznému poklesu meziročního tempa růstu CPI na 3,2 %. Slovensko jako jediné v regionu 
bojuje proti apreciačním tlakům kromě poklesu sazeb též opakovanými intervencemi a navíc 
nestahuje přebytečnou likviditu repooperacemi.    
 
1.5  Efektivní ukazatele 
 
Oproti scénáři, který vstupoval do 1. SZ, se očekávaný vývoj HDP v EU15 změnil 
v efektivním vyjádření jen nepatrně (pokles v roce 2005 v průměru o cca 0,1 p.b., rok 2006 
nebyl k dispozici). V roce 2006 by mělo dojít k mírnému oživení, které by však nemělo podle 
prognózy CF překročit 2 %. Inflace v lednu poklesla pod 2 % a je tak nižší, než očekával 
RS01 (o cca 0,2 p.b.), v krátkém horizontu se očekává její další pokles a pak stabilizace 
kolem 1,5 %.  
 
V nových členských zemích se naopak prognóza růstu HDP zvýšila, zejména v posledním 
čtvrtletí 2004 a prvním čtvrtletí 2005 je výhled vyšší o cca 0,5 p.b. Ve zbytku roku 2005 činí 
rozdíl cca 0,1 p.b. Inflace v lednu v souladu s očekáváním rychle klesla ke 4 % a v dalším 
období by měla kolísat mezi 3 – 4 %. 
 
Původní země EU Nové země EU
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Box:  Efektivní cyklická pozice zahraničí 
Používání německého hospodářského vývoje pro aproximaci vývoje v zahraničí (především 
v eurozóně či EU celkem) může vychylovat bilanci rizik prognózy. K ohodnocení míry tohoto 
zkreslení prezentuje tento box „efektivní“ mezeru výstupu spočítanou vážením jednotlivých národních 
mezer odhadnutých pomocí HP-filtru (faktor 1600) na ukazatelích reálného HDP a porovnává ho 
s mezerou Německa (dále: „německá“ mezera výstupu). Efektivní mezera výstupu zahrnuje země, 
jejichž souhrnný podíl na českém exportu stabilně dosahuje 75 % a které jsou predikovány v publikaci 
Consensus Forecasts, což umožňuje případné počítání tohoto ukazatele na predikčním horizontu. Jde 
o Německo, Slovensko, Rakousko, Velkou Británii, Francii, Maďarsko, Polsko, Itálii a Nizozemsko. 
Graf zachycuje jak obě mezery, tak odchylku německé od efektivní. 
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Jak naznačuje průběh německé a efektivní mezery výstupu, efektivní mezera je méně variabilní. Toto 
pozorování je v souladu s intuicí vzhledem k tomu, že efektivní ukazatel zahrnuje více zemí a průběh 
ekonomických cyklů není synchronizovaný mezi zeměmi. To však znamená, že aproximace 
efektivního ukazatele německým může vnášet do prognózy zvýšenou volatilitu, obzvláště v situacích 
rozdílných amplitud cyklů. Toto se zřetelně projevuje například při pohledu  na léta 1998–1999, kdy 
je německá mezera v průměru o čtvrt procenta hlubší než mezera efektivní. Naopak v letech  
2000–2001 je německá mezera o 0,25  p.b.  kladnější než naznačuje efektivní mezera. Závěrem lze 
konstatovat, že amplitudy u efektivního ukazatele jsou menší, než u německého přibližně o 35 %. 
Aktuálně se však oba ukazatele výrazněji neodchylují.    
 
1.6  Cena ropy 
 
Ceny ropy vzrostly během druhé lednové dekády o cca 8 %. Příčinou bylo chladné počasí 
v USA a s tím spojená vysoká poptávka a lednové snížení dodávek ropy ze strany zemí 
OPEC. Cena americké ropy WTI se krátkodobě přiblížila téměř k 50 USD/barel. Údaje  
o zvýšení zásob surové ropy v amerických skladech (meziroční růst o cca 8 %) vedly pouze 
ke krátkodobému poklesu cen o cca 1,5 USD/barel. Poté se vlivem přetrvávajícího chladného 
počasí, obav z dalšího snížení těžebních kvót zemí OPEC a obav z eskalace násilí v Iráku 
v souvislosti s volbami vrátila opět k původním hodnotám. Relativně klidný průběh iráckých 
voleb a rozhodnutí zemí OPEC ponechat těžbu ropy na současné úrovni (27 mil. barelů 
denně) vedl v závěru ledna a na počátku února k poklesu cen ropy o více než 4 USD/barel. Na 
konci první únorové dekády se cena ropy pohybovala kolem 45 USD/barel (WTI). Zveřejněná 
mírná revize světové poptávky v letošním roce směrem nahoru vedla na počátku druhé 
únorové dekády ke zvýšení cen ropy cca o 1 USD na 46 USD/barel. Cena severomořské ropy 
Brent se pohybovala oproti WTI přibližně o 3 dolary níže. Průměrná cena uralské ropy  
(cca 67 % dovozu do ČR) dosáhla v lednu 39,5 USD/barel. Na počátku února se pohybovala 
mírně pod hranicí 39 USD/barel. Prognóza ČNB na první čtvrtletí 2005 pracuje s hodnotou  
38 USD/barel. Cena ropy se tak zatím pohybuje cca 3 % nad hodnotou použitou v lednové 
inflační prognóze. RS01 předpokládá postupný pokles cen ropy WTI oproti prosinci 2004 až 
o cca 15 % na 38,6 USD/barel v prosinci 2005. Této hodnotě by odpovídala cena dovážené 
uralské ropy kolem 34 USD/barel.    
 
Cena dováženého zemního plynu ve 4. čtvrtletí 2004 pokračovala v trendu postupného růstu 
zahájeného na počátku roku 2004. Oproti prognóze však byla průměrná dovozní cena ruského 
plynu (cca 75 % dovozu) o cca 4 % nižší.  
 
Vývoj cen energetických surovin na světových trzích tak zatím nesignalizuje významnější 
riziko lednové inflační prognózy. Mírné proinflační riziko spojené s vývojem cen ropy je 
kompenzováno nižší než očekávanou cenou zemního plynu. 
 
Vývoj ceny ropy na světových trzích (USD/b) Vývoj ceny ropy Ural (CZK/b)
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1.7  Kurz USD/EUR a úrokové sazby Euribor 
 
Sentiment trhů vůči dolaru se postupně zlepšuje. V uplynulém měsíci pomohl dolaru jednak 
komentář předsedy Fedu Greenspana, který na rozdíl od minulých vyjádření nyní očekává 
stabilizaci deficitu běžného účtu a pokračující podporu od asijských investorů, jednak návrh 
amerického státního rozpočtu na rok 2006 a další roky, který předpokládá postupný pokles 
deficitu až zhruba na polovinu dnešní hodnoty v roce 2009 (senát však může vládní návrh 
ještě značně změnit). Trhy zatím očekávají pokračující zvyšování sazeb v březnu a květnu  
a cca 50 % analytiků věří i v červnové zvýšení. Po méně uspokojivých výsledcích tvorby 
nových pracovních míst  v lednu se však objevují i dohady, že by Fed mohl přestat již brzy 
vnímat úrokové sazby jako akomodativní  a minimálně dočasně přerušit posloupnost jejich 
pravidelného zvyšování. V neposlední řadě by dolaru mohly pomoci pobídky americké vlády 
k repatriaci zahraničních zisků3. Ty by jednak vedly k posílení USD přes vylepšení BÚ, 
jednak z pohledu delšího horizontu by podpořily růst ekonomiky. Spolu s růstem nominálních 
sazeb a tedy spreadu by tak mohl USD udržet své současné hodnoty.  
 
Co se týče vývoje úrokových sazeb v EMU, pokračoval v minulém měsíci pokles výnosů 
zejména na dlouhém konci výnosové křivky. Třicetileté úrokové sazby poklesly již pod 4 %  
a desetileté úrokové sazby testují historické minimum kolem 3,4 %. Naopak dvouleté sazby 
kolísají bez jakéhokoliv trendu. Výnosová křivka se tak dále zplošťuje. ECB sice vidí určitá 
rizika inflace a vážně se zabývá zejména nadměrným růstem peněžní zásoby, který vede 
k růstu cen nemovitostí, ale dokud se ekonomika eurozóny nevydá na stabilní cestu 
udržitelného domácího růstu, neočekává se jiný než slovní zásah. Případné zvýšení sazeb trhy 
stále odsouvají a v současnosti se neočekává dříve než na konci 3.Q 2005.  
 
Rozpětí mezi korunovými a eurovými výnosy pokračovalo v trendovém poklesu. U desetileté 
splatnosti již pokleslo k nule, u dvouletých splatností dokonce prudce překmitlo do záporných 
hodnot, zejména vlivem rychlejšího poklesu výnosů u korunových instrumentů. Očekávání 
trhu o vývoji úrokového diferenciálu mezi korunovými a eurovými jednoletými sazbami se 
oproti předcházejícímu měsíci značně změnilo, zatímco v lednu bylo nad referenčním 
scénářem 1. SZ, v první dekádě února se přesunulo o více než 0,2 p.b. pod RS01.  
 
Implikovaná rozpětí mezi jednoročními sazbami a rozpětí mezi korunovými a eurovými sazbami 

                                                 
3  Daňové zatížení repatriovaných zisků ze zahraničí činí 5,25 % místo dřívějších 35 %, pokud budou prostředky použity    

v příštích 4 letech min. ze 60 % na kapitálové výdaje, příspěvky do penzijních fondů, fúze a akvizice, reklamu  
a marketing, snížení dluhů a další. Vylučuje se však použití na dividendy nebo odkup vlastních akcií.  Předpokládá se, že 
600 a 700 mld. USD je zadržováno v zahraničí. Pokud by se tyto prostředky vrátily do USA, jednak by se snížil deficit 
BÚ, jednak by jejich cíleným použitím dále akceleroval růst. Snahou vlády je přesunout výrobu zpět do USA.  
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2  Vývoj veřejných rozpočtů 
 
Přetrvává i nadále nejistota ohledně fiskálního vývoje v roce 2005 a 2006, způsobená výrazně 
lepším hospodařením vládního sektoru v roce 2004 oproti původním rozpočtovým záměrům. 
Vláda doposud nerozhodla, zda upraví výdaje státních rozpočtů (SR) na roky 2005  
a 2006, které velmi pravděpodobně obsahují podobnou výdajovou bublinu jako SR v roce 
2004, kdy rozpočtové kapitoly neutratily cca 29 mld. Kč a převedly je do rezervních fondů. 
Existuje pouze návrh MF na limitování použití prostředků z rezervních fondů (omezit čerpání 
běžných výdajů), který by měl vést k úspoře cca 10 mld. Kč. Tento návrh však pokládáme za 
nedostatečný. S ohledem na vývoj v roce 2004 je nutné zreálnit rovněž předpoklady  
o hospodaření mimorozpočtových fondů a místních úřadů. Z tohoto důvodu zůstává neměnná 
fiskální predikce obsažená v 1. SZ předpokládající peněžní schodek4 vládního sektoru (GFS) 
3,2 % HDP v roce 2005 a 3,0 % HDP v roce 2006. Dostupné informace signalizují, že 
peněžní schodek vládního sektoru v roce 2004 by mohl klesnout z 3,9 % HDP, indikovaných 
v minulé SZ, až k 3,4 % HDP, čímž by se výsledek hospodaření státu přiblížil alternativě 
zpracované v rámci 1. SZ. 
 
Rovněž neměníme očekávání schodku5  vládního sektoru v metodice národních účtů ESA95 
relevantní pro posuzování Maastrichtských kritérií, kdy na základě listopadového 
Konvergenčního programu předpokládáme deficit 4,7 % HDP v roce 2005 a 3,2 % HDP 
v roce 2006. Hospodaření vládního sektoru v minulém roce vyjádřené v metodice ESA95 by 
mohlo klesnout z 3,5 % HDP (obsažených v 1. SZ) dokonce k 3,2 % HDP. Nicméně se 
snižuje nejistota ohledně časové klasifikace některých mimořádných operací6 státu. Jedná se 
zejména o odpuštění pohledávky za Sýrií, kde se jako velmi pravděpodobné jeví zahrnutí této 
operace do roku 2004, čímž se o 0,5 p.b. zvýší deficit 2004 v metodice ESA95 (z 3,2 % na  
3,7 %) a o stejnou hodnotu sníží deficit v roce 2005 (z 4,7 % na 4,2 % HDP). Odhady deficitu 
v metodice ESA95 je v této fázi nutné posuzovat jako předběžné; oficiální údaje budou 
k dispozici počátkem března, kdy ČR v rámci procesu tzv. notifikace zašle Eurostatu odhad 
hospodaření minulého roku. Výrazně lepší vývoj v roce 2004 oproti předpokladu uvedenému  
v Konvergenčním programu (5,2 % HDP) by měl vést k revizi fiskálních záměrů vlády. 
Konvergenční program vlády z listopadu 2004 předpokládal deficit vládního sektoru v roce 
2005 ve výši 4,7 % HDP. To by ve světle očekávaných výsledků roku 2004 znamenalo 
meziroční zhoršení hospodaření vlády v roce 2005 a porušení Paktu stability a růstu.  
 

2003 2004
2.SZ 12.SZ 1.SZ 2.SZ 12.SZ 1.SZ 2.SZ 12.SZ 1.SZ 2.SZ

Deficit vládního sektoru           
(cash bez ČP a TI)       v % HDP 3,9% 4,2% 3,9% 3,9% 3,2% 3,2% 3,2% 3,0% 3,0% 3,0%
Deficit vládního sektoru                 
(ESA 95, ČNB)            v % HDP 12,5% 4,8% 3,5% 3,5% 3,9% 4,7% 4,7% 3,2% 3,2% 3,2%
Fiskální pozice                                
(mzr. změna cykl. oč.prim.salda) -0,1 p.b. +0,2 p.b. -0,2 p.b. -0,2 p.b. -0.7 p.b -0,6 p.b. -0,6 p.b. n.a. -0,3 p.b. -0,3 p.b.
Aproximace fiskálního impulsu +0,4 p.b. +0,2 p.b.  -0,4 p.b. -0,4 p.b. -0,1 p.b. 0 p.b. 0 p.b. n.a. 0 p.b. 0 p.b.

2005 2006

 
 

Neměnné zůstávají ve srovnání s 1. SZ i odhady analytických fiskálních indikátorů – fiskální 
pozice a fiskálního impulzu. Fiskální pozice zachycující meziroční změnu cyklicky 

                                                                                                                                                         
 
4 Fiskální deficit v metodice Mezinárodního měnového fondu GFS představuje součet peněžních deficitů 

jednotlivých segmentů veřejného sektoru, tj. státního rozpočtu, mimorozpočtových fondů, hospodaření krajů  
a obcí a zdravotních pojišťoven. 

5 Saldo v metodice ESA95 zohledňuje i nepeněžní operace vládního sektoru.  
6 Viz box 1. SZ, str. 15 „Mimořádné operace státu“. 
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očištěného peněžního schodku vládního sektoru (GFS) je odhadována na -0,6 p.b. v roce 2005 
a -0,3 p.b. v roce 2006, což vypovídá o tom, že ke snižování deficitu v těchto letech přispívá 
významně diskreční fiskální politika a ne pouze ekonomický cyklus (v obou letech se 
meziročně snižuje cyklicky očištěné saldo vládního sektoru). Odhad fiskálního impulzu, který 
aproximuje příspěvek fiskální politiky do dynamiky HDP, zůstává v obou letech blízký nule  
a fiskální politika by tak měla mít pravděpodobně neutrální účinek na dynamiku HDP. 
 
Ministr financí avizoval záměry ČSSD snížit daň z příjmu fyzických osob. Plán však může být 
ještě korigován koaličními jednáními a následným legislativním procesem. Z veřejně 
dostupných informací vyplývá, že změny by se měly týkat zejména zdanění nízkopříjmových 
skupin obyvatelstva (pokles sazby v nejnižším pásmu z 15 % na 12 % a ve druhém pásmu  
z 20 % na 19 %). Odpočet od základu daně by měl být nahrazen slevou z daně ve výši 600 Kč 
měsíčně a podobně by měly být nahrazeny i odpočty na manželku či invalidní osobu. Změny 
by se měly dotknout i některých samostatně výdělečných osob, které nevedou podvojné 
účetnictví (drobní živnostníci, právníci, lékaři, apod.). Ti by si nově mohli paušálně odečíst 
místo dosavadní čtvrtiny polovinu svých příjmů. Pokud budou změny schváleny v původním 
návrhu, měly by příjmy SR klesnout o cca 10 mld. Kč. Časový plán realizace daňových úprav 
však nebyl doposud zveřejněn, jako pravděpodobné se nicméně jeví datum 1. ledna 2006. Tyto 
navrhované změny nejsou zahrnuty do naší fiskální predikce. 
 

Aktuální výsledky hospodaření státního rozpočtu 
 

Hospodaření státního rozpočtu skončilo za leden 2005 přebytkem ve výši přibližně  
3,5 mld. Kč. Celkové příjmy v tomto měsíci činily 70,4 mld. Kč, celkové výdaje  
66,9 mld. Kč. V porovnání se stejným obdobím loňského roku je aktuální výsledek státního 
rozpočtu horší přibližně o 3,8 mld. Kč (v lednu 2004 přebytek dosáhl 7,3 mld. Kč). Za tímto 
výsledkem stojí relativně nižší dynamika vývoje příjmů než výdajů. Zatímco meziroční růst 
příjmů dosáhl v lednu 2005 přibližně 9,2 %, růst výdajů byl mnohem vyšší a překonal 17,0 %.  
 
Na příjmové straně rozpočtu pokračoval i v lednu 2005 loňský trend ve vývoji nepřímých 
daní, charakteristický vysokým růstem. Meziroční přírůstek inkasa DPH dosáhl hodnoty 
28,1 %, spotřebních daní přibližně 9,8 %. Výběr daně z příjmů právnických osob meziročně 
vzrostl o 3,0 %. Naproti tomu daně z příjmů fyzických osob meziročně poklesly o 4,2 %. 
Vstup do EU se projevil značným poklesem příjmů státního rozpočtu z cel (meziročně téměř 
o 87,0 %). 
 
Na výdajové straně meziročně výrazně vzrostly výdaje na důchody (zhruba o 17,0 %). K růstu 
výdajů přispěl i odvod 5,5 mld. Kč do rozpočtu EU a převod 1,3 mld. Kč do nově zřízeného 
fondu státních záruk.   
 
Vlastní hospodaření státního rozpočtu (očištěné o výdaje na úhradu ztráty ČKA, operace ve 
státních finančních aktivech a o vlivy úvěrů od EIB) dosáhlo za leden 2005 přebytku  
3,3 mld. Kč, takže meziročně porovnatelný výsledek je o 4,0 mld. Kč horší (viz tabulka): 
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SR 2005               Skutečnost Rozdíl
zákon  leden /04  leden /05  3 - 2  3 - 1

1 2 3 4 5
SR běžné hospodaření v mld. Kč -83,6 7,3 3,5 -3,8 87,1
v tom: čerpání úvěru EIB -11,8 0,0 0,0 0,0 11,8
            úhrada ztráty ČKA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
           operace státních aktiv 0,8 0,0 0,2 0,2 -0,6
           vlastní běžné hospodaření SR -72,6 7,3 3,3 -4,0 75,9
Pramen: účty vedené u ČNB  
 
Zákonem schválený deficit státního rozpočtu na celý rok 2005 je o 10,0 mld. Kč pod 
skutečností, vykázanou MF za loňský rok (93,5 mld. Kč). Jestliže však vezmeme do úvahy 
převody nerealizovaných výdajů v předchozích letech, zejména v roce 2004 do rezervních 
fondů, činí faktická výše deficitu za rok 2004 podle předběžných údajů přibližně  
70,0 mld. Kč. Schválený deficit státního rozpočtu na rok 2005 tak převyšuje reálně dosaženou 
skutečnost předchozího roku zhruba o 14,0 mld. Kč.   
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IV. VÝVOJ ENDOGENNÍCH VELIČIN 
 
1 Trh práce 
 
UKAZATEL OBDOBÍ PREDIKCE SKUTEČNOST
Míra nezaměstnanosti - ke konci období podle MPSV (v %) leden 2005 10.71 10.71
Míra nezaměstnanosti - ke konci období podle MPSV (v %)*/ leden 2005 . 9.8
Míra nezaměstnanosti - průměr za období podle VŠPS (v %) IV/04 8.5 8.2
Celková zaměstnanost v NH - VŠPS (mzr. změna v %) IV/04 -0.4 0.2
z toho: zaměstnanci vč. členů prod. družstev IV/04 0.1 1.1
             ostatní zaměstnaní IV/04 -2.8 -4.4
Průměrná nominální mzda v průmyslu (mzr. změna v %) prosinec 2004 . 4.6
Průměrná nominální mzda v průmyslu (mzr. změna v %) IV/04 . 6.0
Průměrná nominální mzda ve stavebnictví (mzr. změna v %) prosinec 2004 . 1.5
Průměrná nominální mzda ve stavebnictví (mzr. změna v %) IV/04 . 4.2
*/ Podle nové metodiky  
Pramen: MPSV, ČSÚ 
 

1.1 Zaměstnanost, nezaměstnanost 
 
Předběžné údaje VŠPS potvrzují obrat ve vývoji zaměstnanosti. Vyšší než očekávaný počet 
zaměstnanců včetně členů produkčních družstev (o 42 tisíc osob) byl ve velké míře 
zaznamenán v odvětvích nepodnikatelské sféry. Podrobnější analýza vývoje zaměstnanosti 
bude provedena po zveřejnění všech údajů VŠPS za 4. čtvrtletí. Přírůstky počtu zaměstnanců 
korespondují se zlepšující se očekávanou zaměstnaností v konjunkturních šetřeních 
v průmyslových podnicích v průběhu roku 2004. Tento trend pokračoval i v lednu 2005. 
K úbytku počtu podnikatelů v údajích VŠPS dochází kromě administrativních vlivů i vlivem 
zvyšujícího se počtu zaměstnanců.7 Podle údajů České správy sociálního zabezpečení v roce 
2004 přestalo podnikat 53 tis. osob a v lednu 2005 celkem 17 tis. osob. 
 
Zvyšující se poptávku po práci indikují také vyšší počty nově hlášených volných pracovních 
míst na úřadech práce, přičemž tento trend pokračoval i v lednu 2005. Registrovaná míra 
nezaměstnanosti se vyvíjí v souladu s predikcí z 1. SZ, ke konci ledna dosáhla podle původní 
metodiky MPSV 10,7 %,  v nové metodice 9,8 %. Míra registrované nezaměstnanosti se po 
sezónním očištění nadále podle našich předpokladů mírně snižuje. Stagnace, resp. její mírný 
nárůst v minulých dvou měsících v důsledku vysokého počtu nově hlášených nezaměstnaných 
osob na úřadech práce, byla pravděpodobně přechodného charakteru. Snižování míry 
registrované nezaměstnanosti je dle očekávání cyklického charakteru. To dokládá posun 
Beveridgeovy křivky směrem nahoru a doleva. Nové informace o vývoji zaměstnanosti  
a nezaměstnanosti nesignalizují výraznější rizika nenaplnění prognózy vývoje na trhu práce  
z 1. SZ.  
 

                                                 
7 V údajích VŠPS je sledována zaměstnanost v jediném nebo hlavním zaměstnání. Jestliže zaměstnanec vedle 

hlavního zaměstnání podniká, potom v době recese se jeho podnikání stává hlavním zaměstnáním. V době 
ekonomického oživení pozorujeme zdánlivý úbytek počtu podnikatelů. Podle údajů VŠPS k výraznějšímu 
úbytku samostatných podnikatelů dochází od 2. čtvrtletí 2004. 
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Vývoj nezaměstnanosti a Beveridgeova křivka (sez. očištěné údaje) 
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1.2 Mzdy, příjmy z mezd, produktivita práce, platy, jednotkové mzdové náklady 
 
Zveřejněné údaje o mzdovém vývoji v průmyslu a stavebnictví signalizují pro 4. čtvrtletí 
roku 2004 riziko mírně nižšího růstu mezd v podnikatelské sféře než předpokládala 1. SZ  
(6,8 %). V celém 4. čtvrtletí 2004 vzrostla průměrná měsíční mzda v průmyslu meziročně  
o 6,0 %  a ve stavebnictví o 4,2 % (průměr publikovaných měsíčních údajů).   
 
Umírněný mzdový vývoj v odvětvích nesignalizuje změnu vnímání inflačních tlaků. 
Nominální jednotkové mzdové náklady ve 4. čtvrtletí se v průmyslu meziročně snížily            
o 3,5 %. 
 
Nominální mzda v podnikatelské sféře a v průmyslu 
(mzr. změny v %, predikce z 1. SZ) 
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2  Ekonomický růst a jeho složky 
 

Meziroční reálný růst v % Období Skutečnost 
Průmyslová výroba prosinec 2004 8,3 
Průmyslová výroba 4. čtvrtletí 2004 9,1 
Stavební výroba prosinec 2004 1,3 
Stavební výroba 4. čtvrtletí 2004 4,7 
Tržby v maloobchodě prosinec 2004 3,0 
Tržby v maloobchodě 4. čtvrtletí 2004 4,1 
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Nově dostupné údaje o vývoji nabídkové strany, konjunkturních šetření  
a hospodářských výsledků podniků potvrzují vyznění lednové prognózy ve smyslu 
pokračujícího růstu HDP ve 4. čtvrtletí loňského roku přibližně na úrovni 3,5 %. 
Aktuální vývoj dílčích indikátorů spotřebitelského sentimentu podporuje předpoklad  
o mírném zrychlení růstu spotřeby domácností v letošním roce. Příznivý vývoj obchodní 
bilance a cen zahraničního obchodu v závěru loňského roku  signalizuje  pokračování 
relativně vysokého růstu reálného vývozu a oproti prognóze příznivější vývoj deficitu 
čistého vývozu. Indikátory nabídkové strany a metody na bázi předstihových ukazatelů 
však nesignalizují růst HDP vyšší, než odpovídá aktuální prognóze. Lze předpokládat, 
že zpomalení růstu dovozu částečně souvisí s nižším než očekávaným růstem domácí 
poptávky.  
 
Stavební výroba. Meziroční růst stavební výroby za 4. čtvrtletí dosáhl 4,7 % (za prosinec 
1,3 %) při růstu počtu pracovníků o 4,2 % a růstu produktivity o 0,5 %. Sedmým měsícem 
pokračoval proinflační růst nominálních jednotkových mzdových nákladů (ve 2. pololetí 
zhruba o 6,0 %). Počet vydaných stavebních povolení ve 4. čtvrtletí 2004 meziročně poklesl  
o 2,0 %, ale reálné náklady těchto povolení nadále rychle rostly (kolem 20,0 %). Růst 
stavebních zakázek za 1.– 3. čtvrtletí v b.c. dosáhl 30,0 %.  
 
Index průmyslové produkce ve 4. čtvrtletí meziročně vzrostl o 9,1 % (v prosinci o 8,3 %), 
na tomto růstu se podílel výlučně růst produktivity. Za rok 2004 růst indexu průmyslové 
produkce dosáhl 9,9 % při růstu produktivity kolem 10,5 %. Meziroční růst nových zakázek 
v prosinci dosáhl 19,3 %, nové zakázky ze zahraničí vzrostly o 16,9 %, tuzemské zakázky 
zhruba o 25,0 %. Objem nových zakázek za 4. čtvrtletí 2004 byl meziročně o 21,4 %, tj. 
reálně asi o 13 %, vyšší. Vývoj zakázek v předchozích šesti měsících signalizuje pokračování 
růstu průmyslu na úrovni kolem 5 – 10 % i v dalším čtvrtletí. Nominální jednotkové mzdové 
náklady v průmyslu zůstávaly výrazně protiinflační (ve 2. pololetí meziroční pokles o 2,0 %). 
 
Konjunkturální očekávání podnikatelů v souhrnu setrvávají zhruba na úrovni v červnu roku 
2004. V lednu se snížila očekávání v průmyslu, naopak se zlepšila očekávání ve stavebnictví. 
Přetrvávající poměrně příznivá očekávání v průmyslu i nadále těží zejména z vývoje 
zahraničního obchodu (nové exportní kapacity, růst zahraničních zakázek v říjnu – listopadu  
o cca 24,0 %).   
 
Tržby v maloobchodě ve 4. čtvrtletí vzrostly meziročně o 4,1 % (v prosinci o 3,0 %). Vztah 
tržeb v maloobchodě a spotřeby domácností je poměrně volný, a proto lze říci, že uvedený 
údaj je v souladu s predikcí spotřeby domácností z 1. SZ, resp. ji nezpochybňuje. 
 
Tržby za služby ve 4. čtvrtletí 2004 se obdobně jako v předchozím čtvrtletí v jednotlivých 
odvětvích vyvíjely rozdílně: meziročně vzrostly v dopravě (o 2,4 %, snížení proti 3. čtvrtletí  
o 2,5 p.b.), v ostatních podnikatelských činnostech (o 2,3 %) a ve spojích (o 2,5 %), v těchto 
dvou odvětvích zůstala meziroční míra růstu na stejné úrovni jako ve 3. čtvrtletí. Naopak se  
snížily tržby v odvětví osobních služeb (o 4,3 %), v ubytování a stravování (o 2,4 %). Zde 
byla míra poklesu také zhruba stejná jako ve 3. čtvrtletí. V činnostech v oblasti výpočetní 
techniky poklesly tržby velmi výrazně (o 9,2 %), výsledek byl také zřetelně horší než ve  
3. čtvrtletí. V souhrnu tržby za služby (vč. maloobchodu) meziročně reálně vzrostly o 2,6 % 
(ve 3. čtvrtletí o 2,0 %), zejména vlivem mírného zvýšení míry růstu tržeb v maloobchodě. 
Dovoz ve 4. čtvrtletí meziročně vzrostl v b.c. o 13,9 % (ve 3. čtvrtletí o 22,7 %). 
 
Hospodářské ukazatele nefinančních podniků. Ve 3. čtvrtletí pokračoval příznivý vývoj jak 
kvantitativních, tak i kvalitativních hospodářských čísel v sektoru nefinančních podniků. 
Celkový hospodářský výsledek před zdaněním ve 3. čtvrtletí meziročně vzrostl o zhruba  
o 37 % (za 1.– 3. čtvrtletí o 24,0 %). Rentabilita vlastního kapitálu dosáhla za 1. až 3. čtvrtletí 
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11,3 % (ve stejném období m.r. 9,7 %) a rentabilita nákladů 6,9 % (6,1 %). Snížil se počet 
ztrátových podniků (meziročně o 19 %) a podniků se záporným vlastním kapitálem (o 13 %). 
Dále zrychlil obrat aktiv. Snížila se doba obratu zásob. Nákladové úroky firem dosáhly za  
1.– 3. čtvrtletí celkem asi 22,5 mld. Kč a byly o 6,2 % nižší ve srovnání se stejným obdobím 
m.r. Objem poskytnutých úvěrů se ke konci roku 2004 meziročně zvýšil o 7,5 %, v porovnání 
s údaji za první pololetí to znamená mírné zrychlení úvěrové expanze.  
 
Na základě nově dostupných údajů byly aktualizovány výsledky metod krátkodobé prognózy 
HDP na bázi předstihových a koincidenčních indikátorů. Průměr odhadu meziročního růstu 
HDP ve 4. čtvrtletí 2004 na bázi těchto metod se nachází na hodnotě 3,2 %. Oproti 1. SZ se 
tak odhad pomocí těchto metod snížil o necelou 0,1 %.  
 
Výsledky metod na bázi předstihových a koincidenčních ukazatelů  
(HDP v s.c., meziroční změny v %) 
Metody Q1 2004 Q2 2004 Q3 2004 Q4 2004
CQE 1 3.6
CQE 2 3.0
SURE 3.2
LQE 3.1
průměr metod 3.5 3.9 3.6 3.2  
 
Indikátory spotřeby domácností. Ve 4. čtvrtletí 2004 došlo u českých domácností ke 
zlepšení stavu veřejného hospodářského mínění. Toto zlepšení potvrzují jak údaje společnosti 
Ecoma plus, tak i ČSÚ. Podle obou průzkumů se zlepšilo zejména hodnocení očekávaného 
vývoje české ekonomiky. V prosinci 2004 se oproti září podle společnosti Ecoma plus 
zlepšilo i hodnocení očekávaného vývoje cen a očekávané životní úrovně, zatímco hodnocení 
dosavadní životní úrovně se v podstatě nezměnilo. Zlepšení spotřebitelského klimatu 
pokračovalo podle ČSÚ i v lednu 2005, kdy došlo k dalšímu zlepšení hodnocení očekávané 
ekonomické situace. Uvedené zlepšení veřejného hospodářského sentimentu je v souladu 
s prognózou mírného růstu spotřeby domácností ve 4. čtvrtletí 2004, respektive jeho mírného 
zrychlení v průběhu letošního roku.  
 
Odhad salda čistého vývozu. Na základě předběžných výsledků obchodní bilance a bilance 
služeb za 4. čtvrtletí 2004 (při zohlednění očekávaného zvýšení vývozu služeb o 1 mld. Kč)  
a výsledků cen zahraničního obchodu za říjen a listopad 2004 vychází propočet čistého 
vývozu ve stálých cenách za 4. čtvrtletí 2004 na úrovni cca -67,2 mld. Kč. Odhadovaný 
deficit je ve srovnání s jeho predikcí z 1. situační zprávy (-84,2 mld. Kč) nižší přibližně  
o 17 mld. Kč. Celkový vývoz zboží a služeb by přitom měl oproti predikci být nižší přibližně 
o 11 mld. Kč a dosáhnout 445 mld. Kč. V meziročním srovnání takto odhadnutý vývoz 
dosahuje růstu 18,6 % (o 3 procentní body méně oproti prognóze). Celkový dovoz podle 
odhadu dosáhl 512,2 mld. Kč (oproti prognóze méně o cca 28 mld.), což odpovídá 
meziročnímu růstu 13,0 % (oproti prognóze méně o 6,2 procentního bodu). Zpomalení růstu 
reálných dovozů je pravděpodobně z velké části důsledkem výrazného zpomalení meziroční 
dynamiky dovozů investiční povahy. Jejich nominální růst se z dvojciferných hodnot 
v prvních třech čtvrtletích v závěru minulého roku propadl na necelé 1 %. Na základě 
zmíněného vývoje lze usuzovat, že příznivější saldo obchodní bilance a předpokládané saldo 
čistého vývozu částečně souvisí s nižším růstem hrubé tvorby kapitálu, než předpokládala 
lednová prognóza. Nelze zcela vyloučit hypotézu, že zlepšení salda zahraničního obchodu se 
projeví do vyššího růstu HDP. Avšak odhady na bázi předstihových a koincidenčních 
ukazatelů nabídkové strany tento předpoklad nepotvrzují.  
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3   Vývoj platební bilance 
 
Na základě předběžných8 měsíčních údajů dosáhla platební bilance za rok 2004 mírného 
přebytku (zvýšení devizových rezerv) 6,8 mld. Kč. Běžný účet skončil schodkem 142,6 mld. 
Kč a finanční účet bez změny devizových rezerv vykázal přebytek 165,8 mld. Kč. Souhrnně 
lze vývoj platební bilance charakterizovat jednak výrazným meziročním snížením schodku 
obchodní bilance, které však bylo částečně kompenzováno dalším prohlubováním schodku 
bilance výnosů v důsledku růstu odlivu dividend nerezidentů, a dále změnou toků dluhového 
kapitálu v rámci portfoliových investic. Vývoj platební bilance byl celkově v souladu s její 
roční predikcí.   
 

Běžný účet (v mld. Kč)                                      Finanční účet (v mld. Kč) 
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V prosinci 2004 skončila platební bilance mírným přebytkem (zvýšením devizových rezerv) 
1,0 mld. Kč. Schodek běžného účtu představoval 18,3 mld. Kč a meziročně se snížil  
o 8,3 mld. Kč. Přebytek finančního účtu (bez vlivu změny devizových rezerv) dosáhl  
36,9 mld. Kč a meziročně se zvýšil o 4,0 mld. Kč. 
 
V rámci běžného účtu se v roce 2004 výkonová bilance vyvíjela velmi příznivě a skončila 
schodkem pouze 7,9 mld. Kč. Schodek obchodní bilance představoval 20,6 mld. Kč (predikce 
předpokládala 27 mld. Kč) a meziročně se snížil o 48,8 mld. Kč. Přebytek bilance služeb 
přitom meziročně stagnoval na 13 mld. Kč (12,7 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 23,7 mld. Kč) na 140,3 mld. Kč. Bilance běžných převodů skončila jen mírným 
přebytkem 5,7 mld. Kč (při jeho meziročním snížení o 9,9 mld. Kč). Podíl schodku běžného 
účtu na HDP dosáhl v roce 2004 dle odhadu cca 5,1 % HDP. Predikce očekávala pro rok 2004 
schodek běžného účtu ve výši 150 mld. Kč (5,4 % HDP). 
 
V rámci finančního účtu činilo saldo přímých zahraničních investic za rok 2004  
102,7 mld. Kč, tj. 3,7 % HDP (predikce předpokládala 119 mld. Kč). Hlavní příčinou 
odchylky skutečnosti od predikce byl nižší než očekávaný příliv kapitálu ze zahraničí ve výši 
cca 20 mld. Kč. Z toho přibližně polovinu představoval odlišný způsob financování 
automobilky v Kolíně (bankovní úvěr místo PZI). Meziroční zvýšení salda PZI  
o 36,3 mld. Kč bylo především důsledkem nižší základny bazického roku, související se 

                                                 
8 Definitivní čtvrtletní údaje za rok 2004 již budou zohledňovat vypořádání pohledávky vůči Sýrii.  
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změnou vlastníka Telecomu (odliv PZI ve výši cca 50 mld. Kč). V prosinci 2004 byl vykázán 
odliv ve výši 1,4 mld. Kč vlivem jednorázové úhrady investice ČEZu v Bulharsku a prakticky 
absence přílivu kapitálu ze zahraničí. Čistý příliv portfoliových investic činil 62,2 mld. Kč 
(predikce 60 mld. Kč). Byl spojený především se zájmem nerezidentů o vládní dluhopisy. 
Ostatní investice bez bankovního sektoru činily 51,1 mld. Kč (prognóza 40 mld. Kč), z toho 
investice vlády dosáhly 13,1 mld. Kč a podniků 37,9 mld. Kč. Čerpání úvěrů podnikovým 
sektorem bylo ve srovnání s očekáváním vyšší, z velké části však v důsledku zmíněného 
odlišného způsobu financování automobilky v Kolíně. Bankovní sektor vykázal odliv kapitálu 
ve výši 48,6 mld. Kč, přičemž v prosinci došlo ke snížení odlivu o téměř 31 mld. Kč.  
 
Obchodní bilance. V prosinci 2004 skončila obchodní bilance schodkem ve výši 7,6 mld. Kč 
(predikce předpokládala 14 mld. Kč), což v meziročním srovnání znamená její zlepšení  
o 12,3 mld. Kč. Meziroční tempo růstu vývozu bylo i v prosinci značně vysoké (18,5 %), růst 
dovozu však dosáhl pouze 6,4 %, a to zejména v důsledku jen nevýrazného růstu dovozu 
strojů (o 2,2 %). Z hlediska zbožové struktury došlo v prosinci k výraznému meziročnímu 
zlepšení salda především u skupiny 7 - strojů (o 9,8 mld. Kč) při jeho přechodu ze schodku do 
přebytku. Proti zlepšování celkové bilance naopak působilo zejména meziroční zhoršení salda 
skupiny 8 - různé průmyslové výrobky (prohloubení schodku o 0,8 mld. Kč).  
 
Meziroční snížení schodku obchodní bilance za rok 2004 o 49,2 mld. Kč bylo z větší části 
(cca 28 mld. Kč) důsledkem příznivého cenového vlivu (kladné meziroční změny směnných 
relací). Příspěvek příznivého věcného vlivu (včetně pozitivního strukturálního vlivu) byl sice 
menší (cca 21 mld. Kč), nicméně významný. Fakticky se generoval pouze ve skupině strojů, 
resp. v jejích vybraných podskupinách (dosáhl cca 56 mld. Kč). Rovněž v běžných cenách se 
za celý rok 2004 meziročně výrazně zlepšilo pouze saldo skupiny strojů (její přebytek se 
zvýšil o 69,4 mld. Kč). Největší meziroční zhoršení salda naopak v minulém roce 
zaznamenala zejména skupina různých průmyslových výrobků (snížení přebytku  
o 4,8 mld. Kč).   
 
 
12ti-měsíční klouzavé úhrny salda obchodní bilance, mld. Kč    Faktory mzr. změny celkového salda za r. 2004, mld. Kč 
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4   Spotřebitelské ceny a ostatní cenové okruhy  
 
4.1 Spotřebitelské ceny 
 

Období       meziměsíčně v %        meziročně v %
predikce 1.SZ skutečnost predikce 1.SZ skutečnost

Index spotřebitelských cen 0,9 0,7 1,9 1,7
Regulované ceny  leden 2005 1,7 2,2 2,4 2,9
Čistá inflace 0,7 0,3 1,3 0,9
Ceny potravin, nápoje, tabák - čisté 1,0 0,5 0,9 0,4
Korigovaná inflace bez PH 0,8 0,5 1,4 1,1
Ceny pohonných hmot - čisté -2,7 -4,3 3,9 2,2
Primární dopady změn daní v nereg. cenách v p.b. -0,06 -0,06 0,35 0,35  
 

Spotřebitelské ceny v lednu 2005 zaznamenaly sice vyšší meziměsíční růst, ale tento růst byl 
nižší než by odpovídalo lednové sezónnosti a předešlému vývoji. Odrazilo se to ve vývoji 
čisté inflace, která zaznamenala nejnižší lednovou hodnotu od roku 1990. Na růstu celkové 
inflace se tak podílely především regulované ceny (0,48 procentními body). Vzrostly zejména 
ceny elektřiny (4,9 %), regulovaných položek zdravotnictví (5,4 %), plynu (1,4 %), tepla  
(2,6 %), vodného (3,6 %) a stočného (4,6 %). Od počátku roku dále došlo k přesunutí 
několika položek z oblasti kulturních a sportovních služeb do nižší sazby DPH (vstupenka do 
bazénu, na lyžařský vlek, na fotbalové utkání, apod.). Primární dopady těchto změn byly cca  
-0,06 p.b. Ve skutečnosti však k žádnému poklesu dotčených cen nedošlo, naopak jejich ceny 
rostly.  
 
V rámci čisté inflace rostly shodným tempem ceny potravin a korigovaná inflace bez 
pohonných hmot (o 0,5 %) a opět významně poklesly ceny pohonných hmot. Růst cen 
potravin ovlivnil nejvíce růst cen alkoholických nápojů, zeleniny a nealkoholických nápojů, 
ale ceny některých skupin položek cen potravin dokonce poklesly (pekárenské výrobky, 
maso, ovoce). Za hlavní příčinu nízkého růstu cen potravin považujeme velkou konkurenci na 
našem trhu při příznivém vývoji nákladových faktorů a přetrvávající záporné produkční 
mezeře. Z položek korigované inflace bez PH byly zaznamenány vyšší růsty u cen rekreací  
a u ubytovacích a stravovacích služeb, naopak např. více poklesly ceny ve skupině odívání  
a obuv. V případě korigované inflace bez PH není lednová hodnota významně nižší, než by 
odpovídalo běžné sezónnosti jako u cen potravin. Pravděpodobně i zde působilo více 
protiinflačně silné konkurenční prostředí na našem trhu a příznivý vývoj vnějších 
nákladových faktorů (především posilování kurzu Kč k EURu). Totéž lze říci i o vývoji cen 
PH, které klesaly více, než jsme očekávali. 
  
Pohled do struktury spotřebitelských cen z hlediska rozdělení na obchodovatelné  
a neobchodovatelné komodity (viz graf) ukazuje, že v lednu letošního roku došlo k poměrně 
výraznému poklesu meziroční inflace u všech jejích složek. 
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Meziroční růst jednotlivých skupin cen (neočištěných o vliv změn daní, v %) 
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Rizika (změny) predikce z 1. SZ 2005 
 
U regulovaných cen je odchylka skutečnosti od predikce z 1. SZ 2005 cca 0,5 p.b. 
(skutečnost byla vyšší), přičemž 0,4 p.b. z toho bylo způsobeno neočekávaným růstem 
regulovaných cen ve skupině zdravotnictví o 5,4 %. Většina zbylé části chyby byla způsobena 
mírně vyšším růstem cen elektřiny (predikce 4,3 %, skutečnost 4,9 %). Predikci růstu dalších 
položek regulovaných cen v dalším průběhu roku 2005 zatím není důvod měnit. Nová 
predikce by tak byla ovlivněna (zvýšena) jen promítnutím lednové odchylky od predikce. 
Rovněž zatím není důvod měnit predikci na rok 2006. Nebyla ale snížena ani rizika této 
predikce směrem dolů (viz lednová situační zpráva).  
 
V oblasti predikce dopadů změn nepřímých daní nemáme žádné nové informace, které by 
vedly ke změně predikce z 1. SZ.  
 
Ceny pohonných hmot zaznamenaly v lednu vyšší pokles, než předpokládala predikce. Na 
druhou stranu jsou aktuální ceny ropy na světových trzích významně vyšší než předpokládal 
scénář 1. SZ. Týdenní šetření cen pohonných hmot potvrzují, že na tento růst cen ropy již 
začaly reagovat ceny pohonných hmot v tuzemsku poměrně rychlým růstem.  
 
Predikce mzm. vývoje cen potravin se v lednu nenaplnila (skutečný růst byl o 0,5 p.b. nižší). 
Navíc týdenní šetření ukazují, že dojde velmi pravděpodobně k chybě predikce stejným 
směrem i v únoru. Tento vývoj cen potravin jednoznačně představuje protiinflační rizika 
predikce cen potravin v nejbližším období. Na druhou stranu nelze zjednodušeně (bez 
proběhnutí celého predikčního procesu) říci, zda by tato odchylka od predikce vedla ke 
snížení predikcí růstů cen potravin jen v nejbližším období nebo zda by byla snížena predikce 
cen potravin v celém predikčním horizontu.  
 
Predikce korigované inflace bez PH byla v lednu nižší, než skutečnost o 0,3 p.b. Hlavní roli 
při vzniku odchylky pravděpodobně hrála sílící konkurence na tuzemském trhu (vyšší než 
předpokládané protiinflační působení poptávkových faktorů - záporné mezery výstupu), což 
poprvé vedlo i k potlačení vánočních sezónností. Z důvodu sílící konkurence připadá v úvahu 
i posun sezónností obecně (posunování výprodejů dopředu). Významnou roli ale bude hrát  
i (oproti předpokladům) apreciovanější kurz Kč k EURu – 1. SZ předpokládala kurz v lednu 
30,80 Kč/EUR a skutečnost byla 30,31 Kč/EUR, tj. rozdíl o 1,6 %. Z aktuálního vývoje 
korigované inflace bez PH a kurzu Kč tedy vyplývají mírná protiinflační rizika predikce  
z 1. SZ pro nejbližší období.  
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Chyba v predikci celkové mzm. spotřebitelské inflace za leden byla směrem dolů (proti 
predikci vyšší meziroční růst regulovaných cen byl převážen nižším růstem položek čisté 
inflace). Pro krátkodobý horizont nové informace ukazují protiinflační rizika predikce z 1. SZ 
u cen potravin a korigované inflace bez PH. Predikce regulovaných cen na další měsíce by se 
neměnila (tato predikce má ale rovněž rizika spíše směrem dolů, viz 1. SZ). Souhrnně jsou 
tedy rizika predikce z lednové prognózy vychýlena na nejbližší měsíce směrem dolů.  
 
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 4.čtvrtletí 2004 
Ceny průmyslových výrobců 1/2005 7,52) 7,2 6,8 
Ceny zemědělských výrobců 1/2005 -3,1 2) -5,2 7,8 
Dovozní ceny  12/2004 3,81) 0,1 1,8 
1) Predikce  průměrné hodnoty za 4. čtvrtletí 2004 z 1. SZ 2005 
2) Predikce  průměrné hodnoty za 1. čtvrtletí 2005 z 1. SZ 2005 
 
Vývoj dovozních cen v prosinci jakož i vývoj cen průmyslových i zemědělských výrobců 
v lednu 2005 působil oproti lednové prognóze protiinflačním směrem. Zatímco v případě 
cen výrobců jde o relativně malé odchylky, které mohou být alespoň částečně 
vykompenzovány  vývojem v příštích měsících, v případě dovozních cen jde o výraznější 
odchylku, jejíž zpožděné působení bude v prvním pololetí 2005 vytvářet nižší inflační 
tlaky, než bylo prognózováno. 
  
V meziročním srovnání se dovozní ceny v prosinci 2004 zvýšily pouze o 0,1 %. Nejvíce 
vzrostly - i přes další zpomalení svého růstu - ceny nerostných paliv (o 14,1 %). Naopak 
nejvíce se snížily dovozní ceny strojů a dopravních prostředků (o 4,2 %), jejichž pokles 
současně nejvýznamněji přispěl k zmírnění růstu celkového indexu. Meziroční růst dovozních 
cen ve 4. čtvrtletí 2004 (1,8 %) byl ve srovnání s jejich čtvrtletní predikcí z 1. situační zprávy, 
předpokládající jejich zvýšení o 3,8 %, nižší, a to ve všech složkách dovozních cen, kde se 
projevil jak rychlejší než očekávaný pokles cen surovin a polotovarů v závěru roku 2004, tak  
i výraznější reakce na  apreciaci koruny ve druhé polovině loňského roku. 
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Struktura meziročního růstu dovozních cen (v p.b., resp. v %) 
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Meziroční růst cen průmyslových výrobců  v lednu zpomalil na 7,2 % z prosincových  
7,7 %. Tento vývoj byl ovlivněn především zpomalením růstu cen v odvětví koksu  
a rafinérských ropných výrobků na 33,2 % ze 46,2 % v minulém měsíci a zmírněním tempa 
růstu cen v odvětví základních kovů, hutních a kovodělných výrobků na 27,1 % z 28,9 %  
v prosinci. Zvolnilo také meziroční tempo růstu cen v odvětví potravinářských výrobků, 
nápojů a tabákových výrobků na 2,1 % z 2,6 % v prosinci. Opačný vývoj měly ceny 
elektrické energie růstem o 8,0 % ze 3,6 % v prosinci minulého roku. Při hodnocení podle 
hlavních průmyslových skupin se nejvíce zvýšily meziročně ceny energií o 13,2 %  
a meziproduktů o 10,2 %. Vývoj cen průmyslových výrobců v lednu 2005 (7,2 % mzr.) byl 
sice mírně nižší, než očekává aktuální prognóza ČNB z 1. SZ (v průměru 7,5 % pro  
1. čtvrtletí), v zásadě je však trend snižování meziročního růstu cen průmyslových výrobců 
v souladu s očekáváními ČNB. Rozdíl mezi prognózou a skutečností nastal díky nižšímu růstu 
cen v odvětví výroby elektřiny - zde prozatím nedošlo k tak výraznému růstu cen elektřiny,  
jaký byl avizován v závěru roku 2004. Tento stav se však vzhledem k průběžnému uzavírání 
nových smluv mezi výrobci a odběrateli elektřiny pravděpodobně v příštích měsících změní. 
Vývoj v ostatních odvětvích odpovídá očekáváním ČNB. 
 
Struktura meziročního růstu cen průmyslových výrobců (v p.b., resp. v %) 
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V meziročním srovnání byly ceny zemědělských výrobců v lednu poprvé od června 2003 
meziročně nižší, a to o 5,2 % (v prosinci byly vyšší o 2,4 %). Ceny rostlinných výrobků byly 
nižší v úhrnu o 29,6 %, což je vůbec největší zaznamenané meziroční snížení cen od roku 
1992, odkdy se indexy tímto způsobem počítají. Pokračoval pokles cen brambor (o 65,2 %)  
a zeleniny (o 46,4 %), dále ovoce (o 22,2 %) a obilovin (o 22,0 %, zejména pšenice). Ceny 



 31   

živočišných výrobků vzrostly o 13,1 % v důsledku zvýšení cen jatečného skotu o 18,6 %  
a prasat o 37,6 %, dále mléka o 5,8 % a drůbeže o 2,1 %. Ceny vajec klesly o 27,7 %. 
 
Ceny zemědělských výrobců a jejich predikce z 1. SZ (s.o.p.r. = 100) 
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Meziroční růst cen zemědělských výrobců  leden 2005 (-5,2 %) je mírně hlubší než  predikce 
z 1. SZ (průměrně mzr. pokles  o 3,1 % v 1.Q 2005), v zásadě však jak celkový vývoj, tak  
i jeho struktura naplňuje předpoklad prognózy ČNB o celkovém meziročním poklesu cen 
zemědělských výrobců na počátku roku 2005. V první polovině roku 2005 je očekáván růst 
cen živočišné produkce v návaznosti na zlepšené odbytové možnosti v zemích EU. U cen 
rostlinné produkce naopak předpokládáme nadále výrazné meziroční poklesy cen vlivem 
příznivé úrody z roku  2004. 
 
 

5   Peníze a úvěry 
 
Peníze  
Růst peněžního agregátu M2 se v prosinci dále zpomalil na 4,4 %9, což  signalizuje možnost 
zpomalení růstu HDP ve 4. čtvrtletí 2004. Nelze však opomenout, že v uvedeném vývoji se 
projevila také vysoká výchozí základna předchozího roku. Nižší růst byl zaznamenán  
u peněžního agregátu M1 i u kvazi-peněz. Podíl M1 na M2 se mírně snížil na 52,2 %. Nadále 
však zůstává na relativně vysoké úrovni. Vývoj struktury peněžních agregátů včetně podílu 
M1 na M2 ukazují následující tabulka a graf. 
 
Meziroční přírůstky peněžních agregátů                   Meziroční přírůstky jednodenních  
(průměry za čtvrtletí, stavy ke konci období, v %)        vkladů a podíl M1 na M2 (v %) 

II/04 III/04 IV/04  11/04  12/04

Podíl 
absolutních 
stavů na M2 

12/04

M1 15,6 12,7 8,8 9,9 6,6 52,2
    Oběživo 8,9 7,7 6,7 6,1 7,0 12,8
    Jednodenní vklady 18,0 14,4 9,6 11,2 6,5 39,3
M2-M1 (kvazi - peníze) 3,2 3,3 3,5 3,1 2,1 47,8
    Vklady s dohod.splatností 4,1 3,7 3,5 2,8 1,3 36,6
        Neobchodov.cenné papíry 47,6 29,1 21,6 21,9 10,4 5,8
    Vklady s výpovědní lhůtou -3,5 -1,1 4,2 3,6 7,1 10,8
    Repo operace 95,6 75,7 -10,8 8,2 -32,7 0,4
M2 9,2 8,0 6,2 6,6 4,4 100,0
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9   Roční míra růstu peněžního agregátu M2 propočtená dle metodiky ECB upravená o přecenění, kurzové vlivy  

a ostatní vlivy poklesla ze 7,9 % v listopadu na 5,8 % v prosinci 2004. 
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Ve struktuře peněžního agregátu M2 nadále rostl rychleji peněžní agregát M1, jehož 
meziroční dynamika však v prosinci poklesla na 6,6 %10. Snížení dynamiky se dotýká  
jednodenních vkladů, které bylo patrné především u neměnových finančních institucí  
(pokles o 40,3 %). Převážná většina těchto vkladů byla přesunuta do vkladů s dohodnutou 
splatností a neměla tudíž zásadní vliv na vývoj širšího peněžního agregátu M2 jako celku. 
Dynamika jednodenních vkladů se však snížila i u nefinančních podniků (z 15,5 % 
v listopadu na 6,7 % v prosinci 2004). Naopak u domácností v prosinci stagnovala (ve výši 
10,4 %), i když v celém roce 2004 v souladu s nižším růstem spotřebních výdajů klesala. 
Vývoj jednodenních vkladů nefinančních podniků může signalizovat nižší kumulaci vnitřních 
finančních zdrojů.  
 
V listopadu se dále zpomalil růst kvazi-peněz (z 3,1 % v listopadu na 2,1 % v prosinci 2004). 
To se projevovalo zejména u vkladů s dohodnutou splatností nefinančních podniků. Naopak  
u domácností se v celé druhé polovině loňského roku zvyšovaly vklady s výpovědní lhůtou do 
3 měsíců. Podíl celkových vkladů s výpovědní lhůtou na M2 však zatím dosahuje pouhých 
10,8 %. Dynamika celkových vkladů s dohodnutou splatností zůstává vlivem poměrně nízké 
úrokové sazby výrazně nižší než u jednodenních vkladů. Úroková sazba z nových 
jednodenních vkladů v prosinci stagnovala ve výši 0,5 % u domácností a 0,7 %  
u nefinančních podniků. Úroková sazba z nových vkladů s dohodnutou splatností dosáhla  
u domácností 1,8 % a u nefinančních podniků 2,1 %.    
 
 
Úvěry 
Prosincové údaje o vývoji úvěrové emise potvrzují udržení poměrně vysokého meziročního 
růstu úvěrů (12,3 % oproti 12,1 % v listopadu)11. Pokračoval růst úvěrů nefinančním 
podnikům i domácnostem. Vývoj struktury úvěrů ukazuje následující tabulka a graf. 
 
Meziroční přírůstky úvěrů podnikům                   Meziroční přírůstky úvěrů nefinančním  
a domácnostem                                                         podnikům 
(průměry za čtvrtletí, stavy ke konci období, v %)    (v %) 

II/04 III/04 IV/04  11/04  12/04

Podíl 
absolutních 

stavů na 
celkových 
úvěrech     
12/04

Nefinanční podniky 2,4 5,6 8,0 6,4 6,7 51,9
    Úvěry do 1 roku 2,5 0,3 2,3 1,4 1,6 21,1
    Úvěry od 1 roku do 5 let 1,5 12,9 17,1 13,2 15,3 13,0
    Úvěry nad 5 let 3,0 7,2 9,1 8,3 7,0 17,8
Domácnosti 31,9 31,9 32,6 33,5 32,6 35,4
    Spotřebitelské úvěry 18,7 22,0 23,4 25,5 25,2 7,6
    Úvěry na bydlení 39,0 35,4 34,8 35,1 34,5 23,5
    Ostatní 22,0 32,3 38,6 39,9 36,7 4,3
Finanční neměn. instituce 7,7 0,9 -5,8 -7,1 -7,1 12,7
Úvěry celkem 11,1 12,3 12,9 12,1 12,3 100,0
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Růst úvěrů nefinančním podnikům se meziročně mírně zvýšil z 6,4 % v listopadu na 6,7 % 
v prosinci 2004. Rostla poptávka podniků po úvěrech s dlouhodobou splatností, což 
signalizuje udržení poměrně robustního růstu investic také v závěru loňského roku. V prosinci 
                                                 
10  Roční míra růstu peněžního agregátu M1 upravená dle metodiky ECB o přecenění, kurzové a ostatní vlivy se  

snížila z 11,5 % v listopadu 2004 na 8,3 % v prosinci 2004. 
11  Roční míra růstu úvěrů upravená dle metodiky ECB o přecenění, kurzové a ostatní vlivy rovněž mírně 

vzrostla z 14,6 % v listopadu na 15,3 % v prosinci 2004.  
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měly nadále rozhodující podíl (ve výši 43,5 %) nové úvěry s objemem nad 30 mil. Kč 
poskytnuté velkým podnikům. Podíl nových úvěrů s objemem do 30 mil. Kč poskytovaných 
obvykle malým a středním podnikům na nových úvěrech podnikům činil 14 %. Podíl 
kontokorentních úvěrů se v prosinci snížil na 42,5 %. Zrychlení růstu úvěrů však pokračovalo 
pouze u podniků pod zahraniční kontrolou, zatímco u domácích podniků stagnoval. Podmínky 
financování lze i nadále hodnotit jako příznivé, přestože úrokové rozpětí mezi úrokovou 
sazbou z úvěrů nefinančním podnikům se splatností do 1 roku a 1R PRIBOR se vlivem 
očekávané fáze hospodářského cyklu dále mírně zvýšilo.  
 
Meziroční dynamika úvěrů poskytovaných domácnostem zůstala, přes mírné prosincové 
zpomalení (z 33,5 % na 32,6 %), vysoká. Stálou převahu měly nadále hypoteční úvěry. 
Poptávka domácností po úvěrech byla vedle uvolněných úrokových podmínek podporována  
i nabídkou úvěrových produktů. Vývoj struktury úvěrů domácností ukazují následující grafy. 
 
Úvěry na bydlení (v %)                                     Spotřebitelské úvěry (v %) 
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Růst úvěrů na bydlení se v prosinci 2004 zpomalil na 34,5 %, přičemž růst úvěrů na bydlení 
se neurychluje již od 1. čtvrtletí loňského roku. To zřejmě souvisí i se stagnací cen 
rezidenčních nemovitostí po vstupu ČR do EU. Poptávka domácností po koupi bytů  
jako investice se rovněž snížila. Počet nově zahájených a dokončených bytů se ve  
3. čtvrtletí loňského roku dále neurychloval. Dynamika hypotečních úvěrů, které tvoří 59,3 % 
úvěrů na bydlení, v prosinci poklesla na 51,4 %. Podíl úvěrů na bydlení na anualizovaném 
hrubém disponibilním důchodu domácností se zvýšil z cca 10 % ve 4. čtvrtletí 2003 na cca  
13 % ve 3. čtvrtletí 2004.  
 
Mírné oživení spotřebitelských úvěrů zaznamenané ve druhé polovině loňského roku 
přetrvávalo i v prosinci 2004 (ve výši 25,2 %). Podíl spotřebitelských úvěrů na 
anualizovaném hrubém disponibilním důchodu se zvýšil z 3,7 % ve 4. čtvrtletí 2003 na 4,1 % 
ve 3. čtvrtletí 2004. Tento podíl byl i přes oživení výrazně nižší oproti úvěrům na bydlení. 
Oživení spotřebitelských úvěrů může souviset s vnímáním uvolněných úrokových sazeb ze 
strany domácností a může indikovat mírné zrychlování růstu spotřebních výdajů v závěru 
loňského roku. Jejich vývoj včetně spotřeby a hrubého disponibilního důchodu ukazuje 
následující graf. 
 
 
 
 
 



 34   

Meziroční přírůstky spotřebitelských úvěrů,  
spotřeby a hrubého disponibilního důchodu  
(v %) 
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Úroková sazba z nových úvěrů na bydlení od září stagnovala a v prosinci poklesla na 5,2 %. 
V souvislosti se snížením základní měnověpolitické úrokové sazby v lednu 2005 bylo 
některými hypotečními bankami avizováno její další snížení, přestože úroková sazba z úvěrů 
na bydlení je odvozována především od úrokové sazby 5R IRS (cca 90 % nových úvěrů na 
bydlení je totiž sjednáváno s fixní úrokovou sazbou na 5 let a déle). Snížení úrokové sazby 
z úvěrů na bydlení však bylo oproti úrokové sazbě 5R IRS menší, což vedlo k mírnému 
zvýšení úrokového rozpětí mezi těmito sazbami. Úroková sazba z nově poskytnutých 
spotřebitelských úvěrů činila v prosinci 14,4 % a z kontokorentních úvěrů 14,7 %. Úrokové 
rozpětí mezi těmito úrokovými sazbami a základní měnověpolitickou úrokovou sazbou se 
v posledním čtvrtletí loňského roku snižovalo. Vývoj úrokových sazeb z úvěrů na bydlení  
a spotřebitelských úvěrů ukazují následující grafy.  
 

Úroková sazba z úvěrů na bydlení                Úroková sazba ze spotřebitelských úvěrů         
domácnostem a 5R IRS (v %)                        a úroková sazba 2T REPO (v %)                       

Poznámka: Úrokové sazby z nově poskytnutých úvěrů jsou k dispozici od ledna 2004
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V.  NAPLŇOVÁNÍ PROGNÓZY V MĚNOVÝCH PODMÍNKÁCH                    
 
1   Domácí úrokové sazby a úrokový diferenciál 
 
Úrokové sazby na finančním trhu byly výrazně ovlivněny nečekaným snížením klíčových 
sazeb ČNB o 0,25 p.b. (s platností od 28. 1.). Na krátkém konci výnosové křivky se sazby 
snížily ve stejném rozsahu, ovšem sazby s delšími splatnostmi se snížily výrazněji a výnosová 
křivka se zploštila. Tento fakt lze interpretovat jako očekávání poměrně dlouhého období 
stability klíčových sazeb ČNB. Pokles sazeb, který byl nejvýrazněji zaznamenán u splatnosti 
1R, však pokračoval i po zveřejnění lednové inflace, jejíž hodnota se pohybovala pod 
očekáváním trhu. Někteří účastníci trhu začali spekulovat o dalším snížení klíčových sazeb 
ČNB, zvlášť pokud by se nezastavil posilující trend kurzu.  
 
Výnosová křivka na peněžním trhu má velmi mírně negativní sklon. Průměrný spread 
1R PRIBOR – 3M PRIBOR za 1.Q 2005 (do 16. 2.) činil 0,13 p.b. Trajektorie sazeb 
konzistentní s aktuální prognózou předpokládá spread 0,2 p.b. 3M PRIBOR se pohyboval na 
úrovni předpokládané základním scénářem prognózy.  
 
V primárních aukcích státních dluhopisů byly emitovány tři emise s originálními splatnostmi 
3R, 10R a 15R. Aukce se konaly podle nových pravidel, konkurenční část byla oddělena od 
nekonkurenční a poprvé se do nich mohli zapojit i nerezidenti. Všechny emise byly podle 
očekávání výrazně přepsány, průměrné výnosy dosáhly 2,60 %, 3,82 % a 3,88 %. MF 
pravděpodobně v březnu nebo dubnu emituje druhou emisi eurobondu, tentokrát v objemu  
1 mld. EUR a se splatností 15R. Emise by měla být zajištěna proti kurzovému riziku. 
 
Klientské úrokové sazby se v prosinci téměř nezměnily. Sazby z nově poskytnutých úvěrů 
dosáhly 6,1 %, sazby z termínovaných vkladů 1,9 %. Většina hypotečních bank oznámila, že 
v návaznosti na pokles repo sazby i ostatních sazeb na finančním trhu snižuje úrokové sazby 
z hypotečních úvěrů. Rozsah snížení dosahuje až 0,5 p.b. Reálné úrokové sazby se vyvíjejí 
odlišně v závislosti na deflování. Z pohledu ex post reálné sazby díky klesající inflaci rostou, 
z pohledu ex ante spíše stagnují. 
 
Průměrná hodnota úrokového diferenciálu (1R PRIBOR – 1R EURIBOR) dosahuje za 
dosavadní průběh 1.Q 2005 0,3 p.b., což je v souladu s prognózou. Aktuální hodnota 
tuzemské sazby (k 16. 2.) se pohybuje níže, zahraniční sazba odpovídá předpokladům 
referenčního scénáře. 
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Vývoj 12M PRIBORu a úrokového diferenciálu 
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2  Devizový kurz 
 
V listopadu obnovený trend relativně rychlého nominálního zhodnocování koruny trval i na 
počátku roku 2005. V důsledku pokračující apreciace se aktuální kurz koruny vůči euru na 
počátku druhé únorové dekády odchyloval od průměrné hodnoty na 1. čtvrtletí 2005 obsažené 
v lednové inflační prognóze o cca 3 %. Dosavadní průměrná hodnota odchylky kurzu koruny 
vůči euru v 1. čtvrtletí 2005 oproti předpokladům prognózy činila k 10. 2. cca 2 %. 
 
                        Denní vývoj kurzu koruny vůči EUR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hlavním faktorem vedoucím k posilování koruny je zřejmě pozitivní sentiment finančních 
trhů vůči středoevropským ekonomikám. Apreciace lokálních středoevropských měn je patrná 
ve všech zemích, i když intenzita apreciace je rozdílná a příčiny zřejmě částečně také. V ČR 
na rozdíl od ostatních středoevropských ekonomik nehraje významnější roli úrokový 
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diferenciál vůči euru, ale kromě společných charakteristik pro středoevropský región, jako je 
relativně vysoký hospodářský růst, zde působí též specifický faktor očekávání privatizace 
státního majetku poměrně značného rozsahu a výrazně se zlepšující obchodní bilance. 
Příznivý vývoj obchodní bilance v závěru loňského roku vedl, kromě ovlivnění očekávání, 
k výraznému snížení jinak tradičně vysoké poptávky po devizách na počátku roku. 
Neočekávané snížení MP úrokových sazeb o 0,25 p.b. a komentář o jejich výhledu 
v horizontu cca 1 roku měly přímý vliv na oslabení koruny až o 20 haléřů, účinek však byl 
pouze krátkodobý. Během týdne se kurz vrátil opět na výchozí úroveň před změnou sazeb, tj. 
cca 30 Kč/EUR. Apreciační trend koruny by se mohl obnovit v případě konverze většího 
objemu prostředků na devizovém trhu spojených s některými objemově většími transakcemi. 
 
 

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 
prvního čtvrtletí 2005. Zatímco tuzemské i zahraniční úrokové sazby se pohybují téměř 
v souladu s předpoklady prognózy, kurz koruny je ve srovnání s předpoklady prognózy 
apreciovanější.  
 
Srovnání nominálních úrokových sazeb a kurzu: prognóza a skutečnost 
 1Q 2005 – základní 

scénář 
1Q 2005 – 
skutečnost* 

16.2. – skutečnost 

3M PRIBOR** 2,4 2,4 2,2 
1R PRIBOR 2,6 2,6 2,2 
Nově poskytnuté úvěry 5,6 - - 
1R EURIBOR 2,3 2,3 2,3 
Kurz – CZK/EUR 30,80 30,21 30,06 
*
    Průměr za čtvrtletí do 16.2.2005 

** 3M PRIBOR není součástí měnových podmínek, v tabulce je uveden pouze pro srovnání. 
 
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. Vývoj rovnovážných veličin je předpokládán na 
úrovni lednové prognózy.  
 
Za těchto předpokladů je úroková složka měnových podmínek v dosavadním průběhu  
1.Q 2005 v souladu s očekáváním lednové prognózy. Kurzová složka měnových podmínek je 
však ve srovnání s prognózou přísnější. Celkově jsou tedy skutečné měnové podmínky 
v dosavadním průběhu 1.Q 2005 vůči lednové prognóze přísnější, a to v rozsahu cca 0,3 p.b. 
Pokles jednoletých sazeb a apreciace kurzu v posledním období tento náhled příliš nemění. 
Z pohledu současného vývoje (16. 2.) můžeme úrokovou složku měnových podmínek 
hodnotit jen jako velmi mírně uvolněnější oproti očekávání lednové prognózy (vývoj  
1R PRIBORu totiž tvoří pouze 50 % úrokové složky). Kurzovou složku potom hodnotíme ve 
srovnání s lednovou prognózou opět jako přísnější, a to i v porovnání s dosavadním průměrem 
za 1.Q 2005. Odchylky od standardního pohledu přes dosavadní průměry jsou však jednak 
poměrně malé, a jednak jdou opačným směrem. Celkově proto také současný (16. 2.) vývoj 
měnových podmínek zůstává ve srovnání s očekáváním lednové prognózy přísnější o 0,3 p.b.   
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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 domácích nominálních měnových podmínek pro budoucí měnovou politiku. 
Domácí úrokové sazby jsou téměř ve shodě se základním scénářem lednové prognózy 
a nominální devizový kurz koruny vůči euru je apreciovanější. To celkově implikuje ve 
srovnání s prognózou výrazně nižší 3M PRIBOR v následujících šesti čtvrtletích (průměrně 
cca o -0,55 p.b.). 
 
Bod „Domácí nominální měnové podmínky“ v Grafu rizik prognózy ovšem předpokládá 
původní trajektorii 1R EURIBORu použitou při zpracování prognózy. Průměrná hodnota 
EURIBORu za 1.Q 2005 je sice na úrovni předpokládané referenčním scénářem, mění se 
ovšem výhled budoucích sazeb implikovaných z dnešních výnosových křivek (cca o 0,1 p.b.). 
Tato změna je součástí bodu „Exogenní veličiny – Německo, 1R EURIBOR“ ohodnocující 
celkové riziko prognózy pramenící z nových údajů o německém HDP, inflaci a právě aktuální 
implikované trajektorii 1R EURIBOR. Simulace u bodu „Exogenní veličiny – Německo, 1R 
EURIBOR“ implikuje mírně vyšší sazby 3M PRIBOR v následujících šesti čtvrtletích  
o 0,15 p.b. 
 
Souhrnným pohledem přes vývoj veličin spadajících do indexu měnových podmínek, tedy 
součtem obou zmíněných bodů Grafu rizik prognózy, následně dostáváme ve srovnání  
s lednovou prognózou o cca 0,4 p.b. nižší 3M PRIBOR v následujících šesti čtvrtletích. Pro 
celkové hodnocení rizik prognózy, které je uvedeno ve Shrnutí SZ, je ovšem potřeba zvážit 
také ostatní body grafu a všechny další relevantní veličiny. 
 
 






























