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I. SHRNUTÍ 
 
I.1     Předpoklady a počáteční podmínky prognózy 
 
Očekávaný vývoj vnějšího prostředí je jedním z klíčových předpokladů prognózy. Pro tento 
účel ČNB standardně využívá publikaci Consensus Forecasts, shrnující předpovědi celé řady 
zahraničních analytických pracovišť. Aktuální informace této publikace naznačují, že 
zahraniční vliv na budoucí vývoj české ekonomiky lze ve srovnání s lednovou prognózou 
hodnotit jako méně prorůstový.  
 
Údaje o vývoji německé ekonomiky slouží v prognostickém aparátu ČNB jako aproximace 
zahraničního vývoje v zemích našich hlavních obchodních partnerů. V dubnové předpovědi 
Consensus Forecasts dochází oproti lednu k přehodnocení prognózy růstu HDP v SRN 
v letošním roce z 1,3 % na 0,9 %. Výhled pro rok 2006 však zůstává nezměněn na úrovni  
1,4 %. Očekávání ohledně růstu spotřebitelských cen pro rok 2005 zůstávají na úrovni 1,4 %  
a pro rok 2006 se potom předpokládá růst německého CPI ve výši cca 1,2 % oproti 1,5 % 
v minulé prognóze. Naproti tomu výhled růstu cen průmyslových výrobců v SRN na rok 2005 
se v důsledku růstu ceny ropy výrazně zvyšuje o 0,9 p.b. na 2,5 %. V roce 2006 by měl růst 
PPI v SRN dosáhnout cca 1,4 %, což je o 0,2 p.b. níže ve srovnání s lednovými předpoklady.  
 
V případě ceny uralské ropy aktuální prognóza v návaznosti na poslední vývoj na světových 
trzích uvažuje cenu uralské ropy na úrovni 46 USD za barel pro druhé čtvrtletí roku 2005  
a její postupný pokles k úrovni 40 USD za barel ve zbývajícím průběhu roku 2005. V roce 
2006 je následně očekávána stabilita ceny ropy zhruba na této hladině. Dopad vyšší ceny ropy 
bude jen nevýrazně posílen mírným přehodnocením výhledu kurzu USD vůči euru směrem 
k silnějšímu kurzu dolaru. Výhled vývoje zahraničních úrokových sazeb se oproti 
předpokladům lednové prognózy nemění a nadále se očekává jen pozvolný nárůst 
nominálních úrokových sazeb 1R EURIBOR.  
 
Významným vstupem do prognózy jsou vedle projekcí budoucího vývoje vnějšího prostředí 
také předpoklady ohledně domácí ekonomiky. Odhad působení fiskální politiky je jedním 
z těchto předpokladů. Výsledky hospodaření veřejných rozpočtů za rok 2004, především pak 
mimořádné úspory (tvorba rezervních fondů) ve státním rozpočtu v důsledku změn 
rozpočtových pravidel, naznačují oproti minulým odhadům přísnější působení fiskální 
politiky v průběhu minulého roku. V návaznosti na to se do značné míry mění také odhad 
budoucího vývoje veřejných rozpočtů. Ve srovnání s lednovou prognózou dochází ke snížení 
očekávaného deficitu soustavy veřejných rozpočtů (v metodice národních účtů) v roce 2005 
ze 4,7 % na 4,0 % HDP s výhledem dalšího mírného snížení pod 4 % v roce 2006. Vlivem 
vývoje v roce 2004 je pak z očekávaných deficitů veřejných rozpočtů odvozeno poměrně 
výrazně uvolněné působení fiskální politiky v roce 2005. V roce 2006 by podle současných 
odhadů měla fiskální politika působit na vývoj ekonomické aktivity neutrálně. Odhad 
budoucího vývoje veřejných financí je však nadále spojen s řadou výrazných nejistot. 
 
Dalším faktorem s významnou rolí pro vyznění prognózy jsou předpoklady o rovnovážných 
hodnotách klíčových makroekonomických veličin. Počáteční podmínky prognózy, tj. aktuální 
pozice ekonomiky v rámci hospodářského cyklu a momentální nastavení měnových 
podmínek, jsou totiž stanoveny jako rozdíl aktuálních a rovnovážných hodnot. Samotný vývoj 
rovnovážných hodnot potom představuje rámec základního směřování prognózy. Mezi 
veličiny takto rámující prognózu patří rovnovážné reálné úrokové sazby, rovnovážný reálný 
kurz a potenciální (tj. inflaci nezrychlující) výstup. 
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Stanovení počátečních podmínek vychází vedle řady podpůrných indikátorů zejména  
z analýzy informací o vývoji ekonomické aktivity, inflace, úrokových sazeb a kurzu. Tyto 
analýzy jsou postaveny na vzájemných vazbách mezi těmito veličinami tak, jak je vnímá 
prognostický aparát ČNB. 
 
Od zpracování lednové prognózy nebyly zjištěny informace, které by vedly k přehodnocení 
vývoje rovnovážných reálných úrokových sazeb a rovnovážného reálného kurzu. Jednoletá 
reálná rovnovážná sazba je tedy nastavena stejně jako v minulé prognóze na úroveň  1,4 %. 
V případě rovnovážného reálného kurzu je obdobně jako v lednu očekáváno posilování 
tempem mírně pod 3 %.  Postupně však bude docházet k poklesu rovnovážného posilování ke 
2 % v roce 2007. Oproti lednové prognóze dochází ke zvýšení odhadu  růstu potenciálního (tj. 
inflaci nezrychlujícího) produktu zhruba na úroveň kolem 3,5%. Důvodem je v minulosti 
pozorovaný vyšší ekonomický růst, který nebyl doprovázen inflačními tlaky. 
 
Informace zveřejněné od sestavení lednové prognózy nejsou v rozporu s vyzněním 
předchozích prognóz ČNB. Z nových údajů v oblasti reálné ekonomické aktivity je patrné, že 
pokračuje postupné uzavírání mezery výstupu, odstartované již počátkem roku 2004. Za tímto 
vývojem stojí uvolněné měnové podmínky v letech 2003 a 2004 a nesmělé oživení zahraniční 
konjunktury v loňském roce. Uzavírání mezery výstupu bylo naopak tlumeno přísným 
působením fiskální politiky. Oproti minulé prognóze je však mírně přehodnocena velikost 
počáteční výstupové mezery, která je v 1Q 2005 ve srovnání s lednovou prognózou mírně 
otevřenější, a to i přes rychlejší než očekávaný růst HDP v roce 2004. Tento posun odráží 
pozorovanou absenci výrazných poptávkových inflačních tlaků, přísnější působení fiskální 
politiky v minulém roce a méně prorůstové působení zahraniční poptávky. 
 
Vývoj jednotlivých složek HDP rovněž sledoval trend předcházejících čtvrtletí. Hlavním 
zdrojem ekonomického růstu zůstalo i nadále zvyšování domácích vývozů v reakci na 
uvolněné nastavení reálného kurzu, mírně oživenou zahraniční poptávku a náběh vývozně 
orientovaných kapacit. S vývozy do značné míry související poptávka po fixních investicích si 
i přes mírné zpomalení nadále udržela rovněž vysoké tempo růstu. Ve 4. čtvrtletí dále 
pokračovalo zpomalování růstu soukromé spotřeby, dané zejména poklesem tempa růstu 
reálného disponibilního důchodu, jakož i pokles vládní spotřeby.  
 
Vývoj spotřebitelských cen byl v prvním čtvrtletí 2005 ve znamení oslabování nákladových 
inflačních tlaků. Hlavní roli sehrál vývoj dovozních cen vlivem posilování kurzu koruny  
k euru i k dolaru. Souběžně s tím dezinflačně působila přetrvávající záporná mezera výstupu. 
Souhrnné působení těchto dvou faktorů vedlo k poklesu  korigované inflace bez pohonných 
hmot. Stejně tak se nenaplnilo očekávání lednové prognózy o růstu cen ve skupině potravin1, 
které v prvním čtvrtletí meziročně stagnovaly. Tento vývoj přispěl k již zmíněnému 
přehodnocení počáteční mezery výstupu směrem k její větší otevřenosti.  
 
Současné reálné měnové podmínky lze v souhrnu charakterizovat jako neutrální. Mírně 
uvolněná úroková složka měnových podmínek zůstává v posledním období relativně stabilní. 
Naproti tomu poslední vývoj nominálního měnového kurzu charakterizovaný poměrně silným 
posílením způsobil, že doposud uvolněná kurzová složka měnových podmínek se stala po 
téměř dvou letech mírně přísnou. 
 
 
 
                                                           
1 Sloučená skupina cen potravin a nealkoholických nápojů s cenami alkoholických nápojů a tabáku. 
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I.2 Vyznění prognózy 
 
Nastavení počátečních podmínek prognózy, charakterizované neutrálním působením reálných 
měnových podmínek, spolu s přehodnocením očekávaného ekonomického vývoje v zahraničí 
protirůstovým směrem způsobuje, že aktuální prognóza odkládá uzavření výstupové mezery. 
K protnutí hranice potenciálního produktu a pozvolnému nástupu poptávkových inflačních 
tlaků by tak mělo podle prognózy dojít až ve druhé polovině roku 2006. Přesto lze očekávat, 
že růst reálného HDP si v letošním a příštím roce uchová relativně vysoké tempo zhruba na 
úrovni 4 %.  
 
Aktuální prognóza zachovává dřívější předpoklady, že za pokračujícím růstem reálné 
ekonomické aktivity budou i nadále stát zejména vývozy a investice. Kvůli přísnému 
působení reálného měnového kurzu a pomalému růstu zahraniční poptávky dojde v letošním 
roce k mírnému snížení růstu vývozů oproti roku 2004 (na úroveň 10 %). I tak si ale vývozy 
v důsledku strukturálních změn udrží v letošním roce relativně vysokou růstovou dynamiku. 
V roce 2006 dojde v důsledku uvolněného působení kurzu k opětovnému zvýšení růstu 
vývozů. 
 
Investiční aktivita firem bude nadále velmi silně svázána s vývojem vývozu. Poslední kurzový 
vývoj a očekávané zpomalení vývozů se promítá do poněkud nižšího tempa růstu investic 
v roce 2005 oproti předpokladům lednové prognózy. Výraznějšímu zpomalení investiční 
aktivity však budou bránit dobré finanční výsledky podnikové sféry a přetrvávající růst 
úvěrové emise. Stejným směrem bude působit růst kapitálových výdajů veřejných rozpočtů, 
jejichž pozitivní příspěvek k růstu investic bude jedním z projevů uvolněného působení 
fiskální politiky na ekonomiku v roce 2005. Pozitivní fiskální impulz se bezprostředně projeví 
také ve vývoji spotřeby vlády, jejíž růst se letos přechodně dostane do kladných hodnot. 
 
Vývoj reálné spotřeby domácností bude v první řadě determinován očekávaným vývojem na 
trhu práce. Zde prognóza předpokládá pokračování růstu počtu zaměstnanců v letech 2005  
a 2006 o zhruba 1 %, které bude odrážet pozitivní vliv reálné ekonomické aktivity. Mzdový 
vývoj nevybočí z trendu ročního růstu průměrných nominálních mezd kolem 7 %, taženého 
převážně vývojem v podnikatelské sféře. Reálný disponibilní důchod domácností tak z titulu 
příznivějšího vývoje na trhu práce a vzhledem k nízké očekávané inflaci poroste v obou letech 
tempem kolem 3 až 4 %, což je v průměru o něco více, než předpokládala lednová prognóza.  
V roce 2005 prognóza očekává růst reálné spotřeby domácností ve výši 3,5 %, což je  
o 0,5 p.b. více ve srovnání s předchozí prognózou. V roce 2006 spotřeba domácností 
v návaznosti na působení uvolněných reálných úrokových sazeb dále urychlí svůj růst (o cca  
1 p.b.) ve srovnání s letošním rokem.  
 
Růst reálných dovozů zboží a služeb bude na jedné straně ovlivněn předpokládaným 
poklesem dynamiky vývozů, na druhé straně akcelerace domácí poptávky v důsledku 
zrychlení růstu soukromé spotřeby a pokračujícího relativně vysokého růstu hrubých investic 
povede na pozadí kurzového vývoje k udržení dynamiky dovozů zhruba na úrovni vývozů. To 
se promítne do obnoveného prohlubování deficitu reálného čistého vývozu. Na úrovni 
běžných cen však budou pozitivní změny na nabídkové straně ekonomiky a poptávkové 
faktory vedoucí k růstu vývozní výkonnosti ekonomiky podpořeny pokračujícím příznivým 
vývojem směnných relací. To se odrazí v postupném zvyšování kladného salda obchodní 
bilance a ve snižování podílu deficitu BÚ platební bilance na HDP v příštích letech.  
 
Prognóza předpokládá zastavení nominální kurzového posilování a celkovou stabilitu 
devizového kurzu v příštích dvou letech. Tento očekávaný vývoj je výsledkem s prognózou 
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konzistentního pohybu úrokového diferenciálu. Vývoj devizového kurzu bude hlavním 
faktorem ovlivňujícím vývoj dovozních cen. V letošním roce tak dovozní ceny budou působit 
v důsledku posílení kurzu na přelomu let 2004 a 2005 více dezinflačně, než očekávala 
lednová prognóza, a v příštím roce naopak více proinflačně. 
 
Očekávaný vývoj inflace je dán souběhem vývoje poptávkových tlaků, vyplývajících z reálné 
ekonomické aktivity, dovezené inflace a ostatních exogenních faktorů včetně faktorů vývoje 
cen potravin. Oddálení nástupu budoucích poptávkových tlaků společně s posunem 
předpokladů o vývoji dovozních cen směrem dolů vede ke snížení prognózy inflace na celém 
horizontu prognózy. Na horizontu měnové politiky (duben až září 2006) se prognóza inflace 
nachází  pod bodovým inflačním cílem ČNB. 
 
Ve srovnání s lednovou prognózou došlo zejména ke snížení prognózy korigované inflace bez 
pohonných hmot. Dále dochází ke snížení prognózy cen potravin, a to zejména 
v krátkodobém horizontu. Důvodem je vyšší pokles cen zemědělských výrobců z titulu 
mimořádně dobré úrody v roce 2004.  Ke konci roku 2005 prognóza očekává celkovou inflaci 
kolem 1,6 % oproti v lednu očekávaným 2,3 %. V roce 2006 následně prognóza očekává 
odeznění dezinflačního vlivu dovozních cen a pozvolný nástup poptávkových inflačních 
tlaků. Ve srovnání s lednovou prognózou se však poptávkové tlaky projeví později  
a s nižší intenzitou. V horizontu měnové politiky se proto prognóza nachází pod bodovým 
inflačním cílem ČNB a na nízkých hodnotách zůstává i na konci roku 2006. Návrat inflace 
k cíli ČNB se tak odkládá do roku 2007. Mírný posun v odhadu vývoje regulovaných cen  
a daňových úprav má na změnu vyznění prognózy zanedbatelný vliv. 
 
Očekávané zvýšení spotřební daně z cigaret již bylo obsaženo v předchozích prognózách. 
Prognóza předpokládá první krok tohoto zvýšení v červnu 2005, druhý krok v lednu 2006. 
Také předpoklad poměrně omezených sekundárních efektů těchto změn zůstává nezměněn. 
 
S dubnovou prognózou a jejími předpoklady je konzistentní mírný pokles sazeb v nejbližším 
období a jejich následná stabilita ve zbytku roku 2005 a na počátku roku 2006. Opětovný růst 
sazeb prognóza odkládá na druhou polovinu roku 2006. Oproti minulé SZ tak leží 
implikovaná trajektorie sazeb níže na celém horizontu prognózy. 
 
Aktuální prognóza a její změny oproti 1. SZ 
I. 1Q2005 1. SZ

Mezera výstupu 4. SZ -0.7 -0.5
RIR gap 4. SZ -0.2 -0.2
RER gap 4. SZ 0.2 -0.2
RMCI gap 4. SZ 0.0 -0.4

II. 2Q2005 3Q2005 4Q2005 1Q2006 2Q2006 3Q2006
4. SZ 1.2 1.5 1.4 1.9 2.3 2.1
1. SZ 1.8 2.0 2.2 2.5 2.8 2.6
4. SZ -0.7 -0.6 -0.4 -0.3 -0.2 0.0
1. SZ -0.3 -0.2 -0.1 0.0 0.2 0.3
4. SZ 4.1 3.9 4.0 3.9 4.1 4.2
1. SZ 3.6 3.9 4.0 3.9 3.9 3.9
4. SZ 1.9 1.6 1.6 1.6 1.8 2.1
1. SZ 2.3 2.3 2.4 2.4 2.6 2.7

III. 2005 2006
4. SZ 7.3 6.8
1. SZ 6.9 6.8
4. SZ 5.7 4.5
1. SZ 4.9 4.0
4. SZ 9.8 9.4
1. SZ 10.0 9.7
4. SZ -3.7 -3.1
1. SZ -4.6 -4.5

*/ Registrovaná míra nezaměstnanosti (průměr za období)

Průměrná nom. mzda ve sled. org.  

Průměrná reálná mzda ve sled. org.  

Míra nezaměstanosti*

BÚ/HDP v b.c. 

CPI

Mezera výstupu

HDP

Implikované sazby

 



 5   

Komentář k tabulce: 
První blok tabulky zachycuje v prvním sloupci počáteční podmínky predikce, které jsou nezbytné pro její 
sestavení. Mezera výstupu vyjadřuje rozdíl mezi skutečným a potenciálním produktem, kdy záporná hodnota 
indikuje nižší úroveň skutečného produktu proti potenciálnímu produktu. RIR gap zobrazuje rozdíl mezi 
skutečnou a rovnovážnou úrovní reálných úrokových sazeb, přičemž kladná hodnota znamená, že skutečné sazby 
jsou vyšší než rovnovážné. RER gap potom identicky zachycuje rozdíl mezi skutečnou a rovnovážnou úrovní 
reálného kurzu. Kladná hodnota ukazuje, o kolik procent je skutečný kurz apreciovanější oproti své rovnovážné 
hodnotě. RMCI gap na závěr vyjadřuje celkový pohled na počáteční stav měnových podmínek. Vzniká jako 
vážený průměr RIR a RER gapů. Kladná hodnota ukazuje na přísné počáteční měnové podmínky. Všechny 
veličiny mimo RIR gap vyjadřují v procentech odchylku od rovnovážné hodnoty, v případě RIR gapu je 
odchylka vyjádřená v procentních bodech. Druhý sloupec potom vyjadřuje nastavení počátečních podmínek pro 
současné období předpokládané poslední prognózou.  
Druhý blok obsahuje veličiny generované jádrovým predikčním aparátem a jejich srovnání s předchozí 
makroekonomickou prognózou.   
Třetí blok potom obsahuje predikce ostatních významných makroekonomických veličin, které jsou na jedné 
straně odvozovány od predikcí veličin obsažených v bloku II, na druhé straně jsou ale ovlivňovány také řadou 
jiných faktorů nevystupujících v jádrovém predikčním aparátu a jsou pro hodnocení budoucího vývoje 
ekonomiky podstatné. Nominální a reálná mzda jsou zobrazeny prostřednictvím meziroční změny své hodnoty. 
Míra nezaměstnanosti a podíl běžného účtu platební bilance na HDP jsou v procentech.  
 
Graf: Prognóza inflace 
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I.3   Alternativní scénáře 
 
V rámci dubnové situační zprávy byly zpracovány alternativní scénáře týkající se odlišného 
působení fiskální politiky, rizika nižšího zahraničního růstu a rizika nižšího promítání kurzu 
do spotřebitelských cen.  
 
Fiskální alternativa reflektuje nejistotu vzniklou přesunem nevyčerpaných prostředků 
z rozpočtu do rezervních fondů v minulém roce. Alternativní scénář je zpracován ve dvou 
variantách, kde první předpokládá nižší čerpání prostředků z rezervních fondů v letošním 
roce. Důsledkem je sice stále kladný, avšak nižší příspěvek fiskální politiky k růstu v letošním 
roce oproti základnímu scénáři, a naopak vyšší příspěvek v roce 2006. To povede ve srovnání 
se základním scénářem k zpočátku pomalejšímu uzavírání mezery výstupu, a tím i k potřebě 
mírně uvolněnější měnové politiky. V roce 2006 se pak mezera výstupu uzavírá rychleji 
oproti základnímu scénáři a sazby se vrací k základnímu scénáři.  
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Opačně vyznívá druhá varianta alternativy, která počítá s vyšším čerpáním prostředků 
rezervních fondů, a zrychluje tak tempo uzavírání mezery výstupu v letošním roce. Tomu 
odpovídá potřeba mírně přísnější měnové politiky. V příštím roce je příspěvek fiskální 
politiky přehodnocen směrem dolů, vývoj mezery výstupu se postupně přibližuje základnímu 
scénáři, stejně jako úrokové sazby. V této alternativě tak mají odlišné příspěvky fiskálu 
v letošním a příštím roce dopady spíše do prognózy reálné ekonomické aktivity než do 
inflace.  
 
Alternativa nižšího zahraničního růstu popisuje riziko dalšího zpomalení zahraniční poptávky 
vůči referenčnímu scénáři přebíranému z publikace Consensus Forecasts. Počítá s poklesem 
reálného ekonomického růstu v Německu o 1 procentní bod. Nižší zahraniční poptávka působí 
protiinflačním směrem, když v důsledku nižších reálných vývozů dochází k pomalejšímu 
uzavírání domácí výstupové mezery. Alternativa vede ve srovnání se základním scénářem 
k potřebě více uvolněné měnové politiky, mimo jiné též ve vazbě na nižší zahraniční úrokové 
sazby. 
 
Základní scénář pracuje s plným promítnutím pozorovaného posílení nominálního kurzu přes 
dovozní ceny do inflace prostřednictvím vazeb zachycených v jádrovém predikčním modelu 
ČNB. Některé analýzy však naznačují možnost nižšího promítnutí pozorovaného poklesu 
dovozních cen do domácí inflace. V alternativě je tak přechodně snížena citlivost dovozních 
cen na kurzový vývoj. Vyšší inflace, a tím i vyšší inflační očekávání přibližují inflaci do cíle a 
vedou k mírně přísnějšímu nastavení úrokových sazeb ve srovnání se základním scénářem. 
 
 
I.4   Srovnávací tabulka změn v prognóze 
 
Následující část shrnutí přináší srovnání současné a minulé prognózy. Kvantifikuje vlivy 
jednotlivých faktorů, které byly v aktuální prognóze změněny. Srovnávání je provedeno pro 
celkovou inflaci, korigovanou inflaci bez pohonných hmot, mezeru výstupu a  tříměsíční 
úrokové sazby.  
 
Trajektorie úrokových sazeb konzistentní se základním scénářem leží níže než v lednové 
prognóze. Důvodem je nižší měnověpolitická inflace, tj. inflace na kterou MP reaguje, a nižší 
prognóza poptávkových tlaků v podobě mezery výstupu. Aktuální prognóza inflace tak odráží 
především efekty minulé apreciace nominálního kurzu a mírně pesimističtější výhled 
zahraničního vývoje. Pokles importních cen v kombinaci s absencí poptávkových inflačních 
tlaků na horizontu prognózy pak vede jen k velmi pomalému návratu celkové inflace 
k inflačnímu cíli, a tím i úrokových sazeb na politicky neutrální úroveň. Oproti lednové 
prognóze téměř nebyly změněny předpoklady o vývoji rovnovážných trajektorií ani výhled 
změn nepřímých daní. 
 
Pozorovaná apreciace nominálního kurzu v minulém čtvrtletí má protiinflační dopady (viz 
řádek Efekty historických dat, exogenních faktorů a NTF) nejen přes pokles importních 
cen, ale zároveň zpřísňuje počáteční nastavení kurzové složky reálných měnových podmínek 
a zpomaluje tak uzavírání mezery výstupu. V základním scénáři prognózy zůstává měnový 
kurz oproti trajektorii lednové SZ apreciovanější ještě po dobu cca jednoho roku, což 
prognózu inflace dále snižuje. 
 
Podobně, tj. protiinflačním směrem ve srovnání s minulou prognózou působí i pesimističtější 
výhled vývoje zahraniční reálné ekonomické aktivity v referenčním Německu. Přehodnocení 
zahraničního růstu spolu s neutrálním působením počátečních měnových podmínek pak vede 
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k prognóze více otevřené mezery výstupu. Také krátkodobá prognóza inflace se snížila oproti 
lednové SZ v souvislosti s pozorovaným vývojem inflace, apreciací nominálního kurzu  
a s předpoklady o vývoji exogenních veličin a kurzu. Naproti tomu proinflačním směrem 
působí výhled ceny ropy dle dubnového CF. Proinflační dopady referenčního scénáře cen 
ropy jsou vzhledem k váze cen energií v domácím cenovém koši relativně malé. 
 
V aktuální prognóze byly provedeny dvě výraznější expertní úpravy, které jdou mírně 
proinflačním směrem (viz Efekty expertních úprav). Úprava cen potravin reflektuje expertní 
názor o postupném vyprchání pozitivního efektu loňské nadúrody na ceny potravin  
a předpokládá jejich opětovný růst ve 2. polovině tohoto roku. Oproti minulé SZ pracuje 
základní scénář s pozitivním příspěvkem fiskálu impulzu v letošním roce, který tak částečně 
kompenzuje dopady poklesu zahraniční poptávky na mezeru výstupu. 
 
Stejně jako v minulé prognóze nepřehodnocujeme rovnovážné trajektorie reálného kurzu  
a  reálných sazeb (viz Efekt rovnovážných trajektorií a počátečního stavu). Odhad 
počáteční mezery výstupu se posouvá směrem dolů v reakci na negativní působení fiskálu 
v minulém roce a zejména absenci poptávkových inflačních tlaků v minulém roce a na 
krátkém konci prognózy. 
 
Oproti minulé prognóze nedochází k přehodnocení dopadů daňových změn a ani se nemění 
jejich časování (viz řádek Efekty daní). Aktuální scénář pouze vkládá harmonizační úpravy 
změn spotřební daně na cigarety i do roku 2007.  
 
V aktuální prognóze nedošlo k žádné významné úpravě modelových rovnic oproti lednu, 
proto je tento řádek z tabulky vypuštěn. 
 
Celková meziroční inflace [%] 05q2 05q3 05q4 06q1 06q2 06q3 
Efekty daní 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Efekty expertních úprav  0.1 0.3 0.5 0.6 0.7 0.5
Efekty historických dat, exogenních faktorů a NTF -0.6 -0.8 -1.2 -1.2 -1.1 -0.9
Efekt rovnovážných trajektorií a počátečního stavu 0.0 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1
Celkový posun oproti 1. SZ -0.6 -0.6 -0.7 -0.7 -0.5 -0.5
 
Korigovaná meziroční inflace bez PH [%] 05q2 05q3 05q4 06q1 06q2 06q3 
Efekty daní 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Efekty expertních úprav  0.0 0.0 0.1 0.2 0.4 0.4
Efekty historických dat, exogenních faktorů a NTF -0.7 -1.0 -1.5 -1.5 -1.4 -1.2
Efekt rovnovážných trajektorií a počátečního stavu 0.0 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1
Celkový posun oproti 1. SZ -0.8 -1.1 -1.5 -1.4 -1.2 -0.9
 
Mezera výstupu  [%] 05q2 05q3 05q4 06q1 06q2 06q3 
Efekty daní 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Efekty expertních úprav  0.3 0.3 0.3 0.1 -0.1 -0.2
Efekty historických dat, exogenních faktorů a NTF -0.5 -0.6 -0.5 -0.4 -0.2 -0.1
Efekt rovnovážných trajektorií a počátečního stavu -0.2 -0.2 -0.1 0.0 0.0 0.0
Celkový posun oproti 1. SZ -0.4 -0.4 -0.3 -0.4 -0.3 -0.3
 
3 měsíční úroková sazba  [%] 05q2 05q3 05q4 06q1 06q2 06q3 
Efekty daní 0.0 0.0 -0.1 -0.1 -0.1 0.0
Efekty expertních úprav  0.4 0.6 0.7 0.7 0.6 0.6
Efekty historických dat, exogenních faktorů a NTF -0.7 -1.1 -1.3 -1.3 -1.2 -1.1
Efekt rovnovážných trajektorií a počátečního stavu -0.1 -0.1 -0.2 -0.2 -0.2 -0.1
Celkový posun oproti 1. SZ -0.4 -0.6 -0.8 -0.9 -0.8 -0.6
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II.   MAKROEKONOMICKÁ PROGNÓZA 
 
II.1  Předpoklady o vývoji vnějšího prostředí 
 
Změny referenčních scénářů od poslední prognózy 
S výrazně nižším skutečným růstem HDP v Německu v posledním čtvrtletí 2004, než 
předpokládal referenční scénář lednové prognózy (RS01), se dále zhoršil i výhled mzr. růstu 
pro rok 2005 (Consensus Forecasts postupně přehodnotil odhad z prosince 1,3 % až na 0,9 % 
v dubnu). Zhoršení vůči RS01 je patrné zejména v prvních třech čtvrtletích letošního roku. 
Výhled na rok 2006 zůstává prakticky nezměněn (na úrovni 1,4 %). 
 
Negativní zprávou je i další značné posunutí trajektorie očekávaných dolarových cen ropy 
WTI (a tedy i uralské) směrem vzhůru (v dlouhém horizontu o více než 5 USD/b, v krátkém 
ještě více). Stejným rozdílem skončila i skutečnost za 1. čtvrtletí, a byla tak o 12 % vyšší 
oproti RS01. Scénář CF04 předpokládá jen pozvolný pokles ceny ropy WTI k hladině  
45 USD/b (což zhruba odpovídá ceně ropy uralské 40 USD/b). 
 
Aktuální referenční scénář tak předpokládá cenu ropy dovážené do ČR ve zbytku roku 2005 
v průměru o 20 % a v příštím roce o cca 15 % vyšší než scénář minulé velké situační zprávy. 
V korunovém vyjádření je rozdíl o cca 1 p.b. nižší. Přitom riziko je i přes aktuální pokles 
spíše směrem k ještě vyšším cenám (viz Box – Cenový výhled ropy). 
 
Předpověď křížového kurzu USD/EUR se nijak zásadně nezměnila. V prvním čtvrtletí 2005 
byl dolar o necelá dvě procenta silnější, dubnový Consensus Forecasts však očekává jeho 
opětovné oslabení a od poloviny roku prakticky stagnaci na úrovni 1,33.  
 
 
(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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Scénář vývoje jednoletých sazeb Euribor se díky poklesu v první polovině dubna vrátil na 
dráhu, očekávanou v poslední prognóze a i skutečnost za 1. čtvrtletí byla v porovnání s RS01 
jen nepatrně vyšší. 
 
Nový scénář vývoje spotřebitelských cen v Německu se v roce 2005 prakticky neliší od 
předchozího, větší rozdíl je patrný pro rok 2006, kdy aktuální předpověď očekává pokles 
průměrné mzr. inflace na 1,2 %, zatímco RS01 očekával naopak akceleraci růstu cen na  
1,5 %. Nízká inflace je očekávána navzdory vývoji cen výrobců, jejichž předpokládaná 
dynamika se pohybuje zejména ve 2. a 3. čtvrtletí 2005 mnohem výše, než činil předpoklad 
z 1. SZ.  
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Efektivní ukazatele zahraničního vývoje 
V efektivním vyjádření se očekávaný růst HDP v  původních zemích EU  
v dubnovém Consensus Forecasts oproti březnovému snížil o cca 0,1 p.b. jak letos tak 
v příštím roce. Oproti scénáři 1. SZ je rozdíl v celém období cca 0,2 p.b. Inflace v souladu 
s očekáváním mírně poklesla a předpověď se tak prakticky nemění, i nadále zůstává 
v platnosti scénář dalšího poklesu k hladině 1,5 %. 
 
V nových členských zemích růst HDP ve 4. čtvrtletí  téměř zopakoval předchozí hodnotu  
5 %, a byl tak o 0,2 p.b. vyšší, než činila předpověď CF. Výhled dle březnového CF1 zůstává 
prakticky nezměněn. Inflace v únoru a březnu pokračovala v poklesu, zatímco očekávána byla 
spíše stagnace na úrovni 4 %. V březnu proto byla oproti prognóze inflace o více než půl 
procentního bodu nižší a rovněž očekávaný vývoj se posouvá k nižším hodnotám (3 %). 
 
Původní země EU Nové země EU
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Efektivní devizové kurzy se vyvíjely i v březnu v souladu s cca půl roku trvajícími trendy. 
Celkový ukazatel v nominálním vyjádření přitom překonal svou historicky nejsilnější hodnotu 
z července 2002. V reálném vyjádření je posilování koruny pomalejší, zejména ve srovnání 
s ostatními novými členskými zeměmi EU. S tím, jak klesá inflace ve většině nových 
členských zemí, se však sbližuje i tempo růstu reálného a nominálního ukazatele.  

Svět celkem (rok 2000 = 100, růst = apreciace) Nové země EU
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Eurozóna a Německo 
Po období mírného oživení eurozóny v roce 2004 stimulovaného vývozy, kdy růst HDP 
dosahoval podle Eurostatu  2,0 %, je  odhad podle Evropské komise pro letošní rok  
revidován z 2,0 % na 1,6 % (CF04 snížil očekávání na 1,5 %). Za hlavní příčiny zpomalení 
růstu jsou považovány vysoké ceny ropy a silné euro. Výhled do budoucna je však 
optimističtější. V roce 2006 se očekává oživení růstu eurozóny na 1,9 % (dle CF04) až 2,1 % 
(dle Eurostatu) díky vzestupu domácí poptávky a investic. Meziroční míra inflace v eurozóně 
v roce 2004 dosáhla 2,1 %. Prognóza CF04 počítá s postupným zmírněním inflace na 1,8 % 
v tomto roce a na 1,7 % v roce 2006. Měnověpolitické sazby zůstávají na hladině 2,0 %, 
nicméně CF04 indikuje zvýšení na 2,2 % v polovině roku 2005 a na 2,6 % ke konci dubna 
2006. Nezaměstnanost v eurozóně se pohybuje už třetí rok těsně pod 9 % s mírnými 
                                                           
1 Consensus Forecasts Eastern Europe vychází v dvouměsíční periodicitě. 
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sezónními fluktuacemi. Výhled CF04 pro nezaměstnanost v roce 2005 předpokládá pokles na 
8,8 % (8,6 % v r. 2006). Navzdory silnému euru vzrostl přebytek obchodní bilance v roce 
2004 o 6,7 % oproti předchozímu roku, což příznivě charakterizuje konkurenceschopnost 
eurozóny. Pokud jde o platební bilanci, přebytek běžného účtu se na konci roku 2004 snížil 
z 0,8 % na 0,6 % HDP.  

 
Podobně jako v celé eurozóně, v roce 2005 se předpovídá zpomalení také výkonu německé 
ekonomiky. V porovnaní s předchozím rokem, v jehož průběhů  růst německého HDP dosáhl 
mírných 1,6 %, pro tento rok CF04 počítá s růstem 0,9 %. V posledních dubnových 
vyjádřeních snížila Evropská komise odhady očekávaného růstu v roce 2005 až na úroveň  
0,8 %, což odpovídá prognóze IMF a ECB. V roce 2006 se očekává urychlení růstu na 1,4 %. 
Brzdou růstu německé ekonomiky jsou slabé výdaje domácností. Inflace v Německu odráží 
umírněný hospodářský vývoj a je pod průměrem eurozóny, v roce 2004 dosáhla 1,7 %. 
V únoru 2005 spotřebitelské ceny meziročně rostly 1,8 %, údaje za březen ukázaly 1,7 %. 
Nezaměstnanost v průběhu posledních let pozvolna narůstá a pohybuje se nad průměrem 
eurozóny (10,4 % v roce 2004). V souladu s trendem eurozóny vzrostl v roce 2004 přebytek 
obchodní bilance Německa meziročně o 17,2 %.  

Spojené státy 
Růst HDP v roce 2004 činil 4,4 %. Souhrnně se dá říci, že dolarový blok (USA a Čína) roste 
výrazně rychleji než Evropa, a to i vlivem slábnoucího dolaru. Dle CF04 se v následujících 
dvou letech očekává mírné zpomalení růstu ve Spojených státech (na 3,7 % v roce 2005 a na 
3,4 % v 2006). Spotřebitelské ceny rostly v roce 2004 tempem 2,7 %. Údaje za leden a únor 
2005 meziročně zůstávají blízko stejné hodnoty. CF04 počítá se stagnací inflace na 2,7 % 
v roce 2005 a s jejím poklesem na 2,4 % v roce 2006. Tento výhled je však podmíněn 
vývojem cen ropy. Po zvýšení o 0,25 p.b. v únoru a březnu jsou měnověpolitické sazby na 
úrovni 2,75 %. CF04 předpokládá postupné zvýšení sazeb (3,9 % na konci roku 2005 a 4,1 % 
v březnu 2006) jako jednu z potenciálních reakcí na nerovnovážný vývoj ekonomiky. Deficity 
obchodní bilance a běžného účtu nadále narůstají. Stabilita ekonomiky je nadále do značné 
míry v rukou zahraničních investorů, kteří financují růst americké spotřeby. V roce 2004 
zadluženost domácností představovala 12,5 % jejich celkových výdajů, což je nejvyšší 
hodnota od roku 1952, kdy se tyto ukazatele začaly sbírat. Americký trh práce je flexibilnější 
než evropský,  nezaměstnanost (5,5 % v minulém roce) je skoro dvakrát nižší než v Německu.  

Středoevropský region 
Země středoevropského regionu urychlily v loňském roce svůj hospodářský růst o více než  
1 p.b. a s výjimkou pobaltských zemí rostou v EU nejrychleji. V letošním roce je očekáváno, 
především vlivem exogenních faktorů (ceny energetických zdrojů, zpomalení růstu zahraniční 
poptávky), mírné zpomalení hospodářského růstu. K nejvýraznějšímu zpomalení růstu (téměř 
o 1 p.b.) bude podle prognóz docházet v Polsku. Ve srovnání se zeměmi eurozóny však  
hospodářský růst ve středoevropském regionu může být až trojnásobný. Přes výrazné snížení 
meziročního tempa růstu spotřebitelských cen v závěru loňského a na počátku letošního roku 
zůstává jeho růst v regionu (s výjimkou ČR) oproti „starým členům“ EU zhruba dvojnásobný. 
V březnu ustaly, možná pouze dočasně, silné apreciační tlaky na měny zemí regionu, což bylo 
důsledkem odlivu krátkodobého zahraničního kapitálu mimo region. Přispěly k tomu  
i centrální banky regionu, které poměrně výrazně snižovaly v průběhu 1. čtvrtletí 2005 své 
MP sazby, příp. (NBS) intervenovaly proti posilování své měny. 
 
Dílčí údaje o hospodářském vývoji maďarské ekonomiky na počátku roku 2005 naznačují 
možnost určitého zpomalení hospodářského růstu vlivem zhoršování čistého exportu. Je 
patrný pokles dynamiky vývozu v b.c. v lednu i v únoru a mírné meziroční zhoršování 
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obchodní bilance. Možné zpomalení hospodářského růstu by mohlo naznačovat i nízké tempo 
růstu průmyslové výroby na počátku roku (únor meziročně o 1,0 %). Spotřebitelské ceny 
rostly ve středoevropském regionu nejrychleji (březen meziročně o 3,5 %), naopak míra 
nezaměstnanosti byla nadále na nejnižší úrovni v regionu (v únoru 6,9 %). Maďarská 
centrální banka snížila v březnu (letos již potřetí) svou základní MP sazbu, a to o 0,5 p.b. na 
7,75 %. Vyjádření guvernéra MNB o přetrvávající vysoké úrovni sazeb naznačuje do 
budoucna spíše jejich další pokles. 
 
Slovenská ekonomika signalizuje podle dílčích údajů pravděpodobné pokračování vysokého 
růstu (nejvyššího v regionu). Tomu nasvědčuje jednak vysoký růst průmyslové výroby (únor 
meziročně o 21,4 %) a jednak pokračující meziroční pokles míry nezaměstnanosti o 3,4 p.b. 
na únorových 13,1 %. Vývoj salda obchodní bilance v únoru (deficit 3,4 mld. slovenských 
korun při jeho mírném meziročním zhoršení) i tempo růstu exportu 5,5 % však naznačuje 
možné riziko zhoršování čistého exportu. Spotřebitelské ceny v březnu dále mírně meziročně 
zpomalily svůj růst na 2,5 %. NBS přistoupila v březnu ke snížení své základní sazby  
o 1,0 p.b. na 3,0 %.  
 
Pro polskou ekonomiku bylo na počátku roku charakteristické pokračující výrazné zlepšování 
obchodní bilance (meziročně o cca 2 mld. PLN) a dosažení jejího mírného přebytku. Poměrně 
výrazné zpomalení tempa růstu průmyslové výroby (únor meziročně 2,1 %) by, podobně jako 
v Maďarsku, mohlo naznačovat určité zpomalení hospodářského růstu. Inflace v březnu 
dosáhla meziročně 3,4 %. V březnu přistoupila NBP po sedmi měsících ke snížení sazeb  
o 0,5 p.b. na 6,0 %. Míra nezaměstnanosti se meziročně stále snižuje o 1,2 p.b. na 19,4 %. 

Euribor a kurz eura vůči dolaru 
Pokles dlouhodobých (10Y) sazeb v eurozóně, který trval od poloviny loňského roku do 
poloviny února 2005 se zastavil a po mírné korekci se sazby ustálily na hladině cca 3,7 %. 
Přitom jednoletá sazba euribor po celé zmíněné období byla prakticky stabilní na hladině  
2,3 % a tento trend si zachovává i v současnosti, i když se mírně zvyšují očekávání jejího 
možného budoucího růstu. S tím souvisí i zplošťování výnosové křivky mezi střední částí  
a dlouhým koncem. Tento jev však patrně nesouvisí s inflačními riziky v eurozóně, ale spíše 
se zvyšováním úrokových sazeb v USA.   
 
Slabý očekávaný růst v eurozóně a Japonsku drží sazby v těchto zemích nízko a naopak 
inflační rizika zvyšují pravděpodobnost dalšího růstu sazeb v USA. To činí dolar atraktivnější 
pro investory. Na druhé straně však stále přetrvává dlouhodobá vnější nerovnováha, vyjádřená 
deficitem běžného účtu. Dolar si tak v současnosti hledá nový trend vývoje a přitom jeho kurz 
poměrně značně kolísá kolem hladiny 1,3 USD/EUR. Jeho další vývoj bude záviset zejména 
na Fedu a jeho vnímání inflačních rizik v USA. Při trvajícím solidním reálném růstu to je 
hlavně ostře sledovaný vývoj jádrové spotřebitelské inflace (která již delší dobu trendově 
roste), který nakonec rozhodne, zda Fed urychlí budoucí růst sazeb (což nově připustil ve 
svém posledním komentáři). FOMC zároveň podle očekávání dále pokračoval v plynulém 
zvyšování své sazby o dalších 0,25 p.b. na 2,75 % a trhy řeší ještě otázku, kde se bude 
pohybovat neutrální hladina, na které se růst alespoň dočasně zastaví.  Předstihové ukazatele 
(ISM) naznačují ještě prostor pro další růst spotřebitelských cen. Naopak nízké výnosy na 
desetileté americké vládní dluhopisy i přes mírný růst v současnosti zatím nenaznačují 
výraznější vzestup tržních inflačních očekávání. 

Cena ropy 
Stále vysoká globální poptávka (zejména ze strany USA a Číny) a nezvykle studené počasí 
v Asii a Evropě na konci února a v březnu stály za dalšími historickými cenovými maximy. 
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K poklesu ceny by mohly přispět již delší dobu rostoucí zásoby surové ropy v USA  
(v současnosti na tříletém maximu) a zprávy o únorovém růstu globální nabídky, na němž se 
kromě zemí OPEC z poloviny podílely i zdroje ze Severní Ameriky, Severního moře a po 
čtyřech měsících poklesů i dodávky z Ruska. Navíc OPEC nevylučuje po březnovém setkání 
(kdy navýšil těžbu o 0,5 Mb/d) další zvýšení i po příštím zasedání (podmínkou je však 
setrvání ceny ropy nad 55 USD/b). Trhy však v dlouhém horizontu věnují pozornost spíše 
globálnímu nedostatku těžebních kapacit, konfrontovanému se stále rostoucí poptávkou 
zejména v rozvojových částech světa. K uklidnění rozhodně nepřispěla ani analýza 
společnosti Goldman Sachs, která připouští i scénář růstu ceny ropy nad 100 USD/b, neboť až 
taková cena by podle jejích analytiků vedla k výraznějšímu a dlouhodobému omezení 
poptávky po této surovině a tedy k dosažení rovnováhy mezi růstem poptávky a kapacitně 
omezené nabídky. Evropská komise reagovala na poslední vývoj zvýšením odhadu průměrné 
ceny ropy Brent v roce 2005 ze 45 na 50 USD/b (současně se snížením očekávaného růstu 
v eurozóně v roce 2005 z 2,1 na 1,6 %).  
 
V korunovém vyjádření cena uralské ropy na počátku dubna atakovala hranici 1200 Kč/b,  
což je nejvíce od listopadu 2000, kdy se průměrná měsíční cena vyšplhala až na 1258 Kč/b.  
 
Vývoj ceny ropy na světových trzích (USD/b) Vývoj ceny ropy Ural (CZK/b)
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Současná situace na trhu s ropou je kromě vysoké úrovně ceny charakteristická i zvýšenou 
volatilitou (která je patrně zesilována i tím, jak stále větší množství spekulativních  
a zajišťovacích fondů přelévá peníze mezi měnovými a komoditními trhy, aby se zajistily 
proti kolísání hodnoty amerického dolaru). S tím částečně souvisí i současný netypický tvar 
křivky forwardových cen. Za normální stav je u forwardového trhu s ropou považována 
s rostoucím horizontem splatnosti monotónně klesající křivka forwardových cen (tzv. 
backwardation). Vyšší spotové ceny jednak motivují producenty k současné těžbě a prodeji, 
svou roli hraje ale zejména tzv. convenience yield, což je cenová prémie, kterou jsou reální 
uživatelé komodity ochotni platit za vlastnění fyzického množství (oproti nejistotě budoucího 
kontraktu). Tato prémie odráží tržní očekávání budoucí dostupnosti komodity (může být 
v krátkém horizontu i negativní, když se obavy trhu přesunou od možného nedostatku 
k převisu nabídky) a převyšuje za normálních podmínek náklady na investici do fyzického 
objemu (skladování, cena kapitálu). V současnosti však jsou forwardové ceny ropy WTI 
v horizontu do 6 měsíců vyšší, než je aktuální spotová cena. Tento stav trhu je označován jako 
contango a je způsoben souhrou několika faktorů. V minulosti došlo k podobné situaci např. 
v letech 1993 a 1998 (v obou případech následoval i neočekávaný pokles cen ropy). Jedním 
z vysvětlení současného stavu jsou problémy amerických rafinérií (poklesy zásob benzinu v 
USA) a pro contango typický růst zásob surové ropy (jako následek). Klesající dopravní 
náklady však umožňují arbitráž mezi evropským a americkým trhem (roste vývoz benzinu do 
USA, marže evropských rafinérií a jejich poptávka po surové ropě). To mělo za následek, že 
již v únoru přešla forwardová křivka ropy Brent zpět do stavu backwardation. Očekává se, že 
po skončení období odstávek (za účelem údržby) amerických rafinérií koncem dubna se zvýší 
poptávka po ropě i na americkém kontinentu. Přesto není vyloučeno ani přetrvání současného 
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stavu, dokud se nevyskytnou mimořádná rizika ohrožující plynulé dodávky ropy. Teprve ta by 
mohla vést uživatele ropy k opětovnému zvýšenému vnímání krátkodobého systémového 
rizika (viz diskontní faktor k v následujícím boxu).    
 
 
Box: Cenový výhled ropy – srovnání analytických předpovědí a cen forwardů 
 
V současnosti se používají pro tvorbu referenčních scénářů do modelu QPM očekávané ceny ropy dle 
Consensus Forecasts (CF). Ty jsou publikovány s měsíční frekvencí vždy na horizont 3 a 12 měsíců. 
Následující obrázek srovnává dlouhodobou úspěšnost předpovědí CF se skutečně později realizovanou 
cenou a rovněž s odpovídajícími forwardovými cenami, jak byly analytikům CF známy v den 
průzkumu (na vodorovné ose je datum realizované ceny).  
 
Porovnání předpovědí cen ropy na základě CF a odpovídajících forwardů

10
20
30
40
50
60

6/9
3

6/9
4

6/9
5

6/9
6

6/9
7

6/9
8

6/9
9

6/0
0

6/0
1

6/0
2

6/0
3

6/0
4

6/0
5

Consensus 3M
Forward 3M
Spot

10
20
30
40
50
60

6/9
4

6/9
5

6/9
6

6/9
7

6/9
8

6/9
9

6/0
0

6/0
1

6/0
2

6/0
3

6/0
4

6/0
5

Consensus 12M
Forward 12M
Spot

  
Ve sledovaném horizontu se předpovědi analytiků CF příliš nelišily od předpovědi reprezentované 
forwardovou cenou. Oba přístupy v krátkém horizontu vystihují pozdější skutečnost lépe, než 
předpovědi s delším horizontem. Již více než rok však dochází k poměrně značnému odchýlení 
předpovědi CF od tržních forwardových cen. Pokud bychom rozdíl promítli do referenčního scénáře, 
dostali bychom velmi odlišné výsledky na základě různých zdrojů předpovědi, jak ukazuje následující 
obrázek (vlevo). Pravá část obrázku pak kvantifikuje rozdíl alternativní forwardové předpovědi oproti 
referenčnímu scénáři 4. SZ na základě CF04. Rozdíl dosahuje v letošním roce v průměru cca 12 %  
a v příštím roce 22 %. Přes vyšší inflaci pohonných hmot (v polovině roku 2006 až o 4,5 p.b.) by tento 
rozdíl mohl představovat (vzhledem k nízké váze ve spotřebním koši) dopad do celkové inflace cca 
0,1 až 0,2 p.b. 
  
Rozdíl aktuální předpovědi ceny ropy   (rozdíl v %)    Cena uralské ropy    (USD/barel)

15
20
25
30
35
40
45
50
55
60

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

Ural
WTI

Předpověď CF

Forwardová cena

0

5

10

15

20

25

IV/03 I/0
4

II/0
4

III/
04

IV/04 I/0
5

II/0
5

III/
05

IV/05 I/0
6

II/0
6

III/
06

25

30

35

40

45

50Rozdíl
Forwardové ceny
Consensus Forecasts

 
 
 
Podle teorie není většinou očekávaná budoucí cena rovna ceně budoucích kontraktů stejné splatnosti. 
Formální vysvětlení opírající se o homogenní bezarbitrážní trh říká, že forwardová cena F kontraktu 
s dodacím termínem T je spojena s očekávanou promptní cenou ST v čase T vzorcem 

[ ] Tki
T eSEF )( −= , 

v němž i je bezriziková úroková míra a k diskontní faktor vyjadřující systémové riziko investice do 
dané komodity. Předpověď cen ropy podle CF klesající pod hladinu forwardových cen tedy odpovídá 
názoru respondentů CF, dle kterého je ropa negativně korelována s celkovým tržním indexem (situace 
i>k). Ačkoli do hlavních akciových indexů vstupují také akcie ropných společností, celkovému 
negativnímu dopadu růstu cen ropy na hospodářství se přisuzuje v těchto prognózách větší význam. 
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Alternativní vysvětlení již nepočítá s homogenním bezarbitrážním trhem s ropou, ale naopak přisuzuje 
rozdílné role uživatelům a spekulantům. Rozdíl vyplývá z odlišného přístupu spekulantů a reálných 
uživatelů komodity k riziku. Reální uživatelé se snaží zajistit se a minimalizovat možnou ztrátu a jsou 
tedy ochotni buď prodat mírně pod očekávanou cenou nebo koupit mírně nad očekávanou cenou. 
Naproti tomu spekulanti musí z dané transakce realizovat očekávaný zisk, a proto kupují pouze za 
cenu nižší, než je očekávaná, případně prodávají za cenu vyšší, než očekávají. Situace na trhu, kdy 
cena forwardů převyšuje předpověď CF, tedy odpovídá struktuře trhu, kde na jedné straně převládají 
zpracovatelé ropy, kteří drží dlouhé pozice (nakupují k budoucímu datu a jsou ochotni zaplatit více, 
než očekávanou cenu). Protistranu tvoří spekulativní fondy, které očekávají, že k datu dodání budou 
moci ropu koupit levněji za aktuální cenu, než za kterou se jí dnes zavázali dodat. Která strana 
nakonec realizuje zisk, je dnes těžké odhadnout. Z regrese ale vyplývá, že za období od roku 1993 
forwardové ceny vysvětlovaly budoucí spotovou cenu více než předpovědi CF a v regresi byly 
statisticky významnější, a to jak v tříměsíčním, tak ročním horizontu. Úspěšnost 3M forwardů cca 
poslední rok je patrná i pouhým okem v levé části prvního obrázku. Pravděpodobnost lepšího naplnění 
forwardového scénáře ve srovnání s předpovědí CF byla v minulosti v průměru 60 % ve tříměsíčním 
horizontu a v delším horizontu prognózy ještě vyšší. Situaci však komplikuje aktuální stav trhu (tzv. 
contango), kdy forwardové ceny jsou v horizontu do 6 měsíců vyšší, než ceny spotové. V této situaci 
jsou dle empirických výzkumů forwardové ceny špatným predikátorem budoucích spotových cen. 
Využití forwardových cen však přesto může představovat užitečný doplňkový nástroj pro hodnocení 
rizik referenčního scénáře či pro indikaci potřebnosti případné alternativy.   
 
 
 
 II.2  Předpoklady o vývoji fiskální politiky 
 
Oproti minulé velké SZ snižujeme odhad peněžního (GFS) deficitu vládního sektoru pro rok 
2005 z 3,2 % na 2,9 % HDP a pro rok 2006 z 3,0 % na 2,8 % HDP. Podobně odhad schodku 
vládního sektoru v metodice ESA95 pro rok 2005 snižujeme z 4,7 % na 4,0 % HDP, avšak 
pro rok 2006 odhad zvyšujeme z 3,2 % na 3,8 % HDP.   
 
Při tvorbě aktuální fiskální predikce2 na rok 2005 jsme vycházeli z modelové projekce 
příjmové strany doplněné o expertní náhled vývoje výdajů a dopad možných daňových úprav, 
vč. aktuálního vývoje státního rozpočtu (podrobněji viz Příloha 1). Základem predikce je rok 
2004, ve kterém se fiskální saldo odchýlilo od původních očekávání, a to zejména vlivem 
výrazně vyšší než původně předpokládané tvorby rezervních fondů. Nejistota, panující 
ohledně užití rezervních fondů vytvořených v závěru minulého roku, byla snížena březnovým 
rozhodnutím vlády, přetrvává však i nadále u tvorby a užití rezervních fondů v letošním roce  
a jejich užití v následujících letech. Na základě modelové extrapolace daňových příjmů 
s korekcí o vliv změn daňových sazeb zvyšujeme oproti MF daňové inkaso o cca 15 mld. Kč. 
Na výdajové straně snižujeme oproti MF neinvestiční výdaje o 10 mld. Kč a investiční výdaje 
o 15 mld. Kč (zohlednění vývoje v minulých letech a celkového nadhodnocení výdajových 
stropů). Predikce je rovněž korigována o vliv pozdější změny spotřební daně z cigaret 
(výpadek v příjmech 3 mld. Kč z důvodu posunu účinnosti daňových změn na červen).  
U rezervních fondů předpokládáme utracení prostředků z minulého roku ve výši 19 mld. Kč  
a souběžně nové převody do rezervních fondů ve výši 13 mld. Kč. Výsledkem těchto 
předpokladů je odhad schodku veřejných rozpočtů na rok 2005 ve výši 84,3 mld. Kč (tj. 2,9 % 
HDP).  
 
Fiskální predikce na rok 2006 vzhledem k velkým nejistotám ohledně vývoje v roce 2005  
a faktické neexistenci predikce MF (lednová prognóza MF predikci na rok 2006 neuváděla  

                                                           
2 Fiskální predikce je standardně prováděna v metodologii GFS (vazba na rozpočtový proces). 
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a jediné známé představy vlády jsou ze střednědobého výhledu, které jsou však do značné 
míry překonané) vychází z předpokladu o trajektorii snižování deficitu ve výši 0,5 % HDP 
ročně. Současně se předpokládá realizace tzv. 3. etapy daňové reformy (změny by se měly 
týkat zejména zdanění nízkopříjmových skupin obyvatelstva, uvažuje se pokles sazby  
v nejnižším pásmu z 15 % na 12 % a v druhém pásmu z 20 % na 19 %). Pokud budou změny 
schváleny v původním návrhu, měly by příjmy SR klesnout o cca 15 mld. Kč. Aktuální odhad 
pro rok 2006 směřuje k peněžnímu schodku vládního sektoru 96 mld. Kč (tj. 2,8 % HDP). 
Stávající fiskální predikci obsahuje následující tabulka. V Příloze 1 je uvedeno tradiční 
srovnání našeho aktuálního fiskálního výhledu s dostupnými údaji MF. Predikce schodku 
vládního sektoru se pro rok 2005 a 2006 odchyluje od představ MF, v souladu se zkušeností  
z minulých let. Pro rok 2005 předpokládáme oproti MF peněžní deficit vládního sektoru nižší 
o 1,2 % HDP, pro rok 2006 o 0,6 % HDP. 
 

2003 2004
4.SZ 1.SZ 3.SZ 4.SZ 1.SZ 3.SZ 4.SZ 1.SZ 3.SZ 4.SZ

Deficit vládního sektoru           
(cash bez ČP a TI)       v % HDP 3,9% 3,9% 3,4% 3,4% 3,2% 3,2% 2,9% 3,0% 3,0% 2,8%
Deficit vládního sektoru                 
(ESA 95, ČNB)            v % HDP 11,7% 3,5% 3,0% 3,0% 4,7% 4,7% 4,0% 3,2% 3,2% 3,8%
Fiskální pozice                                
(mzr. změna cykl. oč.prim.salda) 0,0 p.b. -0,2 p.b -0,6 p.b. -0,7 p.b. -0,6 p.b. -0,1 p.b. -0,6 p.b. -0,3 p.b. -0,3 p.b. -0,1 p.b.
Aproximace fiskálního impulsu +0,3 p.b.  -0,4 p.b.  -0,8 p.b. -0,9 p.b. 0 p.b. 0 p.b. +0,6 p.b. 0 p.b. 0 p.b. 0,0 p.b.

2005 2006

 
 
Ekonomické účinky fiskální politiky odhadujeme pomocí aproximace fiskálního impulzu, 
který je odvozen z meziroční změny podílu tzv. poptávkového salda na HDP, což je peněžní 
(GFS) saldo očištěné o vlivy, které nemají přímý poptávkový charakter, vyjádřené vzhledem 
k nominálnímu HDP. Meziroční změnu poptávkového salda odhadujeme na cca -36 mld. Kč 
v roce 2004, +32 mld. Kč v roce 2005 a cca +7 mld. Kč v roce 2006 (v tomto roce rovněž 
zohledňujeme dopady avizovaných daňových úprav dle návrhu MF i přesto, že nebyly dosud 
vládou ani parlamentem schváleny). Tomu odpovídá aproximace fiskálního impulzu3 (účinku 
fiskální politiky do dynamiky HDP) ve výši -0,9 % v roce 2004, +0,6 p.b. v roce 2005 a 0 p.b. 
v roce 2006.  
 
Ukazatel fiskální pozice je rovněž navázán na peněžní (GFS) saldo, které je upraveno  
o výdaje na dluhovou službu. Tento indikátor informuje o tom, jak se změnilo cyklicky 
očištěné primární saldo, tj. nakolik je pokles deficitu výsledkem cyklických faktorů (např. 
vyššího inkasa nepřímých daní) a nakolik jde o důsledek diskreční politiky vlády. Fiskální 
pozice pro rok 2004 byla -0,7 p.b., pro rok 2005 -0,6 p.b. a pro rok 2006 -0,1 p.b. Jejich 
záporné hodnoty vypovídají o tom, že k poklesu salda přispívá diskreční politika vlády a vliv 
ekonomického cyklu je spíše zanedbatelný. Peněžní (GFS) deficit vládního sektoru a z něj 
odvozený ukazatel fiskální pozice se dostává do určitého nesouladu s chápáním účinku 
fiskální politiky optikou deficitu v metodice ESA95 i aproximace fiskálního impulzu. Tento 
nesoulad je způsoben účetním vlivem rezervních fondů, které jsou zahrnuty v loňském cash 
deficitu (tj. v 3,4 % HDP) jako výdaj. Tyto prostředky budou mít ekonomické účinky až při 
jejich užití, tj. letos a v následujících letech – což je zohledněno jak v saldu v metodice 
ESA95, tak v poptávkově relevantním saldu a z něj odvozené aproximaci fiskálního impulzu, 
ale nikoliv v peněžním saldu vládního sektoru. Vypovídací schopnost ukazatele fiskální 
pozice (meziroční změny primárního peněžního salda) tak je do jisté míry omezená díky 
účetnímu způsobu zachycení operace s tvorbou rezervních fondů.4  
 
                                                           
3 Kvantifikace fiskálního impulzu byla nově provedena pomocí aktualizovaných propočtů (viz kapitola II. 4). 
4 Do budoucna nelze vyloučit, že MF provede metodické zohlednění rezervních fondů v peněžní metodice GFS, 
čímž by se trend tohoto salda měl více přiblížit trendu salda v ESA95. 
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K aktuálním informacím z oblasti fiskálního vývoje patří avizování záměru místopředsedy 
vlády Jahna snížit DPFO razantněji, než navrhuje MF, a prodej Českého Telecomu.  Dopady 
návrhu místopředsedy vlády p. Jahna na výpadek příjmové strany veřejných financí nebyly 
dosud přesně kvantifikovány a zvyšují tak nejistotu ohledně směru fiskálního vývoje v roce 
2006. Jeho návrh se liší zejména snahou o nižší daňové sazby, rozšíření daňových pásem 
zejména u středních příjmových skupin a zvýšení paušálně odčitatelných výdajů OSVČ (na 
70 % příjmů). Snaha snížit daňovou zátěž občanů či firem je legitimní, měla by však být 
doprovázena adekvátním snížením výdajové strany veřejných rozpočtů, nemá-li dojít ke 
zvýšení deficitnosti vládního sektoru. Konkrétní opatření na efektivní snížení výdajů se však 
doposud na politické scéně nediskutují.  
 
FNM získá prodejem Českého Telecomu o cca 21 mld. Kč víc oproti dřívějším 
předpokladům. Zhruba 50 mld. Kč z této privatizace je již předurčeno stávajícími fiskálními 
plány vlády a bude použito jako dotace mimorozpočtovým fondům dopravy a bydlení, na 
výdaje související s odstraňováním ekologických škod (ekologické garance FNM) a hrazení 
ztráty ČKA. O zbytku cca 20 – 30 mld. Kč ještě není rozhodnuto.  
 

Box: Vliv splnění 3% limitu deficitu veřejných financí na EDP 
 
Bezprostředně po vstupu do EU v květnu 2004 bylo s ČR zahájeno tzv. řízení při nadměrném deficitu 
(Excessive Deficit Procedure), neboť deficit veřejných financí za rok 2003 výrazně  překračoval limit 
ve výši 3 % HDP, stanovený Paktem stability a růstu. V souladu s pravidly Paktu přijala Rada EU 
v červenci rozhodnutí o existenci nadměrného deficitu v ČR a doporučila, aby do konce roku 2008 
došlo ke snížení schodku pod referenční hodnotu.  
 
Současně s monitorováním situace při vyhodnocování EDP, kdy jsou dvakrát ročně předkládány  
údaje o vývoji veřejných financí (tzv. notifikace v březnu a září), sledují orgány EU plnění 
konvergenčního programu, resp. programu stability u členů eurozóny, v jednotlivých zemích. Opatření 
doporučená Radou EU k dosažení nápravy nadměrného deficitu pro ČR jsou v podstatě shodná 
s opatřeními vládní fiskální politiky, obsaženými v národním Konvergenčním programu ČR.  
 
Vzhledem k tomu, že při letošní březnové „notifikaci“ vykázala ČR deficit vládního sektoru za rok 
2004 ve výši 3 % HDP, čímž se dostala na limitní hodnotu, vynořily se úvahy, jaký bude další postup 
orgánů EU a zda by podle pravidel Paktu neměla být procedura EDP pro ČR zrušena. Striktní výklad 
pravidel Paktu sice teoreticky umožňuje, aby byla zrušena procedura EDP vůči zemi, jež sníží 
nadměrný deficit veřejných financí na limitní hodnotu, avšak v praxi není pravděpodobné, že by tento 
postup EK a Evropská rada zvolily.  
 
Tento názor vychází z faktu, že očekávaný deficit vládního sektoru podle KOPRu i predikce EK v roce 
2005 a 2006 opět významně překročí mezní 3% hodnotu. Nemá tedy smysl nyní ukončovat EDP  
a bezprostředně zahajovat proces "early warning", který by téměř s jistotou příští rok vyústil  
v opětovné vyhlášení EDP. Další argument na podporu tvrzení, že se při aplikaci EDP na ČR 
prakticky nic nezmění, je skutečnost, že obdobný postup již byl orgány EU jednou uplatněn, a to  
v případě Portugalska. Zrušení EDP pravděpodobně nebude vyžadováno ani ze strany ČR, neboť 
setrvání v EDP umožňuje MF vytvářet dodatečný vnější tlak na resorty při prosazování nezbytných 
reformních opatření ve veřejných financích.  
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II.3  Předpoklady počátečních podmínek a hodnocení současného 
hospodářského vývoje 

 
Na vyznění prognózy má významný vliv již nastavení počátečních podmínek. Těmi se rozumí 
odhad současného postavení ekonomiky v rámci hospodářského cyklu a současného působení 
měnových podmínek. Tento odhad je přitom dán rozdílem mezi pozorovanou aktuální 
hodnotou dané makroekonomické veličiny a předpokladem o úrovni její rovnovážné hodnoty. 
Následující tabulka shrnuje počáteční podmínky pro mezeru výstupu, reálný kurz a reálné 
úrokové sazby a dále předpoklady o rovnovážné reálné apreciaci a hladině rovnovážných 
reálných sazeb.  
 
Tabulka: Nastavení počátečních podmínek v 1Q 2005 podle 1. SZ 2005 a 4. SZ 2005 
 
1Q 2005 1. SZ 2005 4. SZ 2005 
Mezera výstupu -0,5 -0,7 
Mezera RMCI  -0,4 0,0 
Úroková složka RMCI -0,2 -0,2 
Kurzová složka RMCI -0,2 0,2 
Reálná rovnovážná apreciace 2,9 2,9 
Rovnovážná 1R sazba 1,4 1,4 

 
Stanovení počátečních podmínek vychází z analýzy informací o vývoji ekonomické aktivity, 
inflace, úrokových sazeb a kurzu, s využitím vazeb mezi uvedenými veličinami, které 
představují pohled na fungování transmisního mechanismu zachycený ve čtvrtletním modelu 
QPM. Vedle toho je však využívána také řada dalších podpůrných indikátorů.   
 
Ve srovnání s lednovou prognózou nedochází k významnému posunu ve vnímání základních 
kontur pozorovaného makroekonomického vývoje. Fáze postupného uzavírání mezery 
výstupu odstartovaná počátkem roku 2004 je z nových údajů z oblasti reálné ekonomické 
aktivity nadále patrná. Příčinou tohoto vývoje byly uvolněné měnové podmínky v roce 2003  
a 2004 a nesmělé oživení zahraniční konjunktury v loňském roce. Uzavírání mezery výstupu 
bylo naopak tlumeno restriktivním působením fiskální politiky.  
 
Oproti minulé prognóze však mírně přehodnocujeme velikost počáteční výstupové mezery, 
která je v 1Q 2005 ve srovnání s lednovou prognózou mírně otevřenější. Tato změna 
odpovídá restriktivnějšímu působení fiskální politiky v minulém roce a méně prorůstovému 
působení zahraniční poptávky ve srovnání s předpokladem minulé prognózy na základě dat  
o skutečném a očekávaném vývoji HDP v SRN. Pozorovaný cenový vývoj a jeho krátkodobý 
výhled potvrzují pokračující dezinflační působení záporné mezery výstupu s indikací jejího 
postupného uzavírání. Tempo růstu potenciálního (inflaci nezrychlujícího) produktu  
v posledních dvou až třech letech s určitými oscilacemi postupně zrychlilo. Jeho výše se 
aktuálně pohybuje kolem hodnot 3,5 % ročně.  
 
Současné nastavení reálných měnových podmínek, které ovlivňují budoucí průběh 
hospodářského cyklu, lze charakterizovat jako v souhrnu neutrální. Nové informace nevedly 
k přehodnocení odhadů rovnovážných trajektorií reálných sazeb a reálného kurzu. Působení 
kurzové složky je však oproti minulé prognóze, kdy byl kurz hodnocen jako ještě mírně 
uvolněný, aktuálně vnímáno naopak jako již mírně restriktivní z důvodu pokračující apreciace 
nominálního kurzu v průběhu 1Q 2005. Úroková složka je i nadále hodnocena jako slabě 
uvolněná.  
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Graf: Výstupová mezera 
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Vývoj výstupové mezery bude v nejbližším období přechodně stagnovat vlivem odeznění 
stimulativního působení uvolněných měnových podmínek. Významnou roli v tomto vývoji 
výstupové mezery bude hrát rovněž předpoklad nižšího růstu zahraniční poptávky. Opačný 
směrem bude působit expanzivní fiskální politika.   
 
Nejistota v nastavení počáteční výstupové mezery a rovnovážných veličin není natolik 
výrazná a vyhraněná, aby její dopady byly vyjádřeny formou alternativního scénáře. Nadále 
však přetrvávají nejasnosti při interpretaci ekonomického vývoje v průběhu roku 2003 
ohledně síly a rychlosti fungování transmise měnových podmínek do výstupové mezery. 
 
Jak již bylo zmíněno, prvním zdrojem informací pro nastavení počátečních podmínek 
prognózy jsou informace o vývoji ekonomické aktivity. Následující část se proto podrobněji 
věnuje právě posledním údajům o ekonomické aktivitě.   

Hospodářský růst a trh práce 
Hrubý domácí produkt v posledním čtvrtletí roku 2004 meziročně vzrostl o 4,3 %, čímž 
překonal předpoklady prognózy z 1. SZ. Současně s novými daty o HDP a jeho složkách za 
4Q 2004 byla zveřejněna revidovaná řada národních účtů za předchozí čtvrtletí roku 2004. 
Tato revize byla z části příčinou vyššího než očekávaného mzr. růstu v závěru roku 2004, 
protože vývoj sezonně očištěného mezikvartálního růstu HDP ve 4Q 2004 byl jen nevýrazně 
odlišný od prognózy. Mezikvartální růst HDP byl v jednotlivých čtvrtletích roku 2004 
rovnoměrný a jeho dynamika se pohybovala konstantně na úrovni cca 1 %. Udržení těchto 
mezičtvrtletních temp růstu zajistilo v průběhu 4Q 2004 pokračování uzavírání mezery 
výstupu téměř v intenzitě, která byla očekávána lednovou prognózou.  
 
Vývoj jednotlivých složek rovněž sledoval trend předcházejících čtvrtletí. Hlavním zdrojem 
ekonomického růstu zůstalo i nadále zvyšování domácích exportů. S exporty do značné míry 
související poptávka po fixních investicích si i přes mírné zpomalení nadále udržela vysoké 
tempo díky rychlému růstu stavebních investic, zatímco růst strojních investic dle ČSÚ 
zpomalil. Ve 4. čtvrtletí dále pokračovalo zpomalování růstu soukromé spotřeby a byl 
zaznamenán vysoký pokles spotřeby vlády. V závěru roku se také zvýšilo čerpání zásob, což 
se projevilo jejich větším negativním příspěvkem k růstu celkové domácí poptávky oproti 
předpokladům lednové prognózy. Zaostávání dovozů za dynamikou vývozů prohloubilo 
tendenci ze 3. čtvrtletí ve smyslu meziročního snižování deficitu čistého vývozu.  
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Graf: Exporty a importy Graf: Investice 
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Posílení růstu zahraniční poptávky, společně s působením uvolněného reálného kurzu se 
v průběhu loňského roku projevilo výraznou akcelerací domácích exportů na 20,9 %, které tak 
dosáhly nejvyššího růstu za posledních devět let. V meziročním vyjádření si vývozy udržely 
dynamiku přesahující 20 % i ve 4Q 2004. Viděno optikou mezikvartálních změn sezonně 
očištěného agregátu však růst vývozů kulminoval ve 2. čtvrtletí (+11,1 %), zatímco ve  
3. čtvrtletí výrazně zpomalil (3,4 %) a v závěru roku vývozy dokonce stagnovaly. Tento vývoj 
podporuje hypotézu, že extrémní růst vývozů v minulém roce byl kromě příznivého vývoje 
poptávkových faktorů a změn na nabídkové straně ovlivněn také zvýšením úrovně vývozů 
spojeným s odstraněním posledních bariér obchodu v důsledku vstupu ČR do EU. Zohlednění 
této hypotézy vede k předpokladu částečného zpomalení meziroční dynamiky vývozů 
v 1. čtvrtletí letošního roku, které bude umocněné méně příznivým vývojem zahraniční 
konjunktury a zpřísněním reálného kurzu. Podle aktuálních odhadů tak meziroční růst 
reálného vývozu v 1. čtvrtletí letošního roku dosáhl 16,5 %. Předpoklad o částečném 
zpomalení růstu vývozů potvrzují i předběžná data o vývoji vývozů zboží v běžných cenách 
na základě údajů obchodní bilance.   
 
Hrubá tvorba fixního kapitálu si udržela v průběhu loňského roku vysoké tempo růstu 9,1 %,  
i když ve 4. čtvrtletí dochází k mírnému zpomalení. Akcelerace tvorby fixních investic 
obvykle se zpožděním zhruba dvou čtvrtletí následuje za obratem v růstu vývozů. Investiční 
činnost v podnicích pod zahraniční kontrolou souvisela s dalším přílivem reálně alokovaných 
PZI a s významným objemem reinvestovaného zisku. Investice domácích firem byly 
stimulovány již zmíněnou rostoucí poptávkou zejména ze strany exportů, zlepšujícími se 
finančními výsledky a rychlým růstem úvěrové emise. Na druhou stranu však interpretace 
silného růstu fixních investic v uplynulém roce není zcela jednoznačná vzhledem k tomu, že 
ČSÚ dosud nezveřejnil jejich strukturu ve věcném a sektorovém členění. Na základě dílčích 
informací lze předpokládat, že k růstu HTFK přispívaly nejen soukromé, ale i vládní 
investice. Dynamikou mírně nad 7 % zřejmě pokračoval růst HTFK i v 1. čtvrtletí letošního 
roku, což je indikováno mj. růstem úvěrů nefinančním podnikům a poptávkou podniků po 
úvěrech investičního charakteru s dlouhodobou splatností (viz Příloha 4 – Peníze a úvěry). 
Zpomalení růstu stavební produkce v únoru na 3,8 % lze vnímat jako určité riziko směrem  
k nižšímu růstu fixních investic. Podobné signály vysílá vývoj zakázek v průmyslu, 
stavebních povolení (viz Příloha 3 - Nabídková strana) a zpomalování dovozů.  
 
V průběhu roku 2004 docházelo k postupnému snižování tempa růstu reálných 
spotřebitelských výdajů domácností. Zatímco v 1. čtvrtletí 2004 se reálná spotřeba 
domácností meziročně zvýšila o 3,3 %, v posledním čtvrtletí roku 2004 vzrostla jen o 1,9 %. 
Tempo růstu spotřeby se tak v závěru roku 2004 dostalo pod růstovou dynamiku reálné 
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ekonomické aktivity a potvrdilo se tak anticyklické chování podílu spotřeby na HDP (viz Graf 
Spotřeba a hospodářský cyklus). Zvolnění dynamiky růstu spotřeby domácností v závěru roku 
2004 ve srovnání s rokem 2003 bylo v souladu s údaji o disponibilních důchodech, 
zrychlením růstu cenové hladiny a náběhem zpožděného vlivu přísnějších reálných úrokových 
sazeb z roku 2003.  
 
V roce 2004 vzrostl hrubý disponibilní důchod domácností v nominálním vyjádření o 4,2 %, 
což je o 0,8 procentního bodu více než v roce 2003. Růst nominálního disponibilního důchodu 
byl v prvních třech čtvrtletích roku 2004 vyrovnaný (kolem 4,5 %). Ve čtvrtém čtvrtletí se 
zejména v důsledku nárůstu placených sociálních příspěvků5 tempo jeho růstu snížilo na  
3,2 %. Vývoj reálných veličin však značně ovlivnilo zrychlení inflace. Zatímco v roce 2003 se  
spotřebitelské ceny měřené deflátorem spotřeby domácností zvýšily jen o 0,2 %, v roce 2004 
vzrostly o 2,7 %. Tempo růstu nominálního hrubého disponibilního důchodu v roce 2004 sice 
mírně zrychlilo, vlivem inflace se však reálně růst snížil na méně než polovinu.  
 

Graf: Spotřeba a hospodářský cyklus Graf: Spotřeba a reálné úrokové sazby 
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Na vývoj spotřebitelských výdajů domácností v průběhu roku 2004 (především v první 
polovině) částečně působil doznívající efekt uvolněné úrokové složky měnových podmínek 
z druhé poloviny roku 2002 (viz Graf Spotřeba a reálné úrokové sazby). Díky tomu došlo 
v situaci zpomalení růstu reálného disponibilního důchodu k poklesu hrubé míry úspor  
z 8,5 % v roce 2003 na 7,8 % v roce 2004 a zpomalování dynamiky spotřeby domácností tak 
bylo méně razantní. Snížení míry úspor v roce 2004 navazovalo na střednědobou tendenci 
jejího strukturálně determinovaného poklesu pozorovaného v posledních několika letech. 
Zmíněný trend patrně souvisí se změnou spotřebitelského chování domácností a masivním 
rozvojem úvěrového financování. Působení relativně nízkých reálných úrokových sazeb 
zejména v první polovině roku mohlo tuto tendenci k poklesu míry úspor domácností dále 
podpořit.  
 
Na tvorbě zdrojů pro financování spotřebitelských výdajů se nejvíce podílela objemově 
nejvýznamnější položka hrubého disponibilního důchodu – mzdy a platy, která vzrostla o 5 % 
a její růst byl v průběhu roku 2004 velmi vyrovnaný. Sociální dávky vzrostly o 3,9 %. Jejich 
růst byl v jednotlivých čtvrtletích poměrně nízký. Výjimkou bylo jen druhé čtvrtletí, kdy 
sociální dávky v důsledku jednorázových kompenzací změn v daňovém systému vzrostly  
o 9,4 %. 
 

                                                           
5  Tj. plateb těm, kteří poskytují sociální dávky.  
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Podle společnosti Ecoma plus došlo v březnu ve srovnání s prosincovým hodnocením 
k mírnému zhoršení indexu spotřebního klimatu.  Zhoršené hodnocení bylo zaznamenáno  
u očekávaného vývoje české ekonomiky a ukazatele spoření. Zhruba stejné hodnocení jako 
v prosinci bylo zaznamenáno u očekávané životní úrovně a dosavadního vývoje ekonomiky.6  
 
Tržby v maloobchodě včetně motoristického segmentu vzrostly v prvních dvou měsících roku 
2005 o 3,7 %. Tento růst byl však ovlivněn mimořádně příznivým vývojem v lednu, kdy byl 
zaznamenán značný růst tržeb v motoristickém segmentu (motorová vozidla, jejich opravy  
a pohonné hmoty). Část tržeb v tomto oddíle však nevstupuje do spotřeby domácností, ale do 
hrubé tvorby fixního kapitálu. Tržby v  maloobchodu bez motoristického segmentu rostly 
v prvních dvou měsících pomaleji (2,5 %). Uvedený vývoj tržeb je v souladu s relativně 
nízkým růstem spotřeby domácností v 1Q 2005.  
 
Aktuální vývoj spotřebitelských úvěrů v lednu a únoru 2005 naznačuje přetrvávání 
umírněného růstu spotřeby domácností i v 1. čtvrtletí 2005 (viz Příloha 4 –Peníze a úvěry).  
 
Příznivá celková ekonomická situace i hospodářské výsledky podniků se v současné fázi 
cyklu výrazněji nepromítají do změn ve vývoji odměňování zaměstnanců (viz Příloha 2 – 
Aktuální vývoj na trhu práce). Z rozboru mzdového vývoje v podnikatelské sféře podle typu 
hospodaření je zřejmé, že růst mezd se mírně urychluje jen v zahraničních podnicích, kde se 
zároveň výrazně zvyšuje zaměstnanost. Růst mezd se v zahraničních podnicích zřejmě 
urychluje z důvodu náboru kvalifikované a lépe placené pracovní síly. Mírný růst mezd v celé 
podnikatelské sféře v průběhu roku 2004 potvrzují údaje společnosti Trexima o vývoji 
průměrného hodinového výdělku (meziroční růst ve výši 4,5 % ve 4. čtvrtletí). Obrat 
v odměňování není zřejmý ani v 1. čtvrtletí. V lednu a únoru vzrostla v průmyslu průměrná 
měsíční mzda podle ČSÚ celkem o 3,5 %. 
 
Postupné uzavírání produkční mezery je potvrzeno vývojem na trhu práce (viz Příloha 2 – 
Aktuální vývoj na trhu práce). V průmyslu a ve stavebnictví se mírně zvyšuje počet 
odpracovaných hodin. Zvyšující se poptávku po práci potvrzují zvyšující se počty nově 
hlášených pracovních míst na úřadech práce. Výraznější přírůstek počtu zaměstnanců je ve  
4. čtvrtletí zaznamenán v odvětvích obchodu, stavebnictví a v odvětvích nepodnikatelské 
sféry, v průběhu 1. čtvrtletí i v průmyslu. Vývoj zaměstnanosti je diferencovaný z hlediska 
vzdělání. Zatímco se snižuje počet zaměstnaných se základním vzděláním a středním bez 
maturity, dochází k výraznějšímu nárůstu zaměstnanosti vysokoškoláků a osob se středním 
vzděláním s maturitou. Zvyšující se poptávka po kvalifikované pracovní síle je patrná  
i v členění zaměstnanosti podle profesí. 
 
Graf: Počet zaměstnanců (tis. osob) a odpracované hodiny (mzr.  změny v %) 
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6 Naopak podle konjunkturního průzkumu ČSÚ dochází k mírnému zlepšování stavu veřejného hospodářského 

mínění a hodnocení očekávané celkové ekonomické situace se nemění. Podle obou průzkumů však  
v dlouhodobějším srovnání dosahuje stav veřejného hospodářského mínění příznivých hodnot.  
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Zlepšující se situace na trhu práce je patrná i v údajích MPSV.  Mírné snižování registrované 
míry nezaměstnanosti je důsledkem nižších počtů nově hlášených uchazečů o zaměstnání, 
zatímco se zároveň zvyšují počty vyřazených uchazečů z jiných důvodů (sankční vyřazení). 
Počty vyřazených uchazečů, kteří jsou umístěni na pracovní místo, se však nezvyšují. 
Snižování registrované nezaměstnanosti z toho důvodu prozatím nemá robustní charakter. 
 
Příznivý vývoj je na trhu práce negativně ovlivněn zákonnými úpravami, které vstoupily 
v platnost v průběhu roku 2004. Poměrně výrazné prohloubení strukturálních problémů na 
konci minulého roku je zřejmé z posunu Beveridgeovy křivky směrem nahoru a z odhadů 
párovací funkce (matching function). 
 
Graf: Nově hlášená volná pracovní místa a Beveridgeova křivka 
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Vývoj vládní spotřeby v průběhu roku 2004 byl ovlivněn výrazným zpomalením růstu 
nominálních výdajů (oproti roku 2003 o 7,7 %) na 2,6 % při růstu deflátoru o 6 %. Tento 
vývoj byl odrazem mimořádných úspor ve vládním sektoru v důsledku změn rozpočtových 
pravidel. Díky tomu se postupně zvyšoval meziroční pokles až na 5,8 % ve 4. čtvrtletí 
loňského roku. Vzhledem k očekávanému vývoji veřejných rozpočtů bude pokračovat reálný 
meziroční pokles vládní spotřeby i v 1. čtvrtletí letošního roku, i když jeho tempo se oproti  
4. čtvrtletí výrazně sníží na cca -2 %.  
 
Vysoký růst exportů a investic v roce 2004 působil na urychlování dynamiky reálných dovozů 
zboží a služeb, které v posledním čtvrtletí roku 2004 mzr. vzrostly o 16,8 % (Viz Graf 
Exporty a importy). Akcelerace importů však byla tlumena vedle působení uvolněného 
reálného kurzu a zpomalující se konečné spotřeby i zvyšující se schopností domácí 
ekonomiky uspokojit poptávku vlivem zvýšení kapacit a své rostoucí pružnosti, efektivnosti  
a konkurenceschopnosti. Tyto vlivy vedly k výraznému zpomalení růstu podílu záporného 
čistého vývozu na HDP v roce 2004 a v jeho 4. čtvrtletí dokonce k významnému mzr. 
zlepšení salda netto exportu, ke kterému došlo poprvé od roku 2000.  Při zohlednění trvale se 
zlepšujících směnných relací vyústil zmíněný vývoj v závěru loňského roku ve značné mzr. 
snížení záporného salda výkonové bilance v rámci běžného účtu platební bilance.  
 
Předběžné údaje o vývoji ekonomické aktivity v 1. čtvrtletí letošního roku a formální analýza 
dílčích indikátorů a metod na bázi předstihových a koincidenčních ukazatelů signalizují 
pokračování předchozího tempa růstu reálného HDP. Ten v právě uplynulém čtvrtletí 
pravděpodobně vzrostl  po sezonním očištění o 1,2 % oproti 4. čtvrtletí 2004, což odpovídá 
meziročnímu růstu o 4,1 %. Pokračující ekonomický růst implikuje další postupné uzavírání 
záporné produkční mezery, jejíž odhad pro uplynulé čtvrtletí se nachází na úrovni -0,7 %.  
 
Oproti minulé SZ je záporná mezera výstupu v 1. čtvrtletí roku 2005 hodnocena jako nepatrně 
otevřenější. Toto hodnocení je potvrzováno mj. pomalejším odezníváním dezinflačních 
poptávkových tlaků (viz následující subkapitola Inflace). Pozorovaný vývoj inflace a jeho 
výhled pro nejbližší budoucnost je tak dalším z faktorů určujících nastavení počátečních 
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podmínek prognózy pro výstupovou mezeru. Samotný pohled na vývoj HDP může být pro 
hodnocení průběhu hospodářského cyklu nedostatečný, protože dynamika reálné ekonomické 
aktivity se může zvyšovat růstem produkčních schopností ekonomiky (či vlivem dalších 
faktorů) bez inflačních dopadů.  

Inflace 
Vývoj spotřebitelských cen byl v 1. čtvrtletí 2005 ve znamení oslabování nákladových 
inflačních tlaků zejména z titulu vývoje dovozních cen vlivem posilování kurzu Kč k euru  
i k dolaru (viz Příloha 5 – Nákladové faktory). Souběžně s tím nadále působila přetrvávající 
záporná mezera výstupu. Poloha ekonomiky v rámci hospodářského cyklu tak působila 
rovněž dezinflačním směrem. To v souhrnu způsobilo, že korigovaná inflace bez pohonných 
hmot oproti 4. čtvrtletí 2004 poklesla. Významnější odchylky od prognózy z 1. SZ z hlediska 
dopadů do CPI byly zaznamenány zejména v rámci tržních složek spotřebitelské inflace, 
korigované inflaci bez PH a v cenách potravin. V obou případech se jednalo o nižší než 
prognózovaný cenový růst.  
 

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

Index spotřebitelských cen -0,1 -0,1 1,7 1,5
Regulované ceny  březen 2005 0,1 0,1 2,4 2,9
Čistá inflace -0,1 -0,1 1,0 0,7
Ceny potravin, nápoje, tabák - čisté -0,1 -0,1 0,6 0,4
Korigovaná inflace bez PH -0,1 -0,2 1,2 0,9
Ceny pohonných hmot - čisté -0,5 2,3 1,2 1,4
Primární dopady změn daní v nereg. cenách v p.b. 0,00 0,00 0,35 0,35  
 
V oblasti regulovaných cen došlo během 1. čtvrtletí  ke zvýšení cen elektřiny o 4,9 %, k růstu 
cen tepla cca o 3 %, k růstu cen regulovaných položek z oblasti zdravotnictví o cca 6,5 %  
a odvozu odpadů cca o 10 % atd. Jednalo se o tradiční zvyšování regulovaných cen na 
počátku roku. Netypický byl jen růst cen položek z oblasti zdravotnictví, kde dochází obvykle 
ke zvyšování cen od 1. července. Od 1. ledna 2005 došlo k přesunu ze základní do snížené 
sazby DPH u některých sportovních a kulturních služeb s primárním dopadem do inflace ve 
výši -0,06 p.b. Ceny dotčených položek se v lednu prakticky nezměnily (dle šetření ČSÚ), tj. 
snížení DPH se u nich neprojevilo snížením cen. Jiné změny nepřímých daní v 1. čtvrtletí 
2005 nebyly zaznamenány.  
 
Ceny sloučené skupiny potravin v 1. čtvrtletí po lednovém vyšším sezonním růstu další dva 
měsíce zhruba stagnovaly a v březnu meziročně vzrostly o 0,4 % (predikce 1. SZ 2005 byla 
0,6 %). Po sezónním očištění cenová hladina potravin v 1. čtvrtletí 2005 mezikvartálně zhruba 
stagnovala. Důvodem byl pravděpodobně dezinflační vývoj cen zemědělských výrobců, 
především obilovin a masa (viz Příloha 5 – Nákladové faktory). Tento vývoj CZV se odrazil  
i ve spotřebitelských cenách poklesem cen pečiva, výrobků z obilovin a masa (během  
1. čtvrtletí). Rychlejší pokles dynamiky cen zemědělských výrobků byl pravděpodobně hlavní 
příčinou nenaplnění predikce cen potravin za celé 1. čtvrtletí. Na druhou stranu je ale 
odchylka v predikci cen potravin (-0,2 p.b.) vzhledem k volatilitě cen potravin relativně malá.  
 
Hodnoty mzm. korigované inflace bez pohonných hmot byly během 1. čtvrtletí 2005 
určovány především sezonními výkyvy, po sezonním očištění došlo ve všech třech měsících 
1. čtvrtletí zhruba ke stagnaci. Ke konci 1. čtvrtletí byla meziroční korigovaná inflace bez 
pohonných hmot 0,9 %, a byla tak cca o 0,3 p.b. nižší než predikce. Příčinou byl 
pravděpodobně více protiinflační vývoj dovozních cen a dalších nákladových faktorů, a to 
především v důsledku apreciace kurzu koruny. Nižší než prognózovaná inflace dále 
signalizuje přítomnost vyšších než očekávaných poptávkových dezinflačních tlaků 
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souvisejících s přehodnocením počáteční podmínky mezery výstupu v této prognóze. Dopad 
těchto jevů se odehrával na pozadí přetrvávající silné konkurence na maloobchodním trhu.  
 
Vývoj cen pohonných hmot byl během 1. čtvrtletí pod vlivem světových cen ropy. V lednu 
byl ještě zaznamenám vyšší meziměsíční pokles cen pohonných hmot odrážející pokles cen 
ropy ze závěru předešlého roku. V únoru se pokles cen pohonných hmot téměř zastavil  
a v březnu se již v jejich cenách projevilo opětovné prudké zvýšení cen ropy na světových 
trzích. Po těchto výkyvech se světová cena ropy v únoru blížila předpokladům 1. SZ, a proto 
není odchylka v predikci cen pohonných hmot významná. Skutečný mzr. růst ke konci března 
byl 1,4 % a predikce 1. SZ 1,2 % (vše očištěno o vliv změn daní). V březnu se již světová 
cena ropy značně odchýlila od scénáře 1. SZ (směrem nahoru), avšak to se projeví v cenách 
pohonných hmot v ČR až v dubnu. Z týdenních šetření cen pohonných hmot vyplývá, že 
dubnový růst cen pohonných hmot bude okolo 5 %. Vliv pohybu kurzu Kč k dolaru i jeho 
odchylky vůči scénáři z 1. SZ byly ve srovnání s pohyby cen ropy zanedbatelné.  
 

Graf: Mzr. růst jednotlivých skupin cen (očištěné o vliv změn daní, v %) 
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V nejbližším období neočekáváme v inflaci kromě pohonných hmot žádné významnější 
pohyby cen. V regulovaných cenách by mělo dojít jen k drobným pohybům s malými dopady 
do inflace. Ve druhém čtvrtletí by neměl být ještě vývoj významně ovlivněn změnami 
spotřebních daní (od 1. 6. by sice mělo dojít ke zvýšení spotřebních daní, ale dopady do 
inflace budou mít zpoždění, viz kapitola II.4.). Ceny potravin budou pod vlivem poklesu cen 
zemědělských výrobců a u korigované inflace bez pohonných hmot předpokládáme 
dezinflační působení dovozních cen. Ceny pohonných hmot zaznamenají nejméně v dubnu 
vyšší růst, avšak dopad do inflace z toho plynoucí bude jen cca 0,1 p.b.  

Reálné měnové podmínky 
Odhad počáteční podmínky pro mezeru výstupu je vedle vývoje inflace odvozován také od 
vývoje měnových podmínek. Vzájemný vztah mezi mezerou výstupu a měnovými 
podmínkami je však charakterizován existencí podstatných zpoždění, která je nutno brát 
v úvahu. Současné nastavení měnových podmínek je poté určující pro vyznění prognózy.  
 
Současné reálné měnové podmínky lze charakterizovat jako v souhrnu neutrální. Mírně 
uvolněná úroková složka měnových podmínek pozorovaná již několik čtvrtletí zůstává 
v posledním období relativně stabilní. Naproti tomu poslední vývoj nominálního měnového 
kurzu charakterizovaný poměrně silnou apreciací způsobil, že doposud uvolněná kurzová 
složka měnových podmínek se stala po téměř dvou letech restriktivní, i když jen velice slabě.  
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Kumulovaný efekt působení jednotlivých složek měnových podmínek potvrzuje, že od roku 
2002 ovlivňuje vývoj reálné ekonomiky převážně kurzová složka, přičemž dopady jejího 
zpřísnění v průběhu roku 2002 přetrvávaly poměrně dlouhou dobu. Po celé toto období 
omezovala restriktivní působení reálného kurzu alespoň částečně úroková složka měnových 
podmínek. Zhruba v polovině roku 2004 bylo, ceteris paribus, předchozí uvolnění měnových 
podmínek dostatečné pro návrat mezery výstupu na úroveň z počátku roku 2002.  
 
Graf: Index reálných měnových podmínek Graf: Kumulovaný efekt RMCI 
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Zpřísněná kurzová složka měnových podmínek rovněž ovlivňovala poslední vývoj peněžního 
agregátu M2. To se projevovalo v nižší tvorbě nových vkladů podniků a ve zpomalení růstu 
peněžního agregátu M2. Naproti tomu mírně uvolněná úroková složka měnových podmínek  
nadále podporovala relativně vysoký podíl peněžního agregátu M1 na M2. Podíl peněžního 
agregátu M1 na M2, který lze použít jako alternativní indikátor nastavení úrokové složky 
měnových podmínek, se v 1. čtvrtletí 2005 udržel na relativně velmi vysoké úrovni kolem  
52 % (podrobněji viz Příloha 4 – Peníze a úvěry).7 Zároveň pokračoval relativně rychlý růst 
úvěrů v sektoru podniků i domácností. 
 
 
Sazby 
 
Míra uvolnění úrokové složky měnových podmínek jako celku byla dle současných odhadů 
pro 1. čtvrtletí 2005 shodná s předpoklady lednové prognózy. Její jednotlivé součásti se však 
vyvíjely diferencovaně. Nejdůležitější část úrokové složky, reálný 1R PRIBOR, vykazuje 
oproti minulé prognóze vyšší uvolnění vlivem rychlejšího než předpokládaného poklesu 
nominálních sazeb peněžního trhu, které bylo jen částečně kompenzováno poklesem 
modelově konzistentních inflačních očekávání z titulu nižší než prognózované inflace.  
 
 
 
 
 
 
                                                           
7 Obecně lze očekávat, že podíl M1 na M2 bude spíše růst (resp. klesat) v reakci na uvolněné (resp. přísné) 

nastavení úrokové složky měnových podmínek. Toto očekávání vychází z konceptu intertemporální substituce, 
v němž nižší úroková míra vede subjekty k přesunu prostředků z kvazi-peněz (sloužících spíše k odkladu 
spotřeby) do M1 (kde umožňují dřívější spotřebu). Empirická data o podílu M1 na M2 a o vývoji úrokové 
složky měnových podmínek jsou s touto úvahou v hrubém souladu. 
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Graf: Reálný 1R EURIBOR Graf: Reálný 1R PRIBOR 
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Úrokové sazby na finančním trhu v 1Q 2005 postupně klesaly v souvislosti se snižováním 
úrokových sazeb ČNB, zveřejněnou lednovou makroekonomickou prognózou, vývojem 
nominálního kurzu a komentáři představitelů ČNB k aktuálnímu vývoji hospodářství a jeho 
možným měnověpolitickým implikacím. Celkově se nominální úrokové sazby peněžního trhu 
snížily za poslední tři měsíce o cca 0,5 p.b. v závislosti na splatnosti. Ze současných kótací 
spotových i forwardových sazeb je zřejmé, že minimálně v horizontu několika měsíců většina 
trhu neočekává další úpravu klíčových sazeb ČNB. 
 
Na trhu nyní převažuje přesvědčení, že inflace bude dále klesat a minimálně do poloviny 
tohoto roku by se měla pohybovat pod spodní hranicí inflačního cíle ČNB. K protiinflačním 
faktorům patří dle analytiků kurz koruny a silná konkurence, přičemž ani poptávka 
v ekonomice zatím nevytváří tlak na růst cen. Ve druhé polovině tohoto roku se očekává 
mírný růst inflace, a to především kvůli administrativním opatřením. V této souvislosti někteří 
analytici očekávají, že by ČNB mohla přistoupit ke konci roku v souvislosti s uzavíráním 
mezery výstupu a stabilizací kurzu ke zpřísnění měnové politiky a zvyšování sazeb by mělo 
pokračovat i v roce 2006.  
 
Nicméně výnosová křivka na peněžním trhu je plochá. Průměrný spread 
1R PRIBOR – 3M PRIBOR za 1Q 2005 činil méně než 0,1 p.b. To bylo méně, než odpovídá 
předpokladům lednové prognózy, přičemž 3M PRIBOR se pohyboval jen velmi mírně pod 
základním scénářem lednové prognózy (o cca 0,1 p.b.).  
 
Klientské úrokové sazby se v únoru jen mírně snížily, jako reakce na pokles sazeb na 
finančním trhu. Reakce na poslední úpravu klíčových sazeb ČNB na konci března jsou zatím 
spíše zdrženlivé, většina bank s dalším snižováním svých referenčních sazeb nepočítá.  
V reálném vyjádření klientské úrokové sazby pozvolna rostou (cca od poloviny roku 2004),  
a to z pohledu ex post i ex ante. Sazby z nově poskytnutých úvěrů dosáhly 6,0 %  
a nezaznamenaly tak minulou prognózou očekávaný pokles. Jejich aktuální působení je tak 
oproti nastavení v lednové prognóze poněkud přísnější i vlivem určitého poklesu inflačních 
očekávání. Sazby z termínovaných vkladů dosahují 1,7 %.   
 
Zahraniční reálná úroková sazba 1R EURIBOR byla v 1. čtvrtletí 2005 oproti předpokladům 
minulé prognózy méně uvolněná. Důvodem je nižší inflace v Německu při zahraničních 
nominálních sazbách v souladu s prognózou. Vzhledem k předpokladům o budoucím vývoji 
nominálního 1R EURIBORu a německé inflace toto přísnější působení na horizontu prognózy 
vytrvá (viz Graf: Reálný 1R EURIBOR). 
 
Úrokový diferenciál (1R PRIBOR – 1R EURIBOR) se v 1Q 2005 pohyboval kolem 
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nuly, což bylo pod úrovní, kterou předpokládala lednová prognóza (0,3 p.b.). Důvodem byly 
nižší české nominální sazby. Aktuálně úrokový diferenciál dosahuje -0,3 p.b. 
 
V primární aukci státních dluhopisů byl emitován nový dluhopis splatností 10R. Celkově bylo 
prodáno 11,6 mld. Kč s průměrným výnosem 3,9 %. Výsledek aukce byl vzhledem k relativně 
vysokému objemu nabízených papírů hodnocen jako celkem úspěšný; emise se prodala 
v relativně úzkém spreadu a neodchylovala se od současných výnosů na sekundárním trhu. 
 
Autonomní vývoj úrokové složky měnových podmínek bude ceteris paribus v nejbližším 
období působit pozitivně na růst reálné ekonomiky, uzavírání mezery výstupu a následně i na  
zrychlování inflace. Toto uvolnění je výsledkem zejména působení českých reálných 
úrokových sazeb peněžního trhu a lze za ním nalézt relativně rychlý a výrazný pokles 
nominálních sazeb na pozadí pozvolnějšího poklesu inflačních očekávání.  
 

Kurz 
 
Reálný kurz měl v posledních dvou letech klíčový význam pro uvolněné působení reálných 
měnových podmínek. Kurzová složka, jejíž uvolnění se však od počátku roku 2004 postupně 
snižovalo zejména vlivem apreciace nominálního kurzu, se v prvním čtvrtletí v důsledku 
urychlení apreciace překmitla do mírně restriktivní polohy.  
 
Graf: Úrokový diferenciál (1R PRIBOR -1R 
EURIBOR) 

     Graf: Reálný kurz 
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V průběhu 1. čtvrtletí 2005 kurz koruny vůči euru mezikvartálně posílil o cca 3,5 % na  
30,0 Kč/EUR. Apreciační trend nastoupený ve 2. čtvrtletí 2004 a urychlující v jeho závěru tak 
dále akceleroval. Urychlení apreciace bylo patrné zejména začátkem března, kdy koruna 
posílila až pod hranici 29,50 Kč/EUR. Oproti lednové prognóze tak průměrná odchylka 
v prvním čtvrtletí činila 2,6 %. Meziroční nominální apreciace koruny vůči euru tak činila 
v průměru v 1. čtvrtletí téměř 9 %.  
 
Hlavní příčinou apreciace byl zejména pozitivní sentiment zahraničních investorů vůči 
středoevropskému regionu a v menším rozsahu též příznivý vývoj obchodní bilance. V závěru 
prvního čtvrtletí se apreciační trend zmírnil, když došlo k oslabení koruny o více než 2 %. 
Obdobný vývoj (apreciační trend částečně korigovaný v březnu) byl patrný také v dalších 
středoevropských zemích (Maďarsku, Polsku a na Slovensku). Příčinou kurzového vývoje 
v závěru 1. čtvrtletí 2005 byla pravděpodobně korekce apreciačních očekávání krátkodobých 
zahraničních investorů, spojená do určité míry s vývojem úrokového diferenciálu vůči 
rozhodujícím světovým měnám (pokles korunových sazeb, stabilita eurových a růst 
dolarových sazeb).   
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Rychlá apreciace nominálního kurzu tedy relativně razantně ukončila uvolněné působení 
reálného kurzu. Nicméně pohledem kumulovaného efektu jednotlivých složek RMCI (viz graf 
Kumulovaný efekt RMCI) se mezera výstupu teprve zotavila z výrazného zpřísnění reálného 
kurzu v roce 2002. Jinými slovy platí, že uvolnění kurzu v roce 2003 a 2004 by – za jinak 
stejných okolností – doposud zabezpečilo pouze návrat mezery výstupu na úroveň před 
apreciační periodou v roce 2002.  
  
Bezprostřední výhled vývoje reálného indexu měnových podmínek ukazuje jen na malou 
změnu současného neutrálního nastavení pro nejbližší období. Tato změna by měla jít směrem 
k mírnému uvolňování reálného kurzu vlivem očekávané drobné depreciační korekce 
nominálního kurzu na pozadí pokračující trendové rovnovážné reálné apreciace. Proti tomu 
bude částečně působit  klesající uvolnění zahraničních reálných sazeb. Domácí reálné úrokové 
sazby zůstanou v blízké budoucnosti nadále zhruba stejně uvolněné.  
 
 
II.4  Předpoklady ekonomických mechanismů 
 
Oproti minulé SZ došlo ke dvěma úpravám v predikčním aparátu. Metoda sezonního očištění 
časových řad národních účtů (TRAMO/SEATS) byla v souladu s postupy ČSÚ rozšířena  
o očištění vlivu rozdílného počtu pracovních dní u HDP a některých jeho komponent dle 
poskytnutých parametrů této metody statistickým úřadem.  
 
Dále byl proveden nový propočet velikosti fiskálního impulzu, který formou rezidua vstupuje 
do rovnice mezery výstupu v jádrovém predikčním modelu QPM. Tato aktualizace propočtu 
fiskálního impulzu byla provedena a testována v zásadě na základě již používaných metod, 
jejich výsledků a interpretace. Aby byla zachována konzistence vztahu mezi veličinami co do 
cenových hladin a vývoje trendů, bude nadále kvantifikován fiskální impulz následujícím 
způsobem. Bude to příspěvek k růstu reálného HDP v daném roce na základě změny podílu 
poptávkově relevantního salda na HDP. Tento příspěvek pak činí 0,6 p.b. do HDP při mzr. 
nárůstu podílu deficitu VR na HDP o 1 p.b.8 
 
Nové propočty zásadněji nemění historku o chování fiskální politiky a jeho dopadech na 
minulost formulovanou na základě minulých odhadů. Drobné změny v trajektorii fiskálního 
impulzu na minulosti získané aplikací nových metod dle provedeného testování predikčních 
vlastností QPM naznačují, že nové odhady mírně zvyšují schopnost popsat minulý historický 
vývoj v rámci jádrového predikčního modelu. To by mohlo být určitou indikací, že nové 
propočty fiskálního impulzu snad o něco lépe zachycují skutečný vliv fiskální politiky na 
ekonomický vývoj v minulosti než dosavadní odhady. Kromě toho porovnání nově 
odhadnutých hodnot fiskálního impulzu s vládními výdajovými multiplikátory publikovanými 
v literatuře nehovoří v neprospěch aktualizovaných výsledků.  
 
Veškeré dopady změn nepřímých daní jsou na horizontu prognózy stejně jako v minulých SZ 
rozděleny na primární a sekundární dopady s tím, že na primární dopady je aplikován institut 
výjimek. 

                                                           
8 Připomínáme, že doposud byla kvantifikace fiskálního impulzu založena na příspěvku k mzr. růstu HDP 

z titulu mzr. změny poptávkově relevantního salda VR o 10 mld. Tento příspěvek pak činil 0,225 p.b. Tato 
kvantifikace však nebyla zcela konzistentní zejména právě z pohledu srovnatelnosti cenových hladin. Přírůstek  
o 10 mld. v běžných cenách v prostředí trvalé mírně rostoucí cenové hladiny a současně rostoucích úrovních 
příslušných makroekonomických veličin totiž znamenal při konstantním příspěvku k mzr. růstu reálného HDP 
permanentně rostoucí účinnost fiskální politiky při poptávkové stimulaci.  
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II.5 Vyznění prognózy 

HDP a trh práce 
Oproti lednové prognóze došlo k částečnému přehodnocení hlavních faktorů ekonomického 
růstu. Zpřísnění reálného kurzu v posledním období a snížení očekávaného růstu zahraniční 
poptávky působí na budoucí ekonomický růst v letošním roce více restriktivně. Naopak 
v případě fiskálního impulzu došlo k přehodnocení jeho příspěvku k reálné ekonomické 
aktivitě v roce 2005 z neutrálního na relativně významně pozitivní, zatímco pro rok 2006 
zůstává předpoklad neutrálního působení fiskální politiky. Působení těchto faktorů spolu 
s počáteční otevřenější zápornou mezerou výstupu vede k tomu, že k uzavření produkční 
mezery dojde až v druhé polovině roku 2006 (přibližně o dvě čtvrtletí později, než 
předpokládala lednová prognóza). V průběhu let 2005 a 2006 odpovídá uzavírání mezery 
výstupu růst reálného HDP kolem 4 %, přičemž tempo růstu potenciálního (inflaci 
neakcelerujícího) produktu se bude v obou těchto letech pohybovat stabilně kolem 3,5 %. 
Měnové podmínky, které jsou aktuálně hodnoceny jako neutrální, jsou ve srovnání s lednovou 
prognózou ve výhledu na nejbližších několik čtvrtletí přísnější, na horizontu prognózy však 
zůstávají převážně mírně uvolněné.  
 
Graf: Mezera výstupu  Graf: Měnové podmínky 

I/99 I/00 I/01 I/02 I/03 I/04 I/05 I/06
-4

-3

-2

-1

0

1

M ezera výstupu - 4. SZ 2005
                              1. SZ 2005

I/99 I/00 I/01 I/02 I/03 I/04 I/05 I/06

-0.5

0

0.5

1

1.5

2
M ezera RM CI - 4. SZ 2005
                           1. SZ 2005

Pramen: ČNB Pramen: ČNB 
 
Předpoklady prognózy v oblasti zahraniční poptávky, fiskálu a skladby měnových podmínek 
se projeví i ve výdajové struktuře HDP. Růst vývozů v průběhu letošního roku zpomalí 
na 10 %. Do snížení jeho dynamiky se promítne odeznění efektu úrovňového zvýšení exportů 
souvisejícího se vstupem do EU v roce 2004, zpřísnění reálného kurzu a zpomalení růstu 
zahraniční poptávky.  Po tomto dočasném zpomalení bude v průběhu roku 2006 růst vývozů 
postupně mírně akcelerovat na 13 %. Vývoj v obou těchto letech se bude odehrávat na pozadí 
trendového růstu exportní výkonnosti ekonomiky, který vychází ze změn na nabídkové straně 
ekonomiky. Ty souvisejí s přílivem PZI a náběhem s tím spojených exportně orientovaných 
kapacit.  
 
Také hrubá tvorba fixního kapitálu si nadále zachová v obou letech relativně vysokou 
dynamiku, přičemž lze očekávat poněkud diferencovaný vývoj soukromých a veřejných 
investic. Zpomalení růstu vývozů se promítne do snížení dynamiky investic soukromého 
sektoru. Proti výraznějšímu zbrzdění investiční aktivity v privátní sféře budou naopak působit 
nadále mírně uvolněné úrokové sazby, dobré hospodářské výsledky podniků, přetrvávající 
růst úvěrové emise a příliv reálně alokovaných PZI. Oproti loňskému roku se naopak výrazně 
zvýší růst kapitálových výdajů veřejných rozpočtů, které souvisí s již zmíněným pozitivním 
fiskálním impulzem. Výsledkem bude mírné zpomalení růstu HTFK v letošním roce na 8,5 % 
a stagnace, resp. mírné zvýšení růstu v roce 2006 (9 %).  
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Graf: Export a import Graf: Investice 
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Dynamika spotřeby domácností se bude v letech 2005 – 2006 postupně zrychlovat. Hlavními 
determinantami spotřeby domácností nadále zůstávají vývoj na trhu práce, inflace a zpožděné 
dopady vlivu úrokové složky měnových podmínek. 
 
Z vývoje na trhu práce jsou pro formování spotřeby domácností nejdůležitějšími veličinami 
zaměstnanost a průměrné mzdy. Očekávaný vývoj zaměstnanosti a nezaměstnanosti na 
prognóze závisí na předpokládaném vývoji reálné ekonomické aktivity. Vyšší růst 
zaměstnanosti v minulém roce ve srovnání s lednovou prognózou přičítáme zčásti 
intenzivnější než očekávané reakci zaměstnanosti na ekonomický růst. Další příčinou 
rychlejšího růstu zaměstnanosti v minulém roce bylo zvyšování počtu zaměstnanců 
v nepodnikatelské sféře. Z hodnocení aktuálního stavu na trhu práce (viz Příloha 2 – Aktuální 
vývoj na trhu práce, resp. kapitola II.3) vyplývá, že tyto přírůstky zaměstnanosti v odvětvích 
nepodnikatelské sféry mají jen dočasný charakter. Nicméně již vytvořená a obsazená místa 
nebudou patrně zrušena. Z těchto důvodů zvyšujeme predikci růstu počtu zaměstnanců v roce 
2005 na 1,3 % (0,3 % v 1. SZ), přičemž adekvátně tomu poklesne míra registrované 
nezaměstnanosti v letošním roce na průměrných 9,8 % (10,0 % v 1. SZ). 
 
Postupné uzavírání produkční mezery vyústí v pokračování růstu zaměstnanosti v roce 2006. 
S ohledem na vliv nepodnikatelské sféry na vývoj zaměstnanosti v roce 2004 a 2005 bude 
přes pokračující uzavírání mezery výstupu a související robustní růst HDP dynamika počtu 
zaměstnanců v roce 2006 nižší než v letošním roce (0,9 %, oproti 0,3 % v 1. SZ). Míra 
registrované nezaměstnanosti se v průměru za rok sníží na 9,4 % (9,7 % v 1. SZ). 
 
Základní ukazatele trhu práce (mrz. změny v %, pokud není uvedeno jinak) 

UKAZATEL
2003 I/04 II/04 III/04 IV/04 2004 I/05 II/05 III/05 IV/05 2005 I/06 II/06 III/06 IV/06 2006

Zaměstnanost celkem -0.7 -1.4 -0.8 -0.2 0.2 -0.6 0.6 0.5 0.2 0.2 0.4 0.0 0.1 0.5 0.4 0.3
        z toho : zaměstnanci a) -2.0 -1.6 -0.4 0.1 1.1 -0.2 1.6 1.5 1.2 0.9 1.3 0.9 0.9 1.0 0.9 0.9
                      ostatní zaměstnaní 6.4 -0.1 -3.1 -1.9 -4.4 -2.4 -4.6 -4.5 -4.7 -3.7 -4.4 -4.5 -3.8 -1.8 -2.3 -3.1
Registrovaná míra nezaměstnanosti v % - průměr za období 9.9 10.8 10.0 10.2 10.0 10.2 10.5 9.6 9.7 9.4 9.8 10.1 9.2 9.3 9.1 9.4
Obecná míra nezaměstnanosti v % - průměr 7.8 8.7 8.2 8.2 8.2 8.3 8.5 8.1 8.2 8.2 8.2 8.7 8.2 7.9 7.9 8.2
Průměrná mzda ve sledovaných org.            (nominální) b) 6.6 8.7 4.2 7.3 6.3 6.6 6.3 8.0 7.7 7.0 7.3 6.9 6.9 6.7 6.5 6.8
                                                                         (reálná) 6.7 6.2 1.6 4.1 3.1 3.7 4.6 6.7 6.1 6.5 5.7 5.0 4.5 4.4 4.2 4.5
        z toho: podnikatelská sféra                     (nominální) 5.9 8.5 5.7 7.0 6.3 6.9 5.1 7.7 6.8 7.5 6.8 7.2 7.2 6.9 6.6 7.0
                      z toho: průmysl                          (nominální) 5.6 8.5 6.4 7.3 6.0 7.1 . . . . . . . . . .
                     nepodnikatelská sféra               (nominální) 9.5 9.6 -0.5 8.3 6.4 5.7 10.7 9.0 10.8 5.5 9.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0
Mzdy a platy v NH                                  (nominální) c) 4.5 7.0 3.9 7.4 7.5 6.4 8.1 9.6 8.9 8.0 8.7 7.9 7.9 7.7 7.4 7.7
Mzdy a platy podle národních účtů        (nominální) 5.6 6.0 3.2 5.4 5.5 5.0 6.1 6.1 6.3 6.0 6.1 6.5 6.4 5.5 5.6 6.0
NJMN (nominální mzdy a platy v NH na HDP v s.c.) 0.8 3.1 -0.1 3.2 3.1 2.3 3.8 5.2 4.7 3.8 4.4 3.7 3.7 3.3 2.9 3.4
NJMN (nominální mzdy a platy podle NÚ na HDP v s.c.) 1.8 2.2 -0.8 1.3 1.1 0.9 1.9 1.9 2.2 1.8 2.0 2.3 2.3 1.2 1.2 1.7
NJMN v průmyslu (nominální mzda na PP z tržeb) -3.2 -1.5 -6.7 -0.9 -3.5 -3.2 . . . . . . . . . .
NJMN v průmyslu (nominální mzda na přidanou hodnotu) -4.3 2.0 -1.3 0.9 -1.9 0.0 . . . . . . . . . .
NHPP (HDP v s.c. na modifikované zaměstnané z VŠPS) 4.4 4.6 4.3 4.0 4.1 4.2 3.5 3.7 3.8 3.9 3.7 3.9 3.8 3.8 4.0 3.9
Pramen: ČSÚ, MPSV, propočet ČNB
a) Zaměstnanci dle VŠPS s jediným nebo hlavním zaměstnáním včetně členů produkčních družstev
b) Jedná se o mzdy zúčtované k výplatě, nikoli skutečně vyplacené
c) Průměrná mzda ve sledovaných organizacích vynásobená zaměstnanci v NH  
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Box: Prognóza nominálních mezd 
 
Průměrná mzda v podnikatelské sféře v letošním roce vzroste o 6,8 % (o 0,4 p.b. více oproti predikci 
z 1. SZ) a zachová si tak prakticky stejnou růstovou dynamiku jako v roce 2004. Větší pokles 
nezaměstnanosti a vyšší růst zaměstnanosti, než předpokládala 1. SZ, povede k mírně vyššímu tlaku 
na růst mezd. To představuje spolu s velmi příznivými finančními výsledky podniků hlavní faktory 
mírného zvýšení prognózy růstu mezd.  
 
Přestože v roce 2005 dojde ke snížení inflace, zvyšuje se růst mezd doporučený odborovými svazy pro 
kolektivní vyjednávání na 7 %, což je o 1 procentní bod více než v minulém roce. Toto doporučení 
však bylo konstruováno v podmínkách vyšších inflačních očekávání, a proto se lze domnívat, že nejen 
z těchto důvodů nebude v plné výši realizováno. Tomu nasvědčují i mzdová vyjednávání uzavřená 
v prvních měsících tohoto roku.  
 
V 1. čtvrtletí 2005 bude růst mezd nižší než ve zbytku roku. Poměrně výrazně se zde může projevit 
vliv chřipkové epidemie, která ve stejném období minulého roku neproběhla. To se projevilo ve 
vysoké srovnávací základně. Nižší růst mezd v 1. čtvrtletí naznačují i výsledky růstu mezd v průmyslu 
za první dva měsíce tohoto roku. Průměrná mzda v průmyslu totiž vzrostla jen o 3,5 %. 
 
Průměrná mzda v nepodnikatelské sféře se v roce 2005 zvýší o 9 %. Základem pro konstrukci 
predikce mezd v nepodnikatelské sféře jsou výdaje na mzdy a platy a ostatní údaje kvantifikované ve 
státním rozpočtu. Podle schváleného státního rozpočtu na rok 2005 vzroste průměrná mzda ve státní 
sféře (včetně krajského školství a zvýšení platů příslušníků bezpečnostních sborů) o 11,3 %. Na tomto 
nárůstu se výrazně podílí značné zvýšení platů příslušníků bezpečnostních sborů. Pokud bychom mzdy 
ve státní sféře očistili o růst mezd příslušníků bezpečnostních sborů, pak lze odhadovat, že by se 
tempo růstu mezd ve státní sféře snížilo na 6 – 7 %. Ze státního rozpočtu je však placena jen část 
pracovníků nepodnikatelské sféry. Pokud budeme předpokládat, že ostatním pracovníkům 
nepodnikatelské sféry porostou mzdy tempem, které odpovídá růstu mezd ve státní sféře očištěnému  
o růst mezd příslušníků bezpečnostních sborů, pak při růstu mezd o  11,3 % ve státní sféře  můžeme 
očekávat, že se průměrná mzda v celé nepodnikatelské sféře  v roce 2005 zvýší zhruba o 9 %. Vlivem 
zrušení zbytkových částí 13. a 14. platů bude mzdový vývoj v nepodnikatelské sféře v průběhu roku 
poměrně rozkolísaný. Za uvedených předpokladů se průměrná mzda ve sledovaných organizacích 
zvýší o 7,3 %. 
 
V roce 2006 dojde ke zrychlení růstu cenové hladiny, což se promítne do mzdových požadavků 
zaměstnanců. Zároveň dojde i k dalšímu poklesu nezaměstnanosti a růstu počtů zaměstnanců. To se 
projeví v mírném zrychlení tempa růstu průměrné mzdy v podnikatelské sféře na 7 %. Podle 
střednědobého rozpočtového výhledu bude v roce 2006 rovněž docházet k všeobecnému cca 4 % růstu 
mezd v nepodnikatelské sféře. Tato hodnota bude zřejmě opět modifikována vyšším růstem mezd  
u některých skupin zaměstnanců. Lze očekávat, že mzdy v nepodnikatelské sféře vzrostou v roce 2006 
o cca 6 %. Průměrná mzda ve sledovaných organizacích by za těchto podmínek vzrostla o 6,8 %. 
 

Mírné zrychlení růstu průměrné mzdy z titulu vývoje v podnikatelské sféře a nárůst počtu 
zaměstnanců se pozitivně projeví ve zvýšení meziročního růstu nominálního objemu 
mzdových prostředků (podrobněji viz Box – Prognóza nominálních mezd). Ten představuje 
hlavní zdroj příjmů domácností. Další položkou, která významně ovlivňuje disponibilní 
příjmy domácností, jsou sociální a jiné transfery z veřejných rozpočtů, jejichž predikce je 
odvozena ze střednědobého výhledu vývoje fiskální politiky. Podle tohoto výhledu se 
transfery domácnostem v roce 2005 zvýší o 2,7 %. Růst  reálného hrubého disponibilního 
důchodu dosáhne v roce 2005 růstu cca 4 %. Reálný růst příjmů bude podpořen i nižším 
tempem inflace měřené deflátorem spotřeby domácností v porovnání s rokem 2004. 
 
Zejména na počátku roku 2005 však bude na výdaje domácností na konečnou spotřebu 
negativně působit zpožděný dopad zpřísnění úrokové složky měnových podmínek ze druhé 
poloviny roku 2003. To se projeví v roce 2005 zvýšením hrubé míry úspor přibližně  
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o 0,6 procentního bodu na 8,4 %. Růst příjmů domácností, snížení tempa růstu inflace a růst 
míry úspor souhrnně vyústí do 3,5% růstu reálných výdajů domácností na konečnou spotřebu 
v roce 2005. 
 
Dynamika růstu objemu nominálních mezd a platů v roce 2006 oproti roku 2005 mírně 
zpomalí. Na tomto zpomalení se bude podílet jak nižší růst průměrné mzdy ve sledovaných 
organizacích (vlivem vývoje mezd v nepodnikatelské sféře), tak i zpomalení tempa růstu 
zaměstnanců. Zpomalí i růst transferů domácnostem o 0,7 p.b. na 2 %. Současně ale dojde 
také k rychlejšímu růstu cen. Reálný hrubý disponibilní důchod se tak v roce 2006 zvýší méně 
než v letošním roce a jeho růst dosáhne 3,2 %. Dopad uvolněné úrokové složky z druhé 
poloviny roku 2004 a z roku 2005 bude v roce 2006, na rozdíl od roku 2005, vytvářet 
pozitivní stimul k růstu spotřeby domácností. To se projeví v poklesu míry úspor v roce 2006, 
který vytvoří dodatečný impulz pro růst reálné spotřeby o 4,3 %.  
 
Přes relativně vysoký a zrychlující růst reálné spotřeby bude její úroveň ve vztahu k HDP 
vykazovat spíše pokles pod trendovou trajektorii postupného nárůstu jejího podílu na HDP. 
To je plně v souladu s očekávanou fází hospodářského cyklu charakterizovanou uzavírající se 
mezerou výstupu.   
 
Graf: Spotřeba domácností (mzr. v %) Graf: Spotřeba a hospodářský cyklus 
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Přehodnocení prognózy vývoje veřejných rozpočtů se z pohledu výdajových složek HDP 
promítlo především do změny predikce spotřeby vlády. Aktuální výhled implikuje v letošním 
roce meziroční růst výdajů na konečnou spotřebu vlády ve výši 1,9 %, zatímco v roce 2006 
naopak pokles jejich úrovně přibližně ve stejné intenzitě. Také vývoj spotřeby vlády v letech 
2005 a 2006 zhruba odráží očekávaný vliv fiskální politiky na  průběh hospodářského cyklu.  
 
Vývoj celkové domácí poptávky bude reflektovat pohyby jejích hlavních komponent 
(spotřeby domácností, spotřeby vlády a hrubé tvorby fixního kapitálu). Zejména vlivem 
vývoje spotřeby domácností (a částečně spotřeby vlády) bude celková domácí poptávka 
v roce 2005 a 2006 zrychlovat svůj růst, který se bude pohybovat na úrovni kolem 4,5 – 5 %. 
Dojde tedy k předstihu tempa jejího růstu nad růstem reálného HDP, což byl jev s výjimkou 
roku 2003 pozorovaný i v minulosti.  
  
Růst reálných dovozů zboží a služeb bude na jedné straně ovlivněn předpokládaným 
poklesem dynamiky vývozů, tj. komponenty s nejvyšší dovozní náročností. Na druhé straně 
akcelerace domácí poptávky v důsledku zrychlení růstu soukromé spotřeby a pokračujícího 
relativně vysokého růstu hrubých investic povede společně s částečným zpřísněním reálného 
kurzu k udržení dynamiky dovozů na úrovni vývozů na celém horizontu prognózy. To se 
promítne do obnoveného prohlubování deficitu reálného netto vývozu. 
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Srovnání prognózy HDP a jeho složek ve 4. SZ s 1. SZ 

1.SZ 4.SZ Rozdíl 1.SZ 4.SZ Rozdíl
mzr v %
Spotřeba domácností 3.0 3.5 0.5 3.5 4.3 0.8
Spotřeba vlády -1.2 1.9 3.2 1.6 -1.9 -3.5
Hrubá tvorba fixního kapitálu 9.1 8.5 -0.6 7.6 9.0 1.4
Vývoz zboží a služeb 11.2 10.0 -1.2 12.1 13.1 1.0
Dovoz zboží a služeb 11.1 10.1 -1.0 12.6 12.6 0.1
HDP 3.8 4.1 0.3 4.0 4.2 0.1

2005 2006

 
HDP a jeho složky (meziroční změny v %) 

UKAZATEL 2003 I/04 II/04 III/04 IV/04 2004 I/05 II/05 III/05 IV/05 2005 I/06 II/06 III/06 IV/06 2006
 HRUBÝ DOMÁCÍ PRODUKT 3.7 3.8 4.0 4.0 4.3 4.0 4.1 4.2 4.0 4.1 4.1 4.1 4.0 4.3 4.4 4.2

 CELKOVÁ DOMÁCÍ POPTÁVKA 4.1 4.6 4.5 3.1 1.0 3.3 1.6 3.9 3.6 9.2 4.6 4.4 5.5 5.7 4.5 5.0
     v tom:
     Spotřeba domácností 4.9 3.3 2.5 2.0 1.9 2.4 2.0 3.0 4.1 4.7 3.5 5.2 4.5 3.9 3.7 4.3
     Spotřeba vlády 4.2 -1.8 -1.0 -3.8 -5.8 -3.2 -1.7 1.6 3.4 4.0 1.9 1.1 -1.1 -3.2 -4.0 -1.9
     Spotřeba neziskových institucí 3.5 15.8 10.1 11.8 7.0 11.1 11.7 8.8 11.8 7.6 10.0 4.9 6.9 12.9 7.1 8.0
     Hrubá tvorba fixního kapitálu 4.8 9.9 9.4 9.6 7.5 9.1 8.3 9.0 8.3 8.4 8.5 8.0 9.4 9.1 9.4 9.0

 DOVOZ ZBOŽÍ A SLUŽEB 7.9 11.3 27.0 19.9 15.8 18.5 14.1 7.4 10.9 8.8 10.1 9.1 12.2 15.6 13.3 12.6

 VÝVOZ ZBOŽÍ A SLUŽEB 7.3 10.6 27.4 23.0 22.2 20.9 16.5 7.8 11.4 5.6 10.0 9.4 11.9 15.7 14.9 13.1

 ČISTÝ VÝVOZ ZBOŽÍ A SLUŽEB (saldo, mld. Kč) -228.9 -47.3 -64.7 -58.9 -66.7 -237.7 -45.1 -67.7 -63.3 -87.2 -263.2 -47.6 -77.3 -72.4 -90.7 -288.0
 PODÍL NETTO VÝVOZU NA HDP -13.4 -11.2 -14.3 -13.0 -15.1 -13.4 -10.3 -14.3 -13.4 -18.9 -14.3 -10.4 -15.7 -14.7 -18.8 -15.0

Zdroj: ČSÚ, prognóza ČNB 
 
Vývoji reálné ekonomické aktivity a její struktuře bude v letech 2005 a 2006 odpovídat růst 
peněžního agregátu M2 ve výši 5 – 6 %.  

Devizový kurz a dovezená inflace 

Základní scénář prognózy vycházející z aktuálního neočekávaně zhodnoceného kurzu koruny. 
Ve výhledu však na rozdíl od lednové SZ předpokládá stabilitu resp. pozvolnou mírnou 
depreciaci nominálního měnového kurzu až do prvního pololetí 2006. Poté dojde k obratu 
trendu směrem k postupné apreciaci nominálního kurzu až do konce predikčního horizontu. 
 
Mírné oslabování  kurzu v nejbližších čtyřech čtvrtletích je dáno primárně působením 
úrokového diferenciálu, který bude v tomto období záporný. Počínaje druhým čtvrtletím 2006  
se však začne snižovat, což postupně povede k opětovnému obnovení pozvolné nominální 
kurzové apreciace. Naopak v celém prognózovaném období budou působit střednědobé 
apreciační tlaky vyplývající z reálné konvergence české ekonomiky a související trendové 
rovnovážné reálné apreciace.  
 
Z pohledu dovozních cen pracuje nová prognóza ve srovnání s lednovou SZ s více 
zhodnoceným nominálním kurzem, tento vliv však převažují výrazně vyšší ceny 
energetických surovin a vyšší inflace v zahraničí. Souhrnné působení těchto faktorů vede 
k vyšší prognóze meziročního růstu celkového indexu dovozních cen vůči lednové prognóze.  
 
Z hlediska vývoje jednotlivých komponent dovozních cen a zejména pak jejich dopadů do 
domácí spotřebitelské inflace bude však jejich vývoj značně diferencovaný obdobně jako 
v předchozích dvou situačních zprávách. Z hlediska příspěvku k celkovému domácímu vývoji 
CPI pak bude přes agregátní zvýšení predikce dovozních cen dominovat dezinflační vývoj cen 
těch dovážených komodit, které ovlivňují vývoj korigované inflace bez PH.  
 
U cen dovážených energetických surovin tato prognóza, díky aktuálně vysokému růstu 
světových cen, předpokládá jejich výraznější růst až do prvního čtvrtletí 2006. Přechod 
k meziročním poklesům od druhého čtvrtletí 2006 bude díky vyšší výchozí srovnávací hladině 
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ve srovnání s lednovou prognózou naopak hlubší. Naproti tomu u cen ostatních dovážených 
výrobků, s výjimkou potravin, nová prognóza předpokládá, že v letošním roce budou dovozní 
ceny v meziročním srovnání meziročně klesat (v minulé prognóze byla očekávána přibližná 
meziroční stagnace v celém prognózovaném období), a to především vlivem aktuálního 
kurzového vývoje. Určitý vliv na meziroční pokles dovozních cen bez energií a potravin 
v letošním roce bude mít i pokles cen u průmyslového spotřebního zboží ve světě. V případě 
dovozních cen potravin je meziroční pokles cen v roce 2005 dán kurzovou apreciací  
a poklesem cen zemědělských komodit v zahraničí, oživení meziročního růstu cen 
dovážených potravin v roce 2006 je velmi mírné (na úrovni lednové situační zprávy). 
V návaznosti mj. na vývoj dovozních cen prognóza formuluje rovněž představu vývoje 
domácích cen průmyslových výrobců.9  
 
Predikce jednotlivých segmentů dovozních cen (mzr. v %) 

1/04 2 3 4 1/05 2 3 4 1/06 2 3 4
Dovozní ceny 0,0 2,2 2,3 1,8 -0,4 0,6 -0,8 -0,2 0,7 -1,1 -0,6 -0,3
Dovozní ceny bez energiií a potravin 1,2 1,5 1,0 1,6 -3,1 -3,5 -3,6 -2,2 -0,2 0,8 1,1 0,8
Dovozní ceny potravin 2,6 4,2 3,0 1,9 0,0 -0,8 -1,4 -1,0 -0,3 0,2 0,5 0,5
Dovozní ceny energií -11,6 7,4 11,9 22,4 21,1 32,5 20,5 15,1 7,6 -15,9 -13,2 -9,6
Nominální kurs Kč/EUR 32,9 32,0 31,6 31,1 30,0 30,0 30,1 30,2 30,3 30,3 30,2 30,0
Nominální kurs Kč/EUR mzr. 3,9 1,7 -1,8 -3,0 -8,6 -6,3 -4,7 -3,0 0,9 1,0 0,3 -0,7  
 
Graf: Predikce dovozních cen a jejich nejdůležitějších komponent (mzr. v %) 
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Inflace 
Ve srovnání s lednovou prognózou se očekávaná celková meziroční inflace ke konci roku 
2005 snižuje z 2,3 % na 1,6 %. Ke konci roku 2006 potom prognóza očekává meziroční 
inflaci 2,2 % (v 1. SZ to bylo 2,7 %). Ke snížení došlo zejména u predikce korigované inflace 
bez PH. Snížena byla ale i prognóza růstu cen potravin. Zvýšena byla jen predikce růstu cen 
pohonných hmot. Prognóza meziročního růstu regulovaných cen a dopadů dalších 
administrativních změn se změnila jen nevýznamně (viz Box – Administrativní vlivy). 
 
Za posunem celé prognózy dezinflačním směrem jsou dva hlavní faktory. Roli hraje 
především snížení predikce dovozních cen bez energií v návaznosti na apreciovanější 
trajektorii nominálního devizového kurzu. Druhým faktorem je pak více dezinflační působení  

                                                           
9 U cen průmyslových výrobců dochází oproti lednové prognóze k přehodnocení prognózy směrem k mírně 

nižším hodnotám meziročního růstu v roce 2005. Hlavní příčinou snížení prognózy je domácí vývoj 
v segmentu výroby energií, kdy v rámci letošní liberalizace cen došlo na počátku k nižšímu než očekávanému 
růstu cen elektřiny pro podnikovou sféru a obdobný vývoj (tj. nižší růst) očekáváme i v roce 2006. Naproti 
tomu působí proinflačně dovezená inflace zejména z důvodu vyšších cen energií. Celkově však obdobně jako 
v minulých situačních zprávách předpokládáme trajektorii zmírňování meziročního růstu cen průmyslových 
výrobců pod 2 % v závěru roku 2005, v roce 2006 odhadujeme růst cen průmyslových výrobců v průměru 
okolo 1,5 %. 
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mezery výstupu. Aktuální prognóza očekává ve srovnání s předpoklady lednové SZ 
otevřenější mezeru výstupu na počátku prognostického horizontu a její pomalejší uzavírání 
v průběhu let 2005 a 2006. Nyní předpokládáme, že poptávkové inflační tlaky související 
s uzavřením záporné mezery výstupu a překmitem ekonomiky nad hranici potenciálního 
produktu se začnou objevovat až v závěru roku 2006, a to v poměrně omezené míře. 
Důsledkem obou výše zmíněných faktorů je významně nižší očekávaný meziroční růst 
korigované inflace bez pohonných hmot ke konci roku 2005 ve srovnání s koncem roku 2004, 
k jeho zvýšení dojde až v roce 2006.  
 
Box: Administrativní vlivy 
 
V predikci regulovaných cen na rok 2005 došlo sice ke změnám, ale tyto změny se z velké části 
vzájemně vykompenzovaly a tak se celková predikce změnila jen nevýznamně. V souhrnu byla 
predikce mzr. růstu ke konci roku 2005 snížena z 4,0 % na 3,7 %, přičemž došlo k těmto změnám: 
          -   Již nepředpokládáme zvýšení regulovaných nájmů v roce 2005 (v minulých predikcích byl 

předpoklad 10 % zvýšení v červenci). Důvodem je to, že zatím nebyl předložen žádný 
konkrétní návrh do vlády a už je tedy velmi nepravděpodobné, že by se podařilo přijmout 
zákon s platností ještě v tomto roce.                                                                                                                                                                                      

          -   Posun předpokladu o zvýšení poplatků za TV a rozhlas z 1.4. na 1.7. (oddaluje se 
schválení). V tomto případě je již předložen konkrétní návrh, ale není jisté, zda nebude 
změněno navržené zvýšení.    

          -  Úprava predikce změn cen zemního plynu na základě vyhlášení Energetického regulačního 
úřadu, že od 1.4. budou sníženy ceny zemního plynu pro domácnosti v průměru o 2,2 % 
(počítali jsme se snížením cca 1 %.                                                                                                                                              

          -   Na základě vývoje v lednu a únoru byly upřesněny predikce celoročních růstů položek,  
u kterých dochází k většinovému pohybu na počátku roku a jen k drobným pohybům ve 
zbylém průběhu roku. 

 
V roce 2006 jsme predikci regulovaných cen ve srovnání s 1. SZ nezměnili. 
 
Predikce dopadů dalších administrativních změn se nemění. Prognóza počítá s přesunem ubytovacích 
služeb ze snížené do základní sazby DPH od 1. 1. 2006 v souvislosti s novelou příslušného zákona a se 
zvyšováním spotřebních daní u tabákových výrobků od 1.6 2005 a od 1. 1. 2006, a to ve stejné výši 
jako v 1. SZ. Ke konci roku 2005 tak prognóza nadále očekává primární dopad změn daní 
v meziročním růstu cen ve výši 0,35 p.b. a ke konci roku 2006 0,44 p.b. Existuje však riziko, že ke 
zvýšení spotřebních daní dojde s určitým zpožděním (k 1. 7. 2005 a 1. 4. 2006). Nové informace z této 
oblasti budou k dispozici v následujících „malých“ situačních zprávách.  
 
Celkem administrativní vlivy (primární dopady změn nepřímých daní a dopady změn regulovaných 
cen) přispějí do meziroční inflace ke konci roku 2005 ve výši 1,1 p.b. (v 1. SZ 1,2 p.b.) a ke konci 
roku 2006 0,9 p.b. (v 1. SZ 0,9 p.b.).  
 
V důsledku výše zmíněného přehodnocení vývoje hlavních determinant vývoje byla tedy 
oproti 1. SZ predikce meziroční korigované inflace bez pohonných hmot ke konci roku 2005 
snížena z 2,1 % na 0,5 %, s dopadem do inflace cca -0,8 p.b. 
 
V roce 2006 již předpokládáme obnovení růstu dovozních cen, což by měl být hlavní důvod 
zrychlení korigované inflace bez PH. V roce 2006 se bude dále uzavírat produkční mezera  
a s tím je v souladu předpoklad dalšího zvýšení růstu domácí poptávky (spotřeby 
domácností). Nastavení indikátorů inflace bude tedy v roce 2006 podle předpokladů 
jednoznačně více inflační než v roce 2005 a tak v průběhu roku 2006 predikujeme zrychlení 
meziroční korigované inflace bez PH až na 2,1 % ke konci roku. Ve srovnání s 1. SZ to 
znamená snížení predikce o 0,7 p.b. (z 2,8 %) s dopadem do inflace cca -0,3 p.b. 
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Vývoj cen pohonných hmot bude nadále dominantně určován vývojem cen dovážených 
energetických surovin a kurzem Kč/USD, přičemž předpoklady o vývoji cen ropy a kurzu 
USD se ve srovnání s lednovou prognózou posunuly proinflačním směrem, což ovlivnilo 
predikci růstu cen pohonných hmot hlavně v roce 2005. Aktuální prognóza očekává meziroční 
změnu cen pohonných hmot očištěnou o vliv primárních dopadů změn daní 5,1 % ke konci 
roku 2005. V 1. SZ to bylo -3,3 % a dopad této změny do inflace je cca +0,25 p.b. Ke konci 
roku 2006 nyní očekáváme meziroční pokles 1,3 % (v 1. SZ to byl pokles 0,7 %). 
 
Faktory inflace ovlivňující korigovanou inflaci (kurz, mezera výstupu) budou působit 
obdobně i na ceny potravin, ale slaběji. Pro vývoj cen potravin je rozhodující vývoj cen 
zemědělských výrobců (viz Box – Prognóza CZV). U nich je ve srovnání s 1. SZ očekáváno  
více protiinflační působení a to především v nejbližších měsících. Predikce meziročního růstu 
cen potravin (bez vlivu primárních dopadů změn daní) ke konci roku 2005 se tedy snižuje 
(z 0,6 % v 1. SZ) na 0,2 %, s dopadem této změny do inflace cca -0,1 p.b. 
 
Podobné je to i v predikci na rok 2006. Predikce meziročního růstu cen potravin (bez 
primárního vlivu daní) se ke konci roku 2006 posouvá (z 1,6 % v 1. SZ) na 1,0 %, s dopadem 
této změny do inflace cca -0,15 p.b. Změnu predikce na rok 2006 rovněž ovlivnil předpoklad  
o pozdějším uzavírání produkční mezery.  
 
Box: Prognóza CZV 
 
Prognóza cen zemědělských výrobců předpokládá ve srovnání lednovou situační zprávou hlubší 
meziroční poklesy pro nejbližší dvě čtvrtletí. Na této změně se kromě skutečnosti za první čtvrtletí 
(vyšší pokles cen produktů rostlinné výroby) podílí i více zhodnocený kurz a pokles hladiny CZV  
v zahraničí. Prognóza i nadále počítá v průběhu roku 2005 se zastavením poklesu a následným 
pozvolným růstem cenové hladiny CZV, a to převážně u produktů rostlinné výroby v návaznosti na 
odeznívání vlivu extrémně příznivé sklizně v roce 2004. Tento růst cenové hladiny CZV však bude 
proti lednové prognóze pozvolnější. Výše naznačený vývoj bude znamenat výrazné meziroční poklesy 
CZV pro nejbližší dvě čtvrtletí a jejich přechod v mírný meziroční růst v posledním čtvrtletí 2005. 
Změna trendu vývoje CZV však bude diferencovaná. Zatímco u cen produktů živočišné výroby 
předpokládáme udržení mírného meziročního růstu cen po celý letošní rok, u cen rostlinné výroby 
půjde o návrat cen z dosavadních hlubokých meziročních poklesů k  meziročnímu růstu cen.  
V souhrnu bude nižší prognóza CZV znamenat zejména v roce 2005 mírné posílení protiinflačních 
tlaků na ceny potravin. 
 
Ceny zemědělských výrobců (s.o.p.r = 100) 
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V souhrnu lze tedy konstatovat, že během roku 2005 by měl být hlavní hybnou silou 
inflačního vývoje pokles dovozních cen neenergetických komodit navazující na apreciaci 
kurzu Kč. V roce 2006 by se pak mělo stát hlavním faktorem inflačního vývoje obnovení 
růstu dovozních cen a postupné uzavírání výstupové mezery.  Pouze pozvolna se uzavírající 
záporná mezera výstupu při slabých nákladových inflačních tlacích spolu s působením 
persistence a inflačních očekávání způsobí, že v roce 2006 se bude inflace pohybovat téměř 
1 p.b. pod bodovým inflačním cílem. V roce 2007, tedy za horizontem měnové politiky, lze 
očekávat další zvýšení inflace vlivem působení poptávkových inflačních tlaků, které bude 
zesilováno dalšími dopady změn nepřímých daní (poslední etapa harmonizačních změn 
spotřebních daní na tabákové výrobky).  
 
Graf: Prognóza inflace 
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Reakce úrokových sazeb a jejich přenos do ekonomiky 
S makroekonomickou prognózou a jejími předpoklady je konzistentní mírný pokles sazeb  
v nejbližším období a jejich následná stabilita ve zbytku roku 2005 a na počátku roku 2006. 
Opětovný růst sazeb prognóza odkládá na druhou polovinu roku 2006. Oproti minulé SZ tak 
leží implikovaná trajektorie sazeb níže na celém horizontu prognózy. Její posun souvisí 
zejména s vyšší apreciací nominálního kurzu a s mírně pesimističtějším výhledem 
zahraničního vývoje. 
 
Trajektorie krátkodobých úrokových sazeb konzistentní s makroekonomickou prognózou je 
ovlivněna faktory, které lze rozdělit do dvou základních skupin. První skupina souvisí 
s očekávaným průběhem hospodářského cyklu a druhá s dlouhodobými charakteristikami 
domácí ekonomiky. 
 
Především očekávaný průběh hospodářského cyklu má výrazný dopad na trajektorii 
úrokových sazeb. Počáteční záporná mezera výstupu a zejména klesající importní ceny 
v důsledku apreciace nominálního kurzu koncem minulého roku nevytvářejí prostor pro 
návrat inflace k cíli. Měnová politika bude dle modelové logiky tlumit poklesem úrokových 
sazeb apreciaci nominálního kurzu a uvolňovat tak jeho působení v reálném vyjádření. 
Úroková složka měnových podmínek zůstává i na prognóze uvolněná, když snížení 
nominálních sazeb kompenzuje pokles inflačních očekávání. V reakci na uvolnění měnových 
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podmínek (podpořené fiskálním impulzem) se mezera výstupu postupně uzavírá, avšak na 
horizontu prognózy nejsou očekávány pozitivní poptávkové tlaky, které by byly schopny 
kompenzovat pokles importních cen. Inflace se tak bude jen velmi pomalu navracet do 
inflačního cíle a na HMP dochází k posunu prognózy inflace směrem dolů. Podobně měnově-
relevantní část inflace se na horizontu prognózy jen postupně přibližuje k inflačnímu cíli  
a ještě koncem příštího roku bude cca 1 p.b. pod cílem. 
 
Implikovaná trajektorie sazeb je dále ovlivněna dlouhodobými fundamentálními 
charakteristikami ekonomiky. Základní scénář předpokládá setrvalou hodnotu krátkých 
reálných rovnovážných úrokových sazeb na úrovni 1,3 %. Ty spolu s pouze mírným růstem 
inflačních očekávání očištěných o primární dopady změn nepřímých daní vedou  
k postupnému růstu politicky neutrální úrokové sazby na úroveň kolem 4 % koncem roku 
2006. Avšak nižší prognóza inflace, na kterou měnová politika reaguje, oproti lednové 
prognóze mírně snižuje politicky neutrální sazbu a tím i intenzitu autonomních tlaků na růst 
sazeb.  
 
Graf: Nominální sazby Graf: Inflace, na kterou MP reaguje 
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Zpočátku mírně klesající trajektorie krátkých úrokových sazeb se promítne do ekonomiky jak 
poklesem ročních peněžních a klientských úvěrových sazeb, tak i prostřednictvím zastavení 
apreciace nominálního měnového kurzu. Uvolnění kurzové složky měnových podmínek  
a zachování volných reálných sazeb povede k tlumení negativních poptávkových tlaků  
a umožní inflaci pozvolný růst ke středu cílového pásma. 
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III.   ALTERNATIVNÍ SCÉNÁŘE 
 
Alternativní scénáře prognózy vyplývají především z rizik identifikovaných v průběhu 
přípravy prognózy a ze schůzky k alternativním scénářům. Dále jsou alternativními scénáři 
také prognózy nezávislých institucí, které v sobě implicitně obsahují prognózu chování 
centrální banky. Srovnáním jejich předpokladů a trajektorií predikovaných veličin mohou tyto 
prognózy pomoci identifikovat rizika budoucího vývoje, tak jak jsou vnímána jinými 
subjekty. Důležitá je pak interpretace externích prognóz pohledem predikčního aparátu ČNB. 
Alternativní scénáře vyplývající z analýzy rizik v průběhu zpracování základního scénáře a ze 
zadání Bankovní rady jsou představeny v první části kapitoly, externí prognózy potom v části 
druhé.  
 
III.1  Rizika základního scénáře 
 
Rizika základního scénáře jsou vnímána jako vyvážená oběma směry. Zde prezentované 
alternativní scénáře popisují rizika tak, jak byla diskutována na schůzce k alternativám. 
V podobě alternativních scénářů jsou zpracována rizika dalšího vývoje z titulu působení 
fiskálu na prognóze, riziko slabší zahraniční poptávky a nejistota týkající se síly přímého 
kurzového kanálu.  
 
Kromě rizik popsaných v alternativách byly identifikovány další nejistoty, z nichž některé 
jsou zohledněny přímo v základním scénáři prognózy. Zbylé jsou buďto jen velmi obtížně 
kvantifikovatelné, anebo by vedly pouze k nepatrným odchylkám od základního scénáře. 
Mezi tyto nejistoty patří například další vývoj cen ropy (viz Box – Cenový výhled ropy – 
srovnání analytických předpovědí a cen forwardů, str. 12) či euro-dolarového kurzu. 
 
Ke standardně prováděným simulacím při hodnocení rizika základního scénáře patří 
kvantifikace dopadů kurzových rizik1. Rizikový scénář předpokládá apreciaci nominálního 
kurzu o jednu korunu v prvním čtvrtletí prognózy při nastavení sazeb, které odpovídá 
základnímu scénáři. Apreciace nominálního kurzu vede ke snížení inflace dovozních cen a ke 
zpřísnění reálného kurzu. Inflace na horizontu měnové politiky je řádově o 0,9 p.b. nižší i přes  
postupný pokles nominálních sazeb zhruba ve stejném řádu. Pokles je však rozfázován do 
několika čtvrtletí. V následující tabulce jsou výsledky simulace v odchylkách od základního 
scénáře prognózy. Depreciace nominálního kurzu má stejné implikace jen s opačným 
znaménkem. 
 
Tabulka  – Dopady apreciace kurzu o 1 CZK/EUR v odchylkách od základního scénáře 
 05q2 05q3 05q4 06q1 06q2 06q3 06q7 07q1 07q2 

Meziroční CPI inflace (p.b.) -0,1 -0,2 -0,5 -0,8 -0,9 -0,9 -0,8 -0,6 -0,5 

3M PRIBOR (p.b.) 0,0 -0,6 -0,9 -1,1 -1,1 -1,1 -1,0 -0,9 -0,7 
 

Alternativa fiskálního impulzu  
 
Základní scénář prognózy předpokládá pozitivní příspěvek fiskálu v letošním roce ve výši 
0,6 p.b. a jeho neutrální působení v následujícím roce. Alternativa fiskálního impulzu jde 
směrem citlivostní analýzy vzhledem k tomuto předpokladu a kvantifikuje dopady od 
                                                           
1 Způsob simulace byl podrobně popsán a diskutován na schůzce k predikčním technikám 26. 9. 2003. 
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základního scénáře odlišných poptávkově relevantních výdajů. Scénář tak reflektuje nejistotu 
týkají se především čerpání zdrojů z rezervních fondů (případně jejich další tvorby), současně 
však přetrvávají nejistoty o vývoji příjmů a výdajů veřejného sektoru.  
 
Varianta A – „dolní varianta“ 
 
První varianta představuje „dolní“ odhad fiskálního impulzu. V letošním roce předpokládá 
dodatečnou tvorbu rezervních fondů ve výši cca 10 mld. Kč (lze interpretovat také jako nižší 
čerpání rezerv vytvořených v roce 2004) a současně uvažuje vyšší daňové příjmy o cca  
5 mld. Výsledkem je snížení poptávkově relevantního salda o 15 mld. Kč proti základnímu 
scénáři v letošním roce, což implikuje fiskální impulz ve výši 0,3 p.b. pro rok 2005 a naopak 
zvýšení fiskálního impulzu v roce 2006 na 0,3 p.b.    
 
Menší pozitivní příspěvek fiskálu k reálnému růstu v letošním roce vede k prognóze více 
otevřené výstupové mezery jako indikátoru poptávkových inflačních tlaků. Implikuje tak 
potřebu zpočátku nepatrně nižších domácích úrokových sazeb. Jejich pokles vytváří 
autonomní tlaky na nominální depreciaci koruny vůči euru a oproti základnímu scénáři více 
uvolňuje obě složky měnových podmínek. V příštím roce se situace mění opačným směrem. 
Pozitivní příspěvek fiskálu znamená prognózu více uzavřenou mezeru výstupu než 
v základním scénáři a návrat na trajektorii úrokových sazeb základního scénáře. V této 
variantě tak mají jiné příspěvky fiskálu v letošním a příštím roce spíše implikace do prognózy 
reálné ekonomické aktivy. Prognóza tempa růstu HDP se snižuje v letošním roce na 3,9 %  
a naopak zvyšuje v roce 2006 na 4,5 %. Trajektorie inflace je pak téměř totožná se základním 
scénářem. 
 
Varianta B – „horní varianta“ 
 
Druhá varianta fiskální alternativy představuje „horní“ hranici pro odhad fiskálního impulzu. 
Předpokládá vyšší čerpání rezervních fondů o cca 10 mld. Kč v roce 2005, tj. jedná se 
o vyčerpání všech prostředků z RF vytvořených v roce 2004 (současně však zachovává 
předpoklad o nové tvorbě RF ve výši cca 13 mld. Kč). Navíc snižuje daňové příjmy  
o 5 mld. Kč. Výsledkem je symetrické zvýšení poptávkově relevantního salda o 15 mld. Kč 
proti baselinu. Tomu odpovídá fiskální impulz ve výši 0,9 p.b. v tomto roce a negativní 
příspěvek ve výši -0,3 v roce 2006.        
 
Výrazně pozitivní působení fiskálu v letošním roce vede k prognóze uzavřenější mezery 
výstupu a tím i nepatrně vyšší inflace oproti základnímu scénáři. K uzavření záporné mezery 
výstupu dojde již koncem tohoto roku. Měnová politika proto nemusí reagovat tak výrazným 
poklesem nominálních sazeb jako v základním scénáři prognózy. Naopak v příštím roce 
negativní příspěvek fiskálu vede k mírnému otevření výstupové mezery a následně k její 
stagnaci i přes uvolnění obou složek měnových podmínek. Při zachování předpokladu  
o tempu růstu rovnovážného produktu ze základního scénáře vedou vyšší pozitivní 
poptávkově relevantní výdaje státního rozpočtu v letošním roce k vyššímu růstu a to  
o 0,2 p.b. Negativní příspěvek fiskálu v roce 2006 pak snižuje reálný růst o 0,3 p.b. 
 
Alternativa nižšího zahraničního růstu 
 
Základní scénář standardně přebírá výhled vývoje zahraniční reálné ekonomické aktivity 
z publikace CF. Přestože počítá s dalším zpomalením reálného růstu v letošním roce, jsou 
jeho rizika vnímána spíše ve směru dalšího zpomalení zahraniční poptávky. Alternativní 
scénář proto kvantifikuje dopady zpomalení růstu v Německu o 1,0 p.b. v letošním roce. 
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Alternativní scénář je zpracován jako vnitřně konzistentní, s využitím simulací modelu 
NIGEM. Pokles spotřeby domácností v referenčním Německu znamená pokles růstu reálného 
HDP a konzistentně s tím i pokles inflace a zahraničních úrokových sazeb.  
 
Pokles zahraniční reálné ekonomické aktivity působí ve střednědobém horizontu 
protiinflačním směrem, když přes snížení reálných exportů vede k pomalejšímu uzavírání 
výstupové mezery a tím i k nižší poptávkové inflaci. Stejným směrem tj. protiinflačně působí 
přes importní ceny i mírný pokles zahraniční inflace oproti základnímu scénáři. Nižší 
zahraniční úrokové sazby vytváří autonomní tlaky na apreciaci nominálního kurzu. Domácí 
úrokové sazby musí poklesnout, tak aby zmírnily tlak na apreciaci kurzu, uvolnily obě složky 
měnových podmínek a umožnily návrat inflace blíže k cíli. 
 
Alternativa přímého kurzového kanálu 
 
Základní scénář počítá s plným promítnutím pozorované apreciace nominálního kurzu přes 
importní ceny do domácí inflace prostřednictvím vazeb zachycených v QPM. Kalibrace této 
části jádrového modelu byla potvrzena bayesovskými odhady parametrů přímého kanálu 
transmise kurzu. Některé empirické studie však naznačují, že by síla přímého kanálu mohla 
být nižší. Také původní návrh krátkodobé prognózy předpokládal menší pokles zejména 
korigované inflace bez PH v letošním roce při shodné trajektorii importních cen. Síla vlivu 
přímého kurzového kanálu resp. propagace poklesu importních cen do inflace na krátkém 
konci prognózy tak představuje proinflační rizika základního scénáře, která jsou 
kvantifikovaná v této alternativě. 
 
Intenzita dopadu importních cen do inflace není v alternativním scénáři změněna 
permanentně, ale pouze v letošním roce přechodně snížena pomocí reziduí modelových 
rovnic. V alternativě tak prognóza korigované inflace bez PH odpovídá krátkodobé prognóze 
a je tedy vyšší než v základním scénáři. Vyšší inflační očekávání oproti základnímu scénáři 
navracejí inflaci rychleji do cíle a nevyžadují tak výrazný pokles úrokových sazeb. Zároveň 
ale znamenají přísnější úrokovou složku měnových podmínek a pomalejší uzavírání 
výstupové mezery. Otevřenější mezera výstupu tak částečně tlumí efekty nižšího promítání 
kurzové apreciace do inflace. 
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Tabulka - Srovnání alternativ se základním scénářem predikce  
 

 05q2 05q3 05q4 06q1 06q2 06q3 06q4 

Celková meziroční inflace (%) 
       

Základní scénář (ZS) 1,2 1,5 1,4 1,9 2,3 2,1 2,2 
Fiskální alternativa -  „dolní“ varianta  1,2 1,5 1,4 1,8 2,2 2,0 2,1 
Fiskální alternativa -  „horní“ varianta 1,2 1,5 1,5 2,0 2,4 2,1 2,4 
Alternativa nižšího zahraničního růstu 1,2 1,5 1,4 1,8 2,1 1,9 2,0 
Alternativa přímého kurzového kanálu 1,2 1,8 1,8 2,2 2,7 2,3 2,4 

Mezera výstupu (%) 
       

Základní scénář (ZS) -0,7 -0,6 -0,4 -0,3 -0,2 0,0 0,3 
Fiskální alternativa -  „dolní“ varianta  -0,9 -0,9 -0,7 -0,4 -0,1 0,3 0,6 
Fiskální alternativa -  „horní“ varianta -0,6 -0,4 -0,1 -0,3 -0,3 -0,2 -0,1 
Alternativa nižšího zahraničního růstu -1,1 -1,3 -1,2 -1,1 -0,8 -0,5 -0,1 
Alternativa přímého kurzového kanálu -0,7 -0,7 -0,6 -0,5 -0,3 -0,1 0,2 

3měsíční úroková sazba (%)   
       

Základní scénář (ZS) 1,9 1,6 1,6 1,6 1,8 2,1 2,4 
Fiskální alternativa -  „dolní“ varianta  1,8 1,5 1,4 1,4 1,7 2,0 2,4 
Fiskální alternativa -  „horní“ varianta 1,9 1,8 1,8 1,7 1,9 2,1 2,4 
Alternativa nižšího zahraničního růstu 1,7 1,4 1,2 1,1 1,3 1,5 1,9 
Alternativa přímého kurzového kanálu 2,1 1,9 1,8 1,8 2,1 2,3 2,6 

Kurz (CZK/EUR) 
       

Základní scénář (ZS) 30,0 30,1 30,2 30,3 30,3 30,2 30,0 
Fiskální alternativa -  „dolní“ varianta  30,0 30,2 30,3 30,3 30,2 30,1 29,9 
Fiskální alternativa - „horní“ varianta  30,0 30,1 30,2 30,3 30,3 30,2 30,1 
Alternativa nižšího zahraničního růstu 30,1 30,4 30,6 30,8 30,8 30,8 30,6 
Alternativa přímého kurzového kanálu 30,0 30,1 30,3 30,3 30,4 30,3 30,1 

 
 
 
III.2  Prognózy ostatních institucí 
 
V dubnu byla publikována dvě šetření, na základě kterých provádíme srovnání se základním 
scénářem prognózy ze 4.SZ: anketní zjišťování ČNB nazývané Inflační očekávání finančního 
trhu (IOFT) a Foreign Exchange Consensus Forecast (CF). Všechny níže uvedené 
ekonomické úvahy jsou vybrány z dotazníkových odpovědí. 
 
HDP 
Očekávání analytiků ohledně růstu HDP v letech 2005 a 2006 zůstávají stabilní, pohybují se 
kolem 4 %. Stále platí, že nejvýznamnějším tahounem hospodářského růstu by měl být čistý 
export, vývozci se však budou muset vypořádat se silnou korunou. Dynamika investic by 
měla i přes předpokládané zpomalení zůstat poměrně vysoká. Očekává se, že letošní rychlejší 
růst reálných mezd a pokračující zadlužování domácností povede k mírnému oživení 
spotřebitelské poptávky. Riziko optimistické prognózy dle názoru analytiků představují 
problémy německé ekonomiky a jejich dopad na export ČR. I přes vyšší růstový potenciál 
české ekonomiky zůstávají podle jejich názoru brzdou strukturální problémy na trhu práce. 
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Srovnání prognóz ČNB s externími prognózami: HDP (%) 

rok 2005 rok 2006
IOFT CF ČNB IOFT CF

 1/05 3.9 4.0 4.0 3.9 4.0
 2/05 4.0 3.9
 3/05 4.0 4.0 3.9 4.1
 4/05 4.0 4.2 3.94.1

ČNB
3.8

Datum vzniku 
prognózy

 
 
Měnový kurz 
Očekávané hodnoty kurzu CZK/EUR se příliš nezměnily. Analytici v ročním horizontu 
očekávají ve srovnání se základním scénářem prognózy apreciovanější kurz CZK/EUR, a to  
o cca 3,8 % (domácí analytici v rámci šetření IOFT), resp. o 1,2 % (zahraniční analytici 
v rámci šetření CF). Podle komentářů lze v budoucím období počítat s vyšší volatilitou 
koruny. Určujícím faktorem pro pohyb kurzu by měl být vývoj v regionu, který odráží pohyb 
amerického dolaru. Politická krize se na kurzu koruny dosud příliš neprojevila, výraznější vliv 
by podle názoru analytiků mohly mít až případné předčasné volby. Na přelomu jara a léta je 
pravděpodobné citelnější oslabení domácí měny v souvislosti s repatriací zisků firem 
ve vlastnictví zahraničních subjektů.   
 
Srovnání prognóz ČNB s externími prognózami: kurz CZK/EUR 

horizont 1R
CF ČNB IOFT CF

 1/05 30.8 (1Q05) 30.5 30.5 29.9 30.4
 2/05 30.2 29.5 30.2
 3/05 30.0 29.1 30.0
 4/05 30.0 (2Q05) 30.0 30.3 29.2 29.9

Datum vzniku 
prognózy ČNB

aktuální čtvrtletí

 
 
Inflace 
Inflační očekávání analytiků finančních trhů se změnila jen minimálně. Analytici 
předpokládají, že inflace bude dále klesat (až k 1 %) a minimálně do poloviny tohoto roku by 
se měla pohybovat pod spodní hranicí inflačního cíle ČNB. K protiinflačním faktorům nadále 
patří kurz koruny a silná konkurence. Naopak proinflační riziko představuje vývoj cen surovin 
(zejména ropy) a možný vyšší růst nájemného, otázkou zůstává vývoj veřejných financí. Ve 
druhé polovině tohoto roku se očekává mírný růst inflace, a to především kvůli 
administrativním opatřením (spotřební daně u tabáku, nájemné). Meziroční růst inflace by 
však měl zůstat výrazně pod úrovní 3 %. 
 
Srovnání prognóz ČNB s externími prognózami: inflace (%) 

horizont 3R
IOFT podniky domácnosti IOFT podniky domácnosti

 1/05 2.8 2.7
 2/05 2.6 2.7
 3/05 2.6 2.7 3.8 2.6 2.8 4.2
 4/05 2.5 2.5

2.8
2.3

horizont 1RDatum odečtu 
prognózy ČNB

2.3
2.6

 
 
Úrokové sazby 
Většina analytiků se domnívá, že ČNB ponechá sazby na stávající úrovni až do konce 
letošního roku, případně i déle. Důvodem je uvolnění měnových podmínek tím, že byly 
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sníženy úrokové sazby na konci března a oslabila koruna. Přesto se ojedinělé spekulace 
ohledně snížení klíčových sazeb ČNB objevují. Část analytiků očekává, že centrální banka by 
již ke konci tohoto roku mohla v souvislosti s uzavíráním mezery výstupu a stabilizací kurzu 
přikročit ke zpřísnění měnové politiky, pozvolné zvyšování sazeb by mělo pokračovat  
i v roce 2006. Odhady úrovně repo sazby v horizontu 1R se pohybují v rozmezí 2,00 - 2,75 %. 
 
Srovnání prognóz ČNB s externími prognózami: úrokové sazby (%) 

horizont 1R
IOFT CF ČNB IOFT

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

 1/05 3.0 2.9 2.5 3.3
 2/05 2.3 2.7
 3/05 2.3 2.6
 4/05 2.3 1.7 2.71.6

ČNB
3M PRIBOR

2.4

Datum vzniku 
prognózy

 
Pozn.: Vzhledem k nejistotě trhu ohledně budoucího načasování změn MP sazeb považujeme pro zjednodušení 
očekávání spreadu mezi 2T REPO a 3M PRIBOREM v ročním horizontu za zanedbatelné. To umožňuje 
realizovat hrubé porovnání predikce trhu a trajektorie sazeb konzistentní s prognózou. 
 
 
Následující graf přináší srovnání trajektorie úrokových sazeb konzistentní se základním 
scénářem prognózy, sazeb FRA a trajektorie implikovaných sazeb z výnosové křivky. 
 
Srovnání FRA a implikovaných sazeb s trajektorií sazeb konzistentních se základním 
scénářem (k 19.4.2005) 
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FRA - skutečnost

prognóza ČNB (4.SZ)

 
• 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 v celém 
sledovaném období pod tržními 3M sazbami; od 3Q 2005 cca o 40 b.b. Rozdíl v trajektoriích 
sazeb odráží očekávání stability klíčových sazeb ČNB převážnou částí trhu. 
 
Srovnáme-li základní scénář prognózy ze 4. SZ a nově dostupné externí prognózy, analytici 
v ročním horizontu očekávají přísnější měnové podmínky, a to jak prostřednictvím 
apreciovanějšího kurzu, tak i vyšší trajektorie úrokových sazeb. Přesto se podle jejich názoru 
inflace bude pohybovat na mírně vyšší hladině v porovnání se základním scénářem aktuální 
prognózy. Predikce růstu HDP pro rok 2005 je u analytiků nepatrně nižší.   
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Příloha 1 – Aktuální výsledky hospodaření státního rozpočtu 
 

Hospodaření státního rozpočtu za leden až březen 2005 vykázalo přebytek ve výši přibližně 
8,3 mld. Kč. Oproti konci února t.r., kdy byl státní rozpočet v deficitu (2,6 mld. Kč), došlo ke 
zlepšení rozpočtového salda o 10,9 mld. Kč.  
 
Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku, kdy hospodaření státního rozpočtu skončilo 
schodkem ve výši 7,8 mld. Kč, je výsledek za první čtvrtletí 2005 lepší zhruba  
o 16,1 mld. Kč. Příjmy za leden až březen meziročně vzrostly o 10,7 %, výdaje ve stejném 
období přibližně jen o 2,0 %. K celkovému růstu příjmové strany přispěl zejména mimořádný 
přírůstek nedaňových a kapitálových příjmů. Ten byl důsledkem převodu části prostředků 
z rezervních fondů z loňského roku ve výši cca 4,5 mld. Kč, přílivu kompenzačních plateb 
z rozpočtu EU (5,1 mld. Kč) a doplnění dalších prostředků z EU do kapitol MPSV a MZe, jež 
se ve srovnatelném období roku 2004 nevyskytovaly. 
 
Vývoj daňových příjmů byl značně diferencovaný. Je to jednak důsledek vysoké úrovně 
srovnávací základny, když v prvním čtvrtletí roku 2004 v očekávání vstupu do EU  
a souvisejících administrativních a daňových změn byl zaznamenán mimořádný nárůst inkasa 
nepřímých daní, jednak vliv úprav daňové legislativy na počátku roku 2005. S účinností od 
ledna t.r. došlo podle novely zákona o rozpočtovém určení daní (1/2005 Sb. zák.) ke změně  
v přerozdělení výnosů celostátních daní mezi státním rozpočtem a rozpočty krajů, resp. 
rozpočtem Státního fondu dopravní infrastruktury. Zatímco podíl krajských rozpočtů na 
výnosu z DPH, DPPO a DPFO vzrostl z 3,1 % na 8,92 %, podíl SFDI na výnosu daně 
z minerálních olejů naopak klesl z 20,0 % na 9,1 %. Tato změna (spolu s vlivem srovnávací 
základny) se nejvíce projevila u DPH, jejíž inkaso ve srovnání se stejným obdobím loňského 
roku kleslo o 14,6 %, absolutně cca o 5,0 mld. Kč (z toho přibližně polovina poklesu připadá 
na vrub vyššího přerozdělení ve prospěch krajů). Ze stejného důvodu se snížily i příjmy 
z DPFO (meziročně o 2,2 %), příjmy DPPO sice vzrostly o 9,0 %, ale původně se očekával 
vyšší růst. Naopak příjem státního rozpočtu ze spotřebních daní se meziročně zvýšil o 28,6 %, 
tj. v absolutních číslech přírůstek cca 6,0 mld. Kč (podle odhadu MF přibližně 2,0 mld. Kč 
připadají na změnu v přerozdělení), neboť podíl SFDI na výnosu spotřební daně značně 
poklesl.  
 
Na výdajové straně rozpočtu došlo v důsledku novely zákona o rozpočtovém určení daní 
k výraznému snížení neinvestičních transferů územním (krajským) rozpočtům ze státního 
rozpočtu: za první čtvrtletí roku 2005 byly tyto převody meziročně přibližně o 7,4 mld. Kč,  
tj. o 22,0 % nižší. Na meziročním zvýšení výdajů na důchody (o 11,7 %, tj. 6,6 mld. Kč) se 
významně podílela valorizace starobních i ostatních důchodů v lednu t.r.  
 
Vlastní hospodaření státního rozpočtu (očištěné o výdaje na úhradu ztráty ČKA, operace 
státních finančních aktiv a vlivy úvěrů od EIB) za leden až březen 2005 skončilo přebytkem 
7,4 mld. Kč. Meziročně porovnatelný výsledek je tak lepší o 8,3 mld. Kč (viz tabulka): 
 

SR 2005               Skutečnost
zákon  1 -3 /04  1 - 3 /05  3 - 2  3 - 1

1 2 3 4 5
SR běžné hospodaření v mld. Kč -83,6 -7,8 8,3 16,1 91,9
v tom: čerpání úvěru EIB -11,8 0,0 0,0 0,0 11,8
            úhrada ztráty ČKA 0,0 -7,4 0,0 7,4 0,0
           operace státních aktiv 0,8 0,5 0,9 0,4 0,1
           vlastní běžné hospodaření SR -72,6 -0,9 7,4 8,3 80,0
Pramen: účty vedené u ČNB

Rozdíl
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Příloha 2 – Aktuální vývoj na trhu práce 
 
Nové údaje z oblasti trhu práce potvrzují, že ekonomika se nachází ve vzestupné fázi 
hospodářského cyklu. Vedle příznivého cyklického vývoje je však v ukazatelích patrný též 
strukturální posun směrem k vyšším hodnotám nezaměstnanosti, který zřejmě souvisí 
s novými zákonnými úpravami na trhu práce. Ve druhé polovině minulého roku a zejména ve 
4. čtvrtletí se výrazněji zvýšil počet zaměstnanců v národním hospodářství v údajích VŠPS. 
Z pohledu na vývoj v jednotlivých odvětvích je zřejmé, že počet zaměstnanců ve 4. čtvrtletí 
významněji rostl v odvětví obchodu, ve 2. pololetí znatelněji i ve stavebnictví. V průmyslu 
zaměstnanost v průběhu roku 2004 stagnovala (Graf 1).1 Zvyšující se poptávku po práci 
indikují údaje o počtu odpracovaných hodin v průmyslu a ve stavebnictví (Graf 1). Za leden  
a únor 2005 se počet zaměstnanců meziročně zvýšil v průmyslu o 1,0 % a ve stavebnictví  
o 4,1 %. Optimističtější výhled změn zaměstnanosti je v průběhu 1. čtvrtletí patrný  
i v konjunkturních šetřeních ČSÚ o očekávané zaměstnanosti v průmyslových podnicích a ve 
stavebnictví. Zvyšující se poptávka po práci je patrná v údajích MPSV. Počty nově hlášených 
pracovních míst na úřadech práce se zvyšují od poloviny minulého roku, přičemž tento trend 
pokračuje i v 1. čtvrtletí (Graf 2). 
 
V průběhu roku 2004 se podle údajů VŠPS výrazně zvýšil počet podnikatelů, kteří ukončili 
nebo přerušili podnikání, v samotném 4. čtvrtletí meziročně o více než 36 tisíc osob. Podle 
analýzy ČSÚ se jednalo převážně o podnikatele, kteří nevykazovali ekonomickou aktivitu. 
Z analýzy dále vyplývá, že z uvedeného rozdílu zhruba 40 % osob přešlo do zaměstnaneckého 
poměru a čtvrtina do nezaměstnanosti. Pravděpodobnou příčinou ukončení nebo přerušení 
podnikání bylo zavedení minimálního základu daně a úpravy vyměřovacího základu pro 
sociální a zdravotní pojištění. Tyto skutečnosti jsou v souladu s naší interpretací aktuálního 
vývoje v 1. SZ, že v souvislosti s novými zákonnými úpravami na trhu práce včetně zákona  
o zaměstnanosti došlo koncem roku 2004 k výraznému zvýšení frikcí na trhu práce. To je 
dokumentováno posunem Beveridgeovy křivky směrem nahoru (Graf 2). Prohloubení 
strukturálních problémů je zřejmé i z odhadů párovací funkce (matching function). Z pohledu 
na toky registrované nezaměstnanosti vyplývá, že snižování registrované nezaměstnanosti je 
dáno nižšími počty nově hlášených uchazečů o zaměstnání a vyššími počty vyřazených 
z evidence z ostatních důvodů (Graf 3).2 Zvyšující se poptávka po práci se prozatím 
                                                           
1  Zaměstnanost se zvyšovala ve 2. polovině roku 2004 v odvětvích nepodnikatelské sféry, zejména ve 

zdravotnictví a v civilní části veřejné správy a obrany. Celková zaměstnanost se v odvětví veřejné správy  
a obrany postupně snižovala v souvislosti s ukončením vojenské základní služby. V samotném 4. čtvrtletí  
v tomto odvětví klesl počet vojáků v klasifikaci KZAM meziročně o 16,2 tisíc osob. Přírůstky ve 
zdravotnictví nesouvisí se zrušením civilní služby. Osoby v civilní službě již byly ve VŠPS zahrnovány, a to 
podle charakteru vykonávané činnosti, např. pomocné práce ve zdravotnictví. Pokud po zrušení civilní služby 
nebudou tito pracovníci nahrazeni, bude to znamenat spíše úbytek počtu zaměstnanců. Civilní služba (stejně 
jako vojenská základní) byla zrušena ke dni 22. 12. 2004. Znatelný vliv na ukazatele zaměstnanosti ve  
4. čtvrtletí lze předpokládat jen z toho důvodu, že počet osob v civilní službě se snižoval i před tímto datem. 
Tomu nasvědčuje snížení zaměstnanosti ve zdravotnictví v kategorii 15 – 24 let meziročně o 4,2 tisíc osob. 
Výrazné přírůstky zaměstnanosti byly ve zdravotnictví zaznamenány ve věkových skupinách nad 25 let  
a v kvalifikovaných profesích. Meziroční přírůstek například v kategorii 30 – 44 let ve výši 16,7 tisíc osob 
nemá protiváhu v poklesu ve stejné výši v jiném odvětví, takže nelze tvrdit, že by šlo o metodologickou 
změnu (např. že by byli vojenští lékaři převedeni z odvětví obrany do zdravotnictví). Největší část 
meziročního přírůstku zaměstnanosti ve zdravotnictví se týká osob se středním vzděláním s maturitou. Může 
jít o pracovní sílu ze zahraničí. 

2   Do této skupiny lze zařadit především odchody do důchodu a sankční vyřazení. Vývoj počtu nově přiznaných 
důchodu však nemá na statistiku zaměstnanosti a nezaměstnanosti znatelný vliv. Za celý rok 2004 bylo 
přiznáno o 14,5 tisíc starobních důchodů (řádných a předčasných) více než v roce 2003, z toho však celých 
11,5 tisíc v prvním pololetí. Změny v počtu nově přiznaných starobních důchodů ve 2. pololetí, stejně jako 
invalidních důchodů v průběhu celého roku, jsou zanedbatelné. 
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neprojevuje ve vyšších počtech vyřazených nezaměstnaných, kteří jsou umístěni na pracovní 
místo.3 Snižování nezaměstnanosti z toho důvodu nemá zatím robustní charakter. 
 
V průmyslu je příznivý vývoj produkčních veličin dokumentován růstem produktivity práce 
ve výši okolo 6 – 8 %, který pokračuje i v 1. čtvrtletí (Graf 4). Příznivá hospodářská situace 
podniků je v podmínkách stabilního růstu produktivity práce a mírného růstu mezd schopna 
absorbovat bez významných otřesů apreciaci měnového kurzu. Tuto skutečnost potvrzují 
údaje o exportní a investiční aktivitě. V ukazatelích za průmysl je v průběhu 1. čtvrtletí patrný 
nárůst počtu zaměstnanců. 
 
Celkově příznivá ekonomická situace i hospodářské výsledky v podnicích se v současné fázi 
cyklu nadále výrazněji nepromítají v odměňování. Z pohledu na mzdový vývoj 
v podnikatelské sféře podle typu hospodaření je zřejmé, že růst mezd se mírně urychluje jen 
v zahraničních podnicích (Graf 5). V těchto podnicích zároveň dochází k dvoucifernému růstu 
zaměstnanosti. Růst průměrné mzdy v zahraničních podnicích patrně urychluje nábor 
kvalifikované a lépe placené pracovní síly. Mírný růst mezd pokračuje v 1. čtvrtletí z velké 
části též z důvodu vysoké srovnávací základny.4 V průmyslu vzrostla průměrná mzda v lednu  
a únoru celkem o 3,5 % (Graf 6). 
 
V nepodnikatelské sféře byl růst průměrné mzdy v roce 2004 ve srovnání s prognózou v 1. SZ 
mírně vyšší. Rozdíl byl způsoben vyšším růstem mezd oproti předpokladu státního rozpočtu, 
který používáme k aproximaci tempa růstu průměrné mzdy v nepodnikatelské sféře. 
 
Nominální jednotkové mzdové náklady se ve 4. čtvrtletí zvýšily o 3,1 % (Graf 4). Mírný růst 
jednotkových nákladů je umožněn příznivým vývojem mzdových a produkčních veličin 
v průmyslu. V lednu a únoru se jednotkové mzdové náklady odvozené z tržeb meziročně 
snížily průměrně o 3,6 %. 
 
Graf 1: Počet zaměstnanců (tis. osob) a odpracované hodiny (mzr.  změny v %) 
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Graf 2: Nově hlášená volná pracovní místa a Beveridgeova křivka 
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3  Registry úřadů práce představují specifický segment trhu práce, který zahrnuje ve větší míře méně  

kvalifikované uchazeče o zaměstnání, zatímco osoby s vyšší kvalifikací hledají zaměstnání spíše mimo úřady 
práce. Poptávka po práci se může aktuálně zvyšovat především v segmentu kvalifikované pracovní síly. 

4 V metodice ČSÚ je průměrná měsíční mzda podíl objemu vyplacených mezd a průměrného počtu 
zaměstnanců. Absence chřipkové epidemie vedla v 1. čtvrtletí 2004 k vyššímu objemu vyplacených mezd. 
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Graf 3: Toky registrované nezaměstnanosti (sez. oč. údaje v %) 
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Graf 4: Produktivita práce v průmyslu a jednotkové mzdové náklady (mzr. změny v %) 
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Graf 5: Průměrná mzda v podnikatelské sféře podle typu hospodaření (mzr. růst v %) 
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Graf 6: Nominální mzda v podnikatelské sféře a v průmyslu (mzr. změny v %) 
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Příloha 3 – Nabídková strana  
 
Většina statistických dat, zveřejněných od 3. situační zprávy, především těch, které odrážejí 
aktuální situaci, nadále potvrzovala pokračující konjunkturu ekonomiky. V oblasti 
zakázkového krytí budoucí produkce (vývoj zakázek v průmyslu, stavební povolení) se 
nicméně objevily dílčí signály, jejichž pokračování v příštích měsících by mohlo implikovat 
zpomalení ekonomického růstu.  
 
Objem průmyslové produkce v únoru meziročně vzrostl o 5,6 %, v souhrnu za leden až únor  
o 6,4 %. V prvních dvou měsících roku  přitom počet zaměstnanců meziročně vzrostl o 1,0 %, 
průměrná mzda o 3,5 % a produktivita práce o 7,3 %. Vývoj jednotkových mzdových nákladů 
se v obou uvedených měsících nadále udržoval v pásmu meziročního poklesu (obdobně jako 
v předchozích třech letech). Meziroční růst nových zakázek v únoru (3,5 %) zůstal na úrovni 
ledna, obdobně jako v lednu byl také růst zakázek v únoru tažen zahraniční poptávkou 
(meziroční růst zakázek ze zahraničí o 12,1 %). Objem nových tuzemských zakázek v únoru 
meziročně poklesl o 15,5 % (v lednu o 11,0 %).  
 
Celková stavební výroba vzrostla v únoru 2005 meziročně ve srovnatelných cenách o 3,8 %, 
za první dva měsíce roku v souhrnu o 12,7 % při růstu nominální mzdy o 1,6 % a produktivity 
o 4,7 %. Počet vydaných stavebních povolení byl o 3,0 % nižší než v prvních dvou měsících 
roku 2004, orientační hodnota povolených staveb však byla o 4,8 % vyšší. V únoru se po pěti 
měsících obnovil meziroční růst počtu nově povolených bytů (o 30,7 %). 
 
Tržby v maloobchodě včetně motoristického segmentu v únoru meziročně vzrostly o 1,0 %, 
za leden až únor o 3,7 %. Vývoj tržeb v prvních dvou měsících nevybočil z očekávání  
o vývoji české ekonomiky v roce 2005 a při známém spíše volném vztahu mezi tržbami 
v maloobchodě a spotřebou domácností stále odpovídá předpokladům o růstu spotřeby  
v 1. čtvrtletí 2005 
 
Další indikátory ukazovaly na pokračování ekonomického růstu na úrovni kolem 4 %. 
Konjunkturní indikátor důvěry, zjišťovaný ČSÚ, se v březnu udržel na úrovni z předchozích 
čtyř měsíců, v jeho rámci se přitom mírně snížil indikátor důvěry podnikatelů a naopak mírně 
zvýšil indikátor důvěry spotřebitelů. Pokračoval silný reálný růst dovozu (meziroční růst za 
leden až únor o zhruba 17,0 %).  
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Příloha 4 – Peníze a úvěry 
.  
Peníze  
 
Meziroční přírůstek peněžního agregátu M2 se v únoru zvýšil na 4,7 %. Zastavil se tak 
pokles, který byl zaznamenán od poloviny minulého roku. Zpomalení růstu peněžního 
agregátu M2 v minulém období (a to i po očištění o kurzové a ostatní vlivy1) souviselo 
především s nižším růstem vkladů nefinančních podniků vlivem zpřísnění kurzové složky 
měnových podmínek. Působením mírně uvolněné úrokové složky měnových podmínek se 
však udržuje relativně vysoký podíl M1 na M2 (52,2 %). Průměrný meziroční přírůstek 
peněžního agregátu M2 zaznamenaný v prvních dvou měsících letošního roku (4,5 %) byl 
mírně pod úrovní predikce na 1. čtvrtletí 2005 (4,9 %). Vývoj struktury peněžních agregátů 
ukazuje následující tabulka a graf.       
 
Meziroční přírůstky peněžních agregátů                 Meziroční přírůstky peněžních          
(průměry za čtvrtletí, stavy ke konci období,               agregátů v delším horizontu 
v %)                                                                               (v %) 

II/04 III/04 IV/04  1/05  2/05

Podíl 
absolutních 
stavů na M2 

2/05

M1 15,6 12,7 8,8 9,1 8,4 52,2
    Oběživo 8,9 7,7 6,7 7,2 7,7 13,1
    Jednodenní vklady 18,0 14,4 9,6 9,7 8,6 39,2
M2-M1 (kvazi - peníze) 3,2 3,3 3,5 -0,7 1,0 47,8
    Vklady s dohod.splatností 4,1 3,7 3,5 -2,8 0,0 36,7
        Neobchodov.cenné papíry 47,6 29,1 21,6 -5,9 -5,7 6,0
    Vklady s výpovědní lhůtou -3,5 -1,1 4,2 8,3 8,8 10,8
    Repo operace 95,6 75,7 -10,8 -33,9 -55,5 0,3
M2 9,2 8,0 6,2 4,2 4,7 100,0
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Dynamika peněžního agregátu M1 se dále zpomalila z 9,1 % v lednu na 8,4 % v únoru 2005. 
Méně rostly, tak jako v roce 2004, jednodenní vklady domácností; růst oběživa se mírně 
zvýšil. Vzhledem k tomu, že  jednodenní vklady a oběživo zahrnují zhruba 70 % transakčních 
peněz, byl jejich vývoj v souladu s nižším růstem spotřeby domácností. Aktuální vývoj 
peněžního agregátu M1 indikuje přetrvávání umírněnějšího růstu spotřeby domácností  
i v 1. čtvrtletí 2005. Neměnové finanční instituce část svých zdrojů přesunuly do vkladů 
s dohodnutou splatností v rámci kvazi-peněz bez dopadu na peněžní agregát M2 jako celek.  
 
V únoru se obnovil růst kvazi-peněz. Nadále však zůstal na velmi nízké úrovni (1 %). Mírně 
se oživila poptávka nefinančních podniků po depozitních směnkách v rámci 
neobchodovatelných cenných papírů, což se projevilo zpomalením jejich meziročního 
poklesu. Vklady domácností s výpovědní lhůtou celkově rostly (přičemž v jejich rámci vklady 
se splatností nad 3 měsíce klesaly), jejich podíl na nových vkladech domácností se mírně 
zvýšil na cca 30 %. Růst kvazi-peněz v únoru dále souvisel s nižším poklesem vkladů 
neměnových finančních institucí. Vklady těchto institucí se vyznačují značnou volatilitou 
zejména v souvislosti s přesuny peněz v rámci peněžního agregátu M2 a do ostatních 
finančních aktiv a naopak a navíc podíl těchto vkladů na peněžním agregátu M2 dosahuje jen 
cca 4 %. Nemají tudíž význam, na rozdíl od vkladů nefinančních podniků a domácností, 

                                                           
1 Roční míra růstu peněžního agregátu M2, propočtená dle metodiky ECB a upravená o přecenění, kurzové  

a ostatní vlivy se snížila z 11 % v červnu 2004 na 5,3 % v lednu 2005. V únoru 2005 se její pokles zastavil na 
úrovni 5,8 %. 
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zásadní význam jako indikátor vývoje hrubého domácího produktu (jejich podíl na M2 navíc 
dosahuje pouze 4 %).  
.   
Vývoj sektorové struktury vkladů peněžního agregátu M2 naznačil, že od poloviny 
loňského roku se snižovala především meziroční dynamika vkladů nefinančních podniků,  
i přes její mírné oživení v únoru 2005. Jednalo se především o nižší růst depozitních směnek  
v kvazi-penězích. Podniky využívaly depozitní směnky zejména od poloviny roku 2003 do 
poloviny roku 2004 ke zhodnocování dočasně volných zdrojů (jejich splatnost byla zhruba  
1 rok). Tento trend se však ve druhé polovině roku 2004 obrátil vlivem zpřísnění kurzové 
složky měnových podmínek. V roce 2004 se dále snižovaly vklady neměnových finančních 
institucí vlivem zvýšené poptávky po střednědobých a dlouhodobých státních cenných 
papírech. Jejich držba se v roce 2004 nejvíce zvýšila u pojišťovacích společností a penzijních 
fondů (o 33 mld. Kč), čímž vzrostl podíl těchto institucí na financování vlády. Vývoj 
sektorové struktury vkladů peněžního agregátu M2 ukazuje následující graf. 
 
Meziroční přírůstky vkladů peněžního 
agregátu M2 dle sektorů 
(meziroční změny v %) 

-30

-20

-10

0

10

20

30

   1/03   6/03  11/03  4/04  9/04  2/05
-9

-6

-3

0

3

6

9

Nefinanční podniky
Neměnové finanční instituce
Domácnosti (pravá osa)

 
 
Pro hodnocení protipoložek peněžního agregátu M2 byly využity roční toky propočtené 
z měsíčních toků finančních transakcí upravených o přecenění, kurzové a ostatní vlivy. Z níže 
uvedeného grafu Vývoj peněžního agregátu M2 a jeho protipoložek vyplývá, že růst peněžní 
zásoby byl, i přes zpomalení ve druhé polovině loňského roku,  podporován vlivem 
uvolněných úrokových podmínek růstem úvěrů poskytnutých podnikům a domácnostem. 
Roční tok činil v únoru 2005 u úvěrů 144,1 mld. Kč a u peněžního agregátu M2  
113,2 mld. Kč.  
 
V rámci ostatních protipoložek peněžního agregátu M2 se ve druhé polovině loňského roku 
snížil čistý úvěr vládě (roční tok -71,3 mld. Kč v únoru 2005). Objemově nejvýznamnější 
faktor poklesu čistého úvěru vládě, tj. prodej eurobondů, byl sice kompenzován růstem 
čistých zahraničních aktiv, jistou roli ve vývoji M2 však hrál pokles čistého úvěru ČKA a také 
zvýšený nákup střednědobých a dlouhodobých státních cenných papírů pojišťovacími 
společnostmi a penzijními fondy. Růst čistých zahraničních aktiv (zejména u OMFI) se 
nejprve během loňského roku zvýšil v důsledku růstu krátkodobých zahraničních aktiv OMFI 
a následně stagnoval (mimo jiné i vlivem zvýšeného odlivu dividend do zahraničí). V nižším 
růstu peněžního agregátu M2 se v posledním půlroce dále projevoval růst kapitálu a rezervy 
MFI (roční tok vzrostl v únoru o 21,3 mld. Kč; v níže uvedeném grafu ovšem zobrazeno jako 
záporná hodnota) a vývoj ostatních čistých položek, zahrnujících mimo jiné i tzv. 
nezúčtované položky mezi klienty a MFI (v níže uvedeném grafu zobrazeno jako záporná 
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hodnota ve výši 29 mld. Kč v únoru 2005). Vývoj peněžního agregátu M2 a jeho protipoložek 
ukazuje následující graf. 
 
Vývoj peněžního agregátu M2 a jeho protipoložek 
(očištěno o přecenění, kurzové vlivy apod., roční toky v mld. Kč)  
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Úvěry 
 
V únoru 2005 pokračovalo zrychlování dynamiky úvěrů. Jejich meziroční přírůstek vzrostl  
z 13,7 % v lednu na 15,2 % v únoru 20052. Zvyšovaly se úvěry nefinančním podnikům, 
domácnostem i neměnovým finančním institucím (růst úvěrů neměnovým finančním 
institucím byl však ovlivněn nízkou výchozí základnou loňského roku). Zrychlování 
dynamiky úvěrů bylo nadále podporováno působením mírně uvolněné úrokové složky 
měnových podmínek. Vývoj struktury úvěrů ukazuje následující tabulka a graf. 
 
Meziroční přírůstky úvěrů podnikům                 Meziroční přírůstky nově poskytnutých  
a domácnostem                                                       úvěrů nefinančním podnikům  
(průměry za čtvrtletí, stavy ke konci období, v %) (podíly na nových úvěrech podnikům, v %)   

II/04 III/04 IV/04  1/05  2/05

Podíl 
absolutních 

stavů na 
celkových 
úvěrech     

2/05

Nefinanční podniky 2,4 5,6 8,0 8,4 8,8 52,2
    Úvěry do 1 roku 2,5 0,3 2,3 -0,2 4,0 21,5
    Úvěry od 1 roku do 5 let 1,5 12,9 17,1 16,9 10,3 12,9
    Úvěry nad 5 let 3,0 7,2 9,1 13,7 14,0 17,8
Domácnosti 31,9 31,9 32,7 30,2 31,4 35,3
    Spotřebitelské úvěry 19,1 22,4 23,9 23,9 23,2 7,4
    Úvěry na bydlení 39,5 35,9 35,3 31,5 33,5 23,8
    Ostatní 18,9 28,8 34,9 35,3 35,0 4,1
Finanční neměn. instituce 7,8 0,9 -5,7 -1,6 4,6 12,5
Úvěry celkem 11,1 12,3 12,9 13,7 15,2 100,0
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2 Roční míra růstu úvěrů, propočtená dle metodiky ECB a upravená o přecenění, kurzové a ostatní vlivy, vzrostla 

z 16,6 % v lednu na 17,3 % v únoru 2005.  
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Růst úvěrů nefinančním podnikům se meziročně zvýšil z 8,4 % v lednu na 8,8 % v únoru 
2005. Zvyšovaly se úvěry domácím i zahraničním podnikům, přičemž dynamika byla vyšší  
u podniků pod zahraniční kontrolou (11,2 % oproti 8 % u domácích podniků). Růst úvěrů 
nefinančním podnikům nadále indikuje solidní růst investic v 1. čtvrtletí 2005. Potvrzuje to  
i poptávka podniků po úvěrech investičního charakteru s dlouhodobou splatností, i když se 
v únoru zvyšovaly též krátkodobé úvěry.  
 
Nadále přetrvával významný podíl nových úvěrů s objemem nad 30 mil. Kč poskytovaných 
obvykle velkým podnikům (36,7 %). Tento podíl se však od poloviny loňského roku snižoval. 
Z hlediska fixace úrokové sazby se jedná především o úvěry s floatingem a fixací do 1 roku. 
Podíl nových kontokorentních úvěrů, který od poloviny loňského roku naopak rostl, v únoru 
2005 stagnoval na relativně vysoké úrovni 50,9 %. To nadále naznačuje, že podniky čerpají 
dlouhodobé úvěry v souvislosti s růstem investic, současně též zvyšují poptávku po 
krátkodobých kontokorentních úvěrech za účelem financování provozních potřeb. V únoru se 
mírně zvýšil podíl nových úvěrů s objemem do 30 mil. Kč poskytovaných většinou malým  
a středním podnikům (12,5 %). Tento podíl však zůstává nižší než na počátku loňského roku.  
 
Podmínky financování nefinančních podniků lze nadále hodnotit jako příznivé. Úrokové 
sazby z nových úvěrů, které mají rozhodující podíl na nově poskytovaných úvěrech 
nefinančním podnikům (tj. kontokorentní úvěry a úvěry s objemem nad 30 mil. Kč 
s floatingem a fixací do 1 roku) se v únoru 2005 snižovaly, i když s nižší intenzitou než 
úroková sazba 1R PRIBOR, od které jsou odvozovány. Úrokové rozpětí mezi těmito sazbami 
se tudíž nadále mírně zvyšovalo, zejména vlivem očekávané fáze ekonomického cyklu. Vývoj 
úrokových sazeb z nově poskytnutých úvěrů nefinančním podnikům ukazuje následující 
tabulka. 
 
Úrokové sazby z nových úvěrů nefinančním podnikům3   
(v %, změna úrokových sazeb v únoru 2005 oproti 
předchozím obdobím v bazických bodech) 

Změna úrokové sazby v únoru 
2005 proti předchozím obdobím

 9/04  12/04  1/05  2/05  9/04  12/04  1/05
Kontokorentní a podobné úvěry 5,2 5,2 5,1 5,0 -20 -20 -10
Úvěry do 30 mil. Kč 
   s pohyblivou sazbou a fixací do 1 roku 4,8 4,8 5,0 4,9 10 10 -10
   s fixací od 1 roku do 5 let 5,3 5,2 5,2 4,9 -40 -30 -30
   s fixací nad 5 let 5,7 5,6 5,5 5,1 -60 -50 -40
Úvěry nad 30 mil. Kč
   s pohyblivou sazbou a fixací do 1 roku 3,6 3,5 3,4 3,0 -60 -50 -40
   s fixací od 1 roku do 5 let 3,8 3,6 3,4 3,5 -30 -10 10
   s fixací nad 5 let 5,4 5,2 3,0 4,1 -130 -110 110

1R PRIBOR 3,2 2,8 2,7 2,2 -100 -60 -50
Výnos 3letého IRS 3,9 3,2 3,1 2,7 -120 -50 -40
Výnos 5letého IRS 4,3 3,6 3,4 3,0 -130 -60 -40  
 
 

                                                           
3 Výrazné snížení úrokové sazby z nových úvěrů nad 30 mil. Kč s fixací nad 5 let bylo v lednu 2005 ovlivněno 

nižším objemem nových úvěrů u ČSOB. Ta má obvykle rozhodují podíl v této kategorii úvěrů, přičemž její 
průměrná úroková sazba se pohybuje na úrovni cca 5 %. Druhou bankou poskytující úvěry této kategorie je 
KB; její průměrná úroková sazba z těchto úvěrů dosahuje pouhých cca 2 %. Objemy nově poskytnutých úvěrů 
s objemem nad 30 mil. Kč a s fixací nad 5 let jsou obecně velmi nízké. Jedná se totiž o velké úvěry 
poskytované obvykle velkým bonitním podnikům s relativně nízkou rizikovou prémii ve srovnání s ostatními 
úvěry. Z tohoto důvodu se mohou úrokové sazby v této kategorii úvěrů u jednotlivých bank a transakcí výrazně 
lišit.       
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Meziroční dynamika úvěrů domácnostem se zvýšila z 30,2 % v lednu na 31,4 % v únoru 
2005. Urychloval se růst úvěrů na bydlení, zatímco růst spotřebitelských úvěrů a ostatních 
úvěrů spojených především s financováním živnostníků poklesl. V uvedeném vývoji se 
projevovalo další snížení úrokové sazby a nabídka úvěrů od MFI. Dynamika úvěrů 
domácnostem je však od počátku roku zejména vlivem stagnace cen rezidenčních nemovitostí 
poměrně stabilizovaná (absolutní roční přírůstek úvěrů domácnostem však činil 76,6 mld. Kč 
v únoru 2005 oproti 56,7 mld. Kč v únoru 2004). Nižší růst spotřebitelských úvěrů v lednu  
a únoru 2005 současně indikuje přetrvávání umírněného růstu spotřeby domácností  
v 1. čtvrtletí 2005.  
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Příloha 5 – Nákladové faktory  
 
Dovozní ceny 
 
U dovozních cen došlo v závěru roku 2004 k rychlému oslabení meziročního růstu, které na 
počátku roku 2005 přešlo v meziroční pokles cen (o 1,1 % v únoru). Přechod k meziročnímu 
poklesu dovozních cen byl spjat především s prohloubením meziročního poklesu dovozních 
cen ve skupinách „Stroje a dopravní prostředky“ a „Různé průmyslové výrobky“. K tomu 
kromě poklesu cen v těchto skupinách v zemích našich hlavních obchodních partnerů přispělo 
též významným způsobem i posílení koruny vůči euru i USD v závěru loňského roku. 
Částečně se na meziročním poklesu dovozních cen podílelo i zmírnění meziročního růstu cen 
neenergetických surovin a chemikálií. V případě dovážených cen ropy a zemního plynu 
přetrvával sice vysoký růst jejich cen na světových trzích, ten byl však i na počátku letošního 
roku tlumen výrazným posílením koruny vůči dolaru. 
 
Zrychlení růstu cen energetických surovin na světových trzích v závěru loňského roku se 
neprojevilo v meziroční dynamice dovozních cen v těchto skupinách, neboť tento vývoj byl 
téměř plně kompenzován posílením koruny vůči USD. Proto se na počátku letošního roku 
udržela dynamika meziročního růstu ve skupině „Nerostná paliva, maziva a příbuzné 
materiály“ přibližně na stejné úrovni jako v posledním čtvrtletí loňského roku. Kromě toho 
bylo posílení koruny vůči USD i euru patrné i u řady průmyslových výrobků a dováženého 
spotřebního zboží, kde k meziročnímu poklesu cen přispíval i pokles cen u těchto komodit  
v zahraničí. 
 
V souhrnu byl i nadále vývoj dovozních cen vnitřně značně diferenciovaný – obdobně jako po 
převážnou část roku 2004. Na jedné straně v meziročním srovnání rostly ceny v některých 
skupinách surovin a výrobků s nižším stupněm zpracování (energetické a neenergetické 
suroviny a polotovary, zejména z kovů). Na druhé straně stále pokračoval cenový pokles  
u skupin cen s vyšším stupněm zpracování (stroje a dopravní prostředky, různé průmyslové 
výrobky), který se proti roku 2004 ještě výrazněji prohloubil.  
 
Struktura meziročního růstu dovozních cen (v p.b., resp. v %) 
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Ceny průmyslových výrobců 
 
Zpomalení dosavadního výrazného meziročního růstu cen průmyslových výrobců započaté  
v průběhu čtvrtého čtvrtletí 2004 pokračovalo i na počátku roku 2005, když se meziroční růst 
snížil z 7,7 % v prosinci na 6,4 % v březnu. Obdobně jako i v převážné části roku 2004 byl  
i na počátku roku 2005 spjat růst cen průmyslových výrobců především s vysokými cenami 
kovů a výrobků z nich, které se na celkovém růstu cen průmyslových výrobců podílely více 
jak z jedné poloviny. Jejich celkový příspěvek k růstu cen průmyslové výroby se i přes pokles 
cen kovů na světových trzích prozatím na počátku roku 2005 snížil pouze nepatrně. Naopak  
u cen potravinářského průmyslu podobně jako v závěru roku 2004 pokračovalo snižování 
meziročního růstu cen v návaznosti na pokles cen vstupů v předchozím čtvrtletí. Se 
zpožděním se tak projevil zejména vliv snižujících se cen zemědělských surovin, především  
v oblasti rostlinné produkce.   
 
Rovněž příspěvek odvětví s velkým podílem zpracování energetických surovin se v prvním 
čtvrtletí v porovnání s vývojem ve druhé polovině roku 2004 snižoval. Snížení meziročního 
růstu cen v těchto skupinách lze přičíst zejména zesilujícímu směnnému kurzu koruny vůči 
USD, který kompenzoval růst dovážených cen surovin a polotovarů. Naproti tomu skupinami, 
které zaznamenaly oproti předchozímu čtvrtletí výraznější zrychlení cenového růstu byly 
skupiny mimo zpracovatelský průmysl, kde po listopadovém zvýšení cen uhlí pokračoval 
další růst cen uhlí (z 18,8 % v prosinci na 22,5 % v březnu) a dále u cen ve skupině elektřina. 
plyn, voda (z 3,3 % v prosinci na 6,6 % v březnu) vlivem růstu cen silové elektřiny pro 
podnikovou sféru. 
 
Přestože se růst cen průmyslových výrobců v závěru roku 2004 i na počátku roku 2005 
pozvolna zpomaloval, byl i nadále výrazný. Vyšší cenový růst se však koncentroval pouze do 
několika odvětví s relativně vysokým podílem vstupních surovin na ceně konečného výrobku. 
V odvětvích s vyšším podílem sofistikovaných výrobků se inflační nákladové tlaky plynoucí  
z růstu cen vnějších vstupů do cen výrobců po celé sledované období nepromítaly. V případě 
některých odvětví došlo dokonce k prohloubení dezinflačních tendencí. Nepříznivé dopady 
rostoucích cen dovážených vstupů podniky částečně kompenzovaly snižováním mzdové 
náročnosti produkce. Ve stejném směru působily i trvající kladné směnné relace  
a konkurenční tlak zahraničních výrobců, kde docházelo zejména u sofistikovanějších výrob  
k meziročnímu poklesu cen.  
 
Struktura meziročního růstu cen průmyslových výrobců (v p.b., resp. v %) 
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Ceny zemědělských výrobců 
 

Jestliže u cen zemědělských výrobců došlo ve druhé polovině roku 2004 k mírnému oživení 
cenového růstu, pak v závěru roku 2004 se jejich cenový růst výrazně zpomalil na 2,4 %  
v prosinci) a na počátku roku 2005 již přešel v poměrně výrazný meziroční pokles (-5,2 %  
v lednu, resp. -11,4 % v únoru a -15,3 % v březnu). 
 
V rámci struktury indexu cen zemědělských výrobců byl však vývoj v prvním čtvrtletí 2004 
výrazně diferencovaný. U cen rostlinné produkce došlo k výraznému prohloubení 
meziročního poklesu cen (z -12,8 % v prosinci na -43,8 % v březnu), což znamenalo, že ceny 
rostlinných výrobků se dostaly na nejnižší úroveň od roku 1992. Dominantně se na cenovém 
poklesu produktů rostlinné výroby podílely především váhově nejvýznamnější ceny obilovin 
(v březnu mzr. -34,0 %) a dále ceny zeleniny, brambor. Částečně bylo prohloubení 
meziročního poklesu cen v prvním čtvrtletí 2005 oproti závěru roku 2004 zapříčiněno 
odlišnou strukturou cenového indexu, který má proměnlivé váhy – v podzimních měsících 
jsou (na rozdíl od počátku roku) v indexu cen zemědělských výrobců mnohem větší váhou 
zastoupeny i okrajové plodiny, které v souvislosti se změnou tržního pořádku po vstupu do 
EU vykazovaly poměrně výrazný meziroční růst (chmel, cukrovka, len). Dalším faktorem 
působícím na pokles cen produktů rostlinné výroby bylo výrazné posílení kurzu koruny vůči 
euru počínaje listopadem loňského roku, které snižovalo korunovou hladinu intervenčních cen 
EU a současně zlevňovalo i potenciální dovozy. 
 
Ceny váhově významnějších živočišných produktů ale nadále vykazovaly meziroční růst, 
který byl mírně nižší oproti závěru loňského roku (12,7 % v prosinci oproti 8,1 % v březnu). 
Pokračující růst cen živočišné produkce byl dán především zlepšenými možnostmi exportu do 
zemí EU za příznivější realizační ceny (skot, mléko), přičemž  růst cen v zahraničí daný 
převisem poptávky nad nabídkou tak nepřímo způsobil i růst domácích cen, a to ve vyšší míře 
než v předchozích letech. Pokles cen zemědělských výrobců na počátku roku 2005 eliminoval 
částečně inflační tlaky směřující z cen výrobců do cen potravin. 
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Příloha 6 – Platební bilance 
 
Běžný účet 
 
Za leden až únor 2005 dosáhl přebytek obchodní bilance 8,7 mld. Kč a meziročně se zvýšil  
o 4,1 mld. Kč. Jeho meziroční zlepšení bylo zhruba rovnoměrně důsledkem příznivého vývoje 
fyzického objemu a příznivého vývoje cen.  
 
12ti-měsíční klouzavé úhrny salda obchodní bilance, mld. Kč  Faktory mzr. změny celkového salda za 1.–2. 05, mld. Kč  
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V samotném únoru 2005 dosáhla obchodní bilance přebytku 5,2 mld. Kč (predikce  
z 1. situační zprávy předpokládala přebytek 4 mld. Kč), což v meziročním srovnání 
představuje jeho mírné zvýšení (o 0,7 mld. Kč). Z hlediska zbožové struktury došlo 
k nejvýraznějšímu meziročnímu zlepšení salda opět ve skupině strojů a dopravních prostředků 
(zvýšení přebytku o 6,6 mld. Kč), a to především v podskupině silničních vozidel.   
 
V podskupině silničních vozidel byl v letech 2002 až 2004 pokles přebytku bilance hotových 
osobních automobilů kompenzován růstem přebytku bilance dílů a příslušenství motorových 
vozidel. V posledních třech měsících dochází k opětovnému růstu přebytku osobních 
automobilů při současné stagnaci bilance dílů a příslušenství motorových vozidel. 
 
12ti-měsíční klouzavé úhrny salda komponent obchodní bilance, mld. Kč   
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Za celý rok 2005 předpokládáme přebytek obchodní bilance ve výši cca 10 mld. Kč při jejím 
meziročním zlepšení o cca 32 mld. Kč. Pro rok 2006 očekáváme přebytek cca 30 mld. Kč. 
Určující determinantou vývoje obchodní bilance budou stejně jako v roce 2004 pozitivní 
změny na nabídkové straně ve strojírenských a elektrotechnických oborech včetně přesunu 
výrob ze zahraničí do ČR. Dopad ostatních faktorů na vývoj salda se předpokládá jako méně 
významný. K růstu přebytku bude působit zejména očekávaný náběh exportní kapacity 
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automobilky TPCA v Kolíně v průběhu roku 2005. Dopad vysokých cen energetických  
a metalurgických surovin bude víc než kompenzován pozitivním vývojem vnější poptávky  
a růstem konkurenceschopnosti, zejména strojírenské, elektrotechnické a snad již i chemické 
produkce. Meziroční změna směnných relací se očekává nadále kladná, a to ve větší míře než 
v lednové prognóze. Oproti predikci z 1. situační zprávy se tak v souhrnu předpokládá, že 
saldo obchodní bilance bude v roce 2005 o 20 mld. Kč a v roce 2006 o 25 mld. Kč příznivější. 
Z hlediska komoditní struktury je změna predikce spojena zejména s velmi příznivým 
vývojem obchodu vybraných podskupin strojírenských komodit. Předpokládá se, že i v letech 
2005 a 2006 bude pokračovat pozitivní trend z posledních šesti měsíců.     
 
Přebytek bilance služeb očekáváme v letech 2005 a 2006 na úrovni cca 15, resp.  
20 mld. Kč, což představuje oproti roku 2004 (12,5 mld. Kč) jeho mírné zvýšení. Růst 
přebytku se předpokládá v důsledku pokračujícího růstu přebytku bilance dopravy a bilance 
cestovního ruchu. V případě dílčí bilance ostatních služeb naopak očekáváme ještě mírné 
prohloubení jejího schodku. Oproti 1. situační zprávě predikci přebytku v obou letech mírně 
snižujeme o cca 5 mld. Kč z důvodu očekávaného méně příznivého vývoje ostatních služeb.     
 
Schodek bilance výnosů za rok 2003 byl po revizi zvýšen na definitivní hodnotu  
119,9 mld. Kč a v roce 2004 dosáhl na základě předběžného propočtu 139,5 mld. Kč. 
Pokračuje tak jeho téměř lineární prohlubování z předchozích let v důsledku nárůstu 
nákladové strany bilance. Na celkovém schodku se přitom z největší části podílí výnosy 
z přímých zahraničních investic v ČR.  
 
Celková bilance výnosů, mld. Kč                                         Bilance výnosů – složky, mld. Kč 

 
V souladu s předpokladem o „životním cyklu“ PZI a strukturou celkové zásoby PZI, ve které 
převažují investice do služeb, předpokládáme pokračování poklesu poměru reinvestovaných 
zisků k vyplaceným dividendám z 60:40 v roce 2003 až na 40:60 v roce 2006. Schodek 
bilance výnosů je v roce 2005 odhadován na 155 mld. Kč s postupným nárůstem až na  
170 mld. Kč v roce 2006 (za předpokladu relativně stabilní výnosnosti přímých investic v ČR 
a postupného nárůstu zásoby nových privatizačních a reinvestovaných PZI). Odhad 
reinvestovaných zisků na roky 2004 až 2006 se pohybuje v rozmezí 60 až 70 mld. Kč ročně. 
 
Predikce běžných převodů předpokládá v letech 2005 a 2006 zvýšení jejich přebytku oproti 
roku 2004 (6,1 mld. Kč) na úroveň cca 20 mld. Kč v důsledku zvýšených příjmů v souvislosti 
s jednorázovými úhradami slovenského dluhu vůči ČSOB (celkem 20 mld. Kč). Ostatní 
soukromé příjmy přitom budou ve srovnání s očekáváními z 1. situační zprávy 
pravděpodobně mírně nižší.  
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Finanční účet 
 
Vývoj v posledních měsících signalizuje mírné zpomalení přílivu přímých zahraničních 
investic (bez privatizačních). V důsledku toho dochází ke korekci predikce z 1. situační 
zprávy u přílivu kapitálu ze zahraničí do kapacitotvorných investic ve směru snížení  
o 10 mld. Kč na 32 mld. Kč. Přesto bude vykázaná hodnota PZI v letošním roce 
pravděpodobně velmi vysoká a meziročně téměř dvojnásobná. Je to dáno očekávaným 
značným rozsahem prodeje majetku nerezidentům (cca 120 mld. Kč, z toho 102 mld. Kč 
představuje státní majetek), jehož prodej byl v posledních dvou letech prakticky zanedbatelný. 
Oproti lednové predikci se prognózovaná hodnota prodeje státního majetku zvyšuje  
o 24 mld. Kč na 102 mld. Kč (vliv vyšší dosažené ceny při prodeji Telecomu, mimořádně 
příznivých výsledků Unipetrolu umožňujících dle dohody dosáhnout vyšší ceny  
a dosavadního značného zájmu investorů o koupi Vítkovic). Předpokládáme, že kladné saldo 
přímých investic dosáhne v roce 2005 až 200 mld. Kč. V roce 2006 však dojde k prudkému 
snížení čistého přílivu pod úroveň roku 2004 na 85 mld. Kč. Očekáváme, že k významnějšímu 
prodeji majetku již nedojde a bude pokračovat trend z posledního období, kdy příliv kapitálu 
klesal. Investoři v současné době preferují spíše Slovensko a Polsko. Navíc se může začít 
mírně zvyšovat odliv kapitálu. Oproti predikci z 1. situační zprávy tak došlo pro rok 2005  
k navýšení čistého přílivu kapitálu v rámci PZI o 14 mld. Kč.  
 
Predikce porfoliových investic je vlivem změn úrokového diferenciálu (pokles sazeb 
v tuzemsku a růst dolarových sazeb) poměrně nejistá. Je zřejmé, že loňský vysoký příliv bude 
výrazně korigován. Vlivem zmíněné změny úrokových sazeb korigujeme prognózu 
portfoliových investic oproti předpokladům z 1. situační zprávy na roky 2005 a 2006  
(40, resp. 30 mld. Kč) na -10 mld. Kč v obou letech.   
 
V rámci ostatních investic neočekáváme oproti predikci z 1. situační zprávy významnější 
změnu u čistého přílivu kapitálu do podnikového sektoru (+20 mld. Kč). Prognózovaný 
meziroční pokles přílivu je dán spíše jednorázovými vlivy v roce 2004 (Toyota, ČEZ). 
V oblasti veřejného sektoru se predikce čistého přílivu na rok 2005 nezměnila (+20 mld. Kč). 
Oproti roku 2004 se jedná – po očištění o vliv účetní operace spojené s vypořádáním 
úvěrových vztahů se Sýrií – o skutečné zvýšení vlivem předpokládaného meziročního zvýšení 
deblokací (Sýrie cca 4,5 mld. Kč) a očekávaného mírného zvýšení čerpání úvěrů od EIB. 
V roce 2006 očekáváme vlivem poklesu deblokací snížení čistého přílivu na cca 15 mld. Kč. 
Čerpání úvěrů bude pravděpodobně mírně narůstat. Oproti predikci z 1. situační zprávy 
dochází v roce 2006 ke snížení čistého přílivu u vlády o 5 mld. Kč.  
 
Očekávaný značný přebytek zdrojů na trhu v roce 2005 (prognózovaný přebytek finančního 
účtu více než dvojnásobně převyšuje prognózovaný schodek běžného účtu) především 
v důsledku vládních aktivit (v prognóze 162 mld. Kč z celkového přebytku 230 mld. Kč 
finančního účtu) bude vyžadovat řešení v rámci dohody mezi ČNB a vládou (eliminaci 
výnosů z prodeje státního majetku).  
 
V únoru 2005 vykázala platební bilance na základě předběžných měsíčních údajů mírné 
zvýšení devizových rezerv (0,6 mld. Kč). Běžný účet skončil přebytkem ve výši 14,4 mld. Kč 
a meziročně se zlepšil o 15,6 mld. Kč. Byl výrazně ovlivněn vysokým přebytkem běžných 
převodů (14,7 mld. Kč) v důsledku splátky části slovenského dluhu ČSOB ve výši 12,6 mld. 
Kč. Finanční účet (bez vlivu změny devizových rezerv) zaznamenal schodek 10,9 mld. Kč  
a meziročně se zhoršil o 11,6 mld. Kč. Byl výrazně poznamenán vývojem portfoliových 
investic, jejichž čistý odliv dosáhl 17,8 mld. Kč.     
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Prognóza platební bilance v mld. Kč

1999 2000 2001 2002 2003 2004 f.2005 f.2006
A. Běžný účet -54.2 -109.7 -124.5 -136.4 -157.2 -143.5 -110.0 -100.0
Obchodní bilance -65.8 -120.8 -116.7 -71.3 -69.4 -22.3 10.0 30.0
              Vývoz 908.8 1 121.1 1 269.1 1254.4 1371.8 1713.7 1970.0 2240.0
              Dovoz 974.6 1 241.9 1 386.8 1325.7 1441.2 1736.0 1960.0 2210.0

   Bilance služeb 38.1 51.1 58.0 21.9 13.2 12.5 15.0 20.0
        Příjmy 239.7 260.4 269.7 231.1 219.2 248.4 275.0 305.0
             Doprava 53.5 53.7 57.5 56.5 60.6 72.3 80.0 90.0
             Cestování 105.0 110.7 118.1 96.3 100.3 107.1 115.0 120.0
             Ostatní služby 81.2 96.0 94.1 78.3 58.3 69.0 80.0 95.0
    Výdaje 201.6 209.4 211.7 209.2 206 236.0 260.0 285.0
             Doprava 27.1 27.5 30.6 29.3 33.8 38.6 43.0 47.0
             Cestování 51.0 48.5 52.8 51.5 54.4 58.4 62.0 66.0
             Ostatní služby 123.5 133.3 128.3 128.4 117.8 139.0 155.0 172.0

   Bilance výnosů -44.2 -51.4 -83.5 -115.6 -116.6 -139.5 -155.0 -170.0
             Příjmy 56.9 68.4 84.9 66.8 74.4 70.2 75.0 80.0
             Náklady 101.1 119.8 168.4 182.4 191.0 209.7 230.0 250.0

   Běžné převody 17.7 11.5 17.8 28.7 15.6 6.1 20.0 20.0
            Příjmy 37.2 27.9 36.4 46.7 46.8 46.0 65.0 70.0
            Výdaje 19.5 16.4 18.6 18.0 31.2 39.9 45.0 50.0
  B. Kapitálový účet -0.1 -0.2 -0.3 -0.1 -0.1 -14.0 7.0 7.0
           Příjmy 0.6 0.2 0.1 0.2 0.2 5.6 8.0 8.0
           Výdaje 0.7 0.4 0.4 0.3 0.3 19.6 1.0 1.0
  C. Finanční účet 106.6 148 172.9 347.8 163.9 180.9 230.0 110.0
   Přímé investice 215.7 190.8 208.3 270.9 66.4 100.7 200.0 85.0
          V zahraničí -3.1 -1.7 -6.3 -6.8 -6.5 -14.0 -12.0 -10.0
          V České republice 218.8 192.4 214.6 277.7 72.9 114.7 212.0 95.0

   Portfoliové investice -48.3 -68.2 34.9 -46.7 -37.7 62.2 -10.0 -10.0
       Aktiva -65.6 -86.6 4.4 -75.6 -85.9 -61.1 -85.0 -90.0
          Majetkové cenné papíry -49.0 -44.2 9.4 -7.8 5.6 -27.3 -30.0 -40.0
          Dluhové cenné papíry -16.6 -42.4 -5.0 -67.8 -91.5 -33.8 -55.0 -50.0
       Pasiva 17.3 18.4 30.5 28.9 48.2 123.3 75.0 80.0
         Majetkové cenné papíry 4.4 23.8 23.2 -9.0 30.1 19.6 20.0 10.0
         Dluhové cenné papíry 12.9 -5.4 7.2 37.9 18.1 103.7 55.0 70.0

  Finanční deriváty 0 -1.4 -3.2 -4.3 3.9 -1.5 n.a. n.a.

   Ostatní investice -60.9 26.9 -67.1 127.9 131.3 19.6 40.0 35.0
        vláda -5.5 1.1 1.8 21.6 18.2 32.2 20.0 15.0
        podniky 6.8 24.8 23.5 1.0 32.9 37.2 20.0 20.0
        bankovní sektor -60.2 1.1 -92.5 115.5 80.2 -49.8 n.a. n.a.
 Celkově skupiny A až C 52.3 38.1 48.0 211.3 6.6 23.4
Prognóza platební bilance bez operací bankovního sektoru 127.0 17.0
Využití privatizačního účtu 102.0 0.0
Zajištění vládních dluhopisů 30.0 45.0
Prognózovaný přebytek resp. nedostatek deviz na trhu -5.0 -28.0
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Příloha 7 – Aktuální ceny nemovitostí 
 
A.  Vývoj v prvním čtvrtletí 2005 
 
V prvním čtvrtletí 2005 pokračovalo celkové zklidnění trhu nemovitostí při stagnaci, 
resp. mírném poklesu cen a tržního nájemného. Poměrně značný růst bytové výstavby 
stimulovaný nízkými hypotečními sazbami se setkal s celkově  nižší  poptávkou po bytech pro 
bydlení (v porovnání se 4. čtvrtletím 2004 se např. mírně snížilo procento bytů prodaných 
před kolaudací) a lehce zvýšenou poptávkou po bytech jako investici související s nízkými 
výnosy alternativních investičních příležitostí. V důsledku cenové stagnace je možno 
v poslední době pozorovat přesun, resp. diversifikaci některých developerských 
společností z Prahy (která však i nadále zůstává klíčovým místem nové rezidenční výstavby 
s nejrozsáhlejšími projekty), do regionů, především do větších měst na Moravě jako je  
Brno. Ceny stavebních pozemků naproti tomu neustále rostou, i když mírněji než 
v minulosti. 
 
Pozn. Poměrně nečekaný vývoj vykazují ceny nemovitostí postižených povodněmi v létě 2002 (nemovitosti se 
tehdy prodávaly za cenu sníženou o 25 – 50 %), které jsou v současnosti zcela srovnatelné s cenami nemovitostí 
mimo záplavová území. Potenciální klienti se při koupi zajímají spíše o celkový stav nemovitosti a problém 
záplav je vnímán až sekundárně. 
 
Z výrazných cenových faktorů působících na trhu rezidenčních nemovitostí v prvním 
čtvrtletí 2005 lze jmenovat klesající hypoteční sazby, které dosáhly svého historického 
minima: hodnota hypoindexu 10 hypotečních bank se snížila v únoru 2005 až na 4,43 % 
(po 4,66 % v lednu 2005 a 4,74 % v prosinci 2004) jako důsledek všeobecného poklesu 
úrokových sazeb, zostřené konkurence mezi hypotečními bankami a úvěrové 
zainteresovanosti na prodeji nových bytových komplexů. Zároveň došlo k poklesu počtu  
a objemu nově poskytnutých hypoték o 1/3 oproti lednu (po rekordním roce 2004, kdy některé 
banky poskytly až o 2/3 více hypotečních úvěrů než v roce 2003). Podle odborníků je příčinou 
zřejmě standardizace českého hypotečního trhu, který začíná reagovat kromě změny 
úrokových sazeb také na ostatní faktory ovlivňující obecně poptávku po nemovitostech jako 
je zrušení státní finanční podpory pro mladé na pořízení  bydlení (s platností od února 2005), 
opožděný nástup stavebních prací v důsledku letošní tuhé zimy a expektací jarních slev ze 
strany klientů. 
 
Cenový vývoj na trhu rezidenčních nemovitostí ve směru poklesu v poslední době   
značně ovlivňuje pokračující netransparentnost trhu: zatímco kolem roku 2000 se přes 
exkluzivní smlouvy realizovalo cca 80 % obchodů, v současnosti nastalo snížení na 20 %, 
přičemž jednu nemovitost nabízí i několik kanceláří najednou (celkově je v ČR  
zaregistrováno kolem 40 000 subjektů, z toho větších kanceláří je 1000 – 1 500). Zcela 
novým trendem je nakupování bytů v nových rezidenčních projektech v ČR (zejména 
v Praze) ze strany zahraničních investorů, a to prostřednictvím tzv. klubových investorů  
a společenství investorů (např. v uplynulých 12 měsících nakoupili investoři z Velké 
Británie a Irska více než 750 bytů v Praze). Hypotéky poskytované v této souvislosti by měly 
v letech 2005 – 2006 překročit 1 mld. Kč. 
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B.  Prognóza 
 
Podle názorů odborníků z oblasti rezidenčních nemovitostí nebudou letos cenové výkyvy 
na trhu významné, ceny se však budou více diferencovat podle lokality, dopravní 
obslužnosti a infrastruktury. Na jedné straně budou ceny starších i nových bytů  
a nájemného v první polovině roku stagnovat, resp. ve druhé polovině roku klesat (v případě 
panelových sídlišť se očekává pokles až o 5 – 10 %), na druhé straně se předpokládá růst cen 
bytů v cihlových domech až o 10 % a růst cen starších rodinných domů v zajímavých 
lokalitách umožňujících pohodlnější životní standard minimálně o 7 % (ve srovnání s ročním 
průměrem ve výši 5 %). K celkovému snižování cen rezidenčních nemovitostí zřejmě 
částečně přispěje i snaha stavebních firem o výstavbu  co největšího počtu bytů do konce roku 
2007 před zvýšením daně z přidané hodnoty na stavební práce, které by mělo platit od roku 
2008. Podle převládajícího názoru odborníků stoupnou ceny pozemků v průměru  
o 10 %. Nadále se na trhu potvrzuje příklon domácností k vlastnické formě bydlení, důvodem 
je zejména příznivá situace v oblasti hypoték, sílící tendence spotřebitelů vyřešit vlastní 
bydlení před deregulací nájemného a před rokem 2008. 
 
Nejdiskutovanějším problémem v současnosti je regulace nájemného. Nejčastěji se vyskytují 
dvě rozdílné možnosti řešení deregulace nájemného: buď postupný růst (např. 10 % ročně) 
nebo skokový růst, kdy po počátečním nadhodnocení nájemného ze strany majitelů za 
současného rozšíření nabídky o nově uvolněné byty dojde ke zreálnění pohledu a kdy 
v procesu vyrovnání nabídky a poptávky nakonec nájemné klesne na výši odpovídající 
příjmům. Realitní makléři se shodují v názoru, že deregulací nájemného by zřejmě sice 
zpočátku výrazněji vzrostlo regulované nájemné  (podle vládních expertů v nejbližších zhruba 
5 letech na dvoj- až trojnásobek), naproti tomu by poněkud kleslo tržní nájemné.  
 
Pozn.Hnutí na obranu majitelů realit (HOMR) předalo dne 22. 3. 2005 Evropskému soudu pro lidská práva ve 
Štrasburku stížnost více než 100 majitelů domů, kteří žalují ČR kvůli regulaci nájemného (délka řízení by mohla 
trvat zhruba 2 – 3 roky). Majitele povzbudilo rozhodnutí štrasburského soudu, který v únoru 2005 rozhodl ve 
prospěch majitelky domu v Gdaňsku Marie Hutten-Czapské a dal Polsku lhůtu půl roku na  změnu regulace tak, 
aby na ní majitelé neprodělávali.  
 
Budoucí cenový vývoj na trhu rezidenčních nemovitostí mohou dále ovlivnit dopady 
Koncepce bytové politiky, kterou vláda schválila dne 16. 3. 2005 svým usnesením č. 292, 
která kromě zhodnocení současné situace v oblasti bydlení a bytové politiky obsahuje 
střednědobou koncepci bytové politiky do roku 2010 a krátkodobý realizační program pro 
období 2005 – 2006, jenž předpokládá schválení návrhu zákona o podpoře výstavby 
družstevních bytů ze Státního fondu rozvoje bydlení s  účinností od 1. 7. 2005, dále  
v průběhu roku 2005 zpracování návrhu zákona o bytovém spoluvlastnictví, zákona  
o nájemném a zákona o neziskových společnostech na bydlení (jedná se o výstavbu sociálního 
bydlení). Koncepce bytové politiky rovněž předpokládá pro rok 2005 přípravu návrhu na 
ponechání snížené sazby DPH pro stavební práce pro účely bydlení, resp. výstavbu, 
rekonstrukci, modernizaci a opravy bytů. Součástí koncepce je také návrh na zahájení jednání 
o možnosti využití Strukturálních fondů EU pro oblast bydlení (bydlení bylo dosud vyloučeno 
z oblastí, na něž je možné využívat Strukturální fondy). 
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Graf: Indexy cen nemovitostí a pozemků 
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Příloha 8 – ČR a rozpočet EU  
 
Realizované finanční toky mezi rozpočtem Evropské unie a Českou republikou zahrnuté  
v platební bilanci v prvních třech měsících roku 2005 jsou v tabulce porovnávány  
s předpokládanou pozicí za rok 20051.  
 
1.  Příjmy z rozpočtu EU 
 
V položce předvstupní pomoci bylo v lednu 2005 realizováno vrácení finančních prostředků 
Evropské komisi z programu Phare v celkové výši 127,3 mil. Kč. Porovnání s ročními 
předpoklady Ministerstva financí České republiky pro rok 2005 pro jednotlivé položky je 
orientační, neboť u některých položek nebylo splněno čerpání již v loňském roce a dochází 
tak k přesunům do letošního roku. Na program Sapard bylo přijato 99 mil. Kč. V rámci ISPA 
je poskytováno finanční plnění pro již schválené projekty a pro nové žadatele byl nástroj 
ISPA ukončen k 30. 4. 2004 a nahrazen čerpáním z Fondu soudržnosti v rámci kapitoly 
strukturálních operací. Uskutečněné převody z Fondu Soudržnosti v roce 2005 jsou 
zachyceny v položce Strukturálních operací.  
 
Z kapitoly Zemědělství obdržela Česká republika na platbách z programu Společné 
organizace trhu 296,7 mil. Kč. Na přímé platby zemědělcům bylo přijato na účet Ministerstva 
zemědělství celkem 4,8 mld. Kč. Na projekty z programu Horizontální plán rozvoje venkova 
v rámci společné zemědělské politiky nebyly přijaty v prvních čtvrtletí roku 2005 žádné 
finanční prostředky.  
 
V kapitole Vnitřní politiky zatím nebyly přijaty žádné prostředky na tzv. Přechodový 
nástroj. Finanční prostředky určené pro komunitární programy realizované v  České republice 
nejsou alokovány přes účty Národního fondu Ministerstva financí, ale přímo na národní 
agentury nebo na hlavní partnery konkrétních projektů v jednotlivých členských zemích. 
V přehledu jsou zahrnuty platby v celkové výši 10 mil. Kč, realizované přes účty v ČNB. 
Z toho cca 7 mil. Kč představují refundace cestovních nákladů na zahraniční cesty českých 
expertů.  
 
Z kapitoly Strukturálních operací získala Česká republika v březnu 2005 další zálohové 
platby ze strukturálních fondů v celkové výši 2,1 mld. Kč na základě zpracovaného 
Národního rozvojového plánu na léta 2004 – 2006. Na připravené infrastrukturní projekty 
financované z Fondu soudržnosti získala Česká republika v prvních třech měsících roku 2005 
cca 126 mil. Kč.  
 
V rámci Kompenzací pro nezhoršení čisté pozice po vstupu do Evropské unie získala Česká 
republika v prvním čtvrtletí roku 2005 celkem 2,2 mld. Kč. Kompenzace jsou přímým 
zdrojem státního rozpočtu a nejsou vázány na realizaci konkrétních projektů a umožní využít 
prostředky na spolufinancování strukturálních operací.  
 

                                                           
1 Předpoklady Ministerstva financí pro příjmy z rozpočtu Evropské unie a odvody vlastních zdrojů jsou 

odvozeny ze závěrů kodaňského summitu. Pro přepočet příjmů byl použit kurz 32 Kč/EUR a pro přepočet 
odvodů vlastních zdrojů byl použit kurz 30,464 Kč/EUR. Realizované příjmy z Evropské unie jsou do platební 
bilance přepočteny kurzem Kč/EUR deviza střed v den transakce. Odvody vlastních zdrojů jsou realizovány 
v Kč a do platební bilance jsou také zahrnovány v Kč, přepočet do EUR je pouze orientační a je proveden 
kurzem deviza střed v den transakce.  
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2.  Odvody do rozpočtu EU 
 
Odvody České republiky do rozpočtu Evropské unie jsou realizovány v korunách 
v měsíčních splátkách a jejich celková výše za první čtvrtletí 2005 činila 9,6 mld. Kč. 
V lednové platbě odvodů vlastních zdrojů byla realizována zvýšená splátka na žádost 
Evropské komise, která by měla být rozpuštěna do konce června tohoto roku. Limit stanovený 
pro rok 2005 by neměl být překročen. Obecně se jedná o zálohové platby a konečné 
vyúčtování bude provedeno vždy po ukončení období zpětně podle příslušných definitivních 
statistických údajů (tj. tvorba hrubého národního produktu České republiky za rok 2004, 
výběr DPH a výběr cla v roce 2004) a s ohledem na vývoj kurzu Kč/EUR v daném období.  
 
3.  Shrnutí  
 
Realizovaná čistá pozice2 České republiky vůči rozpočtu Evropské unie v prvním 
čtvrtletí 2005 byla v korunovém vyjádření pasivní ve výši 98,8 mil. Kč. V platební bilanci 
jsou vzájemné převody zaznamenávány na běžném účtu v rámci vládních transferů, pasivní 
saldo převodů z Evropské unie v 1. čtvrtletí roku 2005 dosáhlo 1,6 mld. Kč. Na kapitálovém 
účtu platební bilance jsou podle platné metodiky zaznamenány převody z Fondu soudržnosti 
Evropské unie a převod části zálohových plateb v rámci strukturálních operací a aktivní saldo 
kapitálových převodů spojených se strukturálními operacemi Evropské unie. Saldo převodů 
z EU na kapitálovém účtu bylo aktivní ve výši 1,5 mld. Kč.  
 

 mil. € mil. Kč  mil. € mil. Kč
Předvstupní pomoc -0,9 -28,1 170,6 5 459,0
  PHARE -4,2 -127,3 89,5 2 863,0
  ISPA 57,8 1 848,2
  SAPARD 3,3 99,2 23,4 747,8
Zemědělství 171,3 5 095,0 438,3 14 025,3
  tržní opatření 10,0 296,7 122,8 3 928,1
  přímé platby 161,3 4 798,4 186,5 5 967,3
  rozvoj venkova 0,0 0,0 129,1 4 129,9
Strukturální operace 74,9 2 217,9 399,2 12 775,8
   Strukturální fondy 70,7 2 092,0 325,8 10 425,6
    Fond soudržnosti 4,2 125,9 73,4 2 350,2
Vnitřní politiky 0,3 10,0 94,4 3 019,7
  přechodná opatření 0,0 0,0 10,0 320,5
  vnitřní politiky - komunitární programy 0,3 10,0 84,4 2 699,2
Kompenzace 75,0 2 235,3 300,0 9 600,4
Celkové příjmy z rozpočtu EU 320,6 9 530,1 1 402,5 44 880,2

  tradiční vlastní zdroje (cla, ...) 35,0 1 056,8 117,1 3 566,2
  zdroj DPH 46,0 1 388,2 129,3 3 937,6
  zdroj HNP 213,4 6 436,6 727,1 22 151,0
  kompenzace Velké Británii 24,8 747,3 0,0 2 979,6
Celkové odvody vlastních zdrojů EU 319,2 9 628,9 973,4 32 634,3
Čistá pozice vůči rozpočtu EU 1,3 -98,8 429,1 12 245,9

zdroj:  MF, propočet ČNB

Skutečnost Předpoklady MF ČR

2005 - 1.Q 2005

 
                                                           
2 Čistá pozice – saldo mezi celkovými příjmy z rozpočtu Evropské unie a odvody do rozpočtu Evropské unie.  
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Příloha  9 – Výhled nefinančních korporací a firem na nejbližší období 
 

1. Ve výhledu na 2. čtvrtletí letošního roku zůstala nálada podnikových manažerů 
nadále optimistická. Hlavní barometr konjunkturního klimatu – index všeobecné 
obchodní situace – dosáhl ve zpracovatelském průmyslu hodnoty 104 bodů (stejně 
jako v 1. čtvrtletí 2005) a ve stavebnictví 114 bodů (o 6 bodů více než ve 1. čtvrtletí 
2005). V obou odvětvích se ale index meziročně snížil (ve zpracovatelském průmyslu  
o 5 bodů a ve stavebnictví o 6 bodů).  
 
Ve zpracovatelském průmyslu i ve stavebnictví se index pohybuje šesté čtvrtletí po 
sobě v pásmu pozitivních očekávání, což naznačuje, že ekonomika jako celek by si 
v nejbližším období měla udržet vzestupný kurz, i když při poněkud nižší 
dynamice než v předchozích čtvrtletích. 

 
2. Rozhodující impulzy převážně optimistického náhledu podnikových manažerů na 

očekávaný vývoj podnikatelského klimatu přicházely zejména ze zvyšující se zásoby 
práce, tj. smluvně potvrzených zakázek. Ve zpracovatelském průmyslu byl podle 
posledních údajů z konce prosince 2004 úhrnný objem zásoby práce o 29,1 % vyšší 
než ve stejném období předchozího roku, z toho k provedení v tuzemsku o 28,4 % 
vyšší. Objem nových zakázek vzrostl meziročně o 44,2 %. Ve stavebnictví se celková 
zásoba práce zvedla v loňském prosinci meziročně o 27,6 %, z toho k provedení 
v tuzemsku o 25,5 %. Objem nových zakázek se  zvýšil o 45,2 %. Naproti tomu stav 
zakázek pro bytovou výstavbu se meziročně snížil o 22,3 %. 

 
3. Průměrná míra využití kapacit v podnicích zpracovatelského průmyslu činila  

v 1. čtvrtletí tohoto roku 83,1 %, což bylo o 0,3 bodu méně než v předchozím čtvrtletí, 
ale o 1,5 bodů více než v 1. čtvrtletí 2004. 

            Také dílčí konjunkturní index dodávek, zejména pro export, zaznamenal pozitivní 
vývoj a meziročně se zvýšil. 

 
4. Ceny průmyslových výrobců by v letošním 2. čtvrtletí měly mírně stoupnout. 

S vyššími cenami totiž nyní počítá 14 % respondentů v porovnání s 16 % 
v předchozím čtvrtletí. Konjunkturní index cen tak pro 2. čtvrtletí 2005 dosáhl 
hodnoty 111 bodů, což je stejně jako v 1. čtvrtletí 2005. 

 
Ve stavebnictví by se dynamika cenového růstu měla v příštích měsících poněkud 
zpomalit. Konjunkturní index cen stavebních prací se z hodnoty 150 bodů  
v 1. čtvrtletí 2005 snížil na 148 bodů pro 2. čtvrtletí 2005 v důsledku zvýšení počtu 
respondentů (z 1 na 7 %), kteří uvažují s cenovým poklesem.  

    
 

     Platby a inkasa v cizích měnách 
(podíl plateb a inkas v cizích měnách na celkovém objemu  
tuzemských plateb a inkas v %) 

4.Q/2003 1.Q/2004 2.Q/2004 3.Q/2004 4.Q/2004
platby 10.3 13.4 13.7 14.9 13.4
inkasa 9.3 12.8 11.8 11.9 8.8                                 
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Příloha 10 – Dotační politika v agrárním sektoru ČR 

Ekonomika ČR prošla po roce 1989 zásadními změnami vyvolanými liberalizací cen, 
zavedením nové daňové soustavy, nápravou vlastnických vztahů k majetku a jeho privatizací, 
přijímáním nových pravidel v hospodářské soutěži, ochraně životního prostředí atd. Souběžně 
byly v počátku 90. let výrazně redukovány podpory podnikatelské sféry z prostředků státního 
rozpočtu; přes specifický charakter zemědělské výroby (předurčenost přírodními, půdními aj. 
podmínkami, závislost na povětrnostních podmínkách, biologický charakter výroby, různě 
dlouhý výrobní cyklus, omezená skladovatelnost produkce atd.) byly citelně omezeny dotace  
i tomuto odvětví. 

Další významné změny přineslo zahájení příprav na vstup do EU, kdy byla legislativa ČR 
přizpůsobována společným pravidlům ES a postupně je naplňována podle stanovených 
termínů. Pro sektor zemědělství a výroby potravin to znamenalo realizovat řadu věcných 
opatření (standardy veterinární, fytosanitární, hygienické, životního prostředí, zemědělské 
půdy ap.) a administrativních náležitostí (evidence zemědělských pozemků, hospodářských 
zvířat ap.). Stěžejním, velmi komplikovaným úkolem byla příprava na začlenění do režimu 
Společné zemědělské politiky EU (SZP) (CAP – Common agricultural policy). SZP kromě 
jednotné regulace zemědělského trhu (produkční kvóty, intervenční nákupy vybraných 
komodit) upravuje poskytování finančních podpor, a to jak z rozpočtu EU (na SZP připadá 
téměř polovina rozpočtových prostředků), tak z rozpočtů jednotlivých členských států. 

Vývoj celkového objemu dotací z veřejných rozpočtů poskytovaných Ministerstvem 
zemědělství (MZe) ČR (období let 1993 – 2003 skutečnost, na rok 2004 rozpočet): 
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Dotace ze státního rozpočtu jsou částky přidělované na příslušný rok do rozpočtové kapitoly 
MZe, určené na dotace podnikatelským subjektům (neinvestiční a investiční) v odvětví 
zemědělství, potravinářského průmyslu, lesního hospodářství a vodního hospodářství (v rámci 
kompetencí MZe, o něž se v oblasti vod dělí s Ministerstvem životního prostředí). Pravidla 
pro poskytování dotací byla průběžně upravována podle aktuální potřeby, konkrétní dotační 
tituly se stanovovaly vždy na příslušný kalendářní rok. Na počátku 90. let minulého století 
byly zaměřeny na restrukturalizaci zemědělské výroby a privatizaci zemědělského majetku, 
v dalších letech pak na útlum produkce (zalesňování, zatravňování), podporu chovu krav bez 
tržní produkce mléka, výrobu biopaliv apod. Trvale podporováno je zlepšování genetického 
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potenciálu hospodářských zvířat a ozdravování plodin. Od roku 1994 je část dotací 
poskytována prostřednictvím Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu 
(PGRLF); jedná se o dotace k úrokům z úvěrů a záruky za úvěry u bank, od roku 2004 
přispívá PGRLF na pojištění plodin a hospodářských zvířat u pojišťoven. Součástí dotací ze 
státního rozpočtu jsou rovněž prostředky přidělované Státnímu zemědělskému intervenčnímu 
fondu (SZIF) – dříve Státní fond tržní regulace v zemědělství; provádí intervenční nákupy  
a subvencuje vývoz vybraných zemědělských komodit, po vstupu do EU je agenturou pro 
veškeré platby z rozpočtu EU do rezortu zemědělství.  

Rozpočet MZe byl ještě v některých letech doplňován finančními prostředky mimo státní 
rozpočet, a to z Fondu národního majetku (v roce 1994), Pozemkového fondu (v letech 1997 
až 2000) a vydáním státních dluhopisů (2000, 2001). V roce 2004 je již část dotací 
nárokována z rozpočtu EU (v grafu uvedeny bez podpor z HRDP a OP – viz dále, které dosud 
nejsou čerpány). 

Účast veřejných rozpočtů na financování agrárního sektoru v uplynulém desetiletí vykazuje 
dvě odlišné fáze. Zatímco se do roku 1998 pohybovala mezi 8 a 12 mld. Kč ročně, z toho 
v letech 1993 - 1996 byla část prostředků dokonce poskytnuta formou návratných půjček, 
v dalších letech roční částky narůstaly až na 16 mld. Kč. Kromě úhrad vzniklých škod  
a nákladů na likvidaci následků mimořádných přírodních vlivů (povodně 1997, 2002, sucho 
2000), vzrůstaly nároky na rozpočtové prostředky úměrně postupnému přejímání pravidel 
SZP a zavádění některých druhů podpor v předstihu; celková úroveň subvencování 
zemědělství je totiž v EU výrazně vyšší, než byla v ČR.    

Systém podpor zemědělství, resp. venkovského prostoru je v EU členěn na: 
 národní podpory,  
 přímé platby, 
 strukturální podpory v rámci Horizontálního plánu rozvoje venkova a Operačního 

programu Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství. 

Dotace, které i po vstupu do EU poskytuje MZe (včetně podpor z PGRLF), se nazývají 
národní podpory, tzv. state aid. Jejich výše závisí na možnostech státního rozpočtu ČR (na 
roky 2004 a 2005 je přiděleno shodně 2,5 mld. Kč). Jsou určeny pouze na stanovené účely, 
akceptované Evropskou komisí (udržování a zlepšování genetického potenciálu 
hospodářských zvířat, ozdravování plodin, nákazový fond, agrotechnika chmelnic, vinic, 
ovocných sadů, poradenství a vzdělávání aj.). Další cca 1 mld. Kč ročně je podporováno lesní 
a vodní hospodářství. MZe ještě připravuje zřízení Fondu nepojistitelných rizik pro vyplácení 
kompenzací za mimořádné jednorázové škody značného rozsahu, které nespadají do 
komerčního pojištění. 

Stěžejní část prostředků poskytovaných do zemědělství připadá na přímé platby (direkt 
payments), a to i v zemích, které vstoupily do EU 1. 5. 2004 včetně ČR, přestože jim jsou tyto 
platby oproti dosavadním členským státům výrazně kráceny. Z rozpočtu SZP je v roce 2004 
poskytováno 25 % z plné výše přímých plateb EU-15 s tím, že budou zvyšovány po 5 % 
ročně do roku 2007 a po 10 % ročně do plné výše v roce 2013. ČR uplatňuje zjednodušený 
systém přímých plateb, tzv. jednotné platby na plochu (SAPS – Single area payment scheme), 
tj. na hektar obhospodařované zemědělské půdy (orná půda, trvalé travní porosty, sady, 
chmelnice, vinice, zahrady). Tento zjednodušený systém je možné používat až do konce roku 
2008. V roce 2004 jsou přímé platby vyčísleny na 6,1 mld. Kč s termínem výplaty 1. 12. 2004 
– 30. 4. 2005, v roce 2005 jsou uvažovány ve výši 7,7 mld. Kč. Nově vstoupícím zemím je 
umožněno poskytovat z národních zdrojů doplňkové přímé platby (CNDP – Complementary 
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national direct payments), tzv. top-up, a to do 30 % z plné výše přímých plateb EU-15 ročně 
v letech  2004 až  2006. V ČR jsou určeny pro skot, krávy bez tržní produkce mléka, bahnice 
a  kozy, na ornou půdu, chmelnice, osivo pícnin a lnu. Z rozpočtových prostředků na rok 2004 
ani na rok 2005 nejsou přiděleny maximální možné částky doplňkových přímých plateb -       
v absolutních částkách to je o 2,3, resp. 2,7 mld. Kč méně; v obou letech dosáhnou přímé 
platby celkem cca 48 % z možných 55 % v roce 2004, resp. 60 % v roce 2005. 

Horizontální plán rozvoje venkova (HRDP – Horizontal rural development plan) je orientován 
na zachování zemědělství v méně příznivých oblastech (LFA – Less favoured areas), rovněž 
na programy alternativního využívání půdního fondu, ochrany životního prostředí, zlepšování 
struktury pracovníků v zemědělství aj. Podpory z prostředků EU (až do výše 5,3 mld. Kč 
v roce 2004, 7,1 mld. Kč v roce 2005) jsou u programů podmíněny 20 % spolufinancováním  
z národních zdrojů a propláceny následně po splnění programu. 

Operační program Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství (OP) zpracovaný na období let 
2004 – 2006 je určen nejen pro podnikatele v zemědělství, lesním a vodním hospodářství, ale 
pro multisektorový rozvoj venkova a zlepšování sociálně ekonomických podmínek jeho 
obyvatel. Vytváří rámec pro projekty zaměřené na investice do nových technologií, vyšší 
úroveň zpracování a marketing zemědělských výrobků, odborné vzdělávání, technickou 
pomoc. Podpory jsou poskytovány z fondů EU (orientační sekce Evropského zemědělského 
orientačního a záručního fondu – EAGGF - European Guidance and Gurantee Fund  
a z Finančního nástroje pro usměrňování rybolovu – FIFG) a jsou podmíněny 
spolufinancováním z národních a u některých projektů také ze soukromých zdrojů; v roce 
2004 jsou stanoveny do výše 1,2 mld. Kč, v roce 2005 1,5 mld. Kč. Prostředky nevyčerpané 
v daném roce je možné převádět do roku následujícího, maximálně do roku 2006. (Souběžně 
existuje Program rozvoje venkova, který spadá do kompetence Ministerstva pro místní rozvoj; 
na jeho financování z předvstupního fondu SAPARD navazuje záruční sekce EAGGF.) 

Podnikatelům v zemědělství mohou být poskytovány podpory na tzv. mimoprodukční funkce 
zemědělství a na rozvoj venkovských oblastí i prostřednictvím jiných rezortů (životního 
prostředí, místního rozvoje, kultury) - na investiční rozvoj venkova, agroturistiku, na ochranu 
krajiny, složek životního prostředí, kulturního dědictví ap. Obdobně jako v jiných zemích EU 
mají podnikatelé v zemědělství a lesnictví daňovou úlevu - tzv. „zelenou naftu“; vratka 
spotřební daně dosahuje ročně cca 1,2 mld. Kč. 

Oproti dosavadnímu systému vyplácení podpor v ČR formou záloh a doplatků jsou platby 
v rámci EU soustředěny na závěr kalendářního roku. K překlenutí této radikální změny v roce 
2004 poskytlo MZe tzv. top-up do 30. 4. 2004 a umožnilo prostřednictvím PGRLF čerpat 
zvýhodněné překlenovací úvěry subjektům LFA. Od roku 2005 již budou plně respektovány 
jednotné termíny pro vyplácení podpor. Vzhledem k tomu, že podpory projektů zařazených 
do HRDP nebo OP jsou poskytovány až následně po jejich realizaci, musí být financování 
přechodně zajišťováno z jiných zdrojů. Od roku 2004 tak existují různé údaje o výši podpor 
v jednotlivých letech, a to maximálně možné částky stanovené rozpočtem EU, přiznané 
částky na přijaté projekty a částky skutečně proplacené.  

V posledním období nastaly nejasnosti ohledně podpor potravinářského průmyslu 
z prostředků EU – zatímco příslušné projekty zpočátku přijímalo Ministerstvo průmyslu  
a obchodu v rámci Operačního programu Průmysl a podnikání, nyní jsou přesouvány na MZe. 
Potravinářský průmysl sice spadá do kompetence MZe, ovšem v rámci SZP nelze většinu 
požadovaných podpor poskytovat.  

Z údajů na další rozpočtové období 2007 – 2013 vyplývá, že objem finančních prostředků 
plynoucích ze společného rozpočtu EU do rezortu zemědělství ČR naroste až na cca  
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30 mld. Kč ročně (po přepočtu současným kurzem Kč/EUR); rozpočet zahrnuje plné částky 
možných podpor projektů zařazených do HRDP a OP. Podpory z národních zdrojů budou 
postupně klesat na 12,8 mld. Kč ročně v letech 2007 – 2010 a na 8,0 mld. Kč ročně v letech 
2008 – 2013, a to za předpokladu dorovnání přímých plateb do stanovené výše.  
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Měnící se pozice a cíle agrárního sektoru v zemích EU se promítají do SZP, která je průběžně 
reformována (v letech 1992, 2000, 2003). Především pod tlakem Světové obchodní 
organizace (WTO) směřujícím k liberalizaci světového obchodu s agrárními produkty, 
dochází k výraznějšímu přesunu podpor vázaných na zemědělskou produkci k podporám 
venkovského prostoru, nepotravinářského využívání zemědělské produkce ap. Souběžně se 
zvyšují nároky na kvalitu a bezpečnost výrobků, produkci biopotravin, zdraví a pohodu zvířat, 
ekologická opatření atd.  
 










































