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I. SHRNUTÍ 
 
 

1  Graf rizik inflační prognózy (GRIP) a výsledná bilance rizik prognózy  
 

 

Exog. velič . - ropa, kurz EUR/USD
Exog. velič . - Německo, 1R EURIBOR
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Po posouzení grafu inflačních rizik a dalších informací lze v souhrnu hodnotit rizika 
prognózy ze  4. SZ vzhledem k horizontu MP jako zhruba vyrovnaná. Na jedné straně je 
zde určité riziko nenaplnění dubnové prognózy především z důvodu pravděpodobně 
nižšího růstu HDP v 1. čtvrtletí letošního roku.  Toto riziko je dále podpořeno výhledem 
nižších zahraničních úrokových sazeb, což v souhrnu může otevírat určitý prostor pro 
mírné přehodnocení budoucí trajektorie domácích úrokových sazeb směrem dolů oproti 
dubnové prognóze. Naproti tomu dubnový vývoj inflace naznačuje rizika opačným 
směrem. Vývoj ostatních veličin působí ve vztahu k dubnové prognóze inflace přibližně 
neutrálně.  
 
Nyní k interpretaci jednotlivých bodů v grafu. Květnová předpověď Consensu Forecasts, 
z něhož standardně přebíráme předpoklady o vývoji exogenních veličin, naznačuje z  nově 
dostupných informací o vývoji cen ropy a křížového kurzu EUR/USD téměř neutrální 
působení na prognózu vývoje inflace a úrokových sazeb. Změna křížového kurzu EUR/USD 
je proti referenčnímu scénáři dubnové prognózy téměř zanedbatelná, když rozdíl činí méně 
než 1 % ve prospěch silnějšího dolaru. U cen ropy dochází k mírnému zvýšení cen přibližně 
o 2 % v polovině letošního roku oproti referenčnímu scénáři a v dalších obdobích se tento 
mírný rozdíl dále snižuje. Aktuální vývoj cen ropy je v souladu s výhledem Consensu 
Forecasts. 
 
Nové údaje zahraničního ekonomického vývoje (bod „Exogenní veličiny – Německo, 
1R EURIBOR) znamenají mírně nižší hodnoty 1R EURIBORU pro druhé čtvrtletí 2005 
oproti úrovni předpokládané referenčním scénářem a rovněž trajektorie budoucích sazeb 
implikovaných z dnešních výnosových křivek se posunuje směrem dolů. Výhled 
spotřebitelské inflace v SRN se pro rok 2005 nemění, v roce 2006 je odchylka zanedbatelná. 
Očekávané nižší sazby 1R EURIBOR při očekávané inflaci v Německu vytváří v modelové 
simulaci autonomní tlak na posílení koruny ve srovnání se základním scénářem prognózy  
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a tudíž tlak na snížení domácích sazeb. Stejným směrem působí i informace o nižším růstu 
německého HDP v prvním čtvrtletí letošního roku oproti původnímu scénáři. Simulace u bodu 
„Exogenní veličiny – Německo, 1R EURIBOR“ implikuje mírně nižší sazby 3M PRIBOR  
(v následujících šesti čtvrtletích v průměru o 0,3 p.b.). 
 
Odhad fiskálního impulzu pro roky 2005 a 2006 se oproti dubnové  prognóze nemění, a tudíž 
vliv na prognózu vývoje inflace i úrokových sazeb je vyhodnocen v této 
formalizované bilanci rizik jako neutrální. Fiskální vývoj je však stále zatížen řadou nejistot 
(zejména ohledně časování vládou rozpočtovaných příjmů a výdajů vč. časování využití 
prostředků kumulovaných v rezervních fondech), které byly v rámci 4. SZ 2005 rozpracovány 
do dvou alternativních scénářů působení fiskální politiky v letech 2005 – 2006.   
 
Meziroční růst domácího reálného HDP pro 1. čtvrtletí 2005 očekáváme na základě nových 
informací na hodnotě okolo 3,5 %, což je méně než v prognóze pro 4. SZ (4,1 %). 
Z nově dostupných údajů o jednotlivých odvětvích signalizuje zpomalování ekonomické 
aktivity v prvním čtvrtletí především nižší růst průmyslové výroby, tržeb a meziroční pokles 
stavební výroby. Rovněž zakázkové krytí a očekávání subjektů naznačují zpomalení růstu 
HDP. Vývoj investičních dovozů naznačuje zpomalení tvorby hrubého fixního kapitálu 
v letošním roce. Deficit čistého vývozu lze očekávat přibližně na úrovni dubnové prognózy. 
Nový odhad vývoje HDP za první čtvrtletí 2005 při zachování předpokladu o tempu růstu 
potenciálního produktu z dubnové situační zprávy implikuje na horizontu měnové politiky 
pomalejší uzavírání mezery výstupu a tím i nižší úrokové  sazby (o cca 0,2 - 0,3 p.b.) a  inflaci 
(0,2 - 0,3 p.b.) ve srovnání s dubnovou prognózou (bod „počáteční podmínky“ v GRIPu). 
 
Vývoj inflace v souhrnu za duben 2005 měřený indexem spotřebitelských cen byl ve srovnání 
s dubnovou prognózou vyšší (o 0,1 p.b.), tento rozdíl byl do značné míry zapříčiněn vyššími 
cenami pohonných hmot. Meziroční růst u všech ostatních skupin tržních (neregulovaných) 
cen očištěných o daňové změny byl v dubnu zhruba ve shodě s prognózou. Podobně tomu 
bylo i u regulovaných cen a primárních dopadů změn nepřímých daní. Vlivem vyšší než 
očekávané inflace za duben má simulace v GRIPu proinflační dopad na horizontu měnové 
politiky v řádu 0,2 p.b. u inflace i úrokových sazeb. 
 
Vývoj inflace v dalších měsících je však zatížen některými dalšími změnami a nejistotami. 
Schválení nového zákona o spotřebních daních oddaluje dopady daňových změn 
u tabákových výrobků v čase (o 1, resp. 3 měsíce), přičemž dopad do cenové hladiny zůstává 
oproti dubnové prognóze nezměněn. Rovněž novou informací je rozhodnutí ČTÚ o zákazu 
poskytování volných minut u základních tarifů, které vnáší nejistoty do budoucího vývoje 
regulovaných cen. Nejistotou je zatížen i budoucí vývoj cen potravin. Na jedné straně byl 
vývoj cen zemědělských výrobců za duben nižší než stávající prognóza, což by implikovalo 
nižší inflační tlaky do cen potravin v nejbližších měsících. Na druhou stranu signály 
z Týdenních šetření cen potravin ČSÚ naznačují v květnu vyšší růst cen potravin, než 
předpokládá prognóza.  
 
Dopad dosavadního vývoje domácích nominálních měnových podmínek je možno hodnotit 
jako téměř neutrální. Domácí úrokové sazby jsou ve srovnání se základním scénářem 
prognózy jen zanedbatelně uvolněnější. Dosavadní vývoj nominálního devizového kurzu 
koruny vůči euru byl poměrně volatilní a odrážel zejména změny sentimentu zahraničních 
investorů vůči středoevropskému regionu. Pohyboval se však v průměru zhruba na úrovni 
prognózy. 
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2  Prognózy ostatních institucí 
 
 
V květnu 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 se téměř nezměnila, pohybují 
se kolem 4 %. Oproti předchozím průzkumům analytici více zdůrazňují fakt, že rizika pro růst 
ekonomiky nabývají na váze. Patří k nim silná koruna, ochlazení hospodářského růstu 
evropské (především německé) ekonomiky a propad dynamiky zahraničně obchodní výměny. 
Analytici zmiňují jak pokles tempa vývozu, tak i snížení počtu dovážených strojů, výrobních 
zařízení a materiálů, což může indikovat pokles investiční aktivity v ČR. Někteří respondenti 
navíc uvádějí, že zatím není patrné ani výraznější oživení domácí spotřebitelské poptávky.  
 
Srovnání prognóz ČNB s externími prognózami: HDP (%) 

rok 2005 rok 2006
IOFT CF ČNB IOFT CF

 2/05 4.0 3.9
 3/05 4.0 4.0 3.9 4.1
 4/05 4.0 4.2 3.9
 5/05 4.0 4.0 3.8 4.1

ČNB

4.1

Datum vzniku 
prognózy

 
 
Měnový kurz 
Očekávané hodnoty kurzu CZK/EUR v ročním horizontu se liší v závislosti na respondentech. 
Zatímco převážně domácí analytici v rámci šetření IOFT očekávají ve srovnání se základním 
scénářem prognózy apreciovanější kurz CZK/EUR o 3,4 %, zahraniční analytici v rámci 
šetření CF předpokládají oslabení kurzu o 0,7 %. Určujícím faktorem pro pohyb kurzu by měl 
být vývoj ve středoevropském regionu.  
 
Srovnání prognóz ČNB s externími prognózami: kurz CZK/EUR 

horizont 1R
CF ČNB IOFT CF

 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
 5/05 30.0 29.3 30.5

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 %. K protiinflačním faktorům nadále patří 
kurz koruny, silná konkurence a klesající ceny v zemědělství. Naopak proinflačně by měly 
působit vyšší ceny bydlení (elektřina, nájemné), vyšší spotřební daně u tabáku a ceny služeb 
(stravování, rekreace a kultura). Očekává se, že ve druhé polovině roku inflace začne 
pozvolna růst.  
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Srovnání prognóz ČNB s externími prognózami: inflace (%) 
horizont 3R

IOFT podniky domácnosti IOFT podniky domácnosti
 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
 5/05 2.4 2.4

2.3
2.3

horizont 1RDatum odečtu 
prognózy ČNB

2.6
2.8

 
 
Úrokové sazby 
Většina analytiků očekává delší období stability klíčových úrokových sazeb ČNB a jejich 
mírné zvýšení v příštím roce. Přesto připouštějí, že případné výraznější a dlouhodobější 
posílení koruny, ochlazení ekonomiky eurozóny a snížení sazeb ECB by mohly ČNB přimět 
k dalšímu uvolnění měnové politiky. V základním scénáři však většina respondentů počítá 
s odezněním dezinflačních faktorů v domácí ekonomice a oživením ekonomiky eurozóny 
s následným pozitivním efektem pro ekonomiku domácí. Odhady úrovně repo sazby 
v horizontu 1R se pohybují v rozmezí 1,75 - 2,50 %. 
 
Srovnání prognóz ČNB s externími prognózami: úrokové sazby (%) 

horizont 1R
IOFT CF ČNB IOFT

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

 2/05 2.3 2.7
 3/05 2.3 2.4 2.6
 4/05 2.3 1.7 2.7
 5/05 2.0 2.3

ČNB
3M PRIBOR

1.6

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. 
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Srovnání FRA a implikovaných sazeb s trajektorií sazeb konzistentních se základním 
scénářem (k 18. 5. 2005) 
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1Q05 2Q05 3Q05 4Q05 1Q06

implik. FRA (očištěno o TP)*

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 očekávání stability klíčových sazeb ČNB. Sazby implikované základním 
scénářem prognózy leží od 3.Q 2005 pod tržními 3M sazbami.  
 
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 (pouze analytici v rámci šetření IOFT), 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 roky 2005 
a 2006 se u analytiků pohybují na mírně nižší úrovni.   
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3  Přehledová tabulka nově publikovaných údajů 
 

           meziročně v %
predikce 4. SZ skutečnost

Vývoz zboží  březen 2005  . 6,0
Dovoz zboží  březen 2005  . -0,5
Obchodní bilance (mld. Kč)  březen 2005 2,0 6,0
Běžný účet platební bilance (mld. Kč)  březen 2005  . 1,7
Finanční účet plat. bil. (bez změny dev. rezerv) (mld. Kč)  březen 2005  . -2,3

Vývoz zboží  I/05 . 14,1
Dovoz zboží  I/05 . 10,6
Obchodní bilance (mld. Kč)  I/05 11,0 14,1
Běžný účet platební bilance (mld. Kč)  I/05 6,0 11,8
Finanční účet platební bilance (mld. Kč)  I/05 . -7,8

Index spotřebitelských cen  duben 2005 1,5 1,6

Ceny průmyslových výrobců  duben 2005 3.9 (Q) 5,6
Ceny zemědělských výrobců  duben 2005  -7.0 (Q) -17,6
Vývozní ceny  březen 2005 0.6 (Q) -1,0
Dovozní ceny  březen 2005  -0.4 (Q) -1,9

Míra nezaměstnanosti - ke konci období podle MPSV (v %)  duben 2005 9,8 9,8
Míra nezaměstnanosti - ke konci období podle MPSV (v %)*  duben 2005 . 8,9

Průměrná nominální mzda v průmyslu  březen 2005 . 4,1
NJMN v průmyslu  březen 2005 . 3,1
Průměrná nominální mzda ve stavebnictví  březen 2005 . 4,7
NJMN ve stavebnictví  březen 2005 . 28,8

Míra nezaměstnanosti - průměr za období podle VŠPS (v %)  I/05 8,5 8,4
Průměrná nominální mzda v průmyslu  I/05  . 3,7
NJMN v průmyslu  I/05  . -1,6
Průměrná nominální mzda ve stavebnictví  I/05  . 2,7
NJMN ve stavebnictví  I/05  . 9,0

Peněžní zásoba (M2)  březen 2005 4.9 (Q) 5,3
Hypoteční úvěry  březen 2005 46.8 (Q) 40,6
Úvěry podnikům a domácnostem  březen 2005  . 16,4

Stavební výroba  březen 2005  . -16,0
Index průmyslové produkce  březen 2005 . 0,1
Tržby v maloobchodu  březen 2005 . 3,8

Stavební výroba  I/05 . -3,2
Index průmyslové produkce  I/05 . 4,0
Tržby v maloobchodu  I/05 . 3,9
*) Podle nové metodiky
(Q) U uvedeného údaje neexistuje predikce na jednotlivý měsíc, proto se uvádí predikce na čtvrtletí. 

Období
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II. INFLAČNÍ PROGNÓZA ZE 4. SZ A JEJÍ PŘEDPOKLADY 
 

 

V dubnu 2005 byla aktualizována střednědobá inflační prognóza na léta 2005 až 2006. 
Následující graf zobrazuje dosavadní vývoj inflace, inflační prognózu, pásmo, resp. bodovou 
hodnotu inflačního cíle ČNB a horizont měnové politiky.1 V dubnu byl dosažen meziroční 
růst spotřebitelských cen ve výši 1,6 %, což bylo o 0,1 p.b. více, než očekávala prognóza ze 
4. SZ. 
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Výchozími předpoklady pro formulování dubnové inflační prognózy byly: 
 
Vnitřní prostředí 
 
- výchozí mezera výstupu v rozsahu cca -0,7 % a budoucí růst potenciálního (inflaci 

nezrychlujícího) produktu ve výši kolem 3,5 % ročně;  
- uvolněná úroková složka reálných měnových podmínek v 1. čtvrtletí 2005 v rozsahu  

-1,1 % s příspěvkem  -0,2 p.b. do RMCI; 
- zpřísněná kurzová složka reálných měnových podmínek v 1. čtvrtletí 2005 v  rozsahu 

1,2 % s příspěvkem 0,2 p.b. do RMCI; 
- nominální devizový kurz 30,0 CZK/EUR v 2.Q 2005  
- deficit soustavy veřejných rozpočtů ve výši 4,0 % HDP v roce 2005 s výhledem na jeho 

snížení pod 4,0 % 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.  

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

růstu HDP v Německu ve výši 0,9 %, resp. 1,4 %;  

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

uvedený graf pracuje s horizontem měnové politiky květen 2006 až říjen 2006.  
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- pro nejbližší čtvrtletí prognóza předpokládá úroveň cen uralské ropy kolem 46 USD za 
barel s následným postupným poklesem k úrovni 40 USD v průběhu roku 2005 a její 
stabilitu na těchto hodnotách v roce 2006; 

- stabilní vývoj cen v zahraničí v letošním roce reprezentovaný meziročním růstem 
spotřebitelských, resp. průmyslových cen v Německu ve výši 1,4 %, resp. 2,5 %; pro rok 
2006 potom prognóza předpokládá růst obou cenových indexů v tempu 1,2 %, resp.1,4 %.  

 
Přehodnocení počátečních podmínek prognózy spolu s posunem jejích předpokladů se odráží 
v pozdějším uzavírání mezery výstupu. Protnutí hranice potenciálního produktu je v prognóze 
očekáváno v druhém pololetí 2006. Tato trajektorie spolu s předpokládaným tempem růstu 
potenciálu povede v prognóze k růstu reálného HDP v rozsahu kolem 4 %. Tahounem 
ekonomického růstu budou i nadále exporty a na jejich vývoj navazující hrubá tvorba fixního 
kapitálu. Spotřeba domácností bude postupně zrychlovat svůj růst v návaznosti na vývoj 
hrubého disponibilního důchodu a zpožděný vliv reálných úrokových podmínek.  
 
Vývoj reálného disponibilního důchodu bude v první řadě determinován očekávaným 
vývojem na trhu práce, kde dubnová 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.  
 
Prognóza předpokládá zastavení nominálního kurzového posilování a celkovou stabilitu 
devizového kurzu v příštích dvou letech. Vývoj devizového kurzu bude spolu s vývojem cen 
energií hlavním faktorem ovlivňujícím vývoj dovozních cen, přičemž v letech 2005 a 2006 
bude vývoj dovozních cen  působit dezinflačně. 
 
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 bez energií směrem dolů vede ke snížení prognózy 
inflace na celém horizontu prognózy.  
 
Ve srovnání s lednovou prognózou došlo zejména ke snížení prognózy korigované inflace bez 
pohonných hmot. Dále dochází v krátkodobém horizontu k snížení prognózy cen potravin. Ke 
konci roku 2005 prognóza očekává celkovou inflaci kolem 1,6 %. V roce 2006 následně 
prognóza očekává odeznění dezinflačního vlivu dovozních cen a pozvolný nástup 
poptávkových inflačních tlaků. V souvislosti s tím se růst inflace bude urychlovat, ta však 
v roce 2006 však ještě zůstane pod bodovým cílem ČNB. 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. 
 
S dubnovou prognózou a jejími předpoklady je konzistentní mírný pokles sazeb v nejbližším 
období a jejich následná stabilita (s tím, že opětovný růst sazeb prognóza odkládá na druhou 
polovinu roku 2006).  
 
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 nižší kladný příspěvek fiskální politiky 
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k růstu v letošním roce oproti základnímu scénáři, a naopak vyšší příspěvek v roce 2006, což 
povede zpočátku k pomalejšímu uzavírání mezery výstupu, a tím i k potřebě mírně 
uvolněnější měnové politiky. V roce 2006 se mezera výstupu uzavírá rychleji a sazby se vrací 
k základnímu scénáři. Opačně vyznívá druhá varianta alternativy. V této alternativě mají 
odlišné příspěvky 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 a vede ve srovnání se základním 
scénářem k potřebě více uvolněné měnové politiky. V poslední 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. 
 
Sekce měnová a statistiky po diskuzi k vyznění prognózy, jejích rizik a komunikačních 
aspektů doporučila BR snížit měnověpolitické úrokové sazby o 25 bazických bodů.  
 
BR se rozhodla na svém zasedání snížit úrokové sazby o 25 bazických bodů. Pro toto snížení 
úrokových sazeb hlasovali čtyři členové bankovní rady, tři členové bankovní rady hlasovali 
pro ponechání sazeb na stávající úrovni. V diskuzi vyznění prognózy a jejích rizik se členové 
bankovní rady shodli v názoru, že protiinflační a proinflační rizika základního scénáře 
prognózy jsou v souhrnu vyrovnaná. Za hlavní protiinflační riziko je považována možnost 
dalšího zpomalení růstu u našich hlavních obchodních partnerů ve srovnání s předpoklady 
základního scénáře a pokračování apreciace kurzu koruny. Jako proinflační rizika byla 
identifikována možnost vyšších než očekávaných cen ropy a možnost slabšího promítání 
změn kurzu do inflace. Obtížně odhadnutelný vliv fiskální politiky je vnímán jako 
oboustranné riziko, které zvyšuje celkovou nejistotu prognózy. 
 
 
Box: Rovnovážný (potenciální) produkt v prognostickém aparátu ČNB 

 
V prognostickém aparátu SMS je potenciálním resp. rovnovážným produktem chápána taková úroveň 
reálného produktu, při které reálná ekonomická aktivita nevytváří tlaky na růst nebo pokles inflace. 
Odhad rovnovážného produktu tak není žádným způsobem svázán s konkrétní úrovní inflace, ale 
pouze s absencí tlaků na její změnu. 
 
Odchylka reálného HDP od rovnovážného produktu je mezerou výstupu. Mezera výstupu v QPM 
stylizovaně odráží proinflační nebo protiinflační tlaky z reálné ekonomiky a zprostředkovává 
krátkodobý cyklický vztah mezi reálnou ekonomickou aktivitou a mírou inflace (Phillipsova křivka). 
Vhledem k tomu, že se reálný produkt rozkládá na rovnovážný produkt a mezeru výstupu, je 
identifikace rovnovážného produktu zároveň i odhadem výstupové mezery a naopak.  
 
Mezera výstupu jako nepozorovatelná veličina je odhadnuta na základě klíčových rovnic transmisního 
schématu QPM, z kterého vyplývají tři základní restrikce. Nejvýznamnější z nich je vztah mezi 
zpožděnou výstupovou mezerou (o jedno čtvrtletí) a inflací vycházející z Phillipsovy křivky. Pozitivní 
výstupová mezera by se měla odrážet v akceleraci budoucí inflace (po očištění od nákladových vlivů) 
a naopak. Vývoj mezery výstupu je dále ovlivněn minulým působením reálných měnových podmínek, 
které jsou definovány jako mezery v reálných úrokových sazbách a reálném kurzu. Posledním 
omezením je identita rozkládající tempo růstu reálného HDP na změnu mezery výstupu a požadavek 
relativně hladkého růstu rovnovážného produktu. Vzhledem k těmto omezujícím podmínkám a 
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především vazbě na inflaci je výsledný odhad mezery výstupu poměrně robustní nejen vůči koncovým 
hodnotám, ale především vůči revizím řady HDP.   
 
Takto identifikovaná mezera výstupu by neměla být zaměňována s mírou využití výrobních kapacit. 
Mezera pouze identifikuje tu část produktu, která přísluší hospodářskému cyklu a která je konzistentní 
s vývojem inflace zachycené Phillipsovou křivkou v QPM. Dochází-li například k růstu produktu bez 
zvyšování poptávkové inflace, jeho vyšší tempo je promítnuto pouze do rovnovážného produktu. 
Rovnovážný produkt tak v sobě kromě nabídkových a strukturálních změn obsahuje také šumy 
a statistické chyby měření HDP. 
 
Alternativní přístup k určení potenciálního produktu představuje odhad pomocí produkční funkce. Ten 
je pohledem čistě přes nabídkovou stranu ekonomiky. Na rozdíl od používaného přístupu 
neidentifikuje inflační tlaky, ale spíše faktory aktuálního a budoucího růstu reálné ekonomické aktivity 
na straně nabídky. Hodnotí pouze příspěvky technologického pokroku, práce a kapitálu k růstu 
potenciálního produktu bez vazby na inflaci. Navíc je tento způsob identifikace potenciálního 
produktu výrazně zatížen problémem nízké robustnosti odhadu koncových hodnot rovnovážné 
produktivity a nabídky práce. Detailnější srovnání alternativních metod pro odhad potenciálního 
produktu je provedeno v Economic Research Bulletin No. 1, Vol. 3, May 2005. 
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III. EXOGENNÍ FAKTORY PROGNÓZY 
 

1  Vnější prostředí 
 
 
1.1  Vývoj základních exogenních faktorů  
12. května publikoval německý statistický úřad nová čísla o vývoji HDP podle zásadně 
revidované metodiky. Stejně jako nedávno ČR, i Německo opustilo vyjadřování reálného 
HDP ve stálých cenách (roku 1995) a nově bude používat zřetězený index HDP v cenách 
předchozího roku. Kromě revidovaných časových řad za minulost statistický úřad vydal 
i předběžný odhad HDP za 1.Q 2005. U sezonně neočištěného agregátu  činil mzr. růst 0,0 % 
a po sezonním očištění (ale bez uvažování vlivu pracovních dnů) činil růst mezi jednotlivými 
čtvrtletími rovněž 0,0 % (tato řada vstupuje do modelu). Pro budoucí vývoj je důležité vzít 
v úvahu, že šetření Consensus Forecasts (CF05) bylo provedeno dříve, než bylo oznámeno 
číslo za 1.Q, které je horší, než uvažoval RS04 meziročně o více než 0,6 p.b. Aby se naplnil 
aktuální CF05, musel by pak růst v Německu od druhé poloviny letošního roku akcelerovat 
více, než uvažoval RS04 (jak je vidět z grafu HDP v SRN).  
Předpověď ceny ropy WTI se podle CF05 v horizontu 3 měsíců prakticky nezměnila 
(48,9 USD/b), v horizontu 1 roku mírně vzrostla o necelý 1 USD na 45,4 USD/b. Zajímavým 
faktem je však výrazné zmenšení rozptylu předpovědí jednotlivých respondentů u obou 
horizontů předpovědi (graf v kap. 1.6). U uralské ropy tak činí dopočtený rozdíl oproti RS04 
od poloviny roku 2005 cca 2 % a postupně klesá. V korunovém vyjádření je rozdíl podobný. 
 
Očekávaná hodnota křížového kurzu USD/EUR se po celém horizontu předpovědi posunula 
směrem k silnějším hodnotám USD, které však i nadále zůstávají nad hladinou 1,3 - rozdíl 
oproti RS04 je méně než 1 %. Dosavadní skutečnost za 2.Q je jen o málo nižší (viz graf). 
 
Scénář sazeb Euribor 1Y (vypočtený na základě tržních forwardových sazeb) se poměrně 
značně oproti minulému měsíci posunul dolů (o cca 0,2 p.b.), rozdíl zatím známé skutečnosti 
za 2.Q je oproti RS04 zhruba čtvrtinový (cca 0,05 p.b.). 
 
 
(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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Výhled spotřebitelské inflace v SRN se pro rok 2005 nemění (1,4 %), oproti RS04 je rozdíl 
patrný až v roce 2006, ale v průměru dosahuje jen 0,1 p.b. Naopak inflace cen výrobců 
v Německu se dle CF05 dále (ale již jen o 0,1 p.b.) zvyšuje na letošní průměr 2,6 %, pro příští 
rok se i nadále počítá s poklesem na 1,4 %. 
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1.2  Eurozóna a Německo 
 
Současný vývoj v eurozóně je ve znamení relativně slabého hospodářského růstu (zejména 
slabé domácí poptávky), zhoršování obchodní bilance a mírně vyššího růstu spotřebitelských 
cen oproti inflačnímu cíli (vlivem nákladové inflace).  
 
Podle rychlého odhadu Eurostatu v prvním čtvrtletí 2005 HDP eurozóny meziročně vzrostl 
jen o 1,4 % (pokles o 0,2 p.b. oproti poslednímu čtvrtletí 2004). Přetrvávající poměrně slabou 
domácí poptávku naznačuje nižší růst maloobchodních prodejů (v březnu o 1,4 % meziročně), 
který je doprovázen poklesem průmyslové výroby (v březnu o 0,1 % meziročně). Sezonně 
očištěný vývoj nezaměstnanosti zůstává stabilní (březen 8,9 %). Ukazatel ekonomického 
sentimentu pokračoval v poklesu nastoupeném v lednu. Snížil se i přebytek obchodní bilance 
na 3 mld. eur v únoru oproti 6,9 mld. eur ve stejném období minulého roku. Je patrný pokles 
vývozů (také vlivem silného eura), ale zhoršila se zejména bilance energetických surovin jako 
důsledek cenového vývoje paliv. Meziroční růst spotřebitelských cen setrvává již třetí měsíc 
mírně nad inflačním cílem ECB (duben 2,1 %). Mírně rostoucí tendence je patrná u cen 
průmyslových výrobců (březen 4,2 %), což odráželo zvyšující se ceny energetických surovin. 
 
Německo vykazuje ještě méně příznivý vývoj než eurozóna, když podle předběžných odhadů 
HDP Německa v prvním čtvrtletí meziročně stagnoval (viz část 1.1). Tempo růstu 
maloobchodních prodejů (březen 0,6 %) nadále indikuje velmi slabou domácí poptávku. 
Nezaměstnanost se drží na vyšší úrovni (březen 11,8 %) než průměr eurozóny. Velmi 
nepříznivý vývoj naznačuje březnový meziroční pokles průmyslové výroby o 4,6 % (v únoru 
růst o 2,9 %) zřejmě související s březnovým velmi nízkým tempem růstu vývozu (0,9 %). 
Celkově za první čtvrtletí je však vývoj obchodní bilance a bilance služeb v b.c. meziročně 
mírně příznivější (přes růst cen energetických surovin), což by mohlo indikovat příznivý 
vývoj čistého exportu. Podnikatelská důvěra (IFO) v dubnu opět klesla, a to zejména ve 
složce současného vývoje. Absence poptávkových inflačních tlaků se promítá do nižšího růstu 
spotřebitelských cen než v eurozóně (duben 1,6 % meziročně), ale růst cen průmyslových 
výrobců se opět pod vlivem nákladových faktorů zvýšil (duben 4,6 % meziročně).  
 
1.3  Spojené státy 
 
Podle předběžných odhadů došlo v USA v prvním čtvrtletí 2005 k mírnému zpomalení 
meziročního růstu HDP na 3,6 % (3,9 % ve 4.Q 2004). Růst je nadále tažen relativně silnou 
domácí poptávkou, i když spotřebitelská důvěra se zatím nezlepšuje2. Nezaměstnanost 
v březnu, zřejmě pouze vlivem sezonních faktorů, mírně poklesla na 5,2 % (z únorových 
5,4 %). Výrazně vyšší hospodářský růst a nižší nezaměstnanost oproti zemím EU jsou 
doprovázeny vyššími inflačními tlaky a vysokou vnitřní i vnější nerovnováhou. Hlavním 
problémem zůstává nadále vnější nerovnováha. V meziročním srovnání se deficit obchodní 
bilance  zhoršil přibližně o 20 % na 55 mld. USD, i když byl nižší než očekávaný. V dubnu se 
opět zvýšil meziroční růst spotřebitelských cen na 3,5 % (březen 3,1 %), zatímco růst cen 
průmyslových výrobců mírně poklesl (na 4,8 %). Měnová politika reagovala na rostoucí 
inflační tlaky a dvojí deficit zvýšením základní MP sazby na 3,0 %. Úrokový diferenciál 
postupně zvyšuje atraktivnost investic do amerických dluhových cenných papírů (zejména 
vládních).  
 
 
 

                                                 
2 Index spotřebitelské důvěry Michiganské university za květen klesl na 85,3. 
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1.4  Středoevropské ekonomiky 
 
Situace ve středoevropských ekonomikách byla, podobně jako u zemí eurozóny, ve znamení 
zpomalení dynamiky průmyslové výroby a vývozu. Na Slovensku a v Maďarsku se vyvíjela 
mnohem lépe spotřebitelská poptávka,  tempo růstu spotřebitelských cen se mírně zvýšilo.  
 
Maďarsko 
Dílčí ukazatele signalizují nadále relativně umírněnou domácí poptávku (tržby 
v maloobchodě vzrostly v únoru meziročně o 2,4 %), i méně výrazný růst průmyslové výroby 
(3,9 % v únoru, průměr za rok 2004 činil 8,3 %). Mírné meziroční zhoršení obchodní bilance 
v lednu a únoru o cca 20 mld. forintů lze zřejmě spojit s rostoucími cenami energetických 
surovin. Na trhu práce je patrná tendence ke zhoršování situace, což se projevuje v postupném 
růstu míry nezaměstnanosti (meziročně o 1 p.b.) na 7,1 %. Růst spotřebitelských cen v dubnu 
meziročně mírně zrychlil na 3,9 % (průměr za 1.Q 2005 činil 3,6 %). Meziroční růst cen 
průmyslových výrobců činil v březnu 5 % (oproti 3,1 % v únoru). Centrální banka snížila 
svou měnověpolitickou sazbu o 0,25 p.b. na 7,5 %. 
 
Polsko 
Nově zveřejněné údaje indikují poměrně prudký meziroční pokles průmyslové výroby 
v březnu o 3,7 %. Míra nezaměstnanosti meziročně klesla o 1,2 p.b., nicméně stále zůstává 
nejvyšší v EU (19,3 %). Inflace v dubnu opět zvolnila tempo (3,0 %). Polská národní banka 
snížila své MP sazby o 0,5 p.b. (repo sazba 5,5 %). 
 
Slovensko 
Na Slovensku došlo zřejmě v průběhu posledních dvou měsíců k výraznému urychlení tempa 
růstu soukromé spotřeby (tržby v maloobchodě březen 7,5 %) a možná i dalších složek 
domácí poptávky. To naznačuje výrazný meziroční pokles míry nezaměstnanosti o 3,3 p.b. na 
12,7 %. Na nabídkové straně podobně jako v dalších středoevropských ekonomikách dochází 
ke zpomalení tempa růstu průmyslové výroby (zřejmě vazba na zpomalení exportu). V březnu 
dokonce průmyslová výroba meziročně poklesla o 2,2 % (průměrný růst za rok 2004 činil 
4 %). Stavební výroba si však nadále udržovala vysoký růst (březen 8,0 %). V březnu se 
mírně zvýšil meziroční růst spotřebitelských cen na 2,7 % (únor 2,5 %) i cen průmyslových 
výrobců (na 3,9 % v březnu z 3,5 % v únoru). Měnověpolitické sazby centrální banky zůstaly 
v dubnu a na počátku května nezměněny na 3,0 %. 
 
 
1.5 Efektivní ukazatele 
 
Růst HDP  v  původních zemích EU v efektivním vyjádření (skutečnost i výhled) je do 
značné míry ovlivněn zveřejněným údajem pro Německo za 1.Q letošního roku. Efektivní 
ukazatel se tak předběžně pohybuje na hodnotě 0,9 % (což je značně pod očekávanou 
hodnotou 1,3 %). U většiny zemí CF snížil očekávání pro letošní rok o cca 0,1 p.b. Na 
základě skutečnosti pro Německo (která v době šetření CF nebyla ještě známa) však lze 
očekávat další zhoršení výhledu ještě v příští prognóze CF.   
Inflace stejně jako v minulém měsíci v souladu s očekáváním opět poklesla, předpověď se tak 
prakticky nemění a nadále zůstává v platnosti scénář pokračujícího poklesu k hladině 1,5 %. 
 
V nových členských zemích zatím není k dispozici nový CF3  a nebyly publikovány ani nové 
údaje o vývoji HDP. Inflace v dubnu stagnovala mírně nad hodnotou 3 %, což bylo ve 

                                                 
3 Consensus Forecasts Eastern Europe vychází v dvouměsíční periodicitě. 
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výhledu CF očekáváno.  
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V dubnu celkový index efektivního devizového kurzu v nominálním vyjádření mírně oslabil, 
ale v reálném vyjádření (dle CPI) naopak zrychlil tempo posilování. (Reálný ukazatel se však 
může ještě změnit, až bude zveřejněna inflace za duben i ve zbytku zahrnutých zemí.) 
V porovnání s ostatními novými členy EU bylo oslabení koruny k euru relativně menší, 
a proto koruna efektivně vůči této skupině zemí jak nominálně, tak reálně posílila.  

Svět celkem (rok 2000 = 100, růst = apreciace) Nové země EU
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1.6 Cena ropy 
 
Ceny ropy na světových trzích v dubnu mírně klesaly. Příčinou byly relativně vysoké zásoby 
ropných produktů v USA, zvýšení dodávek ropy ze zemí OPEC na světový trh a prohlášení 
Saudské Arábie, že je schopna dále zvýšit své denní dodávky na světový trh až o 2 miliony 
barelů denně. Průměrná cena ropy Brent činila v dubnu 52,1 USD/barel a byla tak meziročně 
vyšší o cca 57 %. Průměrná cena uralské ropy činila v dubnu 47,2 USD/barel, což je o 3,5 % 
více než v RS04 na druhé čtvrtletí 2005. Ke stabilizaci cen ropy na světových trzích 
přispělo květnové zvýšení dodávek ropy ze zemí OPEC o 0,6 mil. barelů denně na rekordních 
30,3 mil. barelů. Po zveřejnění informací o poptávce po ropě za první čtvrtletí 2005 a růstu 
zásob ropy a ropných produktů v USA začala cena klesat až na současných 45,6 USD/barel 
a dostala se tak přibližně na úroveň prognózy. 
 
Průměrná cena zemního plynu z Ruska (cca 80 % dovozu) dosáhla v 1. čtvrtletí 2005 výše 
166 USD/1000m3. Byla tak o cca 7,5 % nižší než hodnota použitá pro inflační prognózu na 
1. čtvrtletí 2005. 
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Vývoj ceny ropy na světových trzích (USD/b) Vývoj ceny ropy Ural (CZK/b)
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1.7  Kurz USD/EUR a úrokové sazby Euribor  
Již téměř půl roku kurz USD/EUR stagnuje a hledá si nový trend, přičemž variabilita kolem 
hodnoty cca 1,3 má tendenci se stále zmenšovat, jak různé pozitivní a negativní zprávy 
ztrácejí postupně na účinnosti. Kurz dolaru k euru se v současnosti pohybuje v „silnější“ fázi 
svého cyklu, kam jej vychýlily zprávy o výrazné tvorbě pracovních míst v USA a příznivě 
vnímaný „až“ šestý historicky nejvyšší deficit obchodní bilance v březnu. Dolaru pomáhá 
i očekávání trhů, že Fed bude ještě minimálně 2x pokračovat v plynulém zvyšování své 
úrokové sazby, která se po osmi krocích zatím dostala na 3 %. Jako možný důvod posílení 
dolaru je uváděna i skutečnost, že investoři se zhoršujícím se výhledem růstu globální 
ekonomiky opouštějí své spekulativní pozice na komoditních trzích (a kupují zpět krátké 
dolarové pozice, nejedná se tedy o reálné toky peněz).   
 
Zhoršující se globální výhled je důvodem, proč se výnosy z desetiletých evropských 
dluhopisů po únorové korekci a březnové stagnaci vydaly v dubnu opět směrem dolů. 
V současné době tak opět zaznamenávají historická minima na úrovni kolem 3,4 %. 
I dvouleté výnosy pokračovaly v poklesu, i když pomalejším, takže se výnosová křivka dále 
zplošťuje. Pokud by došlo k dalšímu poklesu na krátkém konci, byl by to již signál, že trhy 
začínají spekulovat na snížení sazeb eurozóny. ECB po přechodném období, kdy citlivě 
vnímala inflační rizika plynoucí z vysokých cen ropy a nadměrného růstu peněžní zásoby, 
nyní považuje úrokové sazby ve výši 2 % za odpovídající. Přes politické tlaky zejména Itálie 
a Německa nepočítá v dohledné době s jejich snížením. 
 
Díky poklesu a dalšímu zploštění eurové výnosové křivky se úrokový diferenciál mezi 
korunovými a eurovými výnosy po překmitnutí do záporných hodnot na přelomu února 
a března vrátil u desetileté splatnosti k nule, u dvouleté splatnosti se i přes mírnou korekci 
zůstává záporný. Implikovaná očekávaná trajektorie ročního Euriboru se posunula po celém 
horizontu o cca 0,2 p.b. dolů a v důsledku toho se implikované rozpětí mezi jednoletým 
Priborem a Euriborem v předpovídaném horizontu rychleji přibližuje k nule. V letošním roce 
se tak odchylka od základního scénáře 4. SZ zvětšuje, naopak v roce 2006 dochází ke 
sbližování obou trajektorií.   
 
Rozdíl korunových a eurových výnosů    (p.b.) Výhled CZK 1Y – EUR 1Y z implikovaného rozpětí (p.b.)
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2  Vývoj veřejných rozpočtů 
 
 
V uplynulém měsíci od poslední velké SZ nebyly publikovány prakticky žádné nové 
informace, které by významně ovlivnily náš náhled na fiskální vývoj v roce 2005 a 2006, 
a proto svou prognózu pro tyto roky neměníme. Dle našich předpokladů by měl deficit 
v metodice GFS dosáhnout v roce 2005 2,9 % HDP a v roce 2006 se jen nepatrně snížit na 
2,8 % HDP. Deficit v metodice ESA 95 by po zvýšení na 4 % HDP v roce 2005 měl v dalším 
roce klesnout na 3,8 %. V souladu se zachováním našeho výhledu fiskálního vývoje 
neupravujeme odhady působení fiskální politiky do ekonomiky v těchto letech.  
 
Neměníme ani skutečnost za rok 2004, ačkoli MF ve své dubnové prognóze upravilo hodnotu 
cash deficitu pro tento rok na 2,8 % HDP z původních 3,4 %. Tato úprava je důsledkem snahy 
MF očistit cash deficit o vliv výrazné tvorby rezervních fondů v roce 2004, což je sice 
v rozporu s metodikou GFS (která tvorbu rezervních fondů klasifikuje jako výdaj veřejných 
rozpočtů), avšak takto upravený deficit současně podává méně zkreslený náhled na skutečné 
hospodaření veřejných rozpočtů v tomto roce. V důsledku vyloučení tvorby rezervních fondů 
ze strany výdajů veřejných financí ve výši cca 29 mld. Kč očištěné o čerpání rezerv 
z předchozích let v objemu 4,3 mld. Kč (tj. čistý efekt vyloučení rezervních fondů činí 
24,7 mld. Kč) spolu s vyloučením ostatních vlivů tak MF zkrátilo cash schodek v roce 2004 
o 18,6 mld. Kč (tj. o 0,6 % HDP). Otázkou zůstává, jakým způsobem bude MF dále 
klasifikovat tvorbu a příp. čerpání rezervních fondů v cash metodice v následujících letech, 
tj. především, zda v případě čerpání rezervních fondů upraví cash deficit směrem nahoru.  
 
Vzhledem ke skutečnosti, že tyto úpravy nejsou v souladu s metodikou GFS, aktuální 
prognóza MF s vlivem čerpání rezervních fondů na prognóze nepracuje a průběžné výsledky 
plnění státního rozpočtu také respektují metodiku GFS bez dodatečných úprav, držíme na 
rozdíl od MF hodnotu cash deficitu v roce 2004 na úrovni 3,4 %. Kvantifikaci fiskálního 
impulzu a deficit v metodice ESA 95 tato skutečnost neovlivní, neboť v těchto případech je 
tvorba rezervních fondů již z definice vyloučena. Řešením vzniklé situace nekonzistentních 
úprav ve vyjádření cash deficitu bude pravděpodobně přechod na novou metodiku GFS 2001, 
která již s tvorbou a čerpáním rezervních fondů nakládá podobně jako metodika ESA 95.  
 
Z porovnání upraveného cash deficitu dle MF a předpokladu MF z října 2004 vyplývá, že 
saldo vládního sektoru bylo v roce 2004 o 2,3 p.b. nižší. Z hlediska dosaženého výsledku 
hospodaření vládního sektoru se tento jev může jevit jako pozitivní, nicméně svědčí spíše 
o prostoru pro zkvalitňování rozpočtového procesu. 
 

 
 
Novou informací od minulé SZ je schválení zvýšení spotřebních daní v podobě 
pozměňovacího návrhu. Naplňuje se tak riziko posunutí účinnosti zvýšení spotřebních daní 
o jeden měsíc v letošním roce (z 1. června na 1. červenec) a o tři měsíce v roce 2006 
(z 1. ledna na 1. duben). Současně se potvrzuje opodstatněnost našeho předpokladu o realizaci 
tzv. 3. etapy daňové reformy, jež se zaměřuje především na snížení zdanění nízkopříjmových 



 17

skupin obyvatelstva s dopadem do poklesu inkasa daní v roce 2006 ve výši cca 15 mld. Kč. 
Otázkou zůstává realizace požadovaných úspor ve veřejných výdajích ve výši 70 mld. Kč 
v letech 2006 – 2007, jež se ministru Sobotkovi zatím stále nepodařilo na jednání vlády 
prosadit. Současný premiér navíc hovoří o nižších úsporách (ve výši max. 15 mld. Kč), které 
by se nerealizovaly plošně, ale v podobě tzv. výběrových škrtů. Původně navrhované úspory 
pro rok 2006 za účelem dodržení konvergenčního programu byly při tom odhadovány na 
30 mld. Kč. Jejich neprosazení spolu s výpadkem inkasa daní v rámci provedení tzv. 3. etapy 
daňové reformy implikuje riziko zhoršení deficitu veřejných rozpočtů proti původním 
předpokladům MF o 45 mld. Kč (tj. o přibližně 1,5 % HDP). 
 
 
Aktuální výsledky hospodaření státního rozpočtu 
 
Hospodaření státního rozpočtu za období leden až duben 2005 skončilo schodkem ve výši 
22,5 mld. Kč. V samotném měsíci dubnu dosáhly příjmy státního rozpočtu 62,2 mld. Kč 
a výdaje 92,9 mld. Kč. Ve srovnání s koncem března t. r., kdy byl státní rozpočet v přebytku 
(cca 8,2 mld. Kč), tak došlo ke konci dubna ke zhoršení rozpočtového salda přibližně 
o 30,7 mld. Kč.  
 
V meziročním srovnání se deficit státního rozpočtu snížil o 15,6 mld. Kč (za stejné období 
loňského roku vykázal rozpočet deficit ve výši 38,1 mld. Kč). Rozpočtové příjmy za leden až 
duben meziročně vzrostly o 12,6 %, výdaje o 5,3 %4 . Na příjmové straně rozpočtu obdobně 
jako v předchozím měsíci došlo k meziročnímu poklesu inkasa DPH, a naopak k výraznému 
nárůstu inkasa spotřebních daní (+22,5 %). Poměrně vysoký meziroční přírůstek zaznamenalo 
též inkaso DPPO (+22,2 %), mírnější byl růst příjmů z DPFO (+6,2 %). K mimořádnému 
meziročnímu nárůstu nedaňových příjmů (o 18,6 mld. Kč, tj. + 95,5 %) ve sledovaném 
období přispěl především převod  prostředků z rezervních fondů ve výši 15,9 mld. Kč (z toho 
MO 4,8 mld. Kč, MZe 4,7 mld. Kč, ministerstvo dopravy 3,0 mld. Kč), jež vznikly „úsporou“ 
výdajů v resortech v loňském roce. Růst příjmové strany byl dále podpořen kompenzačními 
platbami z rozpočtu EU (7,2 mld. Kč), prostředky EU na financování projektů v kapitole MZe 
(7,2 mld. Kč) a mimořádným příjmem 0,5 mld. Kč za prémii z emisí státních dluhopisů.  
 
Na výdajové straně rozpočtu se v dubnu promítla zejména platba státní dotace stavebním 
spořitelnám ve výši cca 15,4 mld. Kč (meziročně nárůst +4,3 %) a dotace do územních 
rozpočtů určená na školství (záloha na druhé čtvrtletí vyplacená v dubnu ve výši 
16,9 mld. Kč).   
 
Vlastní hospodaření státního rozpočtu (očištěné o výdaje na úhradu ztráty ČKA, operace ve 
státních finančních aktivech a o vlivy úvěrů od EIB) skončilo za leden až duben 2005 
schodkem ve výši 23,0 mld. Kč. Meziročně porovnatelný výsledek je tak lepší o 8,5 mld. Kč 
(viz tabulku): 
 

                                                 
4 Jedná se o srovnání skutečnosti 2005 s korigovanou (přepočtenou) základnou roku 2004. V důsledku novely 
zákona o rozpočtovém určení daní, jež od ledna t. r. změnila poměry přerozdělování výnosů ze sdílených daní 
mezi státním rozpočtem a krajskými rozpočty, resp. Státním fondem dopravní infrastruktury, upravilo MF 
dosaženou skutečnost roku 2004 v souladu s novými sazbami. Tím by měla být zachována vypovídací schopnost 
meziročního srovnání u dotčených daňových položek (DPH, DPFO, DPPO, SD). Současně byl MF proveden 
odhad dopadu novely do SR 2005 a příjmová i výdajová strana rozpočtu byly sníženy o 19,9 mld. Kč, 
rozpočtovaný deficit tedy zůstává nezměněn.  
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SR 2005               Skutečnost
zákon  1 -4 /04  1 - 4 /05  3 - 2  3 - 1

1 2 3 4 5
SR běžné hospodaření v mld. Kč -83,6 -38,1 -22,5 15,6 61,1
v tom: čerpání úvěru EIB -11,8 0,0 -0,5 -0,5 11,3
            úhrada ztráty ČKA 0,0 -7,4 0,0 7,4 0,0
           operace státních aktiv 0,8 0,8 1,0 0,2 0,2
           vlastní běžné hospodaření SR -72,6 -31,5 -23,0 8,5 49,6
Pramen: účty vedené u ČNB

Rozdíl
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IV. Vývoj endogenních veličin 
 
1  Trh práce 
 

 
Pramen: MPSV, ČSÚ 
 

Předběžné údaje VŠPS o vývoji zaměstnanosti v 1. čtvrtletí 2005 a údaje o registrované 
nezaměstnanosti v dubnu 2005 potvrzují předpoklady 4. SZ o vývoji zaměstnanosti 
a nezaměstnanosti v letošním roce. Zvyšující se počet zaměstnanců včetně členů produkčních 
družstev se koncentroval do stavebnictví a do odvětví nepodnikatelské sféry (především ve 
vzdělávání a zdravotnictví). Zvyšování zaměstnanosti se v metodice VŠPS prozatím 
neprojevuje v průmyslu. Nárůst dlouhodobé nezaměstnanosti potvrzuje naši interpretaci ve 
4. SZ o prohloubení strukturálních problémů na trhu práce v uplynulém půlroce. 
 
Zvyšující se poptávka po práci je patrná ve vyšších počtech nově hlášených volných 
pracovních míst na úřadech práce (údaje MPSV). Tempo jejich přírůstků se v posledních 
dvou měsících mírně snížilo, přesto je tvorba pracovních míst vysoká. Registrovaná míra 
nezaměstnanosti se v souladu s prognózou po sezonním očištění nadále snižuje. K tomu 
dochází především v důsledku nižších počtů nově hlášených uchazečů o zaměstnání a vyšších 
počtů sankčních vyřazení. Snižování registrované nezaměstnanosti je podle očekávání 
převážně cyklického charakteru (viz Beveridgeovu křivku). Zpomalení snižování počtu 
nezaměstnaných na jedno volné pracovní místo a stagnace variačního koeficientu míry 
nezaměstnanosti5 však signalizují, že snižování registrované nezaměstnanosti není zatím příliš 
robustní. 
 
Zveřejněné měsíční údaje o mzdovém vývoji v průmyslu a stavebnictví signalizují pro 
1. čtvrtletí letošního roku riziko mírně nižšího růstu mezd v podnikatelské sféře. Zatímco 
prognóza předpokládá meziroční růst průměrné měsíční mzdy v podnikatelské sféře o 5,1 %, 
v 1. čtvrtletí vzrostla mzda v průmyslu o 3,7 %  a ve stavebnictví o 2,7 % (průměry měsíčních 
údajů). Nižší růst mezd je způsoben především vyšší srovnávací základnou z důvodu 
mimořádně nižší nemocnosti v 1. čtvrtletí 2004. Tomu odpovídá v letošním 1. čtvrtletí 
v meziročním vyjádření nižší počet odpracovaných hodin a nižší růst produktivity práce, 
zatímco průměrná hodinová mzda zaznamenává nadále výrazný růst. Pomalejší růst 
produktivity práce v průmyslu ve srovnání s minulým rokem může rovněž signalizovat 
zmírnění tempa růstu produktivity práce na úrovni národního hospodářství ve srovnání 
se 4. SZ.  
                                                 
5 Variační koeficient měří rozdíly v míře nezaměstnanosti mezi okresy. Je definován v daném období jako podíl 
standardní odchylky míry nezaměstnanosti podle okresů a průměrné míry nezaměstnanosti za ČR. V době 
ekonomického oživení nezaměstnanost klesá v okresech s nízkou nezaměstnaností rychleji než v okresech 
s vysokou mírou nezaměstnanosti, tj. variační koeficient roste. V době recese variační koeficient zpravidla klesá. 

UKAZATEL OBDOBÍ PREDIKCE SKUTEČNOST
Míra nezaměstnanosti - ke konci období podle MPSV (v %) duben 2005  9.8

 
 

Míra nezaměstnanosti - ke konci období podle MPSV (v %)*/ duben 2005 . 8.9
Míra nezaměstnanosti - průměr za období podle VŠPS (v %) I/05 8.5 8.4
Celková zaměstnanost v NH - VŠPS (mzr. změna v %) I/05 0.6 0.6
z toho: zaměstnanci vč. členů prod. družstev I/05 1.6 1.7
             ostatní zaměstnaní I/05 -4.6 -4.8
Průměrná nominální mzda v průmyslu (mzr. změna v %) březen 2005 . 4.1
Průměrná nominální mzda v průmyslu (mzr. změna v %) I/05 . 3.7
Průměrná nominální mzda ve stavebnictví (mzr. změna v %) březen 2005 . 4.7
Průměrná nominální mzda ve stavebnictví (mzr. změna v %) I/05 . 2.7
*/ Podle nové metodiky
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Umírněný mzdový vývoj v uvedených odvětvích potvrzuje absenci inflačních tlaků. 
V 1. čtvrtletí se nominální jednotkové náklady v průmyslu snížily průměrně o 1,6 %.  
 
 
Vývoj registrované nezaměstnanosti a Beveridgeova křivka (sez. očištěné údaje) 
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Nominální mzda v podnikatelské sféře, v průmyslu a stavebnictví 
(mzr. změny v %, predikce ze 4. SZ) 

 Pramen: ČSÚ
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2  Ekonomický růst a jeho složky 
 
Meziroční reálný růst v % Období Skutečnost 
Průmyslová výroba III.05 0,1 
Průmyslová výroba 1. čtvrtletí 2005 4,0 
Stavební výroba III.05 -16,0 
Stavební výroba 1. čtvrtletí 2005 -3,2 
Tržby v maloobchodě III.05   
Tržby v maloobchodě 1. čtvrtletí 2005   
 
Statistická data o vývoji nabídkové strany, zahraničního obchodu a konjunkturních 
šetření, zveřejněná od 4. SZ, signalizují možné zpomalení růstu HDP v 1. čtvrtletí 2005. 
Tento předpoklad potvrzují také odhady na bázi předstihových a koincidenčních 
ukazatelů. Aktuální odhad růstu reálného HDP v uplynulém čtvrtletí se oproti dubnové 
prognóze (4,1 %) snižuje na 3,5 %. Z dostupných údajů o nabídkové straně za leden až 
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březen je zpomalování ekonomické aktivity zjevné především z nižšího růstu 
průmyslové výroby a tržeb a meziročního poklesu stavební výroby. Z pohledu domácí 
poptávky signalizuje meziroční pokles stavební výroby společně s poklesem domácí 
výroby a dovozů pokračující zpomalování růstu hrubé tvorby kapitálu. Zakázkové krytí 
a očekávání subjektů rovněž naznačují zpomalení růstu HDP. Na základě vývoje 
obchodní bilance a cen zahraničního obchodu v 1. čtvrtletí lze předpokládat deficit 
čistého vývozu přibližně na úrovni dubnové prognózy. Dynamika reálného vývozu – 
i přes citelné zpomalení – si nadále udržela předstih před růstem dovozů.  
 
Stavební výroba v březnu 2005 meziročně poklesla ve srovnatelných cenách o 16,0 %. 
Tento výsledek ovlivnila zejména výše srovnávací základny (v březnu 2004 meziroční růst 
o 21,4 % v důsledku předfakturace před přeřazením stavební výroby do základní sazby DPH 
k 1. 5. 2004), částečně se projevil také nižší počet pracovních dní společně se zhoršenými 
klimatickými podmínkami ve srovnání s březnem 2004. Počet vydaných stavebních povolení 
meziročně poklesl o 12,2 %, orientační náklady staveb podle vydaných stavebních povolení 
naopak meziročně vzrostly o 37,0 % (v běžných cenách). V březnu pokračoval také meziroční 
růst počtu nově povolených bytů (o 24,8 %). Za celé 1. čtvrtletí stavební výroba meziročně 
poklesla o 3,2 %. Počet vydaných stavebních povolení byl o 6,8 % nižší než ve stejném 
čtvrtletí roku 2004, orientační hodnota povolených staveb však byla o 15,7 % vyšší.  
 
Index celkové průmyslové produkce a produkce zpracovatelského průmyslu v březnu 
meziročně vzrostl shodně o 0,1 %. Nižší tempo růstu průmyslové produkce a tržeb 
z průmyslové činnosti bylo částečně ovlivněno vysokou srovnávací základnou v březnu 2004 
a nižším počtem pracovních dní v březnu letošního roku. Za celé 1. čtvrtletí 2005 objem 
průmyslové produkce meziročně vzrostl o 4,0 % při růstu počtu zaměstnanců o 0,8 %. Výroba 
zboží investiční povahy vzrostla přitom jen o 0,3 %. Objem nových zakázek v průmyslu ve 
stejném období meziročně poklesl o 2,4 %, u tuzemských dokonce o 10 %. V březnu samém 
nové zakázky v průmyslových podnicích v březnu meziročně poklesly o 1,0 %, přitom  
zakázky ze zahraničí meziročně stagnovaly a tuzemské zakázky obdobně jako v lednu 
a v únoru letošního roku se meziročně mírně snížily.  
 
Konjunkturální očekávání. Indikátor podnikatelské důvěry, zjišťovaný ČSÚ (průměr roku 
1995=100), se po příznivém vývoji v prvních třech měsících roku (okolo 107 bodů) snížil 
v dubnu na 104,4 bodu, což představuje patnáctiměsíční minimum. Na dvanáctiměsíčním 
minimu se ocitl souhrnný indikátor důvěry, neboť rovněž očekávání spotřebitelů se proti 
březnu mírně zhoršila. Průmyslové podniky rovněž očekávají v blízké budoucnosti snížení 
zaměstnanosti. 
 
Tržby v maloobchodě se v březnu meziročně zvýšily o 3,8 %, v 1. čtvrtletí 2005 o 3,9 %. 
Trendová složka se v březnu meziměsíčně zvýšila o 0,2 %, což zhruba odpovídalo růstu za 
posledních pět měsíců. Trendový vývoj tržeb tedy signalizuje, že v oblasti spotřeby by 
v 1. čtvrtletí nemělo ve srovnání s předcházejícím čtvrtletím dojít k žádnému výkyvu. 
Lze proto očekávat, že  spotřeba domácností bude odpovídat predikci ze 4. SZ.  
 
Tržby za služby v 1. čtvrtletí 2005 (po očištění o vliv změn cen) se stejně jako v předchozích 
čtvrtletích vyvíjely výrazně diferencovaně. Meziročně vzrostly v činnostech spojených 
s výpočetní technikou (o 12,0 %), ve spojích o 3,9 % a v ostatních podnikatelských 
činnostech (o 1,8 %). Naopak poklesly v dopravě (o 0,8 %), v ostatních činnostech osobního 
charakteru (o 1,3%), v ubytování a stravování (o 4,7 %). V souhrnu se tržby za služby včetně 
tržeb v maloobchodu meziročně reálně v 1. čtvrtletí zvýšily o 2,6 % (stejně jako ve 4. čtvrtletí 
2004).  
 
Na základě nově dostupných údajů byly aktualizovány výsledky metod krátkodobé prognózy 
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HDP na bázi předstihových a koincidenčních indikátorů. Průměr aktuálního odhadu 
meziročního růstu HDP v 1. čtvrtletí 2005 na bázi těchto metod se nachází na hodnotě 3,5 %. 
Oproti dosavadním výsledkům těchto přístupů se aktuální odhad snížil o 0,2 procentního 
bodu. Při odhadu počátečních podmínek ve 4. SZ tyto metody signalizovaly pro 1. čtvrtletí 
2005 nižší růst HDP ve srovnání s rokem 2004. Z důvodu neúplných vstupních dat nebyly 
ovšem tyto signály vyhodnoceny jako příliš robustní vzhledem k alternativním přístupům. 
Nyní však dodatečné nepříliš povzbudivé informace z oblasti reálné ekonomické aktivity 
a jejich zahrnutí do odhadu indikují zřetelněji, že mzr. reálný růst HDP v 1. čtvrtletí patrně 
nedosáhne hodnot uvedených v prognóze ze 4. SZ. 
 
Výsledky metod na bázi předstihových a koincidenčních ukazatelů  
(HDP v s.c., meziroční změny v %) 

2004
Metody Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
CQE 1 4.4
CQE 2 2.8
SURE 4.0 3.5 3.4 3.0
LQE 2.7
CQE (export) 4.3
průměr metod 3.5 3.5 3.4 3.0

2005

 
 
Odhad salda čistého vývozu. Na základě výsledků obchodní bilance, bilance služeb 
a výsledků cen zahraničního obchodu za leden až březen 2005 byl proveden předběžný odhad 
reálného vývozu, dovozu a deficitu čistého vývozu. Z tohoto odhadu lze usuzovat, že 
meziroční růst reálného vývozu (15 %) se pohyboval na úrovni dubnové prognózy (16,5 %) 
a nadále si udržel mírný předstih před růstem dovozů (12,5 %). V souladu s očekáváním se 
vyvíjel také deficit čistého vývozu, jehož předběžný odhad činí 44 mld. Kč (dubnová 
prognóza 45 mld. Kč). Z hlediska členění dovozů dle užití je zpomalení růstu reálných 
dovozů pravděpodobně z velké části důsledkem vývoje dovozů investiční povahy. Jejich 
nominální růst původně z dvojciferných hodnot v prvních třech čtvrtletích (a po citelném 
zpomalení ve 4. čtvrtletí)  minulého roku v 1. čtvrtletí letošního roku meziročně poklesl 
o necelé 2 %. Vývoj investičních dovozů může být dalším signálem o zpomalení růstu hrubé 
tvorby kapitálu v letošním roce. 
 

3  Vývoj platební bilance 
 
Na základě předběžných údajů platební bilance za 1. čtvrtletí 2005 doznala změn oproti 
předcházejícímu roku. Běžný účet dosáhl po 11 letech přebytku 11,8 mld. Kč a finanční účet 
bez změny devizových rezerv skončil schodkem 7,8 mld. Kč. Kromě vývoje v zahraničním 
obchodě roste význam portfoliových investic. Jejich odliv způsobil záporné saldo finančního 
účtu, ale zároveň se snížil schodek bilance výnosů v BÚ. Přebytek běžných převodů měl 
jednorázový charakter. Pro celý letošní rok předpokládáme schodek běžného účtu na úrovni 
(cca 110 mld. Kč; 3,7 % HDP) a přebytek finančního účtu cca 230 mld. Kč (bez operací 
bankovního sektoru).  
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Běžný účet (v mld. Kč)                                      Finanční účet (v mld. Kč) 
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Běžný účet se v 1. čtvrtletí letošního roku při přechodu ze schodku do přebytku meziročně 
zlepšil o 25,6 mld. Kč, k čemuž přispěla nejen kladná salda bilance obchodní a převodů ve 
výši 14,7 a 11,6 mld. Kč, ale i pokles záporného salda bilance výnosů. Saldo běžných převodů 
ovlivnila zejména splátka části slovenského dluhu ČSOB (ve výši 12,6 mld. Kč)6. Ke zlepšení 
došlo i v případě bilance výnosů. Růst výnosů z portfoliových investic snížil její schodek na 
15 mld. Kč. Přebytek bilance služeb se snížil jen nevýrazně (na 0,5 mld. Kč).  
 
Finanční účet se v 1. čtvrtletí 2005 meziročně zhoršil o 13,1 mld. Kč, zejména díky 
zápornému saldu portfoliových investic (ve výši 20,6 mld. Kč). Rostly nákupy dluhových 
cenných papírů rezidenty v zahraničí a současně i prodeje majetkových cenných papírů 
nerezidenty, což bylo do značné míry ovlivněno vývojem úrokového diferenciálu. Čistý odliv 
15,0 mld. Kč vykázaly rovněž ostatní investice v důsledku zvýšeného odlivu krátkodobého 
kapitálu zahraničních bank, který však byl částečně kompenzován úvěry přijatými 
podnikovou sférou. Na vývoji se také odrazilo březnové zvýšení krátkodobých aktiv bank 
v zahraničí (swap vládní emise dluhopisů z EUR do CZK). Proti prohlubování schodku 
finančního účtu působil pouze vývoj přímých investic. Bilance přímých investic dosáhla 
čistého přílivu 28,4 mld. Kč, na kterém se z větší části podílel příliv reinvestovaného zisku.  
 
 
Obchodní bilance. V březnu 2005 skončila obchodní bilance výrazným přebytkem ve výši 
6,0 mld. Kč (predikce ze 4. situační zprávy předpokládala přebytek 2 mld. Kč), takže za 
1. čtvrtletí 2005 celkově dosáhla 14,7 mld. Kč (meziroční zvýšení o 13,4 mld. Kč). Na tomto 
výsledku se podílel nárůst vývozu (meziročně o 6,0 %), avšak dovoz se o 0,5 % snížil. 
Meziroční tempo růstu obratu zahraničního obchodu se při prohlubující se apreciaci váženého 
kurzu CZK zmírnilo. 
 
Z hlediska zbožové struktury se na kladné obchodní bilanci odrazil především pokračující 
příznivý vývoj čistého vývozu strojů a dopravních prostředků. Skupina 7 (stroje a dopravní 
prostředky) vykázala v březnu nejvýraznější meziroční zlepšení salda (zvýšení přebytku o 7,8 
mld. Kč) díky zlepšení ve fyzickém objemu, zatímco schodek skupiny minerálních paliv 
v důsledku nepříznivého dopadu cenového vlivu meziročně zhoršil o 2,2 mld. Kč. Stejný 
vývoj byl patrný i za celé první čtvrtletí, kdy se přebytek strojů meziročně zvýšil o 21,3 mld. 
Kč a schodek minerálních paliv se naopak prohloubil o 6,6 mld. Kč.    
 
 

                                                 
6 Jedná se o účetní operaci bez vlivu na kurz. Splátka dluhu zůstala uložena ve instrumentech denominovaných 
ve slovenských korunách. 



 24

12měsíční klouzavé úhrny salda obchodní bilance, mld. Kč    Faktory mzr. změny celkového salda za 1.–3. 05, mld. Kč 
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4   Spotřebitelské ceny a ostatní cenové okruhy 
 
 4.1  Spotřebitelské ceny 
 
 

Období       meziměsíčně v %        meziročně v %
predikce 4.SZ skutečnost predikce 4.SZ skutečnost

Index spotřebitelských cen -0.1 0.1 1.5 1.6
Regulované ceny  duben 2005 -0.3 -0.2 3.0 3.1
Čistá inflace 0.0 0.1 0.7 0.8
Ceny potravin, nápoje, tabák - čisté -0.3 -0.2 -0.1 -0.1
Korigovaná inflace bez PH -0.1 -0.1 0.9 0.9
Ceny pohonných hmot - čisté 5.0 8.4 5.5 8.9
Primární dopady změn daní v nereg. cenách v p.b. 0.00 0.00 0.31 0.31  
 
Spotřebitelské ceny v dubnu 2005 meziměsíčně vzrostly o 0,1 %, což bylo zapříčiněno 
především cenami pohonných hmot. Ceny v ostatních sledovaných skupinách meziměsíčně 
poklesly. Pokles regulovaných cen byl ovlivněn především snížením cen zemního plynu pro 
domácnosti o 2,3 %. Protisměrně působil růst cen vodného, stočného (oboje o cca 0,7 %) 
a regulovaných cen ze skupiny zdravotnictví o cca 0,5 %.  
 
V rámci čisté inflace meziměsíčně poklesly ceny potravin a mírně i korigovaná inflace bez 
pohonných hmot. Ceny pohonných hmot vzrostly v dubnu o 8,4 %. Z položek cen potravin 
klesaly nejvíce ceny zeleniny a ceny alkoholu. V měsíci dubnu je u cen potravin kladná 
sezonnost a tak meziměsíční pokles potravin po sezonním očištění byl cca 0,4 %. 
V korigované inflaci bez pohonných hmot byl významnějším pohybem jen sezonní pokles cen 
rekreací, mírné růsty byly zaznamenány ve skupině stravování a ubytování. Ceny v ostatních 
skupinách stagnovaly nebo mírně klesaly. Po sezonním očištění byla meziměsíční korigovaná 
inflace bez pohonných hmot v dubnu cca 0,1 %. V cenách pohonných hmot se se zpožděním 
projevil růst cen ropy na světových trzích (posilování kurzu k USD tento růst kompenzovalo 
jen částečně). Důvodem zpožďování a tlumení dopadu růstu cen ropy do tuzemských cen 
pohonných hmot je pravděpodobně protiinflační působení poptávky a vysoká konkurence 
mezi prodejci pohonných hmot. Aktuálně se rychlý růst cen pohonných hmot již zpomalil 
(vyplývá z týdenních šetření cen pohonných hmot). 
 
Z následujícího grafu vidíme v posledních měsících stagnaci meziročního růstu cen 
v jednotlivých skupinách, výjimkou je vývoj cen potravin, kde se meziroční cenový růst 
postupně snižuje.  
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Meziroční růst jednotlivých skupin cen (očištěných o vliv změn daní, v %) 
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Sezonně očištěný mzm. růst jednotlivých skupin cen (očištěných o vliv změn daní, v %) 
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Rizika (změny) predikce ze 4. SZ 2005 
 
U regulovaných cen byla odchylka v predikci meziročního růstu v dubnu jen malá a nevede 
ke změně jejich celkové predikce. Růst cen jednotlivých položek regulovaných cen byl 
v zásadě podle očekávání. Proti stavu ze 4. SZ je novou informací jen rozhodnutí 
Telekomunikačního úřadu o zákazu poskytování volných minut u základních tarifů u pevných 
telefonních stanic a o mírném snížení měsíčních paušálních poplatků. K faktické změně 
poplatků za provoz pevných linek by mělo dojít od června tohoto roku, ale určit dopad do 
inflace zatím není možné7. Rizikem predikce nadále zůstává zahrnutý předpoklad, že ještě 
v roce 2005 dojde ke zvýšení TV a rozhlasových poplatků (celkem s dopadem cca 0,2 p.b. do 
inflace a cca 0,9 p.b. do regulovaných cen). 
 
V oblasti dopadů změn nepřímých daní je novou informací schválení zákona o spotřebních 
daních, ze kterého vyplývá zvýšení spotřebních daní u tabákových výrobků. Proti 
předpokladům 4. SZ došlo k mírnému posunu termínů, ale nedošlo ke změnám v nastavení 
nových sazeb daní. 4. SZ předpokládala 1. krok zvýšení daní od 1. 6. 2005 a 2. krok od 
1. 1. 2006, ale na základě nových informací k 1. kroku dojde až od 1. 7. 2005 a ke druhému až 
od 1. 4. 2006. Odhady dopadů do cenové hladiny se tím nemění.  

                                                 
7 Není totiž zřejmé, jakou metodikou tyto změny v náplni položek zapracuje ČSÚ do výpočtu inflace a jakou 
měrou bude tato změna kompenzována snížením poplatků za volání. Budou-li se porovnávat paušální poplatky 
bez odečtu volných minut, dojde vlastně k jejich poklesu. Naopak jejich porovnáním po odečtu volných minut 
by došlo k vykázání růstu.  
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Ceny pohonných hmot zaznamenaly meziroční růst v dubnu o 3,4 p.b. vyšší, než jsme 
předpokládali. Důvodem odchylky je fakt, že skutečný růst cen ropy byl vyšší, než vyplývalo 
ze scénářů 4. SZ. Je zřejmé, že vyšší než očekávaný růst cen pohonných hmot a hlavně 
významně odlišný vývoj cen ropy oproti předpokladům scénáře ze 4. SZ by vedly k jiné 
predikci cen pohonných hmot. Z týdenních šetření cen pohonných hmot vyplývá, že se rychlý 
růst jejich cen zpomalil a že lze v květnu očekávat mzm. růst cen pohonných hmot do 1 %, 
což je v souladu s dubnovou prognózou.  
 
Odchylku v predikci růstu cen potravin nepovažujeme za významnou. Týdenní šetření cen 
potravin ale ukazují, že v květnu bude pravděpodobně zaznamenán vyšší růst cen potravin, 
než předpokládá predikce ze 4. SZ. Hlavním zdrojem tohoto růstu by měly být ceny zeleniny 
a ovoce, tj. velmi volatilní ceny a může se tak jednat o jednorázový výkyv v jednom měsíci. 
Aktuální vývoj tedy ukazuje spíše na proinflační rizika predikce, avšak z nových informací 
o vývoji cen zemědělských výrobců (které v meziročním srovnání poklesly více než 
očekávala dubnová prognóza)  vyplývají naopak protiinflační rizika predikce.  
 
Predikce korigované inflace bez PH se naplnila a aktuální vývoj tak neindikuje změnu její 
predikce. Rizika predikce plynoucí z nových údajů o vývoji indikátorů inflace jsou spíše 
protiinflační. Dovozní ceny klesaly nepatrně více, než předpokládala 4. SZ a dílčí informace 
z trhu práce ukazují oproti 4. SZ na nižší růst objemu mezd a platů (návazně na nižší růst 
spotřeby domácností), predikce nezaměstnanosti a scénáře kurzu se zhruba naplňují.  
 
Chyba v predikci celkové mzm. spotřebitelské inflace byla v souhrnu v dubnu tohoto roku 
0,1 p.b. (skutečnost byla vyšší). Mírně vyšší mzm. změnu zaznamenaly regulované ceny i 
tržní ceny bez pohonných hmot, o mnoho vyšší mzm změnu pak ceny pohonných hmot. Další 
nové informace prozatím naznačují pro nejbližší měsíce pouze dílčí odchylky od dubnové 
prognózy bez výraznějšího dopadu do celkové inflace. 
 

Minulý vývoj a predikce meziroční inflace (v %) 
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4.2 Ostatní cenové okruhy 
 
Meziroční změny v % Období Scénář/ 

predikce
Skutečnost

 
Skutečnost 

za 1. čtvrtletí 2004 
Ceny průmyslových výrobců 4/2005 3,9 2) 5,6 6,9 
Ceny zemědělských výrobců 4/2005 -7,0 2) -17,6 -10,7 
Dovozní ceny  3/2005 -0,41) -1,9 -1,1 
1) Predikce  průměrné hodnoty za 1. čtvrtletí 2005 ze 4. SZ 2005. 
2) Predikce  průměrné hodnoty za 2. čtvrtletí 2005 ze 4. SZ 2005. 
 
Vývoj dovozních cen v březnu, jakož i vývoj cen zemědělských výrobců v dubnu 2005, 
působil oproti aktuální prognóze protiinflačním směrem. Růst cen průmyslových 
výrobců byl sice vyšší oproti současné prognóze, avšak dubnovou odchylku lze prozatím 
hodnotit jako málo významnou.  
 
V meziročním srovnání se dovozní ceny snížily o 1,9 % a klesaly tak již třetí měsíc. Nejvíce 
se přitom z významnějších skupin snížily dovozní ceny různých průmyslových výrobků 
(o 7,6 %). K poklesu celkového indexu však nejvýznamněji přispělo snížení cen strojů 
a dopravních prostředků (o 6,4 %). Naopak nejvíce vzrostly ceny nerostných paliv (o 18,6 %). 
 
Celkově je vývoj dovozních cen v prvním čtvrtletí nižší než aktuální prognóza, což jde na 
vrub zejména skupinám „Stroje a přepravní zařízení“ a „Různé průmyslové výrobky“, kde 
v prvním čtvrtletí letošního roku došlo k výraznému prohloubení dosavadního meziročního 
poklesu dovozních cen a v souhrnu byly dovozní ceny očištěné o energie a potraviny mírně 
nižší proti dubnové prognóze (-3,4 % oproti -3,1 %). Rovněž meziroční růst dovozních cen 
energií je dle dosud dostupných dat mírně nižší než očekávala dubnová prognóza (18,6 % 
oproti 21,1%). Vývoj cen dovážených potravin, nápojů a tabáku v souhrnu podle očekávání 
stagnoval.  
 
Struktura meziročního růstu dovozních cen (příspěvky k mzr. růstu v p.b., resp. %) 
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V meziročním srovnání růst cen průmyslových výrobců v dubnu zpomalil na 5,6 % 
(z březnových 6,4 %). Meziroční tempo růstu cen zvolňovalo již šestý měsíc za sebou. 
V dubnu zmírnil především růst cen základních kovů, hutních a kovodělných výrobků na 
17,4 % (v březnu růst o 24,2 %). Ceny koksu a rafinérských ropných výrobků byly vyšší 
o 30,0 % (v březnu o 30,8 %), uhlí, lignitu a rašeliny o 23,3 % a elektřiny, plynu a vody 
o 7,5 %. Meziroční přírůstek cen potravinářských výrobků, nápojů a tabákových výrobků byl 
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stejný jako v březnu a činil 0,5 %. Při hodnocení podle hlavních průmyslových skupin se 
nejvíce zvýšily ceny energií o 14,0 % a meziproduktů o 5,3 %. Vývoj cen průmyslových 
výrobců v dubnu (5,6 % mzr) byl sice mírně vyšší, než očekává dubnová prognóza ČNB 
(v průměru 3,9 % pro 2. čtvrtletí, z toho odhadovaný mzr. růst v dubnu 2005 cca 4,9 %), 
v zásadě je však trend snižování meziročního růstu cen průmyslových výrobců  v souladu 
s očekáváními ČNB. Rozdíl mezi prognózou a skutečností je způsoben zejména vývojem 
energetických surovin. 
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V meziročním srovnání v dubnu dále pokračoval pokles cen zemědělských výrobců, ceny 
byly nižší o 17,6 % (v březnu o 15,3 %). Ceny rostlinných výrobků byly nižší v úhrnu 
o 44,8 %, což je vůbec největší zaznamenané meziroční snížení cen od roku 1992. Pokračoval 
pokles cen brambor (o 70,3 %) a zeleniny (o 52,7 %), dále obilovin (o 34,4 %). Cenový růst 
živočišných výrobků zpomalil a v dubnu byly ceny vyšší o 4,1 % (v březnu o 8,1 %). Celkově 
cenová hladina produktů zemědělské výroby sice nadále klesala (o 0,8 % v dubnu, aktuální 
prognóza očekává ve 2. čtvrtletí již mírný růst), avšak pokles cenové hladiny se v posledních 
měsících postupně zmírňoval. Meziroční pokles cen zemědělských výrobců v dubnu 2005 
(o 17,6 %) je hlubší než  predikce ze 4. SZ (průměrně mzr. pokles  o 7,0 % v 2.Q 2005, z toho 
odhadovaný mzr. pokles v dubnu 2005 cca 11 %). Rozdíl prognózy a skutečnosti je dán 
výraznějším  poklesem cen  produktů rostlinné  výroby. 
 
Ceny zemědělských výrobců a jejich predikce z 1. SZ (s.o.p.r. = 100) 
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5  Peníze a úvěry 
 
Peníze 
 
Meziroční přírůstek peněžního agregátu M2 se v březnu 2005 zvýšil na 5,3 %8. V uvedeném 
vývoji se projevoval nižší pokles vkladů neměnových finančních institucí, které jsou však 
volatilní a nemají tudíž zásadní význam jako indikátor vývoje HDP. Tempo růstu peněžního 
agregátu M2 po očištění o tyto vklady se v březnu nezměnilo. Bylo ovlivňováno obdobně 
jako v minulosti nižším růstem vkladů nefinančních podniků souvisejícím mimo jiné i se 
zpřísněnou kurzovou složkou měnových podmínek. Uvolněná úroková složka měnových 
podmínek podporovala další mírné zvýšení podílu M1 na M2. Průměrný meziroční přírůstek 
peněžního agregátu M2 se v 1. čtvrtletí 2005 dále snížil (4,8 %) a byl mírně pod úrovní jeho 
predikce (4,9 %). Ze strany M2 a jeho struktury je tedy celkově signalizován nepatrně 
umírněnější růst HDP v 1. čtvrtletí 2005. Vývoj struktury peněžních agregátů ukazují 
následující tabulka a graf. 
 
Meziroční přírůstky peněžních agregátů                    Meziroční přírůstky vkladů  
(průměry za čtvrtletí, stavy ke konci období,                  peněžního agregátu M2 dle sektorů 
v %)                                                                                 (meziroční změny v %) 

III/04 IV/04  I/05  2/05  3/05

Podíl 
absolutních 
stavů na M2 

3/05

M1 12,7 8,9 8,8 8,4 8,9 52,7
    Oběživo 7,6 6,7 7,7 7,7 8,4 13,1
    Jednodenní vklady 14,5 9,6 9,1 8,7 9,1 39,6
M2-M1 (kvazi - peníze) 3,4 3,6 0,6 1,0 1,6 47,3
    Vklady s dohod.splatností 3,8 3,6 -0,1 0,0 -0,2 36,1
        Neobchodov.cenné papíry 29,1 21,6 -6,2 -5,7 -7,0 6,2
    Vklady s výpovědní lhůtou 0,0 4,4 8,8 8,8 9,4 10,8
    Repo operace 75,6 -11,0 -37,4 -55,5 -17,2 0,4
M2 8,0 6,3 4,8 4,8 5,3 100,0
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Meziroční růst peněžního agregátu M1 se v březnu zvýšil na 8,9 %. To se projevovalo 
u oběživa i jednodenních vkladů. Vklady rostly zejména u neměnových finančních institucí, 
což částečně souviselo též s přesunem z vkladů s dohodnutou splatností v rámci kvazi-peněz. 
Mírné urychlení meziročního přírůstku jednodenních vkladů bylo zaznamenáno u domácností. 
Nové jednodenní vklady mají nadále vlivem nízké hladiny úrokových sazeb relativně vysoký 
podíl na celkových nových vkladech (60 %, z toho téměř 40 % tvoří jednodenní vklady 
domácností).  
 
V březnu se dále mírně zvýšil meziroční růst kvazi-peněz na 1,6 %. Rostly především vklady 
s výpovědní lhůtou domácností; jejich podíl na nových vkladech domácností dosáhl v březnu  
29,7 %. Vklady s dohodnutou splatností naopak v březnu meziročně poklesly. To se 
projevovalo u vkladů nefinančních podniků a neměnových finančních institucí. Vklady 
s dohodnutou splatností domácností stagnovaly.  
 
Pro hodnocení protipoložek peněžního agregátu M2 byly využity roční toky propočtené 
z měsíčních toků finančních transakcí upravených o přecenění, kurzové a ostatní vlivy. Roční 
tok peněžního agregátu M2 v březnu 2005 (100,6 mld. Kč) byl nadále podporován růstem 
úvěrů poskytnutých podnikům a domácnostem. Roční tok úvěrů dosáhl v březnu 
                                                 
8 Roční míra růstu peněžního agregátu M2 upravená o přecenění, kurzové a ostatní vlivy se rovněž zvýšila 
z 5,8 % v únoru na 6,4 % v březnu 2005.  
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150,7 mld. Kč (z toho u úvěrů podnikům 62,8 mld. Kč a u úvěrů domácnostem 87,9 mld. Kč). 
Dále se v růstu M2 projevoval pozitivní růst čistých zahraničních aktiv (112,9 mld. Kč) 
zejména vlivem přílivu zdrojů ze zahraničí (mimo jiné březnová emise vládních eurových 
bondů v hodnotě cca 30 mld. Kč). Růst agregátu M2 byl naopak tlumen záporným ročním 
tokem čistého úvěru vládě (-101,5 mld. Kč; vliv poklesu čistého úvěru ČKA posílený 
v březnu o uvedenou emisi eurových bondů) a růstem kapitálu, rezerv a ostatních položek. 
 
 
Úvěry    
 
V březnu pokračoval růst úvěrů poskytovaných podnikům a domácnostem. Jejich meziroční 
přírůstek se zvýšil na 16,4 %9. Uvedený vývoj byl nadále ovlivňován  uvolněným působením 
úrokové složky měnových podmínek a přetrvávající zvýšenou nabídkou úvěrů od MFI 

(měnových finančních institucí). Vývoj struktury úvěrů ukazuje následující tabulka a graf.  
 
Meziroční přírůstky úvěrů podnikům                    Meziroční přírůstky úvěrů  
a domácnostem                                                         domácnostem 
(průměry za čtvrtletí, stavy ke konci období,             (v %) 
v %) 

II/04 III/04 IV/04 I/05  2/05  3/05

Podíl 
absolutních 

stavů na 
celkových 
úvěrech     

3/05

Nefinanční podniky 2,4 5,6 8,0 9,4 8,8 10,9 52,3
    Úvěry do 1 roku 2,5 0,3 2,3 2,9 4,0 4,9 21,4
    Úvěry od 1 roku do 5 let 1,5 12,9 17,1 14,8 10,3 17,4 13,3
    Úvěry nad 5 let 3,0 7,2 9,1 13,9 14,0 13,9 17,6
Domácnosti 31,9 31,9 32,7 31,5 31,5 32,8 35,5
    Spotřebitelské úvěry 19,1 22,4 23,9 24,9 23,3 27,5 7,5
    Úvěry na bydlení 39,5 35,9 35,3 32,7 33,6 33,1 23,9
    Ostatní 18,9 28,8 34,9 37,2 35,1 41,5 4,1
Finanční neměn. instituce 7,8 0,9 -5,7 1,6 4,6 1,9 12,2
Úvěry celkem 11,1 12,3 12,9 15,1 15,3 16,4 100,0
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Meziroční růst úvěrů nefinančním podnikům se v březnu 2005 zvýšil na 10,9 %. Uvedený 
vývoj se projevoval především u domácích podniků, i když v průměru za celé 1. čtvrtletí byla  
vyšší dynamika růstu úvěrů u podniků pod zahraniční kontrolou. Rostly zejména střednědobé 
úvěry, což nadále indikuje solidní růst investic v 1. čtvrtletí 2005. Nové úvěry s objemem nad 
30 mil. Kč činily z celkových nových úvěrů podnikům 44,5 %. Podíl nových úvěrů 
s objemem do 30 mil. Kč spojených s financováním  malých a středních podniků se v březnu 
rovněž zvýšil, nadále však zůstává nízký (13,3 %). Přestože MFI v loňském roce avizovaly 
zvýšenou nabídku úvěrů tomuto segmentu, vývoj úvěrů za poslední rok o výraznější změně 
v tomto směru nesvědčí. Ve struktuře nových úvěrů představují úvěry s pohyblivou úrokovou 
sazbou a s fixací do 1 roku 47,8 % a kontokorentní úvěry 42,2 %. Snížení úrokových sazeb 
v březnu dále pozitivně ovlivňovalo vývoj úrokových nákladů podniků, i když jejich podíl na 
HDP je nízký (1,2 % v roce 2004).  
  
Průměrná úroková sazba z nových úvěrů nefinančním podniků se v březnu snižovala 
s mírně vyšší intenzitou oproti úrokové sazbě 1 R PRIBOR (od poloviny loňského roku se 
však úrokový spread mezi uvedenými úrokovými sazbami vlivem očekávané fáze 

                                                 
9 Roční míra růstu úvěrů upravená o přecenění, kurzové a ostatní vlivy vzrostla z 17,3 % v únoru na 18,6 % 
v březnu 2005. 
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ekonomického cyklu zvyšoval). Strukturální vývoj úrokových sazeb byl rozdílný. Pokles 
úrokových sazeb byl patrný u úvěrů s objemem do 30 mil. Kč a u kontokorentních úvěrů, 
zatímco úrokové sazby z úvěrů s objemem nad 30 mil. Kč se zvýšily (velmi mírný růst 
úrokové sazby u úvěrů s fixací do 1 roku, které tvoří 84 % úvěrů této kategorie, byl dán 
zaokrouhlováním; úvěry s delší fixací přestavují pouze 16 % a vývoj jejich průměrných 
úrokových sazeb mnohdy odráží některá specifika tohoto segmentu úvěrového trhu10). Vývoj 
úrokových sazeb z nově poskytnutých úvěrů nefinančním podnikům ukazuje následující 
tabulka. 
 
Úrokové sazby z nových úvěrů nefinančním            Průměrná úroková sazba z nových 
podnikům                                                                    úvěrů nefinančním podnikům a   
(změna úrokových sazeb v březnu 2005 oproti           1R PRIBOR  
předchozím obdobím v bazických bodech, v %)         (v %) 

Změna úrokové sazby 
v březnu 2005 proti
předchozím obdobím 

 12/04  1/05  2/05  3/05  12/04  1/05  2/05

Kontokorentní a podobné úvěry 5,2 5,1 5,0 4,9 -30 -20 -10
Úvěry do 30 mil. Kč 
   s pohyblivou sazbou a fixací do 1 roku 4,8 5,0 4,9 4,9 10 -10 0
   s fixací od 1 roku do 5 let 5,2 5,2 4,9 4,7 -50 -50 -20
   s fixací nad 5 let 5,6 5,5 5,1 5,0 -60 -50 -10
Úvěry nad 30 mil. Kč
   s pohyblivou sazbou a fixací do 1 roku 3,5 3,4 3,0 3,1 -40 -30 10
   s fixací od 1 roku do 5 let 3,6 3,4 3,5 3,7 10 30 20
   s fixací nad 5 let 5,2 3,0 4,1 4,5 -70 150 40
1R PRIBOR 2,8 2,7 2,2 2,1 -70 -60 -10
Výnos 3R IRS 3,2 3,1 2,7 2,6 -60 -50 -10
Výnos 5R IRS 3,6 3,4 3,0 3,1 -50 -30 10
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Meziroční dynamika úvěrů domácnostem v březnu vzrostla na 32,8 %. Růst spotřebitelských 
úvěrů se urychlil, dynamika růstu úvěrů na bydlení přetrvávala na vysoké úrovni. Podíl úvěrů 
na bydlení na celkovém objemu úvěrů domácnostem se v posledních dvou letech zvyšoval 
a v březnu dosáhl 67,3 %. Růst spotřebitelských úvěrů se, i přes zpomalení v lednu a v únoru, 
v celém 1. čtvrtletí 2005 urychlil (růst těchto úvěrů je patrný již zhruba od poloviny loňského 
roku). To může souviset s kompenzací nižšího růstu hrubého disponibilního důchodu, a to 
zejména u domácností s nižšími příjmy za účelem plynulého financování spotřebních výdajů. 
 
Z hlediska fixace úrokových sazeb z nově poskytnutých úvěrů se úvěry na bydlení nadále 
vyznačují fixací nad 1 rok (83,6 %). Z hlediska struktury celkových nových úvěrů domácností 
je však fixace úrokových sazeb poměrně vyrovnaná (15 % do 1 roku, 14,4 % od 1 roku do 
5 let, 14 % nad 5 let a zbývající část, tj. 56,6 % nových úvěrů tvoří kontokorenty).  
 
Úrokové sazby z nových úvěrů domácnostem se v březnu převážně snižovaly. Jejich pokles 
byl ve všech třech segmentech (tj. úvěrech na bydlení, kontokorentech a spotřebitelských 
úvěrech) výraznější oproti úrokovým sazbám finančního trhu, od kterých jsou odvozovány 
(tj. 3M PRIBOR a 5R IRS). Z hlediska dlouhodobějšího trendu však u nových kontokorentů 
od loňského roku převažovala vzestupná tendence úrokového spreadu a totéž platí i pro nové 
úvěry na bydlení (samy sazby z nových úvěrů na bydlení však klesají – viz graf níže). Naopak 
u spotřebitelských úvěrů se spread v posledních měsících snižoval. U úvěrů na bydlení spread 
proti 5R IRS v současnosti činí 1,6 p.b., u kontokorentů a u spotřebitelských úvěrů spread 

                                                 
10 Úrokové sazby jednotlivých bank v kategorii úvěrů nad 30 mil. Kč s fixací nad 1 rok se významně liší. 
Průměrná úroková sazba v tomto segmentu může tedy v čase zřetelně kolísat v závislosti na tom, u které 
konkrétní banky je v daném měsíci poskytnut vyšší objem úvěrů. 



 32

vůči 3M PRIBORu činí 12,9 p.b a 11 p.b. Vývoj úrokových sazeb z nově poskytnutých úvěrů 
domácnostem ukazují následující grafy.  
 
Průměrná úroková sazba z nových                  Průměrná úroková sazba z nových   
úvěrů na bydlení                                                spotřebitelských úvěrů a kontokorentů  
(v %)                                                                    (v %)       
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V. NAPLŇOVÁNÍ PROGNÓZY V MĚNOVÝCH PODMÍNKÁCH     
 

1   Domácí úrokové sazby a úrokový diferenciál 
 
Hlavním faktorem vývoje úrokových sazeb na finančním trhu bylo snížení základních sazeb 
ČNB o 0,25 p.b. s platností od 29. 4. 2005. Jednalo se o nečekaný krok a v reakci na tuto 
úpravu poklesly sazby ve všech splatnostech. Ostatní faktory, které většinou mají vliv na 
vývoj sazeb, se tentokrát do jejich výše nepromítly, spíše potvrdily očekávání stabilních sazeb 
minimálně do 1.Q 2006. Mezi tyto faktory patřily především zveřejněné „minutes“ (těsné 
hlasování o snížení klíčových sazeb), komentáře členů BR a údaje o inflaci.  
 
Výnosová křivka peněžního trhu má nulový sklon. Průměrný spread 1R PRIBOR – 
3M PRIBOR za 2.Q 2005 (do 18. 5.) činil +0,03 p.b. Trajektorie sazeb konzistentní s aktuální 
prognózou předpokládá nulový spread. 3M PRIBOR se v dosavadním průběhu 2.Q 2005 
pohyboval mírně nad úrovní předpokládanou základním scénářem prognózy.  
 
V primárních aukcích státních dluhopisů byla znovuotevřena emise s původní splatností 5R. 
V konkurenční části byl kvůli silnému zájmu investorů navýšen původní objem až na 
9,4 mld. Kč, v nekonkurenční části byly prodány dluhopisy za 0,3 mld. Kč. Průměrný výnos 
dosáhl 2,51 %. MF chce využít současných rekordně nízkých výnosů, proto oznámilo konání 
mimořádné aukce desetiletého dluhopisu v objemu 7 mld. Kč (8. 6.). Rovněž aktuální emisní 
kalendář SPP byl navýšen o 5 mld. Kč. 
 
Klientské úrokové sazby se v březnu snížily, i když v případě sazeb z termínovaných vkladů 
jen nepatrně na 1,7 %. Sazby z nově poskytnutých úvěrů dosáhly 5,6 % (tj. pokles o 0,4 p.b.), 
což odpovídá vývoji sazeb na finančním trhu. V reakci na dubnové snížení klíčových sazeb 
ČNB některé banky oznámily úpravu svých referenčních sazeb, týkat se to mělo především 
hypoték. Nárůst klientských úrokových sazeb v reálném vyjádření se zastavil, a to z pohledu 
ex post i ex ante. 
 
Průměrná hodnota úrokového diferenciálu (1R PRIBOR – 1R EURIBOR) dosahuje za 
dosavadní průběh 2.Q 2005 -0,3 p.b., přičemž prognóza předpokládá spread -0,4 p.b. Aktuální 
hodnoty tuzemské i zahraniční sazby (k 18. 5.) se pohybují na mírně nižší úrovni oproti 
předpokladům referenčního scénáře. 
 
Vývoj 12M PRIBORu a úrokového diferenciálu 
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2  Devizový kurz 
 
V dubnu byl vývoj kurzu koruny poměrně volatilní, s tendencí k mírnému oslabování. 
Odrážel zejména změnu sentimentu zahraničních investorů vůči středoevropskému regionu. 
V závěru měsíce kurz oslabil až na 30,5 Kč/EUR, pravděpodobně i v reakci na rozhodnutí BR 
snížit MP sazby na 1,75 %, tj. o 0,25 p.b. pod úroveň sazeb v eurozóně. Průměrná hodnota 
kurzu koruny činila v dubnu 30,13 Kč/EUR, což představuje meziroční posílení o 7,3 %. 
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Na počátku května však koruna vůči euru poměrně rychle posílila, přičemž zhodnocení 
domácích měn bylo patrné na všech středoevropských trzích, zejména v Polsku, méně pak 
v Maďarsku a na Slovensku. Dalším významným faktorem byla reakce trhu na výsledky 
obchodní bilance za březen. Koruna posílila rychle o více než 2 % a vrátila se až na úroveň 
pod 30 Kč/EUR. Následně koruna oslabila pod vlivem regionálního sentimentu a některých 
nových zpráv z ekonomiky (např. o meziroční stagnaci průmyslové výroby v březnu). Průměr 
za dosavadní část druhého čtvrtletí (k 18. 5.) činí 30,11 Kč/EUR a zhruba odpovídá 
předpokladům dubnové inflační prognózy na 2. Q 2005 (30 Kč/EUR). 
 

3  Měnové podmínky 
 
Hodnocení aktuálního vývoje 
 
Následující tabulka obsahuje srovnání předpokladů základního scénáře prognózy v oblasti 
veličin určujících nominální měnové podmínky s jejich skutečným vývojem v průběhu 
druhého čtvrtletí 2005. Zatímco tuzemské sazby se pohybují na vyšší hladině, zahraniční 
úrokové sazby jsou naopak nižší. Odchylky jsou však v obou případech minimální. Kurz 
koruny je ve srovnání s předpoklady prognózy mírně depreciovanější.  
 
Srovnání nominálních úrokových sazeb a kurzu: prognóza a skutečnost 
 2Q 2005 – základní scénář 2Q 2005 – skutečnost* 18.5. – skutečnost 
3M PRIBOR** 1,9 1,9 1,8 
1R PRIBOR 1,9 2,0 1,8 

Nově čerpané úvěry 

*** 
5,2 - - 

1R EURIBOR 2,3 2,2 2,2 
Kurz – CZK/EUR 30,00 30,11 30,26 
*
    Průměr za čtvrtletí do 18. 5. 2005 

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

V tabulce jsou uvedeny nominální veličiny. Pro výpočet reálných veličin jsou brány v úvahu 
nově publikované informace o domácím a zahraničním cenovém vývoji i s jejich následnými 
dopady do výpočtu inflačních očekávání. Vývoj rovnovážných veličin je předpokládán na 
úrovni dubnové prognózy. 
 
Za těchto předpokladů úroková složka i kurzová složka měnových podmínek zhruba 
odpovídají předpokladům dubnové prognózy (u úrokové složky existuje prakticky 
zanedbatelná odchylka od prognózy směrem k většímu uvolnění). Celkově jsou skutečné 
měnové podmínky v dosavadním průběhu 2.Q 2005 na úrovni prognózy. 
 
Implikace pro měnovou politiku 
 
V této části je komentována pozice těch dvou bodů Grafu rizik inflační prognózy, do nichž 
vstupují veličiny používané pro výpočet nominálního indexu měnových podmínek. 
  
Bod „Domácí nominální měnové podmínky“ v Grafu rizik inflační prognózy ohodnocuje 
celkový dopad domácích nominálních měnových podmínek pro budoucí měnovou politiku. 
Domácí úrokové sazby jsou ve srovnání se základním scénářem prognózy jen zanedbatelně 
přísnější, nominální devizový kurz koruny vůči euru se pohybuje na úrovni prognózy. To 
celkově implikuje neměnnou úroveň sazby 3M PRIBOR. 
 
Bod „Domácí nominální měnové podmínky“ v Grafu rizik prognózy předpokládá (pro účely 
stanovení výhledu devizového kurzu) původní trajektorii 1R EURIBORu použitou při 
zpracování prognózy. Průměrná hodnota 1R EURIBORu za 2.Q 2005 je ovšem ve skutečnosti 
mírně pod úrovní předpokládané referenčním scénářem a také trajektorie budoucích sazeb 
implikovaných z dnešních výnosových křivek se posunuje směrem dolů. Tyto změny jsou 
součástí bodu „Exogenní veličiny – Německo, 1R EURIBOR“ ohodnocující celkové riziko 
prognózy pramenící z nových údajů o německém HDP, inflaci a právě aktuální implikované 
trajektorii 1R EURIBOR. Simulace u bodu „Exogenní veličiny – Německo, 1R EURIBOR“ 
implikuje mírně nižší sazby 3M PRIBOR. 
 
Souhrnným pohledem přes vývoj veličin spadajících do indexu nominálních měnových 
podmínek, tedy součtem obou zmíněných bodů Grafu rizik prognózy, následně dostáváme ve 
srovnání s dubnovou prognózou v průměru cca o 0,3 p.b. nižší 3M PRIBOR v následujících 
šesti čtvrtletích. Pro celkové hodnocení rizik prognózy, které je uvedeno ve Shrnutí SZ, je 
ovšem potřeba zvážit také ostatní body v Grafu rizik a všechny další relevantní veličiny. 
 
































