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

Exog. vel ič . - ropa, kurz EUR/USD
Exog. vel ič . - Německo, 1R EURIBOR
Fiskální impuls
Počáteční podmínky
Inflace
Domácí nominální měnové podmínky
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Po vyhodnocení 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 
zde jsou rizika zahraničního vývoje reprezentovaná především nižšími implikovanými 
sazbami 1Y EURIBORU a nižším domácím fiskálním impulzem v letošním i v příštím 
roce. Tyto informace znamenají riziko nižších domácích úrokových sazeb a částečně  
i nižší inflace. Opačným směrem působí několik mírných rizik, která v souhrnu 
vyrovnávají protiinflační rizika. Jde o  nové informace o kurzu koruny, vývoji domácí 
inflace a cenách ropy. Nová data o vývoji reálného HDP za 1. čtvrtletí 2005 nevedla 
k přehodnocení počátečních podmínek. 
 
Nyní k interpretaci jednotlivých bodů v grafu. Červnová 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 mírně proinflační 
působení na prognózu vývoje inflace a rovněž mírný růst úrokových sazeb. U cen ropy 
dochází ke zvýšení cen přibližně o 7 % ve třetím čtvrtletí letošního roku oproti referenčnímu 
scénáři a v dalších obdobích se tento rozdíl oproti referenčnímu scénáři pozvolna snižuje. 
Očekávaná hodnota křížového kurzu EUR/USD se proti referenčnímu scénáři dubnové 
prognózy posunula ve prospěch silnějšího dolaru. Ve třetím čtvrtletí činí rozdíl cca 7 %   
a postupně se snižuje až na 3 % na konci horizontu předpovědi. Vyšší ceny ropy a silnější 
dolar oproti scénářovým veličinám z aktuální prognózy znamenají v simulaci GRIPu vyšší 
inflaci a úrokové sazby (o cca 0,2 p.b.). Aktuální ceny ropy jsou však na ještě vyšší úrovni, 
než předpokládá červnová předpověď Consensus Forecasts. 
 
Nové údaje zahraničního ekonomického vývoje (bod „Exogenní veličiny – Německo, 
1R EURIBOR) znamenají nižší hodnoty 1R EURIBORU pro druhé čtvrtletí 2005 oproti 
úrovni předpokládané referenčním scénářem a rovněž trajektorie budoucích sazeb 
implikovaných z dnešních výnosových křivek se dále posunuje směrem dolů. Výhled 
spotřebitelské inflace v SRN se nepatrně zvyšuje pro rok 2005 (o 0,1 p.b). Očekávané nižší 
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sazby 1R EURIBOR při téměř shodné očekávané inflaci v Německu vytváří v modelové 
simulaci autonomní tlak na posílení koruny ve srovnání se základním scénářem prognózy  
a tudíž tlak na snížení domácích sazeb. Opačným směrem působí informace o mírně vyšším 
růstu německého HDP v prvním čtvrtletí letošního roku oproti původnímu scénáři a nepatrné 
přehodnocení výhledu CF směrem k vyššímu růstu HDP v SRN. V souhrnu simulace u bodu 
„Exogenní veličiny – Německo, 1R EURIBOR“ implikuje nižší sazby 3M PRIBOR  
(v následujících šesti čtvrtletích v průměru o 0,6 p.b.). 
 
Na základě nově získaných informací dochází k posunu náhledu na vývoj veřejných financí 
v letech 2005 a 2006 směrem k nižším deficitům v obou letech. Pro roky 2005 a 2006 se 
předpokládají  peněžní schodky ve výši 2,0, resp. 1,8 %  HDP (původně 2,9, resp. 2,8 % 
HDP). Změna náhledu na fiskální vývoj se tak posouvá k méně expanzivní fiskální politice 
v letošním roce, resp. k mírně restriktivní v roce příštím. Odhad aproximace fiskálního 
impulzu se tak snížil v roce 2005 z 0,6 p.b. na 0,2 p.b., v roce 2006 z 0,0 p.b. na -0,1 p.b.  
Vliv změněného odhadu fiskálního impulzu v této bilanci rizik působí na mírné snížení 
úrokových sazeb a mírně protiinflačně. Fiskální vývoj je však nadále zatížen značnými 
nejistotami. Při příští prognózu ČNB bude vzhledem k rizikům fiskálního vývoje zváženo 
přehodnocení způsobu práce s fiskálním impulzem. 
 
Meziroční růst domácího reálného HDP v 1. čtvrtletí 2005 činil 4,4 % (predikce ze 4. SZ 
činila 4,1 %) a nepotvrdil tak předchozí signály o možném zpomalení mzr. růstu HDP na 
základě předstihových a koincidenčních ukazatelů.1 Mezičtvrtletní růst sezónně očištěného 
HDP dosáhl zhruba v souladu s prognózou tempa ve výši 1,1 % a zachoval si tak dynamiku 
několika předchozích čtvrtletí. Nejrychleji rostoucí složkou agregátní poptávky i přes oslabení 
zahraniční konjunktury zůstávaly vývozy. Rovněž tvorba hrubého fixního kapitálu si udržela 
přes určité zpomalení relativně vysoký růst. Na rozdíl od loňského roku se však na zvýšení 
HTFK podílely především nákupy strojů a dopravních prostředků a bytová výstavba, zatímco 
v loňském roce šlo převážně o nebytovou výstavbu. Pokud jde o výhled na nejbližší období, 
ukazatele nabídkové strany ekonomiky signalizují mírná rizika zpomalení růstu ekonomiky 
v letošním roce, zejména z titulu zpomalení dynamiky zakázkového krytí v průmyslu  
a  vývoje stavebních povolení, přičemž tyto údaje potvrzují i konjunkturní šetření. Nové údaje 
o vývoji reálného HDP za první čtvrtletí spolu s revidovanými časovými řadami za roky 2003 
a 2004 však prakticky nemění náš odhad počáteční mezery výstupu prognózy ze 4. SZ při 
zachování předpokladu o tempu růstu potenciálního produktu.  Dopad do úrokových sazeb  
a inflace tak zůstává ve srovnání s dubnovou prognózou neutrální (bod „počáteční podmínky“ 
v GRIPu). 
 
Vývoj inflace v souhrnu za květen 2005 měřený indexem spotřebitelských cen byl ve srovnání 
s dubnovou prognózou vyšší (o 0,2 p.b.). Tento rozdíl byl zapříčiněn jednak vyššími cenami 
potravin (zejména volatilními položkami ovoce a zeleniny) a dále vyššími cenami pohonných 
hmot (v případě cen PH bude v souvislosti s aktuálním vývojem cen ropy a kurzu dolaru 
jejich růst pokračovat i nadále). U ostatních položek cen byly odchylky skutečnosti od 
stávající prognózy zanedbatelné. 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, přičemž kvantitativní 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 
                                                 
 
1   Na rychlejším než očekávaném mzr. růstu HDP v 1. čtvrtletí 2005 se primárně podepsal vliv revize časové 

řady čtvrtletních národních účtů za roky 2003 a 2004 (podrobně popsáno dále v textu).  
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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 červnu opět vyšší růst cen potravin, 
než předpokládá stávající prognóza. Odchylka inflace proinflačním směrem implikuje 
v simulaci GRIPu na horizontu MP vyšší inflaci a úrokové sazby (o cca 0,2 – 0,3 p.b.). 
 
Dopad dosavadního vývoje domácích nominálních měnových podmínek je možno hodnotit 
jako mírně proinflační a implikující mírně vyšší úroveň úrokových sazeb (o cca 0,2 p.b.). 
Domácí úrokové sazby se pohybují v souladu se základním scénářem prognózy. Dosavadní 
vývoj nominálního devizového kurzu koruny vůči euru byl poměrně volatilní, v průměru byl 
oproti základnímu scénáři mírně depreciovanější.  
 
 
2   Prognózy ostatních institucí 
 
V červnu 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 jsou již několik měsíců stabilní, 
pohybují se kolem 4 %. Obavy analytiků ze zpomalení dynamiky českého hospodářství 
poněkud rozptýlila data o růstu ekonomiky za 1.Q 05. Exportní výkonnost průmyslu by měla 
být v dalších měsících ještě dále posílena náběhem kolínské automobilky TPCA. Celkově se 
však již kvůli oslabování zahraniční poptávky předpokládá mírné oslabení příspěvku 
zahraničního obchodu, který by měl být kompenzován domácí spotřebou. Analytici 
předpokládají, že mírné zrychlení růstu mezd v letošním roce a pokles nezaměstnanosti by 
mohly spotřebitelskou poptávku podpořit, a to i přesto, že domácnosti zatím preferují 
dlouhodobé investice do pořízení bydlení. 
 
Srovnání prognóz ČNB s externími prognózami: HDP (%) 

rok 2005 rok 2006
IOFT CF ČNB IOFT CF

 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
 6/05 4.0 3.9

ČNB

4.1

Datum vzniku 
prognózy

 
 
Měnový kurz 
V ročním horizontu se předpokládá apreciace kurzu CZK/EUR; převážně domácí analytici 
v rámci šetření IOFT očekávají ve srovnání se základním scénářem prognózy apreciovanější 
kurz o cca 3,4 %, zahraniční analytici v rámci šetření CF o 1,4 %. Určujícím faktorem pro 
pohyb kurzu by měl být vývoj na eurodolarovém trhu, sentiment ve středoevropském regionu, 
výplaty dividend podniků ve vlastnictví zahraničních subjektů a v menším měřítku i domácí 
makroekonomické údaje.   
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Srovnání prognóz ČNB s externími prognózami: kurz CZK/EUR 

horizont 1R
CF ČNB IOFT CF

 3/05 30.0 29.1 30.0
 4/05 30.0 (2.Q05) 30.0 30.3 29.2 29.9
 5/05 30.0 29.3 30.5
 6/05 30.2 29.3 29.9

Datum vzniku 
prognózy ČNB

aktuální čtvrtletí

 
 
Inflace 
Inflační očekávání analytiků finančních trhů opět mírně klesla. V nejbližším období se 
očekává ještě další pokles, příp. stagnace cenové hladiny. Avšak poté, co odezní vliv vysoké 
srovnávací základny z loňského roku, inflace se bude postupně zvyšovat a koncem letošního 
roku by se měla pohybovat okolo 2 %. Proinflačně budou působit vyšší ceny bydlení 
(elektřina, nájemné), zvýšení spotřebních daní u tabáku a ceny služeb. Analytici očekávají 
také zvýšení spotřebitelské poptávky, které by mělo vést k postupnému nárůstu 
maloobchodních cen. Inflaci by měly naopak brzdit ceny spotřebního zboží. Důležitým 
faktorem bude další vývoj kurzu koruny a cen potravin.   
 
Srovnání prognóz ČNB s externími prognózami: inflace (%) 

horizont 3R
IOFT podniky domácnosti IOFT podniky domácnosti

 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
 6/05 2.3 2.5

2.3
2.2

horizont 1RDatum odečtu 
prognózy ČNB

2.8
2.3

 
 
Úrokové sazby 
Většina analytiků očekává delší období stability klíčových úrokových sazeb ČNB a poté 
jejich mírné zvýšení v závislosti na rychlosti uzavření produkční mezery a akceleraci 
spotřebitelské poptávky. Předpokládané načasování prvního zpřísnění měnové politiky ČNB 
se však u jednotlivých respondentů výrazně liší, odhady se pohybují od konce letošního až po 
konec příštího roku. Přesto se objevují i názory, že stále existuje jistá pravděpodobnost 
dalšího snížení sazeb, a to v případě razantnějšího posílení koruny, ochlazení ekonomiky 
eurozóny a snížení sazeb ECB. Odhady úrovně repo sazby v horizontu 1R se pohybují 
v rozmezí 1,75 – 2,25 %. 
 
Srovnání prognóz ČNB s externími prognózami: úrokové sazby (%) 

horizont 1R
IOFT CF ČNB IOFT

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

 3/05 2.3 2.4 2.6
 4/05 2.3 1.7 2.7
 5/05 2.0 2.2 2.3
 6/05 1.9 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. 
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Následující graf přináší srovnání trajektorie úrokových sazeb konzistentní se základním 
scénářem prognózy, sazeb FRA a trajektorie implikovaných sazeb z výnosové křivky2. 
 
Srovnání FRA a implikovaných sazeb s trajektorií sazeb konzistentních se základním 
scénářem (k 22. 6. 2005) 

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

2.0

2.1

2.2

2.3

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 jsou patrné určité spekulace na snížení klíčových sazeb ČNB, očekávané tržní 3M 
sazby se pohybují pod současnou úrovní repo sazby.  
 
Srovnáme-li základní scénář prognózy ze 4. SZ a nově dostupné externí prognózy, analytici 
v ročním horizontu nadále očekávají přísnější měnové podmínky, a to jak prostřednictvím 
apreciovanějšího kurzu, tak i poněkud 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 nepatrně nižší úrovni.   

                                                 
 
2   Kvůli názornějšímu srovnání tržních a modelově konzistentních sazeb jsme za tržní sazby v 2.Q 05 dosadili 

průměrný 3M PRIBOR za 2.Q 05, aktuální 3M PRIBOR aproximuje očekávané sazby v 3.Q 05, atd. Snažíme 
se tím předejít nekonzistenci, která vzniká vždy při poslední „malé“ SZ před vznikem nové prognózy, kdy 
očekávání tržních sazeb se již více přibližuje nové prognóze pro další čtvrtletí (např. v 6. SZ současné  
3M sazby zasahují takřka celý 3.Q 05 a nikoli již téměř skončený 2.Q 05). Nicméně použití průměrného  
3M PRIBORu pro 2.Q 05 je jinou informací, než poskytují aktuální očekávané 3M sazby v dalších 
čtvrtletích. 
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3   Přehledová tabulka nově publikovaných údajů 
 

           meziročně v %
predikce ze 4. SZ skutečnost

Hrubý domácí produkt  I/05 4,1 4,4
Výdaje domácností na konečnou spotřebu I/05 2,0 1,3
Výdaje vlády na konečnou spotřebu I/05 -1,7 -3,8
Tvorba hrubého fixního kapitálu I/05 8,3 5,5
Změna stavu zásob a cenností (mld. Kč, s.c.) I/05 -7,2 -3,8
Vývoz zboží a služeb I/05 16,5 17,9
Dovoz zboží a služeb I/05 14,1 12,1

Vývoz zboží  duben 2005  . 2,8
Dovoz zboží  duben 2005  . -7,5
Obchodní bilance (mld. Kč)  duben 2005 -3,0 5,1
Běžný účet platební bilance (mld. Kč)  duben 2005  . -3,3
Finanční účet plat. bil. (bez změny dev. rezerv) (mld. Kč)  duben 2005  . 0,3

Vývoz zboží I/05 . 1,6
Dovoz zboží I/05 . 11,8
Obchodní bilance (mld. Kč) I/05 11,0 19,4
Běžný účet platební bilance (mld. Kč) I/05 6,0 14,6
Finanční účet platební bilance (mld. Kč) I/05 . -14,9

Index spotřebitelských cen  květen 2005 1,1 1,3

Ceny průmyslových výrobců  květen 2005  4.0 (Q) 4,0
Ceny zemědělských výrobců  květen 2005  -7.0 (Q) -15,4
Vývozní ceny  duben 2005  1.6 (Q) -0,7
Dovozní ceny   duben 2005  0.6(Q) -0,5

Míra nezaměstnanosti - ke konci období podle MPSV (v %)  květen 2005 9,5 9,4
Míra nezaměstnanosti - ke konci období podle MPSV (v %)*  květen 2005 . 8,6
Míra nezaměstnanosti - průměr za období podle VŠPS (v %) I/05 8,5 8,4
Celková zaměstnanost v NH - VŠPS I/05 0,6 0,6
Průměrná mzda ve sledovanáných organizacích I/05 6,3 5,8
Průměrná mzda v podnikatelské sféře I/05 5,1 4,9
Průměrná mzda v nepodnikatelské sféře I/05 10,7 8,9
NJMN v NH (nominální mzdy a platy v NH na HDP v s.c.) I/05 3,8 3,1
NJMN v NH (mzdy a platy podle NÚ na HDP v s.c.) I/05 1,9 0,7

Průměrná nominální mzda v průmyslu  duben 2005 . 3,8
NJMN v průmyslu  duben 2005 . -3,9
Průměrná nominální mzda ve stavebnictví  duben 2005 . 3,5
NJMN ve stavebnictví  duben 2005 . 55,2

Peněžní zásoba (M2)  duben 2005 3.8 (Q) 4,7
Hypoteční úvěry  duben 2005 44.3 (Q)  - **
Úvěry podnikům a domácnostem  duben 2005  . 15,5

Stavební výroba  duben 2005  . -29,5
Index průmyslové produkce  duben 2005  . 5,7

Tržby v maloobchodu  duben 2005  . 2,7
*) Podle nové metodiky
**) Dočasně pozastaveno sledování
(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.3 V květnu byl dosažen meziroční 
růst spotřebitelských cen ve výši 1,3 %, což bylo o 0,2 p.b. více, než očekávala prognóza ze 
4. SZ. V grafu by se měly posunout čáry označující HMP.  
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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 v metodice ESA 95 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 %;  

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

uvedený graf pracuje s horizontem měnové politiky červen  až listopad 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 ve 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 k 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 
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z rezervních fondů v letošním roce. Důsledkem je nižší kladný příspěvek fiskální politiky 
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 dubnovém 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. 
 
Na květnovém jednání bankovní rady se její členové v souladu s hodnocením obsaženým 
v 5. SZ shodli, že rizika stávající prognózy lze hodnotit jako vyrovnaná. Konstatovali, že nová 
data potvrdila vyznění prognózy a není důvod pro změnu hodnocení makroekonomické 
situace. Aktuální nastavení úrokových sazeb bylo zhodnoceno jako konzistentní s prognózou. 
Po projednání květnové situační zprávy bankovní rada jednomyslně rozhodla ponechat 
úrokové sazby na úrovni 1,75 %, což bylo v souladu s měnověpolitickým doporučením SMS.  
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III. EXOGENNÍ FAKTORY PROGNÓZY 
 
1  Vnější prostředí 
 
1.1  Vývoj základních exogenních faktorů 
 
Hodnotit aktuální vývoj reálného HDP v Německu v 1.Q 2005 je poměrně složité, protože 
jsou publikovány dva oficiální ukazatele4. Na základě námi používané časové řady sezonně 
očištěného HDP (ale bez vlivu počtu pracovních dnů), jehož mzr. růst byl 0,7 %, pak lze 
porozumět mírnému zlepšení předpovědi CF, která přehodnotila růst sezonně neočištěného 
ukazatele pro rok 2005 z 0,8 na 0,9 %, zatímco na rok 2006 se předpověď nezměnila (1,4 %). 
 
Cena ropy WTI se v celém horizontu předpovědi zvýšila. V horizontu tří měsíců je očekávána 
cena 49,7 USD/b a v horizontu jednoho roku její pokles na 46,7 USD/b. U uralské ropy činí 
dopočtený rozdíl oproti RS04 pro 3.Q 2005 cca 7 %, ale v dalším období postupně klesá. 
Díky přehodnocení krátkodobého výhledu měnového kurzu USD/EUR směrem k silnějšímu 
dolaru, činí dopočtený rozdíl (zvýšení) ceny uralské ropy v korunovém vyjádření pro stejné 
období cca 14 % s následným poklesem. 
 
Očekávaná hodnota křížového kurzu USD/EUR se na krátkém konci předpovědi posunula 
k silnějším hodnotám dolaru. Rozdíl oproti RS04 činí ve 3.Q 2005 přibližně 7 % s postupným 
přiblížením zpět k hodnotám z RS04. Na konci horizontu předpovědi je dolar silnější o 3 %. 
Výhled na tři měsíce dopředu předpokládá kurz 1,24 a na rok dopředu kurz 1,28 USD/EUR. 
 
Předpokládaný scénář sazeb Euribor 1Y (vypočtený na základě tržních forwardových sazeb) 
se již druhý měsíc v řadě posunul poměrně významně dolů. Rozdíl skutečnosti za 2.Q 2005 
oproti RS04 činí cca 0,1 p.b. a v horizontu předpovědi narůstá až na 0,5 p.b. v roce 2006. 
 
(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 inflace spotřebitelských cen v Německu se mírně zvýšil na 1,5 % v roce 2005. Pro 
rok 2006 zůstává očekávaná míra inflace nezměněna (1,3 %). Oproti RS04 se jedná pouze  
o mírný nárůst (0,1 p.b.). Poměrně výrazně ale došlo k přehodnocení výhledu inflace cen 
výrobců, který se zvýšil na 3,1 % v roce 2005 (o 0,6 p.b.) a na 1,5 % v roce 2006 (o 0,1 p.b.). 
                                                 
 
4  Německo v květnu opustilo vyjadřování reálného HDP ve stálých cenách (roku 1995) a nově používá 

zřetězený index HDP v cenách předchozího roku, který dále upravuje. Sezonně a o počet pracovních dnů 
očištěný agregát signalizuje mzr. urychlení reálného růstu HDP na 1,1 % (zejména zásluhou menšího počtu 
pracovních dnů oproti stejnému období roku 2004). Sezonně neočištěný ukazatel naopak vykazuje meziročně 
nulový růst. 
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1.2  Eurozóna a Německo 
 
Nové údaje za eurozónu potvrzují trendy naznačené v 5. SZ – ekonomické zpomalení5 
z důvodu nízké domácí a zahraniční poptávky je doprovázeno cenovou stabilitou a relativně 
vysokou nezaměstnaností. Podnikatelská důvěra se opět snížila. 
 
Podle revidovaných údajů vzrostl v 1.Q 2005 HDP v eurozóně o 1,3 %, takže proti minulému 
čtvrtletí došlo ke zpomalení růstu o 0,3 p.b. a to ve všech složkách celkové domácí poptávky 
(o 0,2 – 0,5 p.b.). Výrazný je propad v zahraničním obchodě, když přebytek BÚ v 1.Q 2005 
se snížil na 4,5 mld. eur z 14,3 mld. v 4.Q 2004. Proti 4.Q se snížil přebytek obchodní bilance 
(na polovinu hodnoty za 4.Q), v menším měřítku také bilance služeb (na čtvrtinu). Nezlepšují 
se ani ukazatele domácí poptávky – v dubnu poklesly maloobchodní tržby (-0,9 %) a přírůstek 
průmyslové výroby zůstává pod 1 %. Meziroční růst spotřebitelských cen v květnu se snížil 
na 1,9 % a vrátil se tak na úroveň z ledna. Tempo růstu cen výrobců v dubnu stagnovalo již 
třetí měsíc za sebou na hodnotě 4,2 %. Také nezaměstnanost v dubnu (sez. očištěná) zůstala 
na 8,9 % a již rok se prakticky nemění. Většina indexů podnikatelské důvěry v průmyslu  
i službách se za minulý měsíc zhoršila, výjimkou je index nákupních manažerů ve službách za 
eurozónu, který se překvapivě mírně zvýšil.  
 
Z pohledu členských zemí eurozóny, za 1.Q 2005 vykázaly Itálie a Nizozemí záporný 
meziroční růst HDP (-0,2 a -0,3 %)6. Tempo růstu HDP ve Francii se sice za 1.Q snížilo na 
1,7 % z 2,1 % v předchozím čtvrtletí (zejména díky exportu), ale zůstává nad průměrem 
eurozóny. Nadprůměrný hospodářský výkon vykazuje také Řecko a Španělsko, které ale mají 
vysokou míru nezaměstnanosti (nad 10,0 %).  
 
Výrazný pokles spotřeby domácností a investic v Německu způsobil, že i po revizi zůstává 
sezónně neočištěný meziroční růst HDP v 1.Q 2005 nulový proti růstu o 1,3 % ve 4.Q 2004. 
Sezonně a o počet pracovních dnů očištěný agregát se zvýšil mzr. o 1,1 %. Zvýšení vládní 
spotřeby ani zlepšení čistého vývozu tento propad nevyvážilo. Domácí poptávka i nadále 
zůstává slabá a vyhlídky do budoucna se nelepší. Maloobchodní tržby v dubnu poklesly 
meziročně o 3 %. Průmyslová produkce v dubnu meziročně vzrostla jen o 2,7 %, což je 
nejméně od začátku roku. Indikátor IFO opět v květnu poklesl – podle podnikatelů nelze 
v příštích šesti měsících očekávat výrazné zlepšení ekonomické situace. Nezaměstnanost 
(sezonně očištěná) zůstává v květnu již druhý měsíc na 11,8 %. Spotřebitelské ceny se 
v květnu zvýšily o 1,6 %, tedy  o 2 p.b. více než v dubnu, ale udržují se spolehlivě pod úrovní 
2 %. Proti tomu stojí mírný růst průměrné hodinové i měsíční mzdy za celou ekonomiku 
okolo 1,5 % a 2 % ve výrobních sektorech. 
 
1.3  Spojené státy 
 
Vývoj ve Spojených státech sice naznačuje zpomalení tempa růstu, ale ostatní indikátory 
nejsou tak negativní jako v případě eurozóny7. Revize meziročního růstu HDP za 1.Q 2005 

                                                 
 
5  OECD snížila prognózu růstu pro eurozónu na 1,2 % pro letošní rok (a 2 % pro rok 2006) a současně 

doporučila snížení sazeb. 
6  V tomto ohledu je důležité varování Itálii ze strany Evropské komise v souvislosti s hrozícím již  

3. překročením rozpočtového kritéria poté, co revize deficitů za roky 2003 a 2004 je zvýšila nad 3 %. 
Prognóza italských deficitů připravená EK na 2005 a 2006 je také výrazně nad 3% hranicí. 

7  Při svém vystoupení v Kongresu 9. června vyjádřil předseda FEDu A. Greenspan důvěru v dobrý stav 
ekonomiky USA. Část analytiků se však domnívá, že tento optimismus je poněkud přehnaný a ve zbytku 
roku 2005 dojde ke zpomalení růstu HDP zhruba na polovinu. 
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sice odhad zvýšila na 3,7 %, ale již čtvrté čtvrtletí tempo růstu klesá (z 4,8 % v 2.Q 2004). 
V porovnání s eurozónou (1,3 %) se ale jedná o značně vysoký růst, za kterým stojí zejména 
zvyšování spotřebitelských výdajů, zásob, vývozu, investic do obytných nemovitostí a do 
zařízení a softwaru. Opačným směrem působil výrazný růst dovozů. Vnější nerovnováha 
zůstává stále problémem, což potvrzuje i výsledek obchodní bilance za duben. Po zlepšení 
deficitu na 53,6 mld. USD v březnu došlo v dubnu k jeho zhoršení na 57 mld. USD. Druhý 
deficit, fiskální, se vyvíjel v porovnání s minulým rokem o poznání lépe – deficit za květen 
byl výrazně nižší než za stejný měsíc r. 2004 a kumulativně za prvních 8 měsíců fiskálního 
roku byl zhruba o 20 % nižší než o rok dříve.  
 
Míra nezaměstnanosti v květnu (sezonně očištěná) mírně klesla na 5,1 %, počet zaměstnaných 
mimo zemědělství vzrostl o 73 tisíc a hodinová mzda se zvýšila meziročně o 2 %. Za celé 
první čtvrtletí však vzrostla produktivita práce (sezonně očištěná) o 2,9 %; ve 
zpracovatelském průmyslu dokonce o 4,4 %. Také cenové indexy spotřebitelů a výrobců měly 
v dubnu nižší meziroční tempo růstu oproti předcházejícímu měsíci. 
 
Předstihové indikátory nejsou obzvláště optimistické – index Conference Board v dubnu 
mírně poklesl zejména díky měnovým podmínkám a nedostatku spotřebitelské důvěry. Ta se 
však v květnu zlepšila jak v současné tak i budoucí složce. Podobně i růst ve zpracovatelském 
průmyslu není příliš výrazný8.  
 
1.4  Středoevropské ekonomiky 
 
V prvním čtvrtletí 2005 došlo u všech tří ekonomik ke zpomalení tempa růstu, které i přesto 
zůstává vysoce nad průměrem eurozóny.  
 
Slovensko 
Slovenská ekonomika rostla v 1.Q 2005 ročním tempem 5,1 %. Přestože je to proti 
předchozímu čtvrtletí snížení o 0,7 p.b., zůstává Slovensko nejrychleji rostoucí zemí regionu. 
Růst je výsledkem zvýšení domácí poptávky (zejm. domácností) a investic, na něž měl 
důležitý vliv příliv zahraničního kapitálu. Na růstu spotřeby domácností (o 5,5 %) se 
podepsalo výrazné zvýšení reálných mezd (6,5 % v březnu).  
Trend v zahraničním obchodě z 1.Q dále pokračoval: deficit obchodní bilance za duben se 
prohloubil na 5 mld. SKK z 3,5 mld. v březnu a kumulativ deficitů obchodních bilancí za 
posledních 12 měsíců dosáhl 4,3 % HDP. V dubnu se zvýšila průmyslová výroba o 5,1 % (po 
březnovém 2% poklesu) a maloobchodní tržby téměř o 7 %. Celkový pozitivní 
makroekonomický vývoj vyznívá o to příznivěji, že současně s vysokým růstem produktu  
a snižováním nezaměstnanosti (z 15,3 % v dubnu 2004 na 11,9 % v dubnu letošního roku) se 
daří snižovat inflaci. Meziroční tempo růstu spotřebitelských cen kleslo v květnu na 2,4 %  
z 8,3 % před rokem a 2,7 % před měsícem. 
 
Polsko 
HDP se zvýšil v 1.Q 2005 pouze o 2,1 %, proti 3,9 % ve 4.Q 2004. Mezi příčiny nepříznivého 
výsledku patří zejména vysoká srovnávací základna a nízký růst investic (o 1 %) a osobní 
spotřeby. Právě slabá dynamika investic, které se měly dle očekávání díky dotacím z fondů 

                                                 
 
8   Hodnota indexu ve zpracovatelském průmyslu (šetření ISM) již 24. měsíc přesahovala 50 %, tedy ukazovala 

na růst celé ekonomiky i odvětví, přestože se index snížil na 51,4 bodů z 53,3 v dubnu. Index 
nezpracovatelského průmyslu se sice též snížil, ale již 26. měsíc zůstává nad 50% hladinou a tak indikuje 
pokračování růstu. 
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EU výrazně posílit, byla značným zklamáním. Nízký růst produktu zvýšil pravděpodobnost 
snižování sazeb polskou centrální bankou. Nepřesvědčivý výkon polské ekonomiky doplňuje 
pokles průmyslové výroby v dubnu o 1 % a snížení maloobchodních tržeb v tomto měsíci  
o více než 14 %. Nezaměstnanost se naproti tomu vyvíjí příznivě, proti minulému roku klesla 
v dubnu o 0,8 p.b. na 18,8 %. V květnu byl růst spotřebitelských cen 2,5 % a bylo to již osmé 
snížení tempa růstu cen v řadě. Další snížení pod 1,5% hladinu se čeká v létě. Obdobně se 
vyvíjely ceny výrobců, přičemž v květnu dosáhly záporných meziročních hodnot (-0,5 %).  
 
Maďarsko 
Maďarská ekonomika vzrostla v 1.Q 2005 meziročně o 2,9 %, ve 4.Q 2004 o 3,8 %. K tomuto 
výsledku přispěl vývoj čistého vývozu, spotřeby a investic. Průmyslová výroba rostla v dubnu 
téměř o 9 %, stavebnictví o 12 %. Avšak nezaměstnanost již desátý měsíc roste a v dubnu 
dosáhla 7,2 %. Tempo růstu spotřebitelských cen se v květnu snížilo na 3,6 % z 3,9 % 
v dubnu. Maďarská centrální banka opět snížila 21.6. svou měnověpolitickou sazbu  
o 0,25 p.b. na 7,0 %. 
 
1.5  Efektivní ukazatele 
 
Výhled růstu HDP v původních zemích EU v efektivním vyjádření byl přehodnocen mírně 
směrem dolů. V efektivním vyjádření dosáhl reálný růst v 1.Q 1,2 %. Mírně se mění 
předpověď inflace, která by neměla tolik klesat, a očekává se její ustálení na hladině 1,5 %. 
 
V nových členských zemích došlo v 1.Q k poklesu efektivního ukazatele růstu HDP na 3,7 %, 
což je nižší růst než očekával CF05. V delším horizontu však převažují očekávání urychlení 
reálného růstu až na 5,2 % v 1.Q 2006. Míra inflace v nových zemích poměrně rychle klesá 
pod tři procenta a nízkoinflační prostředí je očekáváno i v příštích obdobích. 
 
Původní země EU  (efektivní ukazatel, % mzr.) Nové země EU
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V květnu pokračovalo již druhý měsíc mírné oslabování celkového nominálního i reálného 
efektivního kurzu. Vůči novým členům EU se koruna v efektivním vyjádření po dubnovém 
nominálním a reálném posílení stabilizovala. 
 
Svět celkem (rok 2000 = 100, růst = apreciace) Nové země EU
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1.6  Cena ropy 
 
Ceny ropy na světových trzích  v květnu kopírovaly dubnový pokles, přičemž příčiny byly 
obdobné – vysoké dodávky ropy ze zemí OPEC a pokračující zvyšování zásob v USA. 
Průměrná cena ropy WTI činila v květnu 49,8 USD/barel a je menší než aktuální hodnota RS 
(52 USD/barel). Průměrná cena uralské ropy činila v květnu 44,2 USD/barel, což je o 3 % 
méně než v RS04 na druhé čtvrtletí 2005. Vývoj se obrátil na konci května, když převážil vliv 
informací o poptávce asijských zemí a USA, spojené s nečekaným poklesem amerických 
zásob surové ropy. Pro uklidnění situace sice OPEC přislíbil zvýšení těžby o 0,5 mil. barelů, 
to však trhy nepovažovaly za zavazující. Důležitým faktorem je jednak nabídka surové ropy 
(hrozba stávky olejářů v Norsku a otázka bezpečnosti v Nigérii stály za nejaktuálnějším 
růstem cen), a jednak kapacity rafinerií zpracovat surovinu na žádané produkty, zvláště 
během letního vrcholu motoristické sezóny. V polovině června se WTI vrací na hodnoty ze 
začátku dubna (nad 55 USD/barel). Průměr cen obou typů ropy za dosavadní část druhého 
čtvrtletí (k 23.6.) odpovídá předpokladům dubnové inflační prognózy. 
 
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 
 
Od začátku května posílil dolar vůči euru z 1,3 až na 1,2 USD/EUR (14.6.), což představuje 
posílení o přibližně 8 %. K oslabení eura přispěla politická nejistota v EU (zejména po 
odmítnutí Evropské ústavy v referendech ve Francii a v Nizozemí), očekávaný vývoj 
úrokového diferenciálu hovořící v neprospěch eura a  relativně slabší výkonnost ekonomiky 
eurozóny. Přesto ponechala ECB základní úrokové sazby na stávající úrovni a J.C. Trichet 
odmítl možnost snížení sazeb, na což značná část trhu spekulovala. Naopak projevy  
A. Greenspana potvrzují dobré vyhlídky ekonomiky USA, což je v souladu se současnou 
měnovou politikou postupného zvyšování sazeb. Posílení dolaru však může být pouze 
dočasné, neboť ekonomické indikátory nejsou ani v případě USA jednoznačné. Průměrná 
hodnota kurzu za dosavadní část druhého čtvrtletí (k 23.6.) činí 1,26 USD/EUR, což je o 3 % 
více než předpoklad aktuálního RS. 
 
Desetileté i dvouleté evropské výnosy pokračovaly od dubna v poklesu a dosáhly nová 
historická minima 3,2, resp. 2,2 %. Protože trhy spekulovaly na snížení sazeb ECB, výnosová 
křivka opět poklesla a došlo navíc k jejímu dalšímu mírnému zploštění. 
 
Dlouhodobé i krátkodobé úrokové diferenciály mezi korunovými a eurovými výnosy 
dosahovaly po celé sledované období relativně stabilních záporných hodnot. Desetiletý 
diferenciál se pohyboval okolo hodnoty -5 b.b. a dvouletý diferenciál okolo hodnoty -30 b.b. 
Trhem očekávaná budoucí trajektorie ročního Euriboru se ve srovnání s polovinou května 
posunula opět o cca 0,2 p.b. níže. Předpokládaná trajektorie ročního Priboru však poklesla 
více, což mělo za následek celkový pokles implikovaných rozpětí mezi jednoletým Priborem 
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a Euriborem na celém horizontu predikce. Na krátkém konci předpovědi tak došlo k mírnému 
sblížení tržních očekávání se základním scénářem 4. SZ.  
 
Rozdíl korunových a eurových výnosů (p.b.)                  Implikovaná rozpětí CZK 1Y – EUR 1Y (p.b.) 

 
 
 
2  Vývoj veřejných rozpočtů 
 
Oproti minulé SZ dochází k výraznému posunu v náhledu na vývoj veřejných financí v letech 
2005 a 2006 směrem k nižším deficitům (podrobněji viz další část textu „Detailnější popis 
stávajících fiskálních úvah“). Pro rok 2005 předpokládáme peněžní schodek ve výši 2,0 % 
HDP (oproti 2,9 % HDP v minulé SZ) a pro rok 2006 ve výši 1,8 % HDP (oproti 2,8 % HDP 
v minulé SZ). Pokles sald v obou letech je způsoben zpřesněním náhledu na výdajovou stranu 
veřejných rozpočtů. Na příjmové straně se naopak naplňují dosavadní předpoklady změn 
přímých (snížení DPFO) i nepřímých daní (mírné posunutí účinnosti zvýšení spotřebních 
daní), které již dubnová makroekonomická predikce obsahovala.    
 
Změna náhledu na fiskální vývoj nás posouvá k alternativě méně expanzivní fiskální politiky 
v letošním roce a mírně restriktivní v roce 2006. Odhad aproximace fiskálního impulzu se 
snížil pro rok 2005 z +0,6 p.b. na +0,2 p.b. a pro rok 2006 klesl z 0 p.b. na -0,1 p.b. Změna 
peněžního salda se projevila i v meziroční změně cyklicky očištěného primárního deficitu 
(ukazatel fiskální pozice): v roce 2005 se fiskální pozice snížila z -0,6 p.b. na -1,7 p.b.  
a v roce 2006 klesla z -0,1 p.b. na -0,2 p.b. 
 

2003 2004
6.SZ 4.SZ 5.SZ 6.SZ 4.SZ 5.SZ 6.SZ 4.SZ 5.SZ 6.SZ

Deficit vládního sektoru           
(cash bez ČP a TI)       v % HDP 3.9% 3.4% 3.7% 3.7% 2.9% 2.9% 2.0% 2.8% 2.8% 1.8%
Deficit vládního sektoru                 
(ESA 95, ČNB)            v % HDP 11.6% 3.0% 3.0% 3.0% 4.0% 4.0% 3.1% 3.8% 3.8% 2.8%
Fiskální pozice                                
(mzr. změna cykl. oč.prim.salda) 0.0 p.b.  -0.7 p.b.  -0.7 p.b. -0.4 p.b.  -0.6 p.b.  -0.6 p.b -1.7 p.b.  -0.1 p.b.  -0.1 p.b. -0.2 p.b.
Aproximace fiskálního impulsu +0.1 p.b.  -0.9 p.b. -0.9 p.b. -0.9 p.b.  +0.6 p.b.  +0.6 p.b. +0.2 p.b. 0.0 p.b. 0.0 p.b. -0.1 p.b
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Ve srovnání s minulou SZ došlo i k úpravě peněžního schodku pro rok 2004, který se zhoršil 
z původních 3,4 % HDP na 3,7 % HDP. Podle informací obsažených ve Státním závěrečném 
účtu byly výsledky hospodaření mimorozpočtových fondů9 a místních rozpočtů proti 
původním předpokladům horší. Informace o vývoji těchto segmentů vládního sektoru byla již 
zapracována do schodku ESA95 ve 4. SZ, a proto je změna promítnuta pouze do peněžního 
schodku, který tuto informaci neobsahoval. 
 

Detailnější popis stávajících fiskálních úvah 
 
Nový náhled na vývoj hospodaření veřejného sektoru v roce 2005 a 2006 je výsledkem řešení 
problému, který se objevil již při zpracování 4. SZ. Fiskální prognóza ČNB, primárně tvořena 
v metodice GFS, implikovala značný nárůst vládní spotřeby, který se z pohledu krátkodobé 
prognózy v metodice ESA95 jevil jako nereálný. Tento problém byl nejdříve přisuzován 
metodickému hledisku, tj. byla vyslovena hypotéza, že se může jednat o metodický problém 
při transformaci údajů fiskální projekce v cash do projekce v metodice národních účtů. 
Proběhla řada schůzek s MF a ČSÚ, které však nepřinesly vysvětlení. Proto jsme se  vrátili 
k analýze všech dostupných fiskálních údajů, především pak údajů z makroekonomické 
lednové a dubnové prognózy MF. Nová podrobná analýza těchto údajů přinesla následující 
zjištění, která dokládají dle našeho názoru nerealistickou trajektorii v celkových výdajích 
vládního sektoru, zvláště pak ve výdajích na nákupy zboží a služeb. 
 
Přírůstky celkových vládních výdajů v letech 2004 a 2005 (mld. Kč) 
 
         2004  2005 
 
Původní návrh státního rozpočtu na rok 2005   95    82 
Lednová makroekonomická predikce MF   60  125 
Dubnová makroekonomická predikce MF   45  139 
 
 
Největší nárůst se odehrává v oblasti výdajů vlády na ostatní neinvestiční  nákupy zboží  
a služeb. Jedná se o výdaje na režijní spotřebu organizací (vodné, stočné, energie a ostatní 
platby za služby).  
 
Přírůstky výdajů vlády na ostatní neinvestiční nákupy zboží a služeb v letech 2004 a 2005 
(mld. Kč) 
 
         2004  2005 
 
Původní návrh státního rozpočtu na rok 2005   12  37 
Lednová makroekonomická predikce MF     1  47 
Dubnová makroekonomická predikce MF   -6  57 
 

                                                 
 
9   Na základě informací obsažených ve Státním závěrečném účtu za rok 2004 lze konstatovat, že na rozdíl od 

minulých let fondy již lépe naplňují své záměry ve výdajích. U největšího Státního fondu dopravní 
infrastruktury nebylo čerpáno v roce 2004 pouze 2,5 mld. Kč na rozdíl od let 2002 – 2003, kdy tato částka se 
pohybovala ve výši cca 8 – 9 mld. Kč.  
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Předpokládané minulé přírůstky ostatních neinvestičních nákupů za zboží a služby se 
s ohledem na jejich vývoj (viz. tab.) nejeví realisticky. Za prvních pět měsíců letošního roku 
je rozpočtový záměr SR v případě těchto výdajů plněn ve výši cca. 20 %. 
 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
skutečnost skutečnost skutečnost skutečnost skutečnost skutečnost predikce

nákupy zboží a služeb v mld. Kč 97.2 109.3 107.5 125.5 122.7 118.5 176.0
přírůstek v mld. Kč 12.1 -1.8 18.0 -2.8 -4.2 57.5
nárůst v % 112.4 98.4 116.7 97.8 96.6 148.5  
 
Již počátkem t.r. ČNB upozornila MF (mimořádné jednání ve Smilovicích) na permanentní 
podhodnocování rozpočtových záměrů vlády ve smyslu lepšího skutečného než 
rozpočtovaného výsledku a nutnost reflektovat v predikci roku 2005 skutečný vývoj v roce 
2004 a v předchozích letech. Rozdíl mezi rozpočtovými záměry vlády a výslednou 
skutečností v uplynulých třech letech je zřejmý z následující tabulky (metodika cash upravená 
o rezervní fondy). 
 

predikce skutečnost predikce skutečnost predikce skutečnost
schodek v % 4,3 3,7 6,7 3,9 6,2 2,8
schodek menší o (p.b.) -0,6 -2,8 -3,4
Predikce - první odhad MF pro příslušný rok (říjnová predikce = materiál o SR)

2002 2003 2004

 
 
Domníváme se, že podhodnocování rozpočtových záměrů odráží celkové výchozí nastavení 
reformních záměrů vlády, které nebyly v následujících letech výrazněji korigovány  
o skutečný vývoj. Z následujícího grafu je zřejmé, že dochází k postupnému vylepšování 
hospodaření veřejného sektoru na výrazně příznivější hladině, než bylo původně uvažováno,  
a to i přes absenci zásadních škrtů na výdajové straně.  
 

Vývoj salda veřejných rozpočtů v metodice GFS 
(v % na HDP; skutečnost a predikce ČNB je včetně vlivu rezervních fondů)  
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Výrazné nenaplňování vládou deklarovaných rozpočtových záměrů vede k otázce o celkové 
kontrole nad rozpočtovým procesem vlády, na což upozornila i nedávná mise MMF. Naše 
zkušenosti z jiných zemí dokládají, že jakkoliv se predikce centrálních bank objektivně 
odchylují od vládních predikcí na příjmové straně (důsledek rozdílných makroekonomických 
prognóz příp. rozdílných náhledů na vazbu mezi vývojem makroekonomických veličin  
a rozpočtovými příjmy), na výdajové straně se tak děje minimálně nebo pouze v případech 
místních vlád, kde má centrální vláda menší přímou kontrolu nad jejich výdaji. V ČR však 
dochází k výrazně odlišnému vývoji i na úrovni ústřední vlády, kde by schopnost vlády 
realizovat zákonem schválené výdaje měla být největší. Oproti jiným zemím se česká vláda 
navíc neodchyluje v realizovaných výdajích ve smyslu jejich překračování, ale výrazného 
nenaplnění, což je velmi ojedinělá situace. 
 
Na vzniklou situaci reagujeme dalším snížením výdajů vlády v predikci ČNB oproti výdajům 
schváleným v rozpočtové dokumentaci. V dubnové fiskální predikci jsme snížili výdaje vlády 
o 25 mld. Kč, aktuálně tyto výdaje snižujeme o dalších 25 mld. Kč. Přírůstek vládních výdajů 
by měl dosáhnout v roce 2005 89 mld. Kč a je ve srovnání s předchozími dvěma lety stále cca 
dvojnásobný.  
 
Ve fiskální oblasti tak i nadále čelíme značným nejistotám ohledně budoucího vývoje. 
V rámci prací na 7. SZ budou tyto nejistoty posouzeny i z pohledu širších implikací pro 
makroekonomickou prognózu ČNB, především jak dále pracovat s fiskálními předpoklady. 
V zásadě přichází v úvahu dva přístupy. Buď i nadále usilovat o co nejpřesnější fiskální 
predikci, která se však vzhledem k nejistotám může často měnit, a nebo přijmout předpoklad 
o výrazných nejistotách budoucího fiskálního vývoje a  v makroekonomické predikci pracovat 
s neutrálním působením fiskální politiky státu na ekonomický vývoj (doprovázený 
příslušnými citlivostními analýzami). 
 

Aktuální výsledky hospodaření státního rozpočtu 
 
Deficit státního rozpočtu za období leden až květen 2005 dosáhl 27,0 mld. Kč. Oproti konci 
dubna t. r., kdy schodek činil 22,5 mld. Kč, došlo k prohloubení deficitu o 4,5 mld. Kč. 
Příjmy státního rozpočtu za měsíc květen představovaly 55,4 mld. Kč, tj. méně než byl 
průměrný měsíční příjem za předchozí čtyři měsíce (67,2 mld. Kč). Obdobně květnové výdaje 
ve výši 59,9 mld. Kč nedosáhly průměrné měsíční hodnoty předchozích měsíců  
(72,9 mld. Kč).  
 
V meziročním srovnání je současný schodek menší o 18,4 mld. Kč (ke konci května 2004 
činil deficit 45,4 mld. Kč). Tento výsledek je však ovlivněn převedením cca 17,0 mld. Kč  (od 
počátku roku do konce května) z rezervních fondů do příjmů jednotlivých kapitol. Meziroční 
srovnatelný přírůstek příjmů (korigovaný o vliv novely zákona o rozpočtovém určení daní) 
činil 14,2 %, přírůstek výdajů 6,7 %. U daňových příjmů došlo v květnu (po poklesu 
v předchozích dvou měsících) k nárůstu inkasa DPH o 7,0 %. Výrazné přírůstky jsou nadále 
zaznamenávány u příjmů ze spotřebních daní (+25,3 %) a DPPO (+20,8 %). Meziroční 
přírůstek DPFO byl mírnější, cca 7,5 %. Nedaňové a kapitálové příjmy ve srovnání se stejným 
obdobím roku 2004 vzrostly zejména zásluhou výše zmíněného převodu prostředků 
z rezervních fondů do příjmů státního rozpočtu. Příjmová strana rostla i v důsledku přílivu 
kompenzačních plateb z rozpočtu EU cca 4,5 mld. Kč (od počátku roku 7,7 mld. Kč, do 
května loňského roku ještě nebyly tyto platby v rozpočtu). 
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V meziročním srovnání byl růst výdajové strany státního rozpočtu ve sledovaném období 
podpořen – vedle nově zařazených položek „fond státních záruk“ a „odvody do rozpočtu EU“ 
– především nárůstem neinvestičních transferů územním rozpočtům (+12,1 %,  
tj. +5,3 mld. Kč), sociálních dávek (+7,9 %, tj. +10,2 mld. Kč) a platů zaměstnanců ve 
vládním sektoru (+11,3 %, tj. + 2,7 mld. Kč). V samotném měsíci květnu se mezi výdaje 
většího rozsahu řadila předsunutá platba státu ve prospěch VZP ve výši 2,8 mld. Kč (o tuto 
částku budou kráceny platby státu na sociální a zdravotní pojištění v červenci a srpnu)  
a odvod zdrojů do rozpočtu EU ve výši cca 2,9 mld. Kč (od počátku roku 11,4 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 květen 2005 
schodkem ve výši 27,3 mld. Kč. Meziročně porovnatelný výsledek je tak lepší o 9,3 mld. Kč 
(viz tabulka):   

SR 2005               Skutečnost
zákon  1 -5 / 04  1 - 5 / 05  3 - 2  3 - 1

1 2 3 4 5
SR běžné hospodaření v mld. Kč -83,6 -45,4 -27,0 18,4 56,6
v tom: čerpání úvěru EIB -11,8 -2,5 -0,8 1,7 11,0
            úhrada ztráty ČKA 0,0 -7,4 0,0 7,4 0,0
           operace státních aktiv 0,8 1,1 1,1 0,0 0,3
           vlastní běžné hospodaření SR -72,6 -36,6 -27,3 9,3 45,3
Pramen: účty vedené u ČNB

Rozdíl
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IV. VÝVOJ ENDOGENNÍCH VELIČIN 
 
1 Trh práce 
 
UKAZATEL OBDOBÍ PREDIKCE SKUTEČNOST
Míra nezaměstnanosti - ke konci období podle MPSV (v %) květen 2005 9.5 9.4
Míra nezaměstnanosti - ke konci období podle MPSV (v %)*/ květen 2005 . 8.6
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 ve sled. org. (mzr. změna v %) I/05 6.3 5.8
z toho: v podnikatelské sféře (mzr. změna v %) I/05 5.1 4.9
             v nepodnikatelské sféře (mzr. změna v %) I/05 10.7 8.9
Průměrná nominální mzda v průmyslu (mzr. změna v %) duben 2005 . 3.8
Průměrná nominální mzda ve stavebnictví (mzr. změna v %) duben 2005 . 3.5
*/ Podle nové metodiky  
Pramen: MPSV, ČSÚ 
 
Aktuální údaje nedávají podnět ke změně pohledu na vývoj hlavních indikátorů trhu 
práce v roce 2005 v porovnání s prognózou ze 4. SZ.  
 
Údaje VŠPS o vývoji zaměstnanosti v 1. čtvrtletí 2005 jsou ve shodě s predikcí ze 4. SZ  
a potvrzují pokračování růstu zaměstnanosti započatého v předchozím čtvrtletí. Zvyšující se 
počet zaměstnanců včetně členů produkčních družstev (meziročně o více jak 60 tis. osob) se 
koncentroval do odvětví stavebnictví a nepodnikatelské sféry (především ve vzdělávání  
a zdravotnictví).  
 
Souběžně s růstem počtu zaměstnanců klesá registrovaná míra nezaměstnanosti, která se 
v květnu letošního roku v porovnání s předchozím měsícem ve staré metodice snížila  
o 0,4 procentního bodu. V porovnání s predikcí ze 4. SZ byl rozdíl zanedbatelný (menší než 
0,1 p.b.). Zvyšuje se poptávka po práci, což je patrné z pokračujícího růstu počtu nově 
hlášených volných pracovních míst na úřadech práce. Na jedno volné pracovní místo 
v současné době připadá nejnižší počet uchazečů (8,7) za poslední tři roky. Snižování 
registrované nezaměstnanosti je převážně cyklického charakteru (viz Beveridgeovu křivka). 
Po sezónním očištění se nadále registrovaná míra nezaměstnanosti mírně snižuje. Aktuální 
údaje o vývoji zaměstnanosti v 1. čtvrtletí 2005 a údaje o registrované nezaměstnanosti 
v květnu 2005 potvrzují předpoklady ze 4. SZ o vývoji zaměstnanosti a nezaměstnanosti 
v letošním roce. 
 
V prvním čtvrtletí letošního roku se v porovnání s předchozím čtvrtletím zpomalil meziroční 
růst průměrných nominálních mezd v národním hospodářství. Ve sledovaných organizacích 
vzrostla průměrná nominální mzda o 5,8 %, zatímco v minulém čtvrtletí byl meziroční růst 
mezd o 0,5 procentního bodu vyšší. V reálném vyjádření vzrostla průměrná mzda o 4,1 %.  
 
Nižší tempo růstu mezd bylo ovlivňováno podnikatelskou sférou, podílí se cca 80 % 
v souboru všech sledovaných subjektů. V podnikatelské sféře se v 1. čtvrtletí letošního roku 
zpomalil meziroční růst nominálních mezd v porovnání s předchozím čtvrtletím  
o 1,4 procentního bodu na hodnotu 4,9 % (predikce ze 4. SZ předpokládala nárůst o 5,1 %). 
Dynamika růstu mezd v podnikatelské sféře byla nejnižší za posledních deset let.  
S nižším růstem mezd v podnikatelské sféře počítala 4. SZ zejména v souvislosti 
s očekávaným nižším fondem pracovní doby v důsledku chřipkové epidemie, která se  
v 1. čtvrtletí roku 2004 nekonala a ovlivnila tak srovnávací základnu směrem vzhůru. V 5. SZ 
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byla naše prognóza potvrzována publikovanými údaji o vývoji mezd v odvětví průmyslu  
a stavebnictví v 1. čtvrtletí 2005. Z údajů o mzdovém vývoji v odvětvích je patrné 
pokračování mírného růstu průměrné mzdy v podnikatelské sféře i ve 2. čtvrtletí. V dubnu se 
průměrná nominální mzda zvýšila meziročně v průmyslu o 3,8 % a ve stavebnictví o 3,5 %. 
 
V nepodnikatelské sféře se v 1. čtvrtletí 2005 meziročně zvýšila průměrná nominální mzda  
o 8,9 % (v předchozím čtvrtletí nárůst o 6,4 %). Skokový vývoj mezd v nepodnikatelské sféře 
probíhá v návaznosti na realizaci příslušných opatření vlády a možnosti státního rozpočtu. Od 
ledna letošního roku došlo k nárůstu platů ve veřejném sektoru u vybraných profesí – byly 
zvýšeny platové tarify pro příslušníky Policie, Vězeňské služby, Hasičského sboru, Celní 
správy apod. Predikce ze 4. SZ předpokládala meziroční nárůst průměrných mezd v této sféře 
o 10,7 %. Téměř shodný růst byl ve skutečnosti vykázán ve veřejné správě a obraně (nárůst  
o 11,0 %). Na rozdílu skutečnosti v porovnání s predikcí se tak podílel především nižší než 
očekávaný meziroční nárůst mezd v odvětví zdravotnictví a vzdělávání, kde se růst mezd 
pohyboval jen kolem 6 %.  
  
Růst hrubého domácího produktu spolu s umírněným zvyšováním mezd vedl v 1. čtvrtletí 
2005 pouze k mírnému zvýšení NJMN v národním hospodářství. Podle statistiky mezd 
z národních účtů se NJMN v 1. čtvrtletí 2005 zvýšily jen o 0,7 %. Umírněné tempo mzdového 
růstu zaznamenal v dubnu 2005 i průmysl. Produktivita práce zde vzrostla o 8 % a NJMN se 
snížily o 3,9 %. 
 
Vývoj registrované nezaměstnanosti a Beveridgeova křivka (sez. očištěné údaje) 
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2 Ekonomický růst a jeho složky 
 
 
Meziroční reálný růst v % Období Predikce Skutečnost 
Hrubý domácí produkt 1. čtvrtletí 2005 4,1 4,4 
Spotřeba domácností 1. čtvrtletí 2005 2,0 1,3 
Spotřeba vládních institucí 1. čtvrtletí 2005 -1,7 -3,8 
Tvorba hrubého fixního kapitálu 1. čtvrtletí 2005 8,3 5,5 
Reálný vývoz zboží a služeb 1. čtvrtletí 2005 16,5 17,9 
Reálný dovoz zboží a služeb 1. čtvrtletí 2005 14,1 12,1 
Reálný čistý vývoz (mld. Kč) 1. čtvrtletí 2005 -45,1 -27,2 
Průmyslová výroba duben 2005 - 5,7 
Stavební výroba duben 2005  -29,5 
Tržby v maloobchodu duben 2005  2,7 
 

Čtvrtletní národní účty HDP v 1. čtvrtletí 2005 
 
Mezičtvrtletní růst reálného HDP očištěného o vliv sezónní složky včetně vlivu pracovních 
dní dosáhl v 1. čtvrtletí 2005 1,1 % (prognóza ze 4. SZ 2005 1,0 %) a zachoval si stabilní 
dynamiku předchozích  čtvrtletí. V meziročním srovnání s revidovanými údaji za rok 2004 
růst mírně zpomalil na 4,4 %10. Odhad ČSÚ včetně revize dat tedy nepotvrdil předchozí 
signály o zpomalení mzr. růstu HDP v 1. čtvrtletí, odvozené z dílčích předstihových  
a koincidenčních ukazatelů, včetně údajů z nabídkové strany. 
 
Vývoj výdajových složek sledoval trend předcházejících čtvrtletí. Reálné vývozy – i přes 
citelné oslabení zahraniční konjunktury a pokračující posilování reálného devizového kurzu  – 
zůstaly i nadále nejrychleji rostoucí složkou agregátní poptávky. V meziročním vyjádření sice 
došlo v 1. čtvrtletí k částečnému zpomalení exportní dynamiky, ze sezónně očištěných dat 
však vyplývá naopak zvýšení vývozu oproti předchozímu čtvrtletí, zatímco ve 2. polovině 
minulého roku reálný vývoz mezikvartálně spíše stagnoval. V 1. čtvrtletí pokračovalo 
zhoršování směnných relací, které se – společně se zpomalením růstu domácí poptávky – při 
daných nominálních obratech významně promítlo do zvýšení předstihu dynamiky reálných 
vývozů před dovozy a následně do meziročního snížení deficitu čistého vývozu. 
 
Růst tvorby hrubého fixního kapitálu zůstal i nadále nejvyšší ze všech poptávkových 
komponent, i když v porovnání s předchozími čtvrtletími dochází k jeho částečnému 
zpomalení. Výraznější změny však vykazují jednotlivé složky agregátu. Jestliže v minulém 
roce se na zvýšení HTFK nejvíce podílela nebytová výstavba, v 1. čtvrtletí letošního roku 
představovaly hlavní tahouny investiční aktivity nákupy dopravních prostředků a strojů  
a bytová výstavba, zatímco objem investic do nebytových staveb meziročně poklesl. 
 
Podobně jako v předcházejících čtvrtletích růst celkové spotřeby a její příspěvek k dynamice 
celkové domácí poptávky zůstal nadále nízký díky dalšímu zpomalení růstu spotřeby 
domácností a pokračujícímu poklesu spotřeby vládních institucí.  
 
                                                 
 
10  Odchylka od dubnové prognózy ve výši 0,3 procentního bodu byla částečně způsobena snížením úrovně HDP 

v prvním čtvrtletí roku 2004 v důsledku revize. V absolutním vyjádření činí odchylka od dubnové prognózy 
pouze 0,5 mld. Kč.  
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Z pohledu zdrojů reálného HDP přispěl k růstu přidané hodnoty nejvíce sektor služeb 
(jmenovitě obchod, opravy motorových vozidel a finanční sektor), zatímco meziroční 
přírůstek přidané hodnoty v sektoru průmyslu se citelně zpomalil. Struktura růstu zdrojů HDP 
tak není zcela v souladu s intuitivním předpokladem, že zvýšení agregátní poptávky –  tažené 
především vysokou dynamikou vývozu zboží – by za jiných okolností generovalo největší 
přírůstek přidané hodnoty hlavně v sektoru průmyslové výroby (průmyslová produkce tvoří 
naprosto dominantní část vývozu zboží).  
 

Revize národních účtů za roky 2003 a 2004 
 
Současně s odhady národních účtů za 1. čtvrtletí 2005 zveřejnil  ČSÚ jejich revidované řady 
za období 2003 až 2004. Odhad meziročního reálného růstu HDP za rok 2003 byl snížen 
z původních 3,7 % na 3,2 % a za rok 2004 naopak zvýšen ze 4,0 % na 4,4 %. Současně byl 
revidován růst HDP i za všechna čtvrtletí roku 2003 a 2004 (viz graf).   
 
Nutno podotknout, že aktuální zpřesnění historických řad národních účtů posunulo meziroční 
tempo růstu HDP v roce 2003 přibližně na stejnou úroveň, která byla platná do revize 
provedené na podzim minulého roku11. V důsledku poslední úpravy došlo k výraznému 
snížení původně velmi vysokého mezičtvrtletního růstu sezónně očištěného reálného HDP  
v 1. čtvrtletí roku 2003, pro který nebylo snadné najít uspokojivé vysvětlení s využitím 
standardních poptávkových faktorů. Z pohledu roku 2004 došlo především k zásadní revizi 
směnných relací, která se společně se symetrickou úpravou hodnoty vývozů a dovozů 
promítla do snížení deficitu reálného čistého vývozu o 18 mld. Kč. Pozitivní příspěvek 
zahraničního obchodu k růstu HDP byl protisměrně kompenzován snížením odhadovaného 
růstu hrubé tvorby kapitálu a spotřeby domácností. Zvýšení dynamiky růstu HDP v roce 2004 
je tudíž primárně důsledkem snížení základny roku 2003. 
 

Revize národních účtů HDP v období 2003 až 2004 

mzr v % před rev. po rev. změna před rev. po rev. změna

Spotřeba domácností 4.9 4.6 -0.3 2.4 2.0 -0.4
Spotřeba vlády 4.2 3.8 -0.4 -3.2 -2.0 1.2
Hrubá tvorba fixního kapitálu 4.8 4.7 -0.1 9.1 7.6 -1.5
Vývoz zboží a služeb 7.3 7.5 0.2 20.9 21.9 1.0
Dovoz zboží a služeb 7.9 7.9 -0.1 18.5 18.4 -0.1
HDP 3.7 3.2 -0.5 4.0 4.4 0.4

2003 2004

Pramen: ČSÚ  
 

Významné posuny srovnávací základny oběma směry potvrzují naši rezervovanost 
k vytváření zásadních závěrů na základě meziročních odhadů národních účtů. Naopak větší 
váhu při hodnocení aktuálního vývoje přikládá predikční aparát srovnání na základě 
propočtené výstupové mezery a event. mezikvartální dynamiky sezónně očištěných údajů, 
jejichž vypovídací schopnost je vyšší a je revizemi zasažena méně než zmíněné meziroční 
odhady.   
 
 

                                                 
 
11   Říjnová revize posunula odhad růstu HDP v roce 2003 z 3,2 % na 3,7 %.  
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Vývoj HDP (mzr. v %) Vývoj HDP (sez.oč., mezikvartálně v %) 
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Vývoj směnných relací zboží a služeb (mzr. v %) 

-6.0

-4.0

-2.0

0.0

2.0

4.0

6.0

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

ToT - původní a prognóza

ToT - skutečnost a revize

 
Pramen: ČSÚ, prognóza ČNB ze 4. SZ 2005  
 

Čtvrtletní národní účty sektoru domácností v 1. čtvrtletí 2005 
 
Reálná spotřeba domácností zaznamenala v 1. čtvrtletí 2005 mzr. nárůst ve výši 1,3 %, který 
byl výsledkem mzr. růstu nominálních spotřebních výdajů o 2,5 % při mzr. zvýšení cenové 
hladiny měřené deflátorem spotřeby domácností o 1,2 %. Tempo růstu nominální spotřeby 
(2,5 %) poněkud zpomalilo oproti hodnotám roku 2004 v důsledku výrazného mzr. růstu 
hrubé míry úspor na 9,6 % (o 1,5 p.b.), zatímco dynamika nominálního disponibilního 
důchodu ve výši 4 % zůstala zhruba na úrovni roku 2004. Růst míry úspor v 1. čtvrtletí 2005 
byl dán při téměř shodném absolutním mzr. zvýšení přírůstku finančních aktiv i finančních 
pasiv zejména zvýšením přírůstku stavu zásob a cenností a zvýšenou tvorbou hrubého fixního 
kapitálu v sektoru domácností (týká se jak domácností jako spotřebitelských jednotek, tak 
živnostníků a podnikatelů).  
 
Mezi běžnými příjmy v rámci disponibilního důchodu zaznamenaly náhrady zaměstnancům 
solidní mzr. růst ve výši 4,9 %, sociální dávky nenaturální povahy vykázaly rovněž relativně 
rychlou dynamiku ve výši 6,6 %, zatímco hrubý provozní přebytek a smíšený důchod vzrostly 
meziročně jen symbolicky (0,1 %). Celkově pak běžné příjmy stouply o 4 %. Běžné výdaje 
sektoru domácností mzr. vzrostly o 3,9 %.  
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Vývoj reálné spotřeby v uplynulém období v zásadě kvalitativně odpovídá našemu hodnocení 
a prognóze z předchozích situačních zpráv. Dynamika spotřeby na mzr. i mzkv. bázi po 
sezónním očištění zaznamenává postupný pokles v průběhu roku 2004 a na počátku 2005. 
Toto zpomalování souvisí jednak s vývojem reálného disponibilního důchodu, který zejména 
v roce 2004 zpomaloval svůj růst vlivem rostoucí míry inflace na pozadí postupně mírně 
klesající dynamiky nominálních zdrojů financování spotřeby. Současně se na vývoji spotřeby 
v druhé polovině roku 2004 a na počátku 2005 podepsal zpožděný vliv vysokých reálných 
úrokových sazeb z roku 2003. Jejich restriktivní působení na vývoj spotřeby kulminuje 
v souladu s empirickými odhady se zpožděním cca 5 – 7 čtvrtletí na přelomu loňského  
a letošního roku.12 S tím v souladu je pozorovaný vývoj míry úspor, která podle nových údajů 
vykazuje postupně zrychlující růst počínaje 3. čtvrtletím roku 2004.   
 
Indikátory nabídkové strany ekonomiky ve 2. čtvrtletí 2005 
 
Ukazatele nabídkové strany – obdobně jako v předchozím měsíci – signalizovaly mírná 
rizika zpomalení růstu ekonomiky v průběhu letošního roku, zejména v souvislosti se 
zpomalením dynamiky zakázkového krytí v průmyslu v prvních čtyřech měsících roku  
a vývojem stavebních povolení. Výsledky konjunkturálních šetření, signalizující 
prohlubování podnikatelského pesimismu,  tato rizika zvyšují.  
 
Průmyslová produkce. V dubnu objem průmyslové produkce meziročně vzrostl o 5,7 %  
(u zpracovatelského průmyslu o 5,8 %). Objem nových zakázek v průmyslových podnicích 
v dubnu meziročně vzrostl o 4,3 %. Objem zakázek ze zahraničí se přitom meziročně zvýšil  
o 11,9 %, objem tuzemských zakázek naopak poklesl o 8,5 % (v 1. čtvrtletí roku objem 
tuzemských zakázek meziročně poklesl a objem zahraničních zakázek zhruba stagnoval). 
 
Stavební výroba meziročně poklesla ve srovnatelných cenách o 29,5 %. Tento výsledek byl – 
obdobně jako v březnu – především důsledkem vlivu srovnávací základny (v dubnu 2004 
dosáhl meziroční růst cca 60 % v důsledku předfakturace před přeřazením stavební výroby do 
základní sazby DPH k 1. 5. 2004). Počet vydaných stavebních povolení v dubnu meziročně 
opět poklesl, a to o 17,0 %, orientační náklady staveb podle vydaných stavebních povolení 
přitom poklesly o 14,0 % (v běžných cenách). Počet nově povolených bytů se meziročně 
snížil o 15,5 %. Za leden až duben byl počet vydaných stavebních povolení o 10,0 % nižší ve 
stejném období roku 2004, orientační hodnota povolených staveb vzrostla pouze mírně  
(o 6,3 % v běžných cenách), počet nově povolených bytů byl o 3,2 % nižší než v lednu – 
dubnu 2004. 
 
Tržby v maloobchodě včetně motoristického segmentu meziročně vzrostly o 2,7 % (v rámci 
toho tržby v samotném maloobchodě o 1,0 %). 
 
Konjunkturální šetření. 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, a dále v květnu na 104,2 bodu, což představuje 16ti měsíční 
minimum. Na 12ti měsíčním minimu se ocitl souhrnný indikátor důvěry, naopak očekávání 

                                                 
 
12  Doprovodným, ale současně z části hypotézu o vlivu přísných sazeb popírajícím důvodem pro vysvětlení 

vývoje spotřeby může být teze, že spotřeba domácností klesá z důvodů pozorované relativně rychle rostoucí 
investiční činnosti v sektoru domácností (investice do bytů a domů financované z části z hypotéčních úvěrů). 
Zde by naopak platilo, že nízké reálné úrokové sazby v roce 2004 a 2005 relativně velmi rychle stimulovaly 
tento typ investiční činnosti domácností, což vedlo k odčerpávání disponibilních zdrojů pro financování 
jejich spotřeby (z titulu čerpání vlastních prostředků při nákupech nemovitostí vstupujících do HTFK  
a splátek úvěrů, které jsou formou úspor).  
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spotřebitelů se v květnu oproti předchozím cca 12 měsícům výrazně zlepšila. 
 
Finanční výsledky nefinančních podniků  
 
Výsledky hospodaření nefinančních podnikatelských subjektů se 100 a více zaměstnanci za  
1. čtvrtletí 2005 ukázaly zpomalení růstu přidané hodnoty v běžných cenách (o 2,7 %)  
i celkového hospodářského výsledku před zdaněním, který se meziročně zvýšil pouze  
o 0,6 %. Provozní přebytek meziročně poklesl o 1,3 %, růst hospodářského výsledku byl tak 
zajišťován hospodářským výsledkem z jiných než hlavních činností. Meziroční pokles 
provozního přebytku byl důsledkem rychlejšího růstu výkonové spotřeby (11,0 %) ve 
srovnání s růstem výkonů bez obchodní marže (8,7 %), naopak růst osobních nákladů  
(o 5,5 %) a odpisů (2,5 %) byl tlumícím prvkem růstu nákladů. Vzrostla tak materiálová 
náročnost produkce, zatímco podíl osobních nákladů na produkci dále klesal. 
 
Uvedený vývoj měl významné strukturální aspekty, meziročně poklesl zisk, jak u národních 
soukromých subjektů, tak i u podniků pod vlivem zahraničního kapitálu. Pouze veřejné 
nefinanční podniky vytvořily vyšší zisk než v 1. čtvrtletí 2004. Pokud jde o odvětví, pokles 
zisku vykázal zpracovatelský průmysl a doprava, v rámci zpracovatelského průmyslu se 
jednalo především o výrobu dopravních prostředků a o výrobu elektrických a optických 
přístrojů. Naopak výrazně se zvýšil zisk podniků v průmyslu výroby kovů, hutních  
a kovodělných výrobků. Výrazná odvětvová diferenciace a pokles zisku v odvětvích pod 
zahraničním kapitálem – vyrábějící především na export – mohla být částečně ovlivněna 
předchozím posilováním devizového kurzu. Nelze však vyloučit, že v případě obou 
jmenovaných odvětví šlo o daňovou optimalizaci na nadnárodní úrovni. 
 
Mírně se v porovnání se stejným čtvrtletím minulého roku zhoršily i kvalitativní ukazatele: 
rentabilita vlastního kapitálu se snížila z 3,4 % na 3,2 %, snížila se i rentabilita nákladů (ze 
6,5 % na 6,0 %). Při nárůstu vlastního kapitálu (o 7,7 %) se snížil podíl cizích zdrojů na 
celkových pasivech firem. Obrat kapitálu byl zhruba stejný jako před rokem, snížila se však 
rentabilita tržeb. Po několika letech se opět zvýšil počet ztrátových podniků, které  
v 1. čtvrtletí tvořily cca 37,0 % všech sledovaných nefinančních podniků, tyto firmy přitom 
zaměstnávaly přes půl milionu zaměstnanců. Nepatrně se zvýšil i rozsah dlužných mezd 
podniků, dosahující zhruba 0,4 mld. Kč. 
 
 Vybrané finanční ukazatele za 1. čtvrtletí 2005 
 (za nefinanční podniky a korporace se 100 a více zaměstnanci)

Ukazatele
2005 2004 2005 2004

Výnosy celkem 1110.0 1011.6 9.7 Rentabilita nákladů (zisk/náklady) 6.00 6.50 -0.50
Výkony celkem 805.7 743.2 8.4 Rentab. vlast. kapitálu (zisk/vl.kapitál) 3.20 3.40 -0.20
Náklady celkem 1047.7 949.6 10.3 Rentabilita tržeb (zisk/tržby) 6.20 6.60 -0.40
z toho: výkonová spotřeba 567.0 510.8 11.0 Obrat aktiv (tržby/aktiva) 2.70 2.70 0.00
           osobní náklady 115.6 109.7 5.5 Materiál. nároč. (výk.spotř./výkony) 70.40 68.72 1.68
           odpisy 49.4 48.2 2.5 Mzdová nároč.(osob.nákl./výkony) 14.35 14.75 -0.40
Účetní přidaná hodnota 238.6 232.4 2.7 Podíl osobních nákladů na přidané hodnotě 48.45 47.19 1.26
Čistý provozní přebytek 75.5 75.7 -0.3 v %
Zisk před zdaněním 62.3 62.0 0.6 Přidaná hodnota na zaměstnance 51.84 50.92 1.80

v tis. Kč/měsíc

v mld. Kč
změna v %

v % změna v 
proc. bod.

 
 
V podnicích se 20 – 99 zaměstnanci pracovalo v 1. čtvrtletí 2005  cca 695 tis. zaměstnanců, 
počet zaměstnanců přitom meziročně v 1. čtvrtletí vzrostl o 0,7 % a jejich mzdy celkem  
o 5,2 %. Přidaná hodnota v těchto podnicích přitom meziročně poklesla o 0,3 %. V souhrnu 
růst přidané hodnoty obou sledovaných kategorií podniků za 1. čtvrtletí málo korespondoval 
se zveřejněným ekonomickým růstem na makroúrovni, vzrostl v běžných cenách meziročně  
o 1,9 %. 
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3  Platební bilance 
 
Platební bilance za 1. čtvrtletí 2005 vykázala (poprvé od roku 1994) přebytek běžného účtu 
ve výši 14,6 mld. Kč. Vznik přebytku byl důsledkem pokračujícího trendu zlepšování salda 
obchodní bilance a jednorázového vlivu spojeného s náhradou škody ČSOB Slovenskou 
republikou. Finanční účet platební bilance skončil deficitem (-15 mld. Kč, bez změny 
devizových rezerv), což bylo způsobeno odlivem portfoliových investic a krátkodobého 
kapitálu z bankovního sektoru do zahraničí. 
 
Běžný účet (v mld. Kč)                                      Finanční účet (v mld. Kč) 
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Obchodní bilance za 1. čtvrtletí skončila v přebytku ve výši 19,4 mld. Kč. I když se 
očekávalo zlepšení obchodní bilance, její výrazná změna povede v červenci k podstatnému 
přehodnocení prognózy. Za hlavní příčiny zlepšování obchodní bilance lze považovat pokles 
investičních dovozů, růst kladného salda strojírenské produkce a vývozu chemických 
výrobků. Z teritoriálního hlediska pokračuje zlepšování bilance vůči zemím EU. Celkově ale 
dynamika vývozu i dovozu zpomaluje (zjm. u strojírenské produkce), pravděpodobně vlivem 
nižšího tempa růstu zahraniční poptávky a meziročního posílení koruny. Zlepšení směnných 
relací, meziročně o 1,3 % , bylo dosaženo převážně vlivem poklesu dovozních cen (o 1,1 %). 
Bilance služeb se meziročně prakticky nezměnila (+1,7 mld. Kč), když zlepšení v oblasti 
dopravy (zejména letecké) bylo eliminováno pokračujícím zhoršováním bilance ostatních 
služeb. Také bilance výnosů nedoznala meziročně výraznějších změn (deficit 18,1 mld. Kč)  
a v rozhodující míře byl její schodek tvořen (jen evidenčním) reinvestovaným ziskem 
nerezidentů v ČR (ve výši cca 16,7 mld. Kč). Bilance běžných převodů vykázala meziroční 
zlepšení na 11,7 mld. Kč. Po očištění o vliv jednorázové náhrady Slovenské republiky ČSOB 
ve výši 12,6 mld. Kč  došlo k mírnému meziročnímu zhoršení běžných převodů (vlivem růstu 
výdajů). 
  
Bilance kapitálového účtu skončila přebytkem ve výši 1,4 mld. Kč v podstatě díky dotaci 
z Evropského fondu regionálního rozvoje. 
 
Saldo přímých investic se meziročně prakticky nezměnilo (+28,6 mld. Kč). Dosavadní 
informace zatím nesignalizují rizika případného nenaplnění prognózy, i když struktura přílivu 
PZI za 1. čtvrtletí vykazuje výraznou  změnu oproti předcházejícímu období13. Prognózovaný 
                                                 
 
13  V přílivu kapitálu (tj. bez reinvestovaného zisku) ze zahraničí došlo ke snížení podílu investic do průmyslu  

z cca 40 % na cca 20 %. Zbývajících cca 80 % představují investice do nemovitostí s malým multiplikačním 
efektem, což nelze z hlediska budoucího vývoje české ekonomiky hodnotit příliš pozitivně.  
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výrazný meziroční nárůst čistého přílivu přímých investic (ze 100,7 mld. Kč v roce 2004 na 
dvojnásobek v tomto roce) je spojen výhradně s očekávaným meziročním nárůstem prodejů 
majetku (cca 120 mld. Kč). 
 
Nejvýznamnější meziroční změnu v platební bilanci vykazují portfoliové investice, když  
došlo k čistému odlivu ve výši 20,5 mld. Kč (v 1. čtvrtletí 2004 byl dosažen příliv  
25,0 mld. Kč). Změna úrokového diferenciálu vedla k výraznému zvýšení zájmu rezidentů  
o investice do dluhových cenných papírů v zahraničí a k poklesu zájmu nerezidentů  
o investice do tuzemských dluhových papírů denominovaných v tuzemské měně. Druhým 
faktorem byl pokles zájmu nerezidentů o tuzemské akcie. Odliv portfoliových investic byl 
přitom zmírněn emisí vládních dluhopisů v zahraničí ve výši 30 mld. Kč. V rámci červencové 
revize prognózy lze tedy také očekávat výrazné zvýšení prognózy odlivu portfoliových 
investic.  
 
V oblasti ostatních investic došlo k odlivu kapitálu ve výši 22,4 mld. Kč, který byl spojen  
s odlivem krátkodobého kapitálu z bankovního sektoru (především splácení krátkodobých 
devizových závazků bank) a růstem aktiv tuzemských bank v zahraničí, částečně ve vazbě na 
kurzové zajištění vládní emise obligací v zahraničí a vypořádání dluhu SR vůči ČSOB. Vládní 
sektor vykázal mírný příliv kapitálu ve výši cca 1,8 mld. Kč (především deblokace)  
a podnikový sektor vykázal mírný odliv kapitálu ve výši 0,3 mld. Kč.  
 
Podle předběžných údajů za duben obchodní bilance dosáhla opět kladného salda  
(+5,1 mld. Kč), což představovalo meziroční zlepšení o 16 mld. Kč. Meziroční tempo obratu 
zahraničního obchodu se v dubnu dále snížilo, částečně vlivem výchozí základny a meziroční 
apreciace koruny. Tempo růstu vývozu zpomalilo na 2,8 %, dovozy poklesly o 7,5 %. 
Nejvýraznější změna je patrná ve strojírenství, kde došlo k poklesu vývozu i dovozu při 
podstatném zlepšení salda. Na mírném zhoršení směnných relací, meziročně o 0,2 %, se 
podepsal vyšší pokles vývozních cen (o 0,7 %) než cen dovozních. Běžný účet platební 
bilance nakonec sice skončil deficitem (-3,3 mld. Kč), ale ten byl způsoben výhradně 
deficitem bilance výnosů ve výši 12,7 mld. Kč (dubnové zvýšení deficitu je spojeno se 
„sezónním“ nárůstem výplat dividend). Bilance služeb skončila v dubnu přebytkem  
2,8 mld. Kč, který byl větší než za celé první čtvrtletí. Finanční účet byl v dubnu zhruba 
vyrovnaný (0,3 mld. Kč, beze změny dev. rezerv), zejména díky odlivu krátkodobých 
bankovních zdrojů do zahraničí (-20,1 mld. Kč). Na straně přílivu kapitálu hrálo rozhodující 
úlohu obnovené čerpání úvěrových zdrojů ze zahraničí podnikovým sektorem ve výši  
11,7 mld. Kč a přímé investice ve výši 7,6 mld. Kč. 
 
12ti-měsíční klouzavé úhrny salda obchodní bilance, mld. Kč Faktory mzr. změny celkového salda za 1.- 4. 2005, 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 0,2 1,1 1,3
Regulované ceny  květen 2005 0,2 0,1 4,0 4,0
Čistá inflace 0,0 0,2 0,2 0,6
Ceny potravin, nápoje, tabák - čisté 0,1 0,5 -0,5 -0,1
Korigovaná inflace bez PH 0,0 0,0 0,8 0,9
Ceny pohonných hmot - čisté 0,5 0,7 -2,3 1,1
Primární dopady změn daní v nereg. cenách v p.b. 0,00 0,00 0,09 0,09  
 
Spotřebitelské ceny v květnu 2005 zaznamenaly meziměsíční růst 0,2 %. Tento růst byl 
způsoben převážně růstem tržních cen (čisté inflace). Regulované ceny vzrostly jen o 0,1 % 
s minimálním dopadem do inflace a to v důsledku mírného růstu položek ve skupině Zdraví. 
V květnu 2005 nedošlo ke změnám nepřímých daní (meziroční dopad byl ovlivněn změnami 
z minulých období). 
 
Z tržních cen (čistá inflace) vzrostly především ceny potravin. Růst cen  pohonných hmot  
o 0,7 % měl jen malý dopad do inflace a meziměsíční korigovaná inflace bez PH byla nulová. 
Z položek cen potravin rostly výrazně ceny ovoce a zeleniny, většina cen ostatních druhů 
potravin mírně klesala. Ceny ovoce a zeleniny jsou již cca 1 rok velmi volatilní  
a zaznamenávají velké růsty a poklesy, čímž díky své váze zkreslují jádrový trend vývoje cen 
potravin a někdy i celé inflace (např. ceny čerstvé zeleniny v dubnu poklesly o 10,6 %  
a v květnu naopak vzrostly o 12,3 %). Příčiny této volatility neznáme, avšak zdá se, že tento 
vývoj může souviset se vstupem ČR do EU. V korigované inflaci bez pohonných hmot byl 
sezónní růst cen rekreací kompenzován drobnými poklesy cen zboží. V cenách pohonných 
hmot se projevila v květnu stabilizace cen ropy a tak byl jejich meziměsíční růst relativně 
malý. Umírněný růst cen pohonných hmot lze očekávat i v červnu, kdy za tři týdny podle 
týdenních šetření vzrostly jejich ceny o cca 0,3 %, i když poslední signály z trhu naznačují 
opětovné zrychlování růstu cen pohonných hmot  
 
V následujícím grafu vidíme větší skokové změny ve výši meziročních indexů v květnu oproti 
předešlým měsícům. Důvodem je netypický vývoj v květnu 2004 způsobený dopady změn 
daní – vlivem srovnávací základny (na grafu vidíme opačné skokové změny u příslušných řad 
v květnu 2004). Regulované ceny před rokem mzm. poklesly z důvodu snížení DPH z 22 na 
19 %. U cen obchodovatelných položek bez PH a neobchodovatelných položek (čistých) byl 
před rokem vývoj značně ovlivněn sekundárními dopady změn daní (snížení základní sazby 
DPH a přesun některých služeb ze snížené do základní sazby DPH).   
 
Meziroční růst jednotlivých skupin cen (očištěných o vliv změn daní, v %) 
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Sezónně očištěný mzm. růst jednotlivých skupin cen (očištěných o vliv změn daní, v %) 
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Výkyvy v časové řadě mzm. změn cen potravin jsou způsobeny volatilním vývojem cen 
ovoce a zeleniny, což lze očekávat i v následujícím měsíci. V červnu je sezónnost cen 
potravin záporná, ale z týdenních šetření vyplývá, že lze opět očekávat vysoký růst cen ovoce 
a zeleniny a tak i v červnu očekáváme sezónně očištěný meziměsíční růst cen potravin vyšší, 
než předpokládá predikce ze 4. SZ.  
 

Rizika (změny) predikce ze 4. SZ 2005 
 
U regulovaných cen byla odchylka v predikci meziročního růstu v květnu prakticky nulová  
a jejich aktuální vývoj tedy nevede ke změně jejich celkové predikce. Růst cen jednotlivých 
položek regulovaných cen byl v zásadě v souladu s očekáváním. 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 možné. Není totiž zřejmé jakou metodikou tyto 
změny zapracuje ČSÚ do výpočtu inflace a jakou měrou bude tato změna kompenzována 
snížením poplatků za volání.14 Rizikem predikce regulovaných cen 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). Dále je nejistý vývoj 
ohledně deregulace nájemného (týká se až roku 2006). V současnosti politici předložili další 
nové návrhy řešení těchto oblastí. 
 
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. K prvnímu kroku dojde podle nových informací od 1. 7. 2005 a ke druhému od  
1. 4. 2006. Odhady dopadů do inflace se tím nemění, ale jen posunují v čase.  
 
Ceny pohonných hmot zaznamenaly meziroční růst v květnu o 3,4 p.b. vyšší, než jsme 
předpokládali. Důvodem odchylky je fakt, že skutečný růst cen ropy byl na přelomu prvního  
a druhého čtvrtletí vyšší, než vyplývalo ze scénářů 4. SZ (v květnu už se ceny ropy naopak 
ocitly mírně pod úrovní scénáře). Z týdenních šetření cen pohonných vyplývá, že přes jisté 
zmírnění růstu bude i v červnu meziměsíční růst cen pohonných hmot vyšší, než 
                                                 
 
14   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 cen. 
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předpokládala 4. SZ (navíc je pravděpodobné, že v dalších měsících budou ceny PH dále růst 
vlivem aktuálního vývoje na světových trzích s ropou).  
 
Odchylka v predikci růstu cen potravin byla způsobena velmi volatilním vývojem cen ovoce 
a zeleniny. Volatilní vývoj cen ovoce a zeleniny, pro který zatím nemáme vysvětlení, 
komplikuje predikci cen potravin na další měsíce. Z týdenních šetření vyplývá, že vybrané 
ceny potravin vzrostly v červnu zatím o 1,4 % a to opět kvůli vysokým růstům cen ovoce  
a zeleniny (predikce předpokládala v červnu mzm. stagnaci cen potravin). Odchylka 
v predikci cen potravin se tak v červnu ještě zvýší a povede velmi pravděpodobně ke změně 
predikce cen potravin na rok 2005. Aktuální vývoj tedy ukazuje spíše na proinflační rizika 
predikce. Naopak z nových informací o vývoji indikátorů inflace (CZV) vyplývají spíše 
protiinflační rizika predikce.  
 
Predikce korigované inflace bez PH se prakticky naplnila. Rizika plynoucí z nových údajů  
o vývoji indikátorů inflace jsou protichůdná, vzhledem k vyšší váze vlivu nákladových 
faktorů spíše mírně proinflační. Z nákladových faktorů je oproti předpokladům 4. SZ aktuálně 
vyšší růst cen průmyslových výrobců v Německu a silnější dolar. Nové údaje z trhu práce  
a o poptávkových faktorech jsou naopak oproti 4. SZ méně proinflační – nižší než byl 
předpokládaný růst mezd a oproti 4. SZ byla významně nižší i spotřeba domácností. 
Předpoklady o kurzu Kč k euru a o vývoji cen průmyslových výrobců se naplňují.  
 
Chyba v predikci celkové mzm. spotřebitelské inflace byla v souhrnu v květnu tohoto roku 
cca +0,2 p.b. (skutečnost byla vyšší). Zhruba stejným dílem se na této chybě podílel odlišný 
vývoj cen potravin a cen pohonných hmot. Pro predikci na nejbližší měsíce nové informace 
ukazují na proinflační rizika předpovědi ze 4. SZ u cen potravin, u cen pohonných hmot  
a mírně i u korigované inflace bez PH. Směr a míru posunu predikce regulovaných cen 
z titulu očekávaných změn poplatků za pevné telefonní linky zatím nelze určit.  
 

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 5/2005 4,0 1) 4,0 6,9 
Ceny zemědělských výrobců 5/2005 -7,0 1) -15,4 -10,7 
Dovozní ceny  4/2005 0,61) -0,5 -1,1 
1) Predikce  průměrné hodnoty za 2. čtvrtletí 2005 ze 4. SZ 2005. 
 
Vývoj dovozních cen v dubnu, jakož i vývoj cen průmyslových výrobců v květnu byl 
zásadě v souladu s aktuální prognózou. Naproti tomu u cen zemědělských výrobců byl 
meziroční pokles cen v období duben – květen hlubší, než předpokládá aktuální 
prognóza. 
 
Dovozní ceny se v dubnu snížily meziročně o 0,5 %. Hlavním důvodem tohoto zpomalování 
poklesu oproti předcházejícím měsícům bylo zejména menší meziroční posílení koruny  
k hlavním zahraničním měnám v porovnání s březnem a dále pak rychlejší růst cen 
nerostných paliv. Dovozní ceny byly nejvíce ovlivněny cenami nerostných paliv, které se 
zvýšily o 25,7 % (zejména ropy, ropných výrobků a plynu). Z významnějších skupin se 
zvýšily i ceny ostatních surovin (o 3,2 %, hlavně rud kovů a kovového odpadu). Naopak 
snížily se zejména ceny hotových výrobků (o 7,2 %) a strojů a dopravních prostředků  
(o 5,5 %, především zařízení k telekomunikaci). 
 
Vývoj dovozních cen v dubnu v zásadě odpovídal jejich aktuální predikci pro druhé čtvrtletí. 
V rámci jejich struktury byla větší odchylka od stávající prognózy zaznamenána pouze  
u cen energií (skupina 3 SITC), jejichž meziroční růst byl v dubnu mírně nižší (25,7 %) oproti 
stávající prognóze (32,5 %). 
 
Struktura meziročního růstu dovozních cen (příspěvky k mzr. růstu v p.b., resp. %) 
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Meziroční růst cen průmyslových výrobců se v květnu zpomalil na 4,0 % z dubnových 
5,6 %. Zmírňování tempa růstu trvá nepřetržitě již sedm měsíců. V květnu se výrazně zvolnil 
růst cen především v odvětví koksu a rafinérských ropných výrobků na 17,2 % z dubnových 
30,0 %. Významné bylo dále zpomalení růstu cen v odvětví základních kovů, hutních  
a kovodělných výrobků na 11,7 % (z dubnových 17,4 %) a chemických výrobků a vláken na 
5,5 %. Ceny v odvětví potravinářských výrobků, nápojů a tabákových výrobků se dostaly 
poprvé po 20 měsících pod úroveň cen stejného období předchozího roku (-0,8 %). Při 
hodnocení podle hlavních průmyslových skupin se nejvíce zvýšily ceny energií o 11,5 % 
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a meziproduktů o 3,1 %. 
 
Vývoj cen průmyslových výrobců v květnu (4,0 % mzr.) odpovídal dubnové prognóze ČNB.  
 
Ceny průmyslových výrobců (příspěvky k mzr. růstu v p.b., resp. mzr. v %) 

-1.0

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

 1/05 2 3 4 5

Dobývání surovin a
výroba energiií

Potravinářský průmysl

Koksárenství rafinerské
zprac. ropy a chemický
průmysl

Výroba kovů a
kovodělných výrobků

Ostatní odvětví
zpracovatelského
průmyslu

Celkem

 
Ceny zemědělských výrobců v květnu v meziměsíčním srovnání vzrostly15, a to o 0,8 %, 
zejména díky výraznému růstu cen zeleniny. V meziročním srovnání byly ceny 
zemědělských výrobců v květnu nižší o 15,4 %16 (v dubnu o 17,6 %) v důsledku snížení cen 
rostlinných výrobků v úhrnu o 40,1 %. Naopak cenový růst živočišných výrobků se dále 
zpomalil, v květnu byly ceny vyšší o 1,0 % (v dubnu o 4,1 %).  
 
Ceny zemědělských výrobců a jejich predikce ze 4. SZ (s.o.p.r. = 100) 
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Meziroční pokles cen zemědělských výrobců v dubnu  2005 (o 17,6 %) a květnu (o 15,4 %) je 
hlubší než dubnová prognóza (průměrně mzr. pokles o 7,0 %) ve 2.Q 2005. Rozdíl prognózy  
a skutečnosti je dán zejména výraznějším poklesem cen produktů rostlinné výroby. Květnová 
data naznačují očekávaný obrat trendu vývoje cen zemědělských výrobců, když po půl roce 
došlo k růstu jejich cenové hladiny. 
                                                 
 
15     Zvýšily se ceny zeleniny (o 58,8 %), olejnin (o 7,6 %), dále brambor a jatečného skotu. Naopak se snížily 

ceny vajec (o 7,8 %), prasat (o 5,3 %) a obilovin (o 2,6 %). 
16    Mzr. pokles cen brambor (o 70,2 %) a obilovin (o 35,9 %), dále zeleniny (o 29,5 %) a ovoce (o 28,1 %). 

Ceny jatečného skotu vzrostly o 20,0 % a mléka o 4,9 %, naproti tomu ceny vajec byly nižší o 28,7 %  
a drůbeže o 4,0 %. 
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5   Peníze a úvěry  
 
Meziroční přírůstek peněžního agregátu M2 se po mírném zvýšení v posledních dvou 
měsících v dubnu 2005 opět zpomalil na 4,7 % (roční míra růstu peněžního agregátu M2 
upravená o přecenění, kurzové a ostatní vlivy rovněž poklesla z 6,4 % v březnu na 5,6 % 
v dubnu 2005). V uvedeném vývoji se projevoval zejména pokračující nižší růst vkladů 
nefinančních podniků. Podíl M1 na M2 v dubnu mírně poklesl na 51,3 %. Z hlediska 
dlouhodobějšího vývoje však tento podíl v posledních třech letech zůstává vlivem uvolněnější 
úrokové složky na relativně vysoké úrovni. 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  3/05  4/05

Podíl 
absolutních 
stavů na M2 

4/05
M1 12,7 8,9 8,8 8,9 7,1 51,3
    Oběživo 7,6 6,7 7,7 8,4 8,2 13,1
    Jednodenní vklady 14,5 9,6 9,1 9,1 6,7 38,2
M2-M1 (kvazi - peníze) 3,4 3,6 0,6 1,6 2,3 48,7
    Vklady s dohod.splatností 3,8 3,6 -0,1 -0,2 0,9 37,6
        Neobchodov.cenné papíry 29,1 21,6 -6,2 -7,0 -12,7 6,3
    Vklady s výpovědní lhůtou 0,0 4,4 8,8 9,4 10,0 10,6
    Repo operace 75,6 -11,0 -37,4 -17,2 -25,2 0,5
M2 8,0 6,3 4,8 5,3 4,7 100,0
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Meziroční růst peněžního agregátu M1 se v dubnu zpomalil na 7,1 %. To se projevovalo 
především u jednodenních vkladů. Jejich růst byl nižší zejména u neměnových finančních 
institucí, což souviselo s přesunem do vkladů s dohodnutou splatností. Mírné zpomalení 
meziročního přírůstku bylo zaznamenáno u jednodenních vkladů nefinančních podniků  
a domácností. Nové jednodenní vklady v dubnu nadále tvořily převažující podíl na celkových 
nových vkladech (59 %). Jednodenní vklady domácností činily 39 %. 
 
V dubnu pokračoval růst kvazi-peněz. Nadále však zůstává na velmi nízké úrovni (2,3 %). 
Zvyšovaly se vklady s výpovědní lhůtou. Jejich podíl na nových vkladech dosáhl 18,9 % a byl 
z převážné většiny tvořen domácnostmi. Dále rostly vklady s dohodnutou splatností, což se 
projevovalo zejména u vkladů neměnových finančních institucí.   
 
Pro hodnocení protipoložek peněžního agregátu M2 byly využity roční míry růstu 
propočtené z měsíčních toků finančních transakcí upravených o přecenění, kurzové a ostatní 
vlivy. Na zpomalení roční míry peněžního agregátu M2 se v dubnu podílela především nižší 
míra růstu domácích úvěrů zahrnujících čistý úvěr vládě a úvěry podnikům a domácnostem. 
Čistý úvěr vládě meziročně poklesl z -25,9 % v březnu na -29,8 % v dubnu 2005. Tento 
pokles je v dlouhodobějším horizontu ovlivněn zejména změnou struktury financování vlády 
ve prospěch zahraničních subjektů a splacením úvěru poskytnutého ČKA v souvislosti 
s odprodejem některých pohledávek. Roční míra růstu úvěrů podnikům a domácnostem se 
snížila z 18,6 % v březnu na 17,3 % v dubnu (z toho podniky dosáhly 9,5 % a domácnosti 
34,3 %). V růstu M2 se naopak projevovalo zvýšení roční míry růstu čistých zahraničních 
aktiv z 9,8 % v březnu na 12,1 % v dubnu 2005.  
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Úvěry 
 
Meziroční růst úvěrů se v dubnu 2005 zpomalil na 15,5 %. To se projevovalo u úvěrů 
nefinančním podnikům i domácnostem. Vývoj struktury úvěrů ukazuje následující tabulka.   
 
Meziroční přírůstky úvěrů podnikům      Úrokové sazby z nových úvěrů nefinančním 
a domácnostem                                            podnikům          
(průměry za čtvrtletí, stavy ke konci            (změna úrokových sazeb v dubnu 2005 oproti 
období, v %)                                                  předchozím obdobím v bazických bodech)  

Podíl 
absolutních 

stavů na 
celkových 
úvěrech     

Změna 
úrokové 
sazby v 
dubnu 2005 
proti 
předchozím 
obdobím

II/04 III/04 IV/04 I/05  3/05  4/05 4/05 1/05 2/05 3/05  4/05  1/05  2/05 3/05
Nefinanční podniky 2,4 5,6 8,0 9,4 10,9 9,7 51,9 Kontokorentní a podobné úvěry 5,1 5,0 4,8 4,9 -20 -10 10
    Úvěry do 1 roku 2,5 0,3 2,3 2,9 4,9 4,0 21,1 Úvěry do 30 mil. Kč 
    Úvěry od 1 roku do 5 let 1,5 12,9 17,1 14,8 17,4 17,1 13,2    s pohyblivou sazbou a fixací do 1 roku 5,0 4,9 4,9 4,8 -20 -10 -10
    Úvěry nad 5 let 3,0 7,2 9,1 13,9 13,9 11,6 17,6    s fixací od 1 roku do 5 let 5,2 4,9 4,7 4,7 -50 -20 0
Domácnosti 31,9 31,9 32,7 31,5 32,8 32,5 35,9    s fixací nad 5 let 5,5 5,1 5,0 4,7 -80 -40 -30
    Spotřebitelské úvěry 19,1 22,4 23,9 24,9 27,5 28,7 7,6 Úvěry nad 30 mil. Kč
    Úvěry na bydlení 39,5 35,9 35,3 32,7 33,1 34,6 24,2    s pohyblivou sazbou a fixací do 1 roku 3,4 3,0 3,1 2,9 -50 -10 -20
    Ostatní 18,9 28,8 34,9 37,2 41,5 27,6 4,1    s fixací od 1 roku do 5 let 3,4 3,5 3,7 4,1 70 60 40

   s fixací nad 5 let 3,0 4,1 4,5 4,7 170 60 20
Finanční neměn. instituce 7,8 0,9 -5,7 1,6 1,9 0,2 12,2 1R PRIBOR 2,7 2,2 2,1 2,1 -60 -10 0

Výnos 3R IRS 3,1 2,7 2,6 2,6 -50 -10 0
Úvěry celkem 11,1 12,3 12,9 15,1 16,4 15,5 100,0 Výnos 5R IRS 3,4 3,0 3,1 3,0 -40 0 -10  
 
V dubnu se zpomalil meziroční růst úvěrů nefinančním podnikům na 9,7 %. Méně rostly  
úvěry domácím podnikům (pokles o 1,9 p.b. na 8,9 %), zatímco úvěry podnikům pod 
zahraniční kontrolou se dále zvyšovaly (o 0,8 p.b. na 11,8 %). Zpomalování růstu úvěrů bylo 
zaznamenáno u všech splatností. Nadále však přetrvávají relativně vysoká tempa růstu  
u dlouhodobých úvěrů určených zejména k financování investic. Podíl nových úvěrů 
s objemem nad 30 mil. Kč (poskytovaných obvykle velkým podnikům) na celkových úvěrech 
činil v dubnu 36,3 % a od poloviny loňského roku se postupně snižoval. Obdobný podíl  
u nových úvěrů s objemem do 30 mil. Kč poskytovaných obvykle malým a středním 
podnikům činil v dubnu 15,7 %. Naopak vzrostl podíl kontokorentních úvěrů na 48,0 %, což 
nadále naznačuje, že výhodné úrokové podmínky podporují tendenci podniků financovat své 
provozní potřeby z cizích zdrojů.   
 
Z hlediska odvětvové struktury úvěrů byl nižší nebo neměnný růst zaznamenán u všech 
odvětví, která měla v minulosti rozhodující podíl na oživování úvěrů, tj. u zpracovatelského 
průmyslu, u obchodu, prodeje, údržby a oprav, u pronájmu strojů a zařízení a úvěrů do 
ostatních odvětví. Dynamika růstu úvěrů však zůstává ve všech těchto odvětvích na poměrně 
vysoké úrovni.  
      
Průměrné úrokové sazby z nových úvěrů nefinančním podnikům v dubnu převážně 
klesaly17. Podmínky financování tudíž zůstaly příznivé a to i přes skutečnost, že spread mezi 
průměrnou úrokovou sazbou z nových úvěrů nefinančním podnikům a 1R PRIBOR se dále 
vlivem očekávané fáze ekonomického cyklu mírně zvyšoval.   
 

                                                 
 
17   Růst úrokových sazeb byl zaznamenán pouze v kategorii úvěrů nad 30 mil. Kč s fixací nad 1 rok. Úrokové 

sazby jednotlivých bank se v této kategorii 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. 
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Růst úvěrů domácnostem zůstal vlivem příznivých podmínek financování a nabídky úvěrů  
vysoký, i když se v dubnu 2005 mírně zpomalil na 32,5 %. V uvedeném vývoji se projevoval 
nižší růst ostatních úvěrů spojených především s úvěry živnostníkům. Meziroční přírůstek 
úvěrů na bydlení, které mají rozhodující podíl na celkových úvěrech domácnostem (67,4 %), 
se v dubnu naopak zvýšil na 34,6 %. Dále pokračoval růst spotřebitelských úvěrů. Jejich 
meziroční tempo růstu dosáhlo 28,7 %. Projevovalo se zde výrazné snížení úrokových sazeb 
ze spotřebitelských úvěrů (viz graf Úrokové sazby z nových úvěrů domácnostem). 
Rozhodující část úvěrů poskytnutých na spotřebu nadále představují kontokorentní úvěry 
spojené především s debetními zůstatky domácností na běžných účtech. Podíl na nových 
úvěrech domácnostem činí u nových kontokorentních úvěrů 54,1 %, u nových 
spotřebitelských úvěrů 13,5 % a u úvěrů na bydlení 28,4 % (zbývající část ve výši 4 % tvoří 
ostatní úvěry).        
 
Průměrné úrokové sazby z nových úvěrů domácnostem se v dubnu 2005 převážně 
snižovaly. Jejich pokles byl u úvěrů na bydlení a kontokorentních úvěrů zhruba obdobný jako 
u úrokových sazeb finančního trhu, od kterých jsou z hlediska fixací odvozovány (tj. 3M 
PRIBOR a 5R IRS). Pokles úrokové sazby u spotřebitelských úvěrů byl však výrazně vyšší 
než u sazby 3M PRIBOR, čímž se spread mezi těmito sazbami dále snižoval. Projevuje se zde 
pravděpodobně zvýšená konkurence mezi MFI (měnovými finančními institucemi) a OFI 
(ostatními finančními institucemi), kdy MFI se snaží snižovat náklady spojené 
se spotřebitelskými úvěry (ty jsou však např. ve srovnání s eurozónou výrazně vyšší; 
v eurozóně v současnosti dosahují u fixace do 1 roku cca 6 % až 7 %, zatímco v ČR 10,9 %). 
Spread u úrokové sazby z úvěrů na bydlení a 5R IRS dosáhl v dubnu 1,5 p.b.,  
u kontokorentních úvěrů a 3M PRIBOR 13 p.b. a u spotřebitelských úvěrů a 3M PRIBOR  
9,9 p.b. Spready se u prvních dvou kategorií úvěrů zhruba od poloviny loňského roku 
zvyšovaly, s výjimkou posledních dvou měsíců (samy sazby z nových úvěrů však klesaly – 
viz následující graf).  
 
Úrokové sazby z nových úvěrů domácnostem (v %) 
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Přetrvávající vysoký růst úvěrů domácnostem se projevoval v dalším mírném zvýšení  
zadluženosti domácností. Podíl celkových úvěrů, tj. od MFI a OFI (Home credit, leasingové 
společnosti apod.) na hrubém disponibilním důchodu se v 1. čtvrtletí 2005 zvýšil o 0,9 p.b. na 
22,8 %. Z převážné většiny byl tvořen úvěry od MFI, z toho úvěry na bydlení činily 15 %  
a spotřebitelské úvěry 4,7 %. Podíl úvěrů od ostatních finančních institucí byl méně 
významný. Finanční pasiva domácností zahrnují vedle úvěrů i ostatní závazky jako jsou 
obchodní úvěry v případě živnostníků a jiné závazky vznikající z časového nesouladu mezi 
danou transakcí a odpovídající platbou (nezaplacené faktury, daně apod.). Podíl finančních 
pasiv domácností na hrubém disponibilním důchodu dosáhl v 1. čtvrtletí 50,6 % a podíl 
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finančních pasiv na finančních aktivech domácností 37,5 %. Podíl zadluženosti domácností na 
HDP činil u úvěrů od MFI a OFI 12,1 % a u celkových finančních pasiv 26,7 %. Podíl 
úrokových nákladů na hrubém disponibilním důchodu byl v 1. čtvrtletí vlivem příznivých 
podmínek financování poměrně stabilní (2,1 %). Vývoj poměrových indikátorů zadluženosti 
domácností ukazují následující grafy.   
 
Poměrové indikátory zadluženosti domácností (v %)  
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V.  NAPLŇOVÁNÍ PROGNÓZY V MĚNOVÝCH PODMÍNKÁCH                    
 
1   Domácí úrokové sazby a úrokový diferenciál 
 
Úrokové sazby se vyvíjely rozdílně v závislosti na délce splatnosti. Zatímco sazby na 
peněžním trhu stagnovaly, sazby s delší splatností pokračovaly v postupném poklesu, 
podobně jako na zahraničních trzích. Zveřejněné údaje o inflaci byly v souladu s očekáváním, 
proto se do výše sazeb nepromítly. Údaje o HDP byly trhem interpretovány tak, že ani při 
rychlejším růstu nejsou v domácí ekonomice patrné žádné inflační tlaky a zvyšuje se spíše 
potenciální výstup. Protože mezera výstupu se nemění, rychlejší růst HDP nepředstavuje 
riziko pro dřívější zvýšení sazeb. Rovněž „minutes“ potvrdily převažující očekávaní poměrně 
dlouhého období stabilního nastavení základních úrokových sazeb. Z kontraktů FRA s kratší 
splatností je však vidět, že určitá část trhu ještě spekuluje na další snížení repo sazby. 
 
Výnosová křivka peněžního trhu má prakticky nulový sklon: průměrný spread 1R PRIBOR – 
3M PRIBOR za 2.Q 2005 (do 22. 6.) činil pouhých +0,02 p.b. Trajektorie sazeb konzistentní 
s aktuální prognózou předpokládá nulový spread. 3M PRIBOR se v dosavadním průběhu  
2.Q 2005 pohyboval na úrovni předpokládané základním scénářem prognózy.  
 
V primárních aukcích státních dluhopisů byly znovuotevřeny emise s původní splatností  
5R a 10R. V obou aukcích se projevil velký zájem investorů, MF proto jednu emisi navýšilo. 
Průměrné výnosy dosáhly 2,37 a 3,32 %. 
 
Klientské úrokové sazby se v dubnu vyvíjely nejednotně. Sazby z termínovaných vkladů 
dále mírně klesly na 1,6 %, zatímco sazby z nově poskytnutých úvěrů se zvýšily na 5,8 %  
(k tomu podrobněji viz část IV.5 této SZ). Klientské úrokové sazby z nových úvěrů  
v reálném vyjádření se v posledních měsících příliš nemění, z pohledu ex post dosahují  
4,2 %, z pohledu ex ante 3,3 %. 
 
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 22. 6.) se pohybují na mírně nižší úrovni oproti 
předpokladům referenčního scénáře. 
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Vývoj 12M PRIBORu a úrokového diferenciálu 
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2  Devizový kurz 
 
Kurz koruny v květnu kopíroval vývoj z dubna tohoto roku a pohyboval se v rozmezí 29,80 až 
30,50 Kč/EUR. V první dekádě května posiloval, což bylo dáno nejen domácími faktory 
(např. nečekaně příznivým výsledkem obchodní bilance za březen), ale i regionálním 
sentimentem (více viz Příloha). Vlivem posílení amerického dolaru vůči euru, které bylo 
patrné od počátku května, došlo v druhé dekádě k výprodejům všech středoevropských měn. 
Dalšími důvody byly uzavírání pozic hedge fondů a začínající repatriace zisků do zahraničí. 
Průměrná hodnota kurzu činila v květnu 30,20 Kč/EUR, což představuje meziroční posílení  
o 5 %. Koruna po celý červen opět posiluje a z hladiny téměř 30,6 CZK/EUR na konci května 
se vrací těsně nad úroveň 30,0 CZK/EUR. Průměrná hodnota kurzu koruny za období od 
začátku dubna do 22. června byla 30,14 CZK/EUR a tedy zhruba odpovídá RS pro druhé 
čtvrtletí 2005. 
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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 odpovídají předpokladům, zahraniční 
úrokové sazby jsou nižší, odchylka je však minimální. Kurz koruny je ve srovnání 
s předpoklady prognózy v průměru poněkud mírně depreciovanější.  
 
Srovnání nominálních úrokových sazeb a kurzu: prognóza a skutečnost 
 2.Q 2005 – základní 

scénář 
2.Q 2005 – 
skutečnost* 

22.6. – skutečnost 

3M PRIBOR** 1,9 1,9 1,8 
1R PRIBOR 1,9 1,9 1,7 
Nově čerpané úvěry *** 5,2 - - 
1R EURIBOR 2,3 2,2 2,1 
Kurz – CZK/EUR 30,00 30,14 29,86 
*
         Průměr za čtvrtletí do 22. 6. 2005 

**    3M PRIBOR není součástí měnových podmínek, v tabulce je uveden pouze pro srovnání. 
***  Sazby na nově čerpané úvěry použité v rámci jádrového predikčního modelu se metodologicky odlišují od 

publikovaných, 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 je reálná úroková i kurzová složka měnových podmínek mírně 
uvolněná. Vůči prognóze ze 4. SZ jsou skutečné měnové podmínky v dosavadním průběhu 
2.Q 2005 také mírně uvolněné. 
 

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 se pohybují na úrovni předpokládané základním scénářem 
prognózy, nominální devizový kurz koruny vůči euru je zanedbatelně depreciovanější. To 
celkově implikuje mírně vyšší 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 předpokládanou referenčním scénářem a také trajektorie budoucích sazeb 
1R EURIBOR implikovaných z dnešních výnosových křivek se dále posunuje na nižší 
hladinu. Tyto změny jsou součástí bodu „Exogenní veličiny – Německo, 1R EURIBOR“ 
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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 nižší úroveň 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 spíše 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. 
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Příloha: Vývoj kurzu koruny a dalších středoevropských měn 
 
V posledních době se stále častěji obrací pozornost k tzv. regionálnímu sentimentu při 
vysvětlování pohybu národních měn čtyř středoevropských zemí (CE-4), tj. CZK, SKK, PLN 
a HUF. Tento text se snaží nabídnut dokumentaci a jednoduchou analýzu pohybů těchto kurzů 
za posledních několik let. Jak je zachyceno na grafu 1, společné posilování všech měn CE-4 
od počátku roku 2004 jak vůči euru tak i dolaru vystřídala v polovině května korekce a měny 
oslabily. Tento vývoj byl v souladu s posilováním eura vůči dolaru s následným oslabením  
v tomto období. Z pohledu na vývoj měn CE-4 k dolaru je vidět zřetelná podobnost, která 
v posledním období zesiluje. 
 
Graf 1: Vývoj měn od roku 2003(index 1týden 2003=100, týdenní data, šedě doba po vstupu do EU) 
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Z dlouhodobého pohledu nebyl vývoj měn CE-4 k euru vždy synchronizovaný. Jak ukazuje 
analýza trendové složky na grafu 2, změny trendu jednotlivých měn do roku 2004 měly 
různou sílu a korelace cyklické složky zůstávala po většinu období nízká.  
 
Graf 2: Rozklad kurzu na trendovou a cyklickou složku kurzů měn k euru 

 

  

 
Pozn.: dekompozice pomocí  
H-P filtru na týdenních datech 
(lambda=270400) 
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Od roku 2004 pozorujeme změnu korelace cyklické složky, která se zvýšila u všech 
sledovaných měn a to i ve vztahu ke kurzu USD/EUR. To naznačuje, že do této doby byly 
sice měny uvažovány v rámci regionu (z globálního hlediska stále „emerging markets“), ale 
převažoval vliv místních zpráv (přímé zahraniční investice, atd.). V roce 2004 však začíná 
cyklická složka na měsíčních datech vysoce korelovat a stejné pohyby může pozorovat i na 
datech v rámci jednoho dne. 
 
Jako možné vysvětlení posledního vývoje se nabízí kombinace několika faktorů, které 
ovlivnily hodnocení regionu z hlediska rizika a výnosu zahraničních investorů1. Všechny 
země jsou od května 2004 členy Evropské unie a mají zájem přijmout euro, hodnocení rizika 
zemí v regionu se tedy pro investory pravděpodobně sbližuje. Navíc z hlediska očekávaného 
výnosu jsou makroekonomické výsledky zemí CE-4 v porovnání s eurozónou příznivé. To by 
potvrzoval i vývoj ratingu. Např. rating agentury Standard&Poor´s se pro všechny země 
pohybuje v rámci jednoho stupně (od A do A-). Podobně 4 středoevropské země hodnotí  
i Moody’s (od A1 do A2).  
 
Graf 3: „Blízkost euru“ u měn CE-4 (parametr bt) a vývoj ratingu agentury S&P 
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Pozn.:  
a) měsíční data (proc. změny) 
d_lnNM_USDt= 
at+bt*d_lnEUR_USDt + et. 
(rekurzivní parametry; NM značí 
národní měnu) 
 
b) rating S&P (vpravo nahoře):  
1 je nejlepší (Aaa), 10 je nejhorší 
hodnocení (Baa3) 

 
Z pohledu synchronizace pohybu národní měny CE-4 a eura vůči dolaru lze odvozovat, do 
jaké míry je národní měna spíše blíže euru nebo dolaru. Blízkost měn k euru nebo USD lze 
zachytit jednoduchým modelem variability měnových kurzů (Blake, 2003)2. Pokud se 
procentní změna exogenně determinovaného kurzu EUR/USD odrazí na změně NM/USD ve 
velikosti jednoho procenta (odhadovaný koeficient bt je roven jedné), pak lze usoudit, že NM 
je blízká euru, protože kurz CZK/EUR se nemění při exogenních změnách křížového kurzu.  
 
 

                                                 
 
1   Analýza v tomto ohledu nemůže být kompletní pro nedostatek informací o krátkodobém chování investorů. 

Z platební bilance je patrný odliv portfoliových investic, který byl stimulován pohybem úrokového 
diferenciálu do záporných hodnot. Krátkodobé operace spekulativního charakteru se zde však neprojeví.  

2    Blake A. (2003). CCBS’s Presentation: Similarity of Pound and Euro Developments. Bank of England.  
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Jak plyne z uvedených (rekurzívních) odhadů na měsíčních datech (viz graf 3) pro CZK, 
období 1993 – 1997 se vyznačuje relativně nízkou variabilitou a blízkostí DEM v rozsahu 
tehdejšího koše měn (65 % DEM, 35 % USD). Následně se variabilita (s plovoucím kurzem) 
zvyšuje a dochází k postupnému vnímání CZK jako měny bližší DEM a následně euru. 
V současné době je blízkost euru u CZK prakticky přes 90 %. Souvislost blízkosti měny euru 
s kurzovým režimem je možné vystopovat ve většině případů. Např. PLN byl navázán na koš 
měn mezi 1995 – 1998: (USD (45 %), DEM (35 %), BP (10 %), FF (5 %), SwF (5 %); kdy 
evropské měny (kromě BP) prakticky představovaly kolem 45 %. V roce 1999 nastala změna 
koše na euro (55 %), USD (45 %), což mírně pozvedlo parametr. S přechodem na volně 
plovoucí režim od roku 2000 se projevuje postupné přimykání se PLN k euru. 
 
Všechny měny se vyznačují tendencí posledních let pohybovat se v souladu s eurem, tedy 
dochází k jejich sbližování s eurem. Dosažená blízkost euru však není u všech měn shodná. 
Podobný vývoj zaznamenáváme u SKK a CZK, kde je blízkost euru kolem 90 %. Druhou 
skupinu tvoří  PLN a HUF, kde je blízkost euru 50 a 70 %. Tuto evidenci také potvrzuje 
dynamický odhad korelace mezi NM/USD a EUR/USD pomocí bivariate GARCH modelu 
(Castrén and Mazzotta 2005)3.         
 
 
Graf 4: Bivariate GARCH, denní procentní změny  
corr_coeff(NM/USD,EUR/USD)t=cov(NM/USD,EUR/USD)t/sqrt(var(NM/USD)t*var(EUR/USD)t) 
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3  Castrén O., S. Mazzotta (2005). Foreign Exchange Rate Option and Returns Based Correlation Forecasts 

Evaluation and Two Applications. ECB WP 447.  
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Vývoj korelačního koeficientu odvozeného z GARCH modelu na denních dynamikách kurzu 
(graf 4) potvrzuje hypotézu o menší souvislosti kurzu CZK s EUR v období nejasného 
budoucího vývoje kurzu USD/EUR, kdy se nabízí region CE-4 jako vhodná alternativa pro 
zahraniční investory. Přesto investoři dobře diskriminují mezi ekonomikami – při 
významných informacích (např. prodeje státního majetku) se měny vůči euru mají tendenci 
chovat odlišně. Tato vazba se však synchronně oslabuje v obdobích, kdy dochází k odklonu 
NM od EUR (posilování nebo oslabování NM/EUR). Toto pozorování naznačuje, že NM 
regionu především od roku 2003 – 04 začínají být společným substitutem EUR vzhledem 
k EUR/USD v omezené míře: 40 % PLN, 35 % HUF, SKK a CZK 10 – 20 %. Proto jsou 
amplitudy vzájemného kurzu NM/EUR různé mezi posuzovanými zeměmi regionu.      
 
Např. v roce 2001 – 2002 došlo k odklonu CZK od EUR, tj. CZK se pohybuje s eurem pouze 
v rozsahu 50 %. Oslabení vztahu se zdá být také fenomén posledního období (2004 – 2005),  
i když v mnohem menším rozsahu, ale projevujícím se u všech měn (podobnost ve vývoji 
dynamické korelace). Tím vzniká základ synchronizovaného pohybu jak vůči EUR tak vůči 
USD. I když denní data ukazují, že největší synchronizaci měn regionu s EUR mají SKK  
a CZK, a shodně nižší pak PLN a HUF, všechny měny jsou relativně blízko EUR.  
 
Do budoucna bude podstatné, jak se budou dále vyvíjet ekonomiky USA a Eurozóny. Proti 
dlouhodobému trendu apreciace národních měn CE-4 z titulu reálné konvergence by se mohl 
postavit přesun zájmu spekulantů, když ekonomické výsledky Spojených států umožní další 
nárůst úrokových sazeb. 
 
 
 






























