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Předkládací  zpráva 
 
 
Situační zpráva o hospodářském a měnovém vývoji se předkládá podle plánu práce bankovní 
rady na II. pololetí 2005. Obsahuje přílohy: Aktuální výsledky hospodaření státního rozpočtu,  
Aktuální vývoj na trhu práce, Nabídková strana ekonomiky, Peníze a úvěry, Nákladové 
faktory, Platební bilance, Aktuální vývoj na trhu nemovitostí, ČR a rozpočet EU, Výhled 
nefinančních korporací a firem na nejbližší období, Analýza strukturálních příčin nízké 
inflace v ČR – pohled na vývoj v maloobchodě a Inflační diferenciály v eurozóně a implikace 
pro ČR. Poslední dvě jmenované přílohy reagují na závěry porady bankovní rady s experty 
k cíli inflace ze dne 18. dubna 2005. 
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I. SHRNUTÍ 
 
I.1 Předpoklady a počáteční podmínky prognózy 
 
Očekávaný vývoj vnějšího prostředí je jedním z klíčových předpokladů prognózy. Pro tento 
účel ČNB standardně využívá publikaci Consensus Forecasts, shrnující předpovědi řady 
zahraničních analytických týmů. Červnové informace této publikace v souhrnu zásadně 
nemění hodnocení zahraničního působení na vývoj české ekonomiky ve srovnání  
s předpoklady dubnové prognózy. 
 
Údaje o vývoji německé ekonomiky aproximují v prognostickém aparátu ČNB vývoj 
ekonomik hlavních obchodních partnerů ČR. Červnová předpověď Consensu Forecasts 
nemění oproti minulé prognóze výhled růstu německého HDP, který zůstává  na úrovni 0,9 % 
pro rok 2005 a 1,4 % pro rok 2006. Naproti tomu očekávání ohledně růstu spotřebitelských 
cen byla mírně přehodnocena směrem nahoru z 1,4 % na 1,5 % v roce 2005 a z 1,2 % na 
1,3 % v roce 2006. Došlo také ke zvýšení očekávaného růstu cen průmyslových výrobců, a to 
výrazněji pro rok 2005, pro který se odhad zvýšil o 0,6 procentního bodu na 3,1 %, a pro rok 
2006 jenom mírně, o 0,1 procentního bodu na 1,5 %. 
 
Consensus Forecasts znovu přehodnotil ceny ropy směrem vzhůru. Aktuální prognóza 
uvažuje cenu uralské ropy na úrovni 45 USD za barel pro třetí čtvrtletí roku 2005, její pokles 
mírně pod 42 USD za barel do konce prvního čtvrtletí 2006 a ve zbývajícím průběhu roku 
2006 je očekávána stabilita ceny ropy. V návaznosti na posílení dolaru ve druhém čtvrtletí byl 
také změněn předpokládaný vývoj kurzu USD/EUR. Prognóza předpokládá pro třetí čtvrtletí 
silnější kurz dolaru, v následujících čtvrtletích však jeho mírné oslabování. Očekávané 
jednoleté úrokové sazby v eurozóně se výrazně posunuly směrem dolů v celém horizontu 
předpovědi. Referenční scénář tak předpokládá pokles nominální úrokové sazby 1R 
EURIBOR na úroveň 2 % na přelomu let 2005 a 2006 a její následný mírný růst v průběhu 
roku 2006. 
 
Významným vstupem do prognózy jsou vedle předpokladů o vývoji vnějšího prostředí také 
předpoklady ohledně domácí ekonomiky, jedním z nichž je odhad působení fiskální politiky. 
Oproti dubnové prognóze došlo k posunu v náhledu na vývoj veřejných financí v letech 2005 
a 2006 směrem k nižším deficitům z důvodu expertní úpravy výdajové strany veřejných 
rozpočtů. Příznivý vývoj veřejných rozpočtů potvrzuje mimo jiné mírný přebytek státního 
rozpočtu za letošní první pololetí. Odhad deficitu vládního sektoru v metodice ESA 95 pro 
rok 2005 leží blízko skutečnosti za rok 2004. Očekávaný kladný příspěvek fiskální politiky k 
růstu HDP v roce 2005 byl proto snížen a pro rok 2006 je očekáváno mírně restriktivní 
působení fiskální politiky. 
 
Předpoklady o rovnovážných hodnotách klíčových makroekonomických veličin jsou dalším 
faktorem s významnou rolí pro vyznění prognózy. Počáteční podmínky prognózy, tj. aktuální 
pozice ekonomiky v rámci hospodářského cyklu a momentální nastavení měnových 
podmínek, jsou totiž stanoveny jako rozdíl aktuálních a rovnovážných hodnot. Samotný vývoj 
rovnovážných hodnot potom představuje rámec základního směřování prognózy. Mezi 
veličiny takto rámující prognózu patří rovnovážné reálné úrokové sazby, rovnovážný reálný 
kurz a potenciální (tj. inflaci nezrychlující) výstup. 
 
Stanovení počátečních podmínek prognózy a hodnot rovnovážných veličin vychází mimo jiné 
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z analýz údajů o minulém a aktuálním vývoji ekonomické aktivity, inflace, kurzu a úrokových 
sazeb. Tyto analýzy využívají vzájemných vazeb mezi uvedenými veličinami tak, jak je 
vnímá prognostický aparát ČNB.  
 
Od zpracování dubnové prognózy nebyly zjištěny informace, které by vedly k přehodnocení 
vývoje rovnovážných reálných úrokových sazeb a rovnovážného reálného kurzu. Jednoletá 
reálná rovnovážná sazba je, stejně jako v minulé prognóze, nastavena na úroveň  1,4 %.  
V případě rovnovážného reálného kurzu je pro nejbližších několik čtvrtletí očekáváno 
posilování tempem v intervalu 2,5 – 3 %. Postupně však bude docházet k meziročnímu 
poklesu rovnovážného posilování až ke 2 % v roce 2007. Prognóza předpokládá růst 
potenciálního (tj. inflaci nezrychlujícího) produktu na úrovni mezi 3,5 až 4 %. Mírný posun 
směrem nahoru částečně odráží vliv revize dat o růstu HDP. 
 
Informace o vývoji ekonomické aktivity zveřejněné od sestavení dubnové prognózy v zásadě 
potvrzují vizi předchozích prognóz o postupném uzavírání mezery výstupu, toto uzavírání se 
ale v letošním roce zpomaluje v důsledku přísnějšího působení kurzové složky reálných 
měnových podmínek na konci minulého a začátku letošního roku a vlivem slabé zahraniční 
poptávky. Výstupová mezera ve druhém čtvrtletí 2005 však byla oproti minulé prognóze 
částečně přehodnocena směrem k mírně vyšší uzavřenosti, především v souvislosti s revizí dat 
o HDP za rok 2004.  
 
Hospodářský růst zůstal v 1. čtvrtletí 2005 v souladu s očekáváním tažen zejména vývojem 
domácích vývozů a s ním související poptávkou po fixních investicích, přestože obě tyto 
komponenty mírně zpomalily. K udržení relativně vysoké dynamiky vývozů přispěl zejména 
zpožděný efekt uvolněného reálného kurzu v roce 2004 a náběh nových kapacit podniků pod 
zahraniční kontrolou. Soukromá spotřeba dále zpomalila v souvislosti s poklesem tempa 
reálného disponibilního důchodu v loňském roce, zatímco spotřeba vlády zaznamenala 
výrazný meziroční pokles. V důsledku pokračující slabé zahraniční konjunktury, postupného 
posilování reálného kurzu a odeznívání jednorázového vlivu přistoupení do EU došlo ve  
2. čtvrtletí letošního roku k dalšímu zpomalení růstu domácích vývozů. Přes odhadované 
mírné oživení soukromé spotřeby ve 2. čtvrtletí a příznivé hodnocení spotřebitelského klimatu 
pokračuje růst míry úspor. 
 
S výjimkou cen ropy došlo ve 2. čtvrtletí k dalšímu oslabení nákladových inflačních tlaků 
především z titulu cen zemědělských výrobců, dovozních cen a cen průmyslových výrobců. 
Dezinflačním směrem také působila poloha ekonomiky v hospodářském cyklu. V důsledku 
těchto faktorů korigovaná inflace bez pohonných hmot v souladu s prognózou dále mírně 
poklesla. Pozorovaná kladná odchylka spotřebitelských cen ve druhém čtvrtletí od dubnové 
prognózy ve výši 0,3 procentního bodu byla způsobena především neočekávanými změnami  
v regulovaných cenách a růstem cen pohonných hmot.1  
 
Současné působení reálných měnových podmínek, které ovlivňují budoucí průběh 
hospodářského cyklu, lze charakterizovat v souhrnu jako neutrální až mírně uvolněné. 
Působení kurzové složky je vnímáno jako neutrální, když apreciace rovnovážného reálného 
kurzu při stabilitě nominálního kurzu a poklesu domácí inflace uzavřela nevelkou kladnou 
mezeru v reálném kurzu z počátku letošního roku. Úroková složka je pak i nadále hodnocena 
jako mírně uvolněná. 
                                                           
1 Průměr za čtvrtletí; během druhého čtvrtletí měla odchylka tendenci narůstat až na 0,75 procentního bodu.  
  
 



 3   

I.2 Vyznění prognózy 
 
Ačkoliv současná prognóza zásadně nepřehodnocuje předpokládaný vývoj ekonomického 
růstu v letech 2005 a 2006, změny domácích a zahraničních exogenních faktorů a částečně 
také přehodnocení historických dat HDP působí ve směru stagnace mezery výstupu  
v nejbližším období a jejího pomalejšího uzavírání. Úprava prognózy odráží zejména odhad 
nižší uvolněnosti fiskální politiky v letošním roce a její posun ke slabě restriktivní pozici  
v roce příštím. Měnové podmínky jsou ve srovnání s dubnovou prognózou ve výhledu na 
nejbližších několik čtvrtletí poněkud přísnější, na horizontu prognózy však přesto zůstávají 
převážně mírně uvolněné. Očekávané protnutí hranice potenciálního produktu se odsouvá  
o dvě čtvrtletí později až na počátek roku 2007. V průběhu let 2005 a 2006 odpovídá tomuto 
uzavírání mezery výstupu růst reálného HDP kolem 4 %.  
 
Hlavním tahounem ekonomického růstu zůstane reálný vývoz spolu s investiční aktivitou. 
Navzdory odeznění úrovňového efektu spojeného se vstupem do EU, zpřísnění reálného 
kurzu a zpomalení růstu zahraniční poptávky prognóza očekává trendový růst vývozní 
výkonnosti ekonomiky související s přílivem přímých zahraničních investic a náběhem s tím 
spojených vývozně orientovaných kapacit. V meziročním srovnání dojde v roce 2005  
k výraznému poklesu dynamiky vývozů na 12 % a v průběhu roku 2006 k nepatrnému 
zvýšení na 13 %.  
 
Hrubá tvorba fixního kapitálu si nadále zachová v letech 2005 a 2006 relativně vysokou 
dynamiku  při rozdílném vývoji soukromých a veřejných investic. Investiční aktivita firem 
bude ovlivněna očekávaným zpomalením růstu vývozů, ale proti výraznějšímu zbrzdění 
soukromých investic budou působit nadále mírně uvolněné úrokové sazby, dobré hospodářské 
výsledky podniků a příliv reálně alokovaných přímých zahraničních investic. Předpokládaný 
růst nominálních kapitálových výdajů veřejných rozpočtů se bude pohybovat v obou letech 
přibližně na stejné úrovni jako v loňském roce. Výsledkem výše zmíněných faktorů bude jen 
mírné snížení růstu hrubé tvorby fixního kapitálu v letošním roce na 6 % s tendencí 
částečného zrychlení v závěru roku, které bude pokračovat v průběhu roku 2006. 
 
Spotřeba domácností bude v roce 2005 ovlivněna očekávaným zrychlením růstu nominálního 
i reálného hrubého disponibilního důchodu. Půjde o důsledek pozitivního vývoje na trhu 
práce, vyššího růstu průměrné mzdy i celkové zaměstnanosti, vyšších transferů z veřejných 
rozpočtů a nižšího růstu spotřebních cen. Ve druhé polovině roku 2005 začne na spotřebu 
domácností působit mírně uvolněná úroková složka měnových podmínek, a spotřeba 
domácností tak v roce 2005 dosáhne růstu zhruba 3 %.  Reálný hrubý disponibilní důchod 
poroste v roce 2006 mírně pomaleji v důsledku mírně nižšího růstu průměrné mzdy  
i zaměstnanosti a zároveň vyšší spotřebitelské inflace. Postupně převládající efekt uvolněné 
úrokové složky z druhé poloviny roku 2004 a roku 2005 však umožní zrychlení růstu spotřeby 
domácností v roce 2006 na 4,3 %. Přehodnocení prognózy vývoje veřejných rozpočtů se  
z pohledu výdajových složek HDP výrazně nepromítlo do predikce spotřeby vlády. Aktuální 
výhled vede v letošním roce k očekávání meziročního reálného růstu spotřeby veřejného 
sektoru ve výši 1,8 %, zatímco v roce 2006 naopak k jeho poklesu o 0,6 %.  
 
Růst reálných dovozů zboží a služeb bude na jedné straně ovlivněn předpokládaným 
poklesem dynamiky vývozů, na straně druhé bude působit akcelerace domácí poptávky  
v důsledku zrychlení růstu soukromé spotřeby a pokračujícího relativně vysokého růstu 
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hrubých investic. To povede společně s dopady přísnějšího reálného kurzu k udržení 
dynamiky dovozů téměř na úrovni vývozů na celém horizontu prognózy a k prohlubování 
deficitu reálného čistého vývozu.  
 
Prognóza nominálního kurzu předpokládá zhruba jeho stabilitu na současné úrovni ve zbytku 
roku 2005 i v roce 2006. Výhled dovozních cen je oproti dubnové prognóze mírně vyšší  
v důsledku posílení amerického dolaru, předpokladu výraznějšího růstu cen energetických 
surovin a vyšší inflace v zahraničí.  
 
Očekávaný vývoj inflace je dán souběhem vývoje poptávkových tlaků vyplývajících z reálné 
ekonomické aktivity, dovezené inflace a ostatních exogenních faktorů. Zvýšení prognózy 
inflace na celém horizontu prognózy je zejména důsledkem přehodnocení predikce 
regulovaných cen a  cen pohonných hmot. Na horizontu měnové politiky se prognóza inflace 
nachází v blízkosti bodového inflačního cíle, resp. mírně pod ním. 
 
Ve srovnání s dubnovou prognózou se očekávaná celková meziroční inflace ke konci roku 
2005 zvyšuje z 1,6 % na 2,6 %. Ke konci roku 2006 potom prognóza očekává meziroční 
inflaci 2,5 %. Jak již bylo zmíněno, ke zvýšení predikce došlo v obou letech zejména  
u regulovaných cen a cen pohonných hmot. Vyšší růst cen v těchto skupinách zvýší inflační 
očekávání. Tato skutečnost spolu s vyšším růstem dovozních cen vede k tomu, že korigovaná 
inflace bez pohonných hmot je navzdory pomaleji se uzavírající mezeře výstupu vyšší na 
celém horizontu prognózy. V roce 2006 by se mělo stát hlavním faktorem inflačního vývoje 
pozvolné zrychlování růstu dovozních cen, obnovení růstu cen zemědělských výrobců  
a obnovené uzavírání produkční mezery. Pozvolna se uzavírající záporná mezera výstupu při 
postupně zrychlujícím růstu dovozních cen způsobí, že na horizontu měnové politiky se 
inflace bude i po odeznění největšího tlaku administrativních cenových vlivů nacházet blízko 
bodové inflačního cíle. V roce 2007, tedy za horizontem měnové politiky, lze očekávat další 
mírné zvyšování inflace vlivem působení poptávkových inflačních tlaků a vlivem změn 
nepřímých daní (poslední etapa harmonizačních změn spotřebních daní na tabákové výrobky).  
S prognózou je konzistentní stabilita úrokových sazeb během následujících několika čtvrtletí. 
Zhruba od poloviny roku 2006 je očekáván jejich pozvolný růst. 
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Aktuální prognóza a její změny oproti 4. SZ

I. 2Q2005 4. SZ
Mezera výstupu 7. SZ -0,6 -0,7
RIR gap (příspěvek do RMCI gap) 7. SZ -0,2 -0,2
RER gap (příspěvek do RMCI gap) 7. SZ 0,0 0,0
RMCI gap 7. SZ -0,2 -0,1

II. 3Q2005 4Q2005 1Q2006 2Q2006 3Q2006 4Q2006
7. SZ 2,0 2,3 2,7 2,9 2,6 2,6
4. SZ 1,5 1,4 1,9 2,3 2,1 2,2
7. SZ -0,6 -0,7 -0,7 -0,6 -0,4 -0,2
4. SZ -0,6 -0,4 -0,3 -0,2 0,0 0,3
7. SZ 3,9 3,7 3,7 3,9 4,2 4,5
4. SZ 3,9 4,0 3,9 4,1 4,2 4,3
7. SZ 1,9 1,9 1,9 2,1 2,3 2,5
4. SZ 1,6 1,6 1,6 1,8 2,1 2,4

III. 2005 2006
7. SZ 6,9 6,7
4. SZ 7,3 6,8
7. SZ 4,9 4,1
4. SZ 5,7 4,5
7. SZ 9,7 9,3
4. SZ 9,8 9,4
7. SZ -2,5 -2,0
4. SZ -3,7 -3,1

*/ Registrovaná míra nezaměstnanosti (průměr za období)

CPI

Mezera výstupu

HDP

Implikované sazby

Průměrná nom. mzda ve sled. org.  

Průměrná reálná mzda ve sled. org.  

Míra nezaměstanosti*

BÚ/HDP v b.c. 

 
 
Komentář k tabulce: 
První blok tabulky zachycuje v prvním sloupci počáteční podmínky predikce, které jsou nezbytné pro její sestavení. Mezera výstupu 
vyjadřuje rozdíl mezi skutečným a potenciálním produktem, kdy záporná hodnota indikuje nižší úroveň skutečného produktu proti 
potenciálnímu produktu. RIR gap zobrazuje rozdíl mezi skutečnou a rovnovážnou úrovní reálných úrokových sazeb, přičemž kladná hodnota 
znamená, že skutečné sazby jsou vyšší než rovnovážné. RER gap potom identicky zachycuje rozdíl mezi skutečnou a rovnovážnou úrovní 
reálného kurzu. Kladná hodnota ukazuje, o kolik procent je skutečný kurz apreciovanější oproti své rovnovážné hodnotě. RMCI gap na závěr 
vyjadřuje celkový pohled na počáteční stav měnových podmínek. Vzniká jako vážený průměr RIR a RER gapů. Kladná hodnota ukazuje na 
přísné počáteční měnové podmínky. Všechny veličiny, mimo RIR gap, vyjadřují v procentech odchylku od rovnovážné hodnoty, v případě 
RIR gapu je odchylka vyjádřená v procentních bodech. Druhý sloupec potom vyjadřuje nastavení počátečních podmínek pro současné 
období předpokládané poslední prognózou.  
Druhý blok  obsahuje veličiny generované jádrovým predikčním aparátem a jejich srovnání s předchozí makroekonomickou prognózou.   
Třetí blok potom obsahuje predikce ostatních významných makroekonomických veličin, které jsou na jedné straně odvozovány od predikcí 
veličin obsažených v bloku II, na druhé straně jsou ale ovlivňovány také řadou jiných faktorů nevystupujících v jádrovém predikčním 
aparátu a jsou pro hodnocení budoucího vývoje ekonomiky podstatné. Nominální a reálná mzda jsou zobrazeny prostřednictvím meziroční 
změny své hodnoty. Míra nezaměstnanosti a podíl běžného účtu platební bilance na HDP jsou v procentech.  
 
 
Graf: Prognóza inflace 
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I.3 Alternativní scénáře 
 
V rámci zpracování červencové prognózy byl sestaven alternativní scénář, který simuluje růst 
ceny ropy ve třetím čtvrtletí o 30 % a její následné setrvání na této úrovni během jednoho 
roku. Simulace ukazují, že růst ceny ropy vede k mírnému zpomalení zahraniční ekonomické 
aktivity při vyšší zahraniční inflaci a jí implikovaných vyšších zahraničních úrokových 
sazbách, a k mírnému zhodnocení dolaru vůči euru. Vyšší ceny ropy a vyšší zahraniční ceny 
následně zvyšují domácí dovozní ceny a domácí inflaci. Zároveň ale působí zpomalení 
zahraniční reálné ekonomické aktivity na pokles českých vývozů a pomalejší uzavírání 
výstupové mezery. Domácí sazby musí reagovat na tlaky směřující k oslabení koruny  
z důvodu vyšších zahraničních sazeb v prostředí převažujících proinflačních nákladových 
tlaků. V konečném důsledku dochází ke zpočátku otevřenější výstupové mezeře a v celém 
horizontu k vyšší inflaci, s čímž je konzistentní vyšší úroveň domácích úrokových sazeb 
oproti základnímu scénáři. 
 
I.4 Srovnávací tabulka změn v prognóze 
 
Následující část shrnutí přináší srovnání současné a minulé prognózy. Kvantifikuje vlivy 
jednotlivých faktorů, které byly v aktuální prognóze změněny. Srovnání je provedeno pro 
celkovou inflaci, korigovanou inflaci bez pohonných hmot, mezeru výstupu a  tříměsíční 
úrokové sazby.  
 
Trajektorie úrokových sazeb konzistentní se základním scénářem leží na krátkém konci 
prognózy mírně výše než v dubnové prognóze. Důvodem je vyšší měnověpolitická inflace, tj. 
inflace na kterou měnová politika reaguje, daná především zvýšením prognózy regulovaných 
cen. Na delším konci prognózy se pak implikovaná trajektorie sazeb vrací zpět k dubnové  
a reflektuje tak nižší inflační tlaky z reálné ekonomiky, resp. prognózu otevřenější mezery 
výstupu. Pouze mírný růst importních cen v kombinaci s absencí poptávkových inflačních 
tlaků na horizontu prognózy vede jen k pozvolnému návratu celkové inflace k inflačnímu cíli 
a tím i úrokových sazeb na politicky neutrální úroveň.  
 
Za posunem prognózy inflace stojí především vyšší prognóza regulovaných cen (viz řádek 
Efekty regulovaných cen). Ta oproti dubnu nově odráží úpravy cen zemního plynu 
v letošním a příštím roce a změny cen telekomunikačních služeb. Dále se mění časování 
některých úprav, jako například deregulace nájemného a zvýšení spotřebních daní na cigarety. 
Nově započtené úpravy regulovaných cen zvyšují celkovou inflaci až o 0,8 p.b., a posun 
prognózy regulovaných cen je tak hlavním faktorem stojícím za vyšší prognózou inflace. 
Protože se však jedná o jednorázové úpravy, nedochází  ke změně historky prognózy. Efekty 
ostatních faktorů vstupujících do prognózy jsou s výjimkou efektu historických dat, 
exogenních faktorů a NTF spíše marginální. 
 
Proinflační dopady na aktuální prognózu mají historická data, NTF a trajektorie exogenních 
veličin (viz řádek Efekty historických dat, exogenních faktorů a NTF). Aktuální NTF 
zvyšuje krátkodobý výhled korigované inflace bez PH a dále inflaci cen energií. Krátkodobá 
prognóza inflace cen energií zohledňuje vyšší pozorovanou inflaci oproti předpokladům 
dubnové prognózy a platné referenční scénáře vývoje exogenních veličin, zejména cen ropy. 
Dopady vyšší krátkodobé prognózy korigované inflace bez PH a inflace cen energií jsou 
v celkové inflaci částečně kompenzovány snížením prognózy inflace cen potravin v letošním 
roce. Ta zohledňuje další pozorovaný pokles cen zemědělských výrobců a signály poměrně 
dobré letošní úrody. 
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Podobně, tj. proinflačním směrem ve srovnání s minulou prognózou, působí i efekty 
exogenních veličin. Především referenční scénář vývoje cen ropy se opět posouvá nahoru. 
Vyšší dolarové ceny ropy jsou navíc umocněny více apreciovaným křížovým kurzem 
USD/EUR.  
 
Oproti dubnové prognóze se zásadně nemění výhled vývoje inflace a reálné ekonomické 
aktivity v referenčním Německu. Dochází však k významnému přehodnocení trajektorie 
zahraničního 1Y EURIBORu. Ta se oproti dubnové prognóze posouvá dolů o cca 0,5 p.b. Její 
přehodnocení vytváří autonomní tlaky na stejný pokles domácích úrokových sazeb tak, aby 
nedocházelo k výrazné apreciaci kurzu. Přes proinflační působení historických dat, NTF a cen 
ropy se tak trajektorie sazeb v příštím roce posouvá spíše dolů.   
 
V aktuální prognóze byla provedena expertní úprava (viz Efekty expertních úprav) cen 
potravin v příštím roce, která jde mírně proinflačním směrem. Tato úprava reflektuje expertní 
názor o postupném vyprchání pozitivního efektu letošní dobré úrody na ceny potravin 
v příštím roce. Avšak celkový protiinflační dopad expertních úprav je dán především změnou 
hodnocení fiskálu v letošním roce. Oproti dubnové prognóze pracuje základní scénář pouze 
s mírně kladným příspěvkem fiskálu v letošním roce, a to ve výši 0,2 p.b. (4. SZ 0,6 p.b.). 
Podobně jako v dubnové prognóze je v rámci expertních úprav převzat současný sklon 
výnosové křivky.  
 
Ve srovnání s minulou prognózou nepřehodnocujeme rovnovážné trajektorie reálného kurzu 
a  reálných sazeb (viz Efekt rovnovážných trajektorií a počátečního stavu). Dubnová 
prognóza, která počítala s neutrálním působením kurzové složky měnových podmínek a mírně 
uvolněnou úrokovou složkou, se naplnila. Velmi mírný proinflační efekt této skupiny faktorů 
na aktuální prognózu je způsoben nepatrným přehodnocením počáteční mezery výstupu. Její 
odhad se posouvá  nahoru v reakci na revizi tempa růstu reálného HDP v minulém roce. 
 
Velmi malý dopad na prognózu celkové inflace v celoročním vyjádření mají také změny daní 
(viz řádek Efekty daní). Oproti minulé prognóze sice nedochází k přehodnocení velikosti 
dopadů daňových změn, ale mění se jejich časování. Aktuální prognóza počítá s růstem 
spotřební daně na cigarety až v dubnu příštího roku oproti lednu z minulé prognózy. 
V letošním roce se pak zvýšení odehrálo v červenci namísto v červnu, jak předpokládala  
4. SZ. 
 
V aktuální prognóze nedošlo k žádné úpravě modelových rovnic oproti dubnu, proto je řádek 
„efekt změny modelu“ vypuštěn z tabulky. 
 
 
Celková meziroční inflace [%] 05q3 05q4 06q1 06q2 06q3 06q4
Efekty daní -0.1 0.0 -0.3 -0.3 0.1 -0.1
Efekty historických dat, exogenních faktorů a NTF 0.5 0.5 0.6 0.4 0.2 0.1
Efekty regulovaných cen 0.4 0.6 0.8 0.8 0.5 0.5
Efekty rovnovážných trajektorií a počátečního stavu 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1
Efekty expertních úprav -0.2 -0.3 -0.3 -0.4 -0.3 -0.2
Celkový posun oproti 4.SZ 2005 0.5 0.9 0.9 0.6 0.5 0.4
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Korigovaná meziroční inflace bez PH [%] 05q3 05q4 06q1 06q2 06q3 06q4
Efekty daní 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.1 -0.1
Efekty historických dat, exogenních faktorů a NTF 0.3 0.3 0.3 0.3 0.1 0.1
Efekty regulovaných cen 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.4
Efekty rovnovážných trajektorií a počátečního stavu 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1
Efekty expertních úprav 0.0 0.0 -0.1 -0.2 -0.3 -0.4
Celkový posun oproti 4.SZ 2005 0.3 0.4 0.4 0.4 0.1 0.1
       
Mezera výstupu [%] 05q3 05q4 06q1 06q2 06q3 06q4
Efekty daní 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.1
Efekty historických dat, exogenních faktorů a NTF 0.1 -0.1 -0.1 -0.2 -0.2 -0.2
Efekty regulovaných cen 0.0 0.0 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1
Efekty rovnovážných trajektorií a počátečního stavu 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0
Efekty expertních úprav -0.2 -0.3 -0.2 -0.2 -0.1 -0.1
Celkový posun oproti 4.SZ 2005 0.0 -0.3 -0.4 -0.4 -0.4 -0.5
 
 
       
3 měsíční úroková sazba [%] 05q3 05q4 06q1 06q2 06q3 06q4
Efekty daní 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Efekty historických dat, exogenních faktorů a NTF 0.1 0.1 0.1 -0.1 -0.2 -0.3
Efekty regulovaných cen 0.3 0.5 0.6 0.6 0.7 0.6
Efekty rovnovážných trajektorií a počátečního stavu 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Efekty expertních úprav -0.2 -0.3 -0.4 -0.4 -0.4 -0.4
Celkový posun oproti 4.SZ 2005 0.2 0.4 0.4 0.3 0.2 0.1
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II. MAKROEKONOMICKÁ PROGNÓZA 
 
II.1  Předpoklady o vývoji vnějšího prostředí 
 

Změny referenčních scénářů od poslední prognózy 
Předpověď HDP v Německu dle CF06 se v porovnání s referenčním scénářem dubnové 
prognózy (RS04) nezměnila a zůstává na úrovni 0,9 % a 1,4 % pro rok 2005, resp. 2006. 
V prvním čtvrtletí 2005 mzr. růst dosáhl hodnoty 0,7 %, ale od třetího čtvrtletí by měl 
přesáhnout 1 %. 
 
Consensus Forecast mírně přehodnotil ceny ropy WTI (a tedy i uralské) směrem vzhůru, ale 
posunutí trajektorie v rozmezí 2 až 3 USD/b nebylo tak výrazné jako v předcházejícím 
čtvrtletí. Skutečnost za 2. čtvrtletí byla totiž jen o 2 % vyšší než RS04. Nový scénář 
předpokládá v příštím roce pozvolný pokles ceny ropy WTI pod hladinu 47 USD/b, což 
zhruba odpovídá ceně uralské ropy 41 USD/b. V korunovém vyjádření je přehodnocení 
scénáře výraznější a pro rok 2005 činí asi 8 %.   
 
Oproti předcházejícímu referenčnímu scénáři se také posunula očekávání křížového kurzu 
USD/EUR směrem k silnějšímu dolaru. Oproti RS04 byl ve druhém čtvrtletí 2005 dolar  
o necelá čtyři procenta silnější. Přes mírné oslabení v horizontu jednoho roku (na 1,28) se 
však bude pohybovat pod úrovní minulého referenčního scénáře.  
 
V druhém čtvrtletí 2005 byly jednoleté sazby Euribor o 0,1 p.b. nižší a do konce roku 2005 
předpokládá scénář pokles jednoletých sazeb eurozóny až na 2 %. V roce 2006 je patrný 
mírný nárůst sazeb zpět na současnou úroveň (2,2 % v posledním čtvrtletí), což je o 0,5 p.b. 
méně než předpoklad dubnové prognózy. 
 
 
(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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Nový scénář spotřebitelských cen v Německu nedoznal oproti dubnovému CF významných 
změn a v celoročním vyjádření je vyšší o 0,1 p.b. pro rok 2005 i 2006 (1,5 % a 1,3 %). Díky 
nově zveřejněným údajům za květen se zvedly očekávané hodnoty pro druhé a třetí čtvrtletí 
tohoto roku, ale v následujícím období referenční scénář předpokládá pokles inflace až pod  
1 % (v polovině roku 2006). Také u předpovědi cen výrobců došlo k posunu směrem nahoru, 
a to zejména v roce 2005, ale podobně jako RS04 si zachovává trend poklesu do začátku roku 
2006.  
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Efektivní ukazatele zahraničního vývoje 
V 1. čtvrtletí 2005 se mzr. růst HDP v efektivním vyjádření v  původních zemích EU snížil 
na 1,2 %, což je o 0,5 p.b. méně než předpoklad dubnového Consensus Forecasts. Prognóza 
do konce roku byla tedy přehodnocena směrem dolů. Inflace v souladu s očekáváním mírně 
poklesla a předpověď se tak prakticky nemění – i nadále zůstává v platnosti scénář dalšího 
poklesu k hladině 1,5 %. 
 
V nových členských zemích se meziroční růst HDP v 1. čtvrtletí 2005 oproti předcházejícímu 
čtvrtletí opět snížil (3,7 %) a byl o 0,5 p.b. nižší než předpověď z dubna. Do poloviny příštího 
roku by se měl podle CF vrátit růst na úroveň 5 %. Inflace v  květnu se mírně snížila pod 3 %, 
což bylo v souladu s prognózou, a pro další měsíce se očekává další pokles pod tuto hranici.  
 

Nové země EUPůvodní země EU  (efektivní ukazatel, % mzr.)
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Po posílení v předchozích měsících efektivní devizové kurzy v dubnu a květnu oslabily  
a pohybují se na úrovni z ledna 2005. Pro další měsíce očekává Consensus Forecasts další 
efektivní posílení domácí měny. Vůči novým členům EU se koruna v efektivním vyjádření 
stabilizovala a do konce roku 2006 se nepředpokládá větší odchylka od současného vývoje. 

Svět celkem (rok 2000 = 100, růst = apreciace) Nové země EU
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Eurozóna a Německo 
Vývoj celkové ekonomické situace v eurozóně není příznivý. Meziroční růst HDP v 1.Q 2005 
ve výši pouhých 1,4 % (revidovaný odhad) je jen o 0,1 p.b. vyšší než směrem dolů 
revidovaný odhad CF06 pro celý rok 2005. Výhled CF06 pro příští rok byl také revidován 
dolů na 1,8 %. Nárůst proti letošnímu roku bude výsledkem velmi mírného zvýšení spotřeby  
a podstatného růstu investic. S tímto výsledkem souvisí i odhad vývoje nezaměstnanosti. 
Poslední údaj za květen (8,8 %) je jen mírně nižší než odhad CF06 na rok 2005. Mírný nárůst 
tempa domácího produktu umožní v příštím roce nezaměstnanost snížit, ale pouze o 0,1 p.b. 
Růst spotřebitelských cen se po mírném poklesu (1,9 % v květnu) vrací v červnu k hodnotě 
2,1 % (první odhad), naproti tomu květnová inflace cen výrobců výrazně klesla na 3,5 %  
ze 4,2 % v dubnu. CF06 očekává růst spotřebitelských cen pod úrovní 2 % (1,9 % v r. 2005  
a 1,7 % v r. 2006) a u cen výrobců pod 3 % (2,8 % a 1,6 %). Skutečný vývoj bude významně 
záviset na kurzu eura k dolaru a cenách ropy.  
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V 1.Q 2005 sice došlo ke snížení přebytku BÚ i obchodní bilance proti 4.Q 2004, nicméně 
odhady celkového přebytku BÚ za rok 2005 i 2006 zůstávají na úrovni roku 2004, tj.  
42 mld. euro. Indikátory ekonomické a podnikatelské důvěry, které byly vesměs negativní, se 
dle posledních údajů zlepšily nebo alespoň stabilizovaly, i když stále na nízké úrovni. 
 
Růst HDP v Německu v 1.Q 20051 byl při poklesu spotřeby stimulován růstem investic  
a zejména čistého vývozu (export vzrostl mezikvartálně o 2,9 % a import poklesl o 1,4 %). 
Analytici neočekávají pokračování tohoto příznivého trendu a CF06 ponechává odhad růstu 
HDP na rok 2005 na 0,9 %. V příštím roce by měla stoupnout spotřeba domácností a zrychlit 
růst investic, takže by se přírůstek HDP měl zvýšit na 1,4 %. Po květnovém údaji  
o nezaměstnanosti (11,8 %, sez. očist.) nepřekvapuje, že při tak nízkém růstu produktu se 
v roce 2005 zvýší průměrná nezaměstnanost na 11,5 % a k jejímu poklesu o 0,5 p.b. dojde až 
v následujícím roce. Stejně jako v celé eurozóně se i v Německu zvýšila v červnu inflace 
spotřebitelských cen na 1,8 % a současně došlo ke zpomalení růstu výrobních cen v květnu na 
4,1 %. Pro roky 2005 a 2006 Consensus Forecasts očekává další pokles na 1,5 %, respektive 
na 1,3 %. U cen výrobců bude situace obdobná jako v eurozóně: 3,1 % v r. 2005 a 1,5 %  
v r. 2006. 
 
Indikátory důvěry se v posledním období poněkud zlepšily, už nejsou všechny zcela 
negativní. Šetření IFO ukázalo po několikaměsíčním poklesu mírný vzestup důvěry 
v průmyslu. Naproti tomu spotřebitelská důvěra dále poklesla. 
 
Spojené státy 
Vývoj ekonomické situace v USA je podstatně příznivější než v eurozóně. Také druhá 
(finální) revize meziročního růstu HDP za 1.Q 2005 přinesla zvýšení odhadu růstu (kvůli 
sníženému deficitu obchodní bilance) o 0,1 p.b. na 3,8 %. Tato hodnota je sice nižší než 
průměrný růst za rok 2004 (4,4 %), ale stále na vyšší úrovni než v eurozóně. Prognóza CF06 
na celý tento (3,5 %) a příští (3,3 %) rok je vcelku příznivá, i když předpokládá určité 
zpomalení tempa růstu v roce 2006 z důvodu nižší celkové poptávky. Na druhé straně bude 
zvolnění růstu doprovázeno snížením nezaměstnanosti ale i inflace spotřebitelských  
a zejména výrobních cen. V červnu inflace spotřebitelských cen (2,5 %), stejně jako o měsíc 
dříve i inflace cen výrobců (3,5 %), klesla na nejnižší hodnoty za posledních 8 měsíců. Na 
tomto vývoji se významně podílelo dubnové a květnové přechodné snížení ropných cen. Pro 
CPI očekává CF06 v roce 2005 průměrnou hodnotu 2,9 % a v následujícím roce 2,5 %, pro 
ceny výrobců 4,0 % a 1,9 %. 
 
Dne 30. června Fed zvýšil již podeváté v řadě svou sazbu o 0,25 p.b. na 3,25 % a opět tak 
naplnil svou strategii „umírněného růstu sazeb“. V doprovodném optimistickém komentáři 
naznačil úmysl v politice pokračovat. CF06 očekává v horizontu 3 měsíců další růst sazeb  
o 0,25 p.b., v delším období  12ti měsíců by se měly sazby zvýšit o dalších 0,5 p.b.2 Deficit 
BÚ by se měl letos zvýšit proti roku 2004 o 111 mld. USD, ale v příštím roce by mělo dojít 
k jeho relativnímu (vzhledem k HDP) poklesu. Optimističtěji vidí CF06 vývoj federálního 
rozpočtového deficitu, očekává se jeho absolutní snížení v letech 2005 i 2006.  

                                                           
1   O meziročním růstu HDP v SRN jsou pro první čtvrtletí 2005 publikovány tři odlišné údaje v závislosti na 

stupni očištění. Zde uvádíme přírůstek HDP v prvním čtvrtletí 2005 proti stejnému čtvrtletí předchozího roku  
v procentech:  údaj neočištěný sezonně ani o počet dnů v čtvrtletí: 0,0 %, údaj očištěný sezonně ale ne  
o počet dnů ve čtvrtletí: o 0,7 % a údaj očištěný sezonně i o počet dnů ve čtvrtletí: o 1,1 %. 

2   Fed Fund futures v současné době implikují zvýšení sazeb o 0,25 p.b. v srpnu a o 0,25 p.b. v září. Na konci 
roku by mohla sazba dosáhnout 4 %. 
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Výsledky konjunkturních šetření jsou celkově smíšené – průzkumy spotřebitelské nálady 
Michiganské univerzity a Conference Board výrazně stouply, šetření situace ve 
zpracovatelském sektoru filadelfského Fedu je velmi negativní, z newyorského Fedu 
překvapivě příznivé. Index vpřed hledících indikátorů klesl v květnu proti dubnu o 0,5 %. 
 

Středoevropský region 
V 1.Q 2005 země středoevropského regionu snížily svůj hospodářský růst v porovnání 
s předcházejícím čtvrtletím, ale stále rostou vysoce nad průměrem EU. V letošním roce je 
očekáváno mírné zpomalení hospodářského výkonu, ale v roce 2006 by se měl růst opět 
zvýšit. Inflace má již téměř rok ve všech zemích tendenci klesat, i když podle CF se udrží  
i v roce 2006 nad úrovní EU. Kurzy měn jsou již několik měsíců ovlivňovány regionálním 
sentimentem. CF předpokládá v horizontu dvou let posílení slovenské a polské měny vůči 
euru, oslabení maďarského forintu. 
 
V 1.Q 2005 meziroční růst slovenského HDP dosáhl 5,1 %, což bylo výsledkem zejména 
silného růstu investic a spotřeby domácností. Slovensko je stejně jako v roce 2004 nejrychleji 
rostoucí ekonomikou regionu a tuto pozici by si mělo podle CF zachovat v tomto i příštím 
roce. Nezaměstnanost klesla v květnu na 11,3 % z hodnoty 14,5 % před rokem. Kumulovaný 
deficit BÚ za první 4 měsíce 2005 činil 10,4 mld. SKK, což je o čtvrtinu více než za stejné 
období minulého roku. Důvodem je zhoršení obchodní bilance a zejména bilance výnosů, 
jejíž deficit se ztrojnásobil. Za celý rok 2005 by měl deficit BÚ dosáhnout 4,5 % HDP. 
Tempo růstu PPI se zvýšilo na 3,9 % v květnu jako důsledek vyšších cen energií a silnějšího 
dolaru. NBS proti koruně nezasáhla a naznačila, že roční reálnou 3 – 4 % apreciaci 
nepovažuje za problém. 
 
Ekonomická aktivita v Polsku meziročně vzrostla v 1.Q 2005 pouze o 2,1 %, proti 3,9 % 
v předchozím čtvrtletí3. Důvodem nízké dynamiky jsou slabé přírůstky investic a spotřeby. 
Ani ve 2. čtvrtletí nedojde pravděpodobně k obnovení silného růstu. Průmyslová výroba se 
v květnu zvýšila pouze o 0,9 % po poklesu o 1 % v dubnu. Dalším negativním signálem je 
snížení indexu podnikatelské důvěry v průmyslu. Čistá inflace se v květnu snížila na 1,5 %, 
čímž dosáhla spodní hranice inflačního pásma. V létě se očekává její další redukce na hladinu 
1 %. Nezaměstnanost v květnu přes slabý ekonomický růst opět klesla na 18,3 % z 18,8 % 
v dubnu. BÚ se v květnu opět propadl do deficitu přes 724 mil. eur, když v předchozím 
měsíci přebytek dosáhl téměř 650 mil. eur. Důvodem byl vývoj obchodní bilance způsobený 
poklesem vývozu. V podmínkách klesající inflace a slabého růstu produktu snížil Výbor pro 
měnovou politiku (RPP) sazby o 0,5 p.b. na 5 %. Další snížení sazeb se očekává na příštím 
zasedání RPP a do konce roku by se mohly sazby celkem snížit o 1 – 1,5 p.b. 
 
Maďarská ekonomika vzrostla v 1.Q 2005 meziročně pouze o 2,9 % proti 3,8 % ve 4.Q 2004. 
Tento výsledek se odráží také v očekávaném zpomalení růstu HDP za celý rok 2005 proti 
předchozímu roku z 4 % na 3,4 %. Ani v následujícím roce nedojde podle CF k obnovení 
vysokých růstových temp. Neuspokojivá čísla o domácí spotřebě lze vysvětlit pomalým 
růstem reálných mezd (2 – 3 %), vysokými úrokovými sazbami a pozvolna rostoucí 
nezaměstnaností. Příznivě lze tento vývoj hodnotit pouze z hlediska dopadu na snížení 
deficitu obchodní bilance. Výhled pro inflaci očekává 4 % v tomto roce (3,8 % v červnu 
2005) s poklesem v roce 2006. Maďarská centrální banka snížila základní sazbu 19. července 
o 0,25 p.b. na 6,75 %. 
                                                           
3  Uváděná hodnota je v cenách minulého roku dle metodiky polského statistického úřadu. Ve stálých cenách 

roku 1995 by podle Eurostatu činil růst 3,8 % (1. Q 2005) a 3,7 % (4. Q 2004).  
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Vláda připravila plán na významné snížení daní na roky 2006 – 2010, přičemž největší dopad 
bude mít redukce sazby DPH z 25 % na 20 %. Inflace by se mohla jednorázově snížit  
o 1,7 p.b. a roční tempo růstu spotřebitelských cen by kleslo na 1,5 %. Zatím nevyřešeny 
zůstávají škrty vládních výdajů a plnění konvergenčního programu. 
 
Euribor a kurz eura vůči dolaru 
Od počátku dubna euro oslabuje vůči dolaru. U investorů měly větší váhu informace  
o vysokém růstu americké ekonomiky, úrokový diferenciál, očekávání růstu sazeb a strach 
z politických nesouladů v EU nad varovnou vnitřní i vnější nerovnováhou USA. Pokles začal 
v dubnu na hodnotě 1,3 USD/EUR, ale v posledním týdnu června se pokles eura zastavil  
a kurz se pohybuje v rozmezí 1,20 – 1,22 USD/EUR. Podle prognózy CF06 by měl kurz eura 
v horizontu jednoho roku postupně posilovat o 6 % na 1,28 USD/EUR. 
 
V posledním období se zvyšuje nejistota ohledně budoucího vývoje sazeb eurozóny. 
Oslabující růst v eurozóně, negativní výsledky šetření spotřebitelské i podnikatelské důvěry, 
pokles inflace k 2 % hladině, tlak politiků, razantní snížení sazeb (o 0,5 p.b.) ve Švédsku, 
zápisy z jednání BoE naznačující blízké uvolnění měnové politiky – to vše zvyšuje 
pravděpodobnost změny sazeb. Očekávané uvolnění se již na trhu projevilo snižováním 
sazeb: výnos 10Y eurobondu klesl od počátku března o 0,6 p.b. na 3,2 % (1Y eurobond  
o 0,3 p.b. pod 2,1 %). Poslední údaje však poněkud podpořily zastánce nezměněných sazeb – 
lepší výsledky šetření podnikatelské nálady, rychlý růst M3, nebezpečí dalšího strmého růstu 
cen ropy. V současnosti trhy nečekají změnu sazeb, což potvrzují i poslední výsledky šetření 
Consensus Forecasts. V delším horizontu se řada ukazatelů může změnit, takže očekávání 
jsou zatížena značnou nejistotou. 
 
Cena ropy 
Po květnovém poklesu cen ropy způsobeném vyššími dodávkami surové ropy ze zemí OPEC 
a zvyšujícími se zásobami surovin v zemích OECD a zejména v USA došlo k obratu, který 
pokračoval téměř celý červen. Tato podstatná změna byla přes snížení odhadu spotřeby ropy 
v Číně vyvolána kombinací vyšších odhadů poptávky ze strany USA a asijských zemí mimo 
Čínu s informací o nečekaném poklesu amerických zásob surové ropy. Růst cen nezastavilo 
ani oznámení OPEC o zvýšení těžby o 0,5 mil. barelů/den, které podle názoru trhů nezmění 
významně reálnou výši produkce. Na vyšší růst cen působily dále omezené kapacity rafinerií, 
hurikány v Mexickém zálivu, nepokoje v Nigérii, hrozba stávky těžařů v Norsku a na konci 
června zvolení ultrakonzervativního prezidenta v Íránů. Společné působení uvedených vlivů 
vyhnalo cenu všech druhů ropy v červnu do absolutně rekordních výšek – WTI přes  
60 USD/b a ural se dostal v korunovém vyjádření přes 1350 Kč/b. Ve stálých cenách však 
zatím nebyla dosažena úroveň ropných šoků ze sedmdesátých (přes 70 USD/b) a osmdesátých 
(přes 110 USD/b) let v cenách roku 2002 (při použití deflátorů HDP). Průměrná měsíční cena 
WTI vzrostla v červnu na 56,4 USD/b a uralské ropy na 1278 Kč. 
 
Vývoj ceny ropy na světových trzích (USD/b) Vývoj ceny ropy Ural (CZK/b)
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Prognóza cen ropy je i v krátkém horizontu nejistá. Do značné míry ji bude ovlivňovat hrozba 
teroristických útoků (Irák, Saudská Arábie) a dalších nepředvídatelných událostí (nepokoje, 
hurikány, stávky). Stejným směrem bude působit rychlý globální růst, který sice bude v roce 
2005 o něco nižší než před rokem (4,1 % proti 5,1 %), ale přesto bude růst poptávky, zejména 
ze strany rozvojové Asie a USA, významný. Situace v nabídce bude nadále velmi napjatá. 
Ještě před 5 lety byla úroveň volných kapacit okolo 5 mil. barelů/den. Tato rezerva se 
v současnosti snížila na 2 mil., což znamená, že větší havárie nebo nenadálá událost může 
snadno navodit stav globální nerovnováhy. Situaci zhoršuje skutečnost, že zásoby suroviny 
v rozvinutých zemích jsou v souladu s politikou OPEC z posledních let velmi nízké. Přes 
uvedené faktory očekává CF06 ve velmi krátkém (3M) i poněkud delším (12M) horizontu 
snížení cen ropy WTI proti průměrné červnové hladině (56,4 USD/b) o 11,3 % na 49,7 USD/b 
v září 2005 a o 16,6 % na 46,7 USD/b v červnu 20064. 
 
Ve středním horizontu by teoreticky měla ropa růst zhruba tempem úrokové sazby. Na 
skutečný cenový vývoj bude mít vliv nejistota spojená s odhadem světových ropných zásob, 
technické změny, které prodlužují životnost a výtěžnost ropných polí, snižování energetické 
náročnosti HDP i změny struktury využívání jednotlivých druhů energií. Výrazem těchto 
nejistot jsou řádové rozdíly střednědobých cenových prognóz: od 20 – 25 USD/b (IEA; 
v cenách roku 2000) až po 100 USD/b (Solomon Brothers). 
 
Box: Dlouhodobá predikce rovnovážné ceny ropy 

Ceny ropy zůstávají klíčovým determinantem globálního ekonomického vývoje. Období rekordně 
vysokých cen ropy vyvolávají otázky o budoucím vývoji: Co způsobuje tak vysoké ceny? Je poslední 
cenová vlna přechodná? Jaký je výhled pro ropné ceny v příštích dekádách? Tento box prezentuje 
závěry studie ECB „Oil Markets Dossier“ s akcentem na odhad budoucí ceny ropy, který vychází 
z porovnání projekcí nabídky a poptávky na světovém trhu s ropou.  
 
Strana nabídky. Přestože jsou zásoby ropy na naší planetě omezené, odhady ukazují, že ropy by mělo 
být v příštích 30 až 60 letech dostatek. V zemích na Blízkém východě se nachází dvě třetiny světových 
ropných zásob. Zvláštním rysem těžby ropy, známým jako Hubbertova křivka, je, že těžba ropy 
z určitého ložiska dosáhne svého maxima, když je vytěžena zhruba polovina suroviny, kterou toto 
ložisko obsahuje. Poté je zde získávání ropy stále obtížnější a náklady na těžbu jednoho barelu se 
zvyšují. Ropní experti odhadují, že tohoto vrcholu bude dosaženo mezi roky 2010 až  2020. Velká část 
ropných polí mimo Blízký východ se již ocitla za vrcholem těžby, takže pro většinu zemí výrobní 
náklady na ropnou těžbu rostou. Pole na Blízkém východě jsou výjimkou: nacházejí se ještě 
v relativně raném stadiu svého životního cyklu a operativní náklady ropných polí v tomto regionu 
zůstanou pravděpodobně ještě dlouho nízké. Očekává se, že podíl Blízkého východu na světové 
produkci ropy, který je v současnosti okolo jedné třetiny, se v příštích desetiletích zvýší. Celkově lze 
říci, že vzhledem k očekávanému růstu marginálních nákladů těžby mimo Blízký východ nabídka ropy 
(v konstantních cenách) pravděpodobně v delším horizontu klesne. 
 
Poptávka po ropě. Ropa je v současnosti nejdůležitější užívanou formou energie a představuje asi 
40 % jejích světových zásob. Žádný jiný druh energie se ropě nemůže rovnat, pokud jde o snadnost 
těžby, dopravu, různorodost použití a náklady. Pro automobilovou dopravu již byly vyvinuty 
experimentální alternativy, ale náhrada kerozinu v letecké dopravě ještě nebyla nalezena. Přestože se 
ropná intenzita HDP – poměr spotřeby ropy k HDP – od prvního ropného šoku snížila, v zemích 
OECD zůstává ropa životně důležitá. Rozvojové země jsou při zvyšování ropných cen obecně více 
postiženy než země rozvinuté, protože produkce zpracovatelského průmyslu, která je energeticky 
náročná, tvoří obvykle větší podíl na HDP a energie je užívána měně efektivně. V průměru rozvojové, 
                                                           
4  Výhled podle trhů futures už není tak optimistický – na konci roku se očekává růst cen ropy ze současných 

hodnot 57,5 USD/b na 58,4 USD/b a v roce 2006 mírný pokles zpět na stávající úroveň. Ale je nutné brát 
v potaz, že v současné tržní situaci mohou být forwardové ceny špatným predikátorem budoucích spotových 
cen (viz box ze 4.SZ Cenový výhled ropy – srovnání analytických předpovědí a cen forvardů). 
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ropu dovážející země potřebují na jednotku produktu více než dvakrát tolik ropy než země rozvinuté. 
Podle materiálů amerického ministerstva energie (EIA) a OPEC poptávka po ropě poroste, až o 45 % 
v roce 2025. Mezinárodní agentura pro energii (IEA) OECD v roce 2004 odhadla, že největší růst 
ropné poptávky bude ze strany sektoru dopravy. Pokud jde o geografické rozdělení, hlavní růst 
poptávky se očekává od rozvojových zemí. Předpokládá se, že čínský dovoz ropy se do roku 2030 
zvýší pětkrát. Vzhledem k tomu, že substituty ropy na straně poptávky zůstanou v příštích 15 až 20 
letech omezené, lze očekávat, že poptávka po ropě bude dál vzrůstat. 
 
Projekce cen ropy. Očekává se, že výsledkem rostoucí poptávky a klesající nabídky bude v příštích 
dekádách rostoucí trend ropných cen. Na straně nabídky rostoucí ceny prodlouží životnost a výtěžnost 
současných ropných polí, a tak zvýší celkové zásoby. Na straně poptávky budou vyšší ceny motivovat 
ke hledání ropných substitutů a omezovat spotřebu prostřednictvím zvýšené energetické efektivity. 
Predikce budoucí úrovně rovnovážné ceny není triviální a vyžaduje zohlednění značného počtu 
nejistých faktorů, jako jsou například dlouhodobé možnosti substituce, strukturální změny poptávky, 
vývoj marginálních výrobních nákladů a očekávaná tržní síla OPEC. Současná cenová hladina není 
vhodným výchozím bodem takové analýzy, protože obsahuje vysokou prémii za nabídkovou nejistotu. 
Podle nedávného vyjádření IEA OECD sehrála svou roli při posledním růstu ropných cen řada faktorů. 
Na straně nabídky to byly nedostatečné volné kapacity v celé produkční vertikále a dopravní 
infrastruktuře, nejistoty spojené s  počasím (hurikány), politickou situací (Irák, Írán, Venezuela, 
Nigerie) a rostoucí aktivitou na komoditních trzích. Všechny dlouhodobé cenové odhady (IEA OECD, 
EIA a OPEC) očekávají dlouhodobý cenový růst, založený na vývoji faktorů nabídky a poptávky. 
Avšak cenové odhady každé z těchto institucí se významně liší. Prognózy WTI pro rok 2020 se 
pohybují v rozmezí od 30 USD/barel (OPEC) do 50 USD/barel (IEA OECD). 
 
 
 
II.2  Předpoklady o vývoji fiskální politiky 
 
V minulé SZ došlo ke změně náhledu na vývoj veřejných financí ústící ve snížení ESA95 
deficitu vládního sektoru z 4,0 % HDP obsažených ve 4. SZ na 3,1 % HDP v roce 2005  
a z 3,8 % HDP ve 4. SZ na 2,8 % HDP v roce 2006. Důvodem tohoto zlepšení je expertní 
korekce výdajových záměrů vlády o 25 mld. Kč u položek s příliš vysokou meziroční 
dynamikou růstu (detailnější popis viz minulá SZ). Aktuální náhled na vývoj veřejných 
rozpočtů zůstává od minulé SZ neměnný a je shrnut v následující tabulce5:   
 

2003 2004
7.SZ 4.SZ 6.SZ 7.SZ 4.SZ 6.SZ 7.SZ 4.SZ 6.SZ 7.SZ

Deficit vládního sektoru                 
(ESA 95, ČNB)            v % HDP 11.6% 3.0% 3.0% 3.0% 4.0% 3.1% 3.1% 3.8% 2.8% 2.8%
Fiskální pozice (ESA95),  metoda 
ESCB +5,1 p.b. - - -9,0 p.b. - - +0,5 p.b. - - -0,1 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.  +0,2 p.b.  +0,2 p.b. 0,0 p.b.  -0,1 p.b  -0,1 p.b

2005 2006

 
 
Makroekonomické působení veřejných financí optikou aproximace fiskálního impulzu 
zůstává od minulé SZ neměnné, ve srovnání se 4. SZ došlo k poklesu fiskálního impulzu 
v roce 2005 z +0,6 p.b. na +0,2 p.b a k poklesu fiskálního impulzu z 0,0 p.b. na -0,1 p.b. 
v roce 2006. I nadále je však nutné přistupovat k indikátoru fiskálního impulzu obezřetně  
a věnovat pozornost spíše směru působení než jeho absolutní velikosti. Změny fiskální pozice  
jsou nově kvantifikovány na úrovni salda v metodice ESA95 (původně se jednalo o změny 
peněžního salda), fiskální pozice uvedené v minulých SZ tak nejsou se stávajícími údaji 

                                                           
5 Pro zjednodušení komunikace přecházíme na komentování pouze salda v metodice ESA95 (cash saldo je pro 

informaci v příloze), kterou používají orgány EU a v poslední době v rostoucí míře i MF. 
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srovnatelné.6 Podobně je nově kvantifikována ze salda v metodice ESA95 i aproximace 
fiskálního impulzu; tato změna však nemá na výsledky odhadu větší vliv. 
 
Přehodnocení fiskálního vývoje, provedené v 6. SZ, podporují i aktuálně dostupné údaje  
o vývoji státního rozpočtu (blíže se státnímu rozpočtu věnuje pravidelná příloha SZ). Státní 
rozpočet, v minulosti hlavní zdroj deficitnosti vládního sektoru, letos za první polovinu roku 
dosáhl přebytku ve výši 3,8 mld. Kč, vláda přitom letos plánuje schodek svého hospodaření 
ve výši 83,6 mld. Kč. Naposledy byl podobně příznivý výsledek pololetního hospodaření SR 
vykázán v roce 1998, a to ve výši 1,8 mld. Kč. Následný celoroční schodek státního rozpočtu 
pak v roce 1998 dosáhnul cca 29 mld. Kč. V druhé polovině roku se deficit SR v posledních 
letech prohluboval jen o cca 30 – 40 mld. Kč, což je zhruba polovina hodnoty deficitu SR 
plánovaného pro letošní rok. Opakované výrazné nenaplnění vládních představ o vývoji SR se 
tak letos může stát faktorem, který povede k výraznému meziročnímu snížení schodku 
vládního sektoru. MF dosud připustilo lepší celoroční výsledek SR oproti původním záměrům 
jen o cca 10 mld. Kč. Přehodnocení pohledu na fiskální vývoj směrem k nižším schodkům, 
provedené v minulé SZ, se tak jeví jako opodstatněné a nelze vyloučit, že bude v budoucnu 
pokračovat vlivem příznivého vývoje příjmové strany i dalšího zpřesnění výdajů.  
 
Mezi nejdůležitější faktory, které přispěly k přebytku SR, patří, pomineme-li zdroje z EU, 
zejména vývoj inkasa spotřebních daní a daně z příjmu právnických osob a rezervní fondy 
vytvořené v loňském roce (které jsou letošním „příjmem“ SR) ve výši 19 mld. Kč. Tento 
příjem je však kompenzován některými předsunutými výdaji – např. 3 mld. Kč pro VZP  
a zálohou ve prospěch škol ve výši 8 mld. Kč.   
 
Kapitálové výdaje na úrovni SR jsou za 1. pololetí čerpány jen ve výši cca 32 % rozpočtu, 
což odpovídá i čerpání v minulých letech. Celkový přírůstek investic za celé veřejné finance 
ve výši kolem 40 mld. Kč v letošním roce, plus některé další požadavky (např. jen SFDI  
požaduje dalších 13 mld. Kč, čímž by kapitálové výdaje vzrostly na 53 mld. Kč) jsou při 
pohledu na minulý vývoj nereálné. V minulosti se meziroční přírůstky investic pohybovaly 
jen kolem cca 17 mld. Kč.  
 
Diskuse probíhající po zpracování minulé SZ vedla k posouzení možností, jak do budoucna 
přistupovat k tvorbě fiskálních predikcí. Přikláníme se i nadále k tvorbě nezávislé predikce 
ČNB (ta je ostatně vyžadována i 2x ročně ze strany ECB). Příjmovou stranu se v zásadě daří 
kombinováním modelových a expertních metod predikovat uspokojivě, jisté problémy se 
objevují při predikování výdajů. ČNB nemůže, na rozdíl od jiných zemí, spoléhat alespoň na 
reálnost výdajových záměrů ústřední vlády. Hlavním problémem jsou nadměrné výdaje 
obsažené v rozpočtové dokumentaci nebo predikci vládních institucí, které se nedaří 
naplňovat. Důvodem jejich existence je dle našeho názoru rozpočtový proces, který 
nereflektuje skutečný vývoj. Východiskem SR na příští rok je nadhodnocený rozpočtový 
záměr běžného roku a nikoliv, jako před lety, očekávaná skutečnost běžného roku. Odhad 
výdajové strany vládního sektoru tak musíme provádět alternativně. Vzhledem k malé 
spolehlivosti rozpočtové dokumentace a k vazbě pouze některých výdajů na 
makroekonomické veličiny budou predikce výdajové strany veřejného rozpočtu výsledkem 
kombinace extrapolace trendů z minulosti a pouze některých údajů obsažených 
v rozpočtových záměrech. 
 
 

                                                           
6 Kvantifikace fiskální pozice je standardně prováděna v ESCB na úrovni fiskálních dat v metodice ESA95. 
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II.3  Předpoklady počátečních podmínek a hodnocení současného 
hospodářského vývoje 

 
Vyznění prognózy je do značné míry určeno již nastavením počátečních podmínek. Těmi se 
rozumí odhad současné pozice ekonomiky v rámci hospodářského cyklu a současné působení 
měnových podmínek. Tento odhad je dán rozdílem mezi pozorovanou aktuální hodnotou dané 
makroekonomické veličiny a předpokladem o úrovni její rovnovážné hodnoty. Následující 
tabulka shrnuje počáteční podmínky pro mezeru výstupu, reálný kurz a reálné úrokové sazby 
a dále předpoklady o rovnovážné reálné apreciaci a hladině rovnovážných reálných sazeb.  
 
Tabulka: Nastavení počátečních podmínek ve 2Q 2005 podle 4. SZ 2005  
(prognóza pro 2Q 2005) a 7. SZ 2005 (hodnocení aktuálního stavu) 
 
2Q 2005 4. SZ 2005 7. SZ 2005 
Mezera výstupu -0,7 -0,6 
Mezera RMCI  -0,1 -0,1 
Úroková složka RMCI -0,2 -0,2 
Kurzová složka RMCI 0,0 0,0 
Reálná rovnovážná apreciace 2,8 2,9 
Rovnovážná 1R sazba 1,4 1,4 

 

Stanovení počátečních podmínek vychází z analýzy informací o vývoji ekonomické aktivity, 
inflace, úrokových sazeb a kurzu. Odhad nastavení je formulován s využitím vazeb mezi 
uvedenými veličinami, které reprezentují základní pohled na fungování transmisního 
mechanismu zachycený ve čtvrtletním modelu QPM. Vedle toho je však využívána také řada 
dalších podpůrných indikátorů.   
 
Ve srovnání s dubnovou makroekonomickou prognózou nedochází k posunu ve vnímání 
základních trendů pozorovaného makroekonomického vývoje. Zatímco uzavírání mezery 
výstupu odstartované počátkem roku 2004 je i nadále patrné z vývoje reálné ekonomické 
aktivity, je nicméně pravdou, že rychlost tohoto uzavírání se v letošním roce zpomaluje. To je 
dáno vlivem zpřísnění kurzové složky měnových podmínek koncem minulého a začátkem 
letošního roku. 
 
Počáteční mezera výstupu ve 2. čtvrtletí je sice oproti minulé prognóze mírně uzavřenější, 
avšak stále negativní. Pokračující dezinflační působení mezery výstupu je potvrzováno 
pozorovaným cenovým vývojem a jeho krátkodobým výhledem. Velmi mírný posun odhadu 
mezery výstupu tak pouze reflektuje nově zveřejněná data reálného HDP. Ta zvyšují reálný 
růst v minulém roce o téměř 0,5 p.b. oproti původním odhadům. Pozitivní efekt zvýšení růstu 
reálného HDP je pak částečně tlumen méně expanzivním hodnocením působení fiskálu 
v letošním roce. Oproti dubnové prognóze se nemění odhad tempa růstu potenciálního (inflaci 
nezrychlujícího) produktu, jehož výše se aktuálně pohybuje kolem hodnot 3,5 % ročně (resp. 
v posledních letech kolísá v intervalu cca 3,5 – 4,0 %).  
 
Současné působení reálných měnových podmínek, které ovlivňují budoucí průběh 
hospodářského cyklu, lze charakterizovat v souhrnu jako neutrální až velmi mírně uvolněné. 
Nové informace nevedly k přehodnocení odhadů rovnovážných trajektorií reálných sazeb  
ani reálného kurzu. Působení kurzové složky je vnímáno jako neutrální, když apreciace 
rovnovážného reálného kurzu při stabilitě nominálního kurzu a poklesu domácí inflace 
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uzavřela lehce pozitivní mezeru v reálném kurzu z počátku letošního roku. Úroková složka je 
pak i nadále hodnocena jako mírně uvolněná.  
 
Graf: Mezera výstupu 
 

Graf: Inflace očištěná o vliv změn daní  
(mzr. v %) 
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Mezera výstupu bude v nejbližším období přechodně stagnovat vlivem minulého zpřísnění 
měnových podmínek. Významnou roli v tomto vývoji bude také hrát předpoklad spíše 
pomalého zahraničního oživování a pouze velmi mírně expanzivní fiskální politiky. 
 
Nejistota v nastavení počáteční výstupové mezery a rovnovážných veličin není vyšší než 
obvykle. Navíc poslední revize reálného HDP částečně navrátila sílu původní historce  
o intenzitě a fungování transmise měnových podmínek do výstupové mezery. Aktuální odhad 
mezery výstupu předpokládá v roce 2003 její stagnaci v reakci na zpřísnění kurzové složky 
měnových podmínek v roce 2002. Přesto je pro ilustraci rizik v kapitole III Alternativní 
scénáře prezentována citlivostní analýza dopadů alternativního nastavení počátečních 
podmínek v produkční mezeře.  
 
Jak již bylo zmíněno, prvním zdrojem informací pro nastavení počátečních podmínek 
prognózy jsou informace o vývoji ekonomické aktivity. Následující část se proto podrobněji 
věnuje právě posledním údajům o ekonomické aktivitě.   

Hospodářský růst a trh práce 
Meziroční růst hrubého domácího produktu v 1. čtvrtletí roku 2005 se oproti 2. pololetí 
minulého roku mírně zpomalil ze 4,6 % na 4,4 %. Mezičtvrtletní růst reálného HDP 
očištěného o vliv sezónní složky včetně vlivu pracovních dní dosáhl v 1. čtvrtletí 2005 1,1 % 
a zachoval si tak stabilní dynamiku předchozích čtyř čtvrtletí. Udržení těchto temp růstu 
zajistilo v průběhu 1Q 2005 pokračování uzavírání mezery výstupu v intenzitě, která byla 
očekávána dubnovou prognózou.7 
 
Vývoj jednotlivých složek agregátní poptávky rovněž sledoval v souladu s prognózou trend 
předcházejících čtvrtletí. Hlavním zdrojem ekonomického růstu zůstalo i nadále zvyšování 
                                                           
7   Současně s novými daty o HDP a jeho složkách za 1Q 2005 byla zveřejněna revidovaná řada národních účtů 

za roky 2003 a 2004. Z pohledu reálného HDP se revize výrazněji promítla do snížení růstu a absolutní 
úrovně  HDP v roce 2003 a tím i do zvýšení růstu v roce 2004, zatímco mezičtvrtletní dynamika sezónně 
očištěného agregátu v roce 2004 nebyla revizí zásadně poznamenána. Mezičtvrtletní růst HDP byl 
v jednotlivých čtvrtletích roku 2004 rovnoměrný a jeho dynamika se pohybovala mírně nad úrovní 1 %. 
Revize dat tak mj. posílila věrohodnost původního náhledu predikčního aparátu na průběh hospodářského 
cyklu v období po apreciaci reálného kurzu v roce 2002.  
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domácích exportů. S exporty do značné míry související poptávka po fixních investicích si  
i přes mírné zpomalení nadále udržela relativně vysoké tempo díky stabilnímu růstu investic 
do strojů, dopravních prostředků a bydlení.  
 
V 1. čtvrtletí dále pokračovalo zpomalování růstu soukromé spotřeby a výrazný meziroční 
pokles spotřeby vlády. Podobně jako ve 2. polovině loňského roku růst dovozů zaostával za 
dynamikou vývozů a přispíval tak k pokračujícímu meziročnímu snižování deficitu čistého 
vývozu.  
 
Graf: Export a import Graf: Investice 
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V souladu s očekáváním dubnové prognózy meziroční růst domácích vývozů v 1. čtvrtletí 
částečně zpomalil. Mezičtvrtletní růst po očištění o vliv sezónní složky však vykázal oproti 
stagnaci ve 2. polovině loňského roku opětovné oživení. I když se do exportní výkonnosti 
české ekonomiky v 1. čtvrtletí nepříznivě promítlo zhoršení zahraniční konjunktury, zpožděný 
efekt uvolněného reálného kurzu a náběh nových exportně orientovaných kapacit naopak 
přispěly k udržení jeho relativně vysoké dynamiky. 
 
Nadále slabá zahraniční konjunktura společně s postupným posilováním reálného kurzu se 
pravděpodobně promítly do pokračujícího zpomalování růstu vývozů ve 2. čtvrtletí letošního 
roku. Tento trend byl navíc podpořen postupným „vyprcháváním“ jednorázového vlivu 
zvýšení úrovně domácích vývozů po přistoupení ČR k EU ve 2. čtvrtletí loňského roku, který 
přispíval k vyšší meziroční dynamice vývozů v předchozích čtyřech čtvrtletích. Podle 
aktuálních odhadů se meziroční růst vývozů ve 2. čtvrtletí zpomalil na 13,2 %. Předpoklad  
o zpomalení exportní dynamiky podporují data o vývoji obchodní bilance signalizující 
zpomalení růstu nominálních vývozů zboží. 
 
Růst hrubé tvorby fixního kapitálu se v 1. čtvrtletí částečně snížil, nadále však zůstal nejvyšší 
ze všech složek domácí poptávky. Na jedné straně se na růstu agregátu příznivě podílely fixní 
investice do strojů (hlavně dopravních prostředků) a bydlení, na druhé straně však – po 
předchozím stabilním růstu – vykázaly investice do nebytové výstavby meziroční pokles.8 
Investiční činnost v podnicích pod zahraniční kontrolou pozitivně souvisela s dalším přílivem 
reálně alokovaných PZI a s významným objemem reinvestovaného zisku. Investice domácích 
firem byly spojeny s již zmíněnou rostoucí poptávkou zejména zahraniční, dobrými 
finančními výsledky a rychlým růstem úvěrové emise. 
 

                                                           
8   Zrychlení či zpomalení růstu tvorby fixních investic obvykle se zpožděním zhruba dvou čtvrtletí následuje za 

obratem v růstu vývozů.  
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ČSÚ dosud nezveřejnil strukturu fixních investic v sektorovém členění. Avšak na základě 
dílčích informací lze předpokládat, že k růstu HTFK v 1. čtvrtletí přispívaly hlavně soukromé 
investice (s rostoucím významem investic domácností), naopak příspěvek vládních investic 
(realizovaných především v nebytové výstavbě) se významně snížil. Obrat ve smyslu vyššího 
příspěvku investic veřejného sektoru k růstu investičního agregátu lze očekávat v případě 
naplnění referenčního scénáře vývoje veřejných rozpočtů, který indikuje zachování relativně 
vysoké dynamiky nominálních kapitálových výdajů (cca 12 % s vahou přibližně 30 % na 
celkovém agregátu) ve 2. čtvrtletí a po zbytek roku 2005.  
 
Podle předběžných odhadů růst celkových fixních investic ve 2. čtvrtletí 2005 stagnoval 
přibližně na úrovni 1. čtvrtletí, tj. 5,3 %. Vývoj zakázek v průmyslu, stavebních povolení  
a zpomalování dovozů lze vnímat jako určité riziko směrem k nižšímu růstu fixních investic. 
Podobné signály vysílá meziroční pokles stavební produkce v dubnu a květnu letošního roku, 
i když zde je třeba opatrnosti při interpretaci těchto dat vzhledem k vlivu loňské srovnávací 
základny ovlivněné předfakturacemi v souvislosti se zvýšením sazby DPH na stavební práce.9  
 
Meziroční růst reálné spotřeby domácností se v 1. čtvrtletí 2005 dále zpomalil na 1,3 % při 
výrazném nárůstu míry úspor na 9,6 %, zatímco dynamika nominálního disponibilního 
důchodu ve výši 4 % zůstala zhruba na úrovni roku 2004. Z analýzy sezónně očištěných 
hodnot vyplývá, že mezičtvrtletní růst spotřeby již pět čtvrtletí v řadě stagnuje na úrovni 
kolem 0,3 % bez větších výkyvů. 
 
Nízký růst soukromé spotřeby souvisí 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. Jistou roli zřejmě sehrál  
i  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 roku10. S tím v souladu je pozorovaný vývoj míry úspor, 
která podle nových údajů vykazuje postupně zrychlující růst počínaje 3. čtvrtletím roku 
2004.11  Fáze hospodářského cyklu charakterizovaná uzavíráním produkční mezery a vliv 
minulých méně stimulujících reálných úrokových sazeb tak v souhrnu vysvětlují pokles 
dynamiky soukromé spotřeby pod tempo růstu reálného HDP (viz graf).  
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
9  Podle oficiálních dat poklesl reálný objem stavební výroby za duben až květen 2005 v souhrnu meziročně 

o 1,8 %. Podle experimentálního modelového propočtu ČSÚ odstraňujícího vliv loňské volatilní srovnávací 
základny pak stavební produkce v tomto období mzr. vzrostla o cca 2,5 %.   

10 Doprovodnou hypotézou částečně popírající vliv přísných sazeb na spotřebu 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: blíže viz box).  

11  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).  
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Graf: Spotřeba a hospodářský cyklus  Graf: Spotřeba a reálné úrokové sazby 
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Box: Zatížení domácností úvěry na bydlení 
 
Nejvýznamnější součástí zadlužení domácností jsou úvěry čerpané na bydlení tzn. hypoteční úvěry  
a úvěry ze stavebního spoření. V souvislosti s nízkým růstem reálných výdajů domácností na 
konečnou spotřebu, který byl zaznamenán v posledním období vyvstává otázka, zda nízké tempo růstu 
spotřeby domácností nesouvisí s rostoucími nespotřebními výdaji – investicemi do bydlení včetně 
splátek úvěrů na bydlení (v NÚ je to forma úspor). Nabízí se totiž hypotéza, že domácnosti mají  
„k dispozici“ určitý objem celkových výdajů, který v posledním období přerozdělují spíše ve prospěch 
investic do bydlení a splátek souvisejících úvěrů, což odčerpává zdroje pro „klasické“ spotřební 
výdaje. Ke zpomalování tempa spotřebitelských výdajů domácností totiž dochází při velmi dobrém 
stavu veřejného spotřebitelského mínění (ČSÚ, GfK). Zatímco tempo růstu nominálních výdajů 
domácností  na konečnou spotřebu zpomaluje, hrubá tvorba fixního kapitálu v sektoru domácností 
zrychluje svůj růst. Např. v 1. čtvrtletí 2005 vzrostla nominální spotřeba domácností o 2,5 %, výdaje 
na hrubou tvorbu fixního kapitálu se u domácností meziročně zvýšily o 9,5 %.   
 
Hodnocení míry zatížení rozpočtů domácností splátkami úvěrů na bydlení bylo nutné přizpůsobit 
disponibilním datovým zdrojům. K dispozici máme údaje o stavech objemů úvěrů na bydlení  
a průměrné úrokové míře. Úvěry jsou rozčleněny podle doby splatnosti v okamžiku jejich poskytnutí 
na úvěry se splatností do 1 roku, 1 až 5 let a více než 5 let. Bohužel tedy nelze získat informaci  
o aktuálním časovém rozložení úvěrů a bylo nutné přijmout zjednodušující předpoklady o průměrné 
době splatnosti. Ta se odvodila jako průměr intervalu doby splatnosti, tzn. u úvěrů do jednoho roku je 
průměrná splatnost 0,5 roku, u úvěrů od 1 do 5 let je průměrná splatnost 3 roky a u úvěrů nad 5 let 
byla průměrná splatnost stanovena na 15 let. Průměrná doba splatnosti za všechny úvěry je stanovena 
jako vážený průměr jednotlivých dob splatnosti, kdy jako váhy vystupují objemy úvěrů na bydlení 
podle příslušných dob splatnosti. Toto nezbytné zjednodušení vede k tomu, že výsledek analýzy 
nemůže být považován za přesný, ale pouze za aproximativní. Dále známe průměrnou úrokovou míru. 
Za těchto předpokladů lze na základě finanční matematiky dopočítat roční splátky úvěrů. Z těchto 
splátek lze následně konstruovat poměrový ukazatel. 
 

úvěry na bydlení 

(stav mil. Kč)

průměrná doba splatnosti 

(počet let)

úroková míra 

(v %)

roční splátka 

(mil. Kč)

disponibilní důchod 

(mil. Kč)

splátky/disponibilní důchod 

(v %)
2002 97289.9 12.2 7.4 11904 1342057 0.9
2003 131610.7 12.1 6.7 16128 1399614 1.2
2004 181131.9 14.0 6.2 19308 1457884 1.3

1. Q 2005 216685.2 14.1 5.9 5724 373130 1.5  
Pozn.: Data za 1q 2005 jsou sezónně očištěna (disponibilní důchod) a splátka je uvedena na čtvrtletní bázi.  
 
Hrubý výpočet ukazuje, že dochází k neustálému nárůstu podílu splátek úvěrů na bydlení na 
disponibilním důchodu. Tento podíl je však poměrně nízký a sám o sobě nenaznačuje velký vliv těchto 
úvěrů na spotřebu domácností. Výše tohoto podílu však může být ovlivněna např. i tím, že hrubý 
disponibilní důchod zahrnuje i naturální důchody, zatímco splátky úvěrů mají vždy jen peněžní 
povahu. Domácnosti navíc musí spolufinancovat určitou část výdajů na bydlení z vlastních zdrojů, což 
může významně ovlivnit jejich spotřebitelské chování. Navíc vedle splátek jistin a úroků z úvěrů na 
bydlení jsou rozpočty domácností zatíženy platbou dalších poplatků s čerpáním těchto úvěrů 
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spojených (pojištění, poplatek za vyřízení úvěru apod.). Lze se tedy domnívat, že investice do bydlení 
mohou ovlivňovat spotřební chování domácností výrazněji než naznačuje podíl splátek úvěrů na 
bydlení na disponibilním důchodu domácností. Vlivem výše naznačených nejistot je fenomén splátek 
úvěrů na bydlení rizikem prognózy spotřeby domácností představené dále v textu této SZ, přičemž 
toto riziko lze chápat spíše ve směru protirůstovém.  
 
Růst soukromé spotřeby ve 2. čtvrtletí letošního roku byl podle předběžných odhadů příznivě 
ovlivněn zrychlením růstu zdrojů domácností disponibilního důchodu díky mírné akceleraci 
mezd a platů podpořené zvýšením počtu zaměstnanců a zrychlením růstu transferů 
domácnostem. Přetrvával zpožděný vliv předchozího zpřísnění reálných úrokových sazeb, což 
pravděpodobně působilo na další růst míry úspor. Na základě těchto úvah předpokládáme, že 
ve 2. čtvrtletí se meziroční růst soukromé spotřeby mírně zrychlil na 1,5 %.12  
 
Je přitom zajímavé, že indikátor spotřebitelské důvěry se vyvíjí velmi příznivě. V červnu byl 
podle ČSÚ indikátor spotřebitelské důvěry nejvyšší od dubna 2001. Průměry hodnot 
indikátoru spotřebitelské důvěry se pohybují cca na úrovních roku 2001 a první poloviny roku 
2002. Příznivé hodnoty indexu spotřebitelského klimatu zaznamenala i agentura GfK. Na 
zvýšení spotřebitelské důvěry se podílí především pozitivní hodnocení vývoje spotřebních cen 
a značná ochota občanů realizovat v současnosti velké nákupy. Stoupající tendenci vykazují 
dílčí indexy hospodářské situace a finanční situace domácností. To se může odrazit 
v budoucím zrychlení růstu spotřebitelské poptávky. V průběhu druhého čtvrtletí roku 2005 
rovněž mírně zrychlil mzr. růst spotřebitelských úvěrů (viz Příloha Peníze a úvěry). 
 
Spotřeba domácností přirozeně úzce souvisí s vývoje na trhu práce. Zde je poslední vývoj 
v souladu s postupným uzavíráním produkční mezery a odpovídá našim očekáváním 
z minulých situačních zpráv. Ekonomika však stále operuje pod úrovní svého potenciálu, 
čemuž odpovídá míra nezaměstnanosti vyšší než NAIRU. Tuto inflaci neakcelerující míru 
nezaměstnanosti odhaduje predikční aparát konzistentně s nastavením počátečních podmínek 
prognózy aktuálně na úrovni kolem 9 % (pro registrovanou míru nezaměstnanosti ve staré 
metodice).  
 
Zvyšující se poptávku po práci potvrzují vyšší počty nově hlášených pracovních míst na 
úřadech práce. Zaměstnanost v metodice VŠPS se nejvíce zvyšuje ve stavebnictví a obchodě  
a v odvětvích nepodnikatelské sféry. V průmyslu jsou přírůstky zaměstnanosti zatím jen 
mírné. Konjunkturní šetření o očekávané zaměstnanosti však naznačují potenciál ke 
zvyšování zaměstnanosti i v tomto odvětví. 
 
Graf: Počet zaměstnanců (tis. osob) a očekávaná zaměstnanost 
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12   Potenciální předstihový indikátor spotřeby v podobě maloobchodních tržeb se v poslední době opět poněkud 

odchýlil od vývoje referenční řady, když v 1. čtvrtletí 2005 rostly tržby třikrát rychleji než spotřeba. Na růstu 
tržeb se podílel zejména segment obchodu, oprav a údržby motorových vozidel. V rámci této skupiny rostl 
nejrychleji maloobchodní prodej pohonných hmot. Za duben až květen 2005 vzrostly reálné tržby 
v maloobchodu bez motoristického segmentu mzr. o 3,1 %, po zahrnutí tohoto segmentu pak o 5,2 %.  
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Zlepšující se situace na trhu práce je patrná i v údajích MPSV. Z pohledu na Beveridgeovu 
křivku je patrné, že snižování registrované nezaměstnanosti má cyklický charakter. Mírné 
snižování registrované míry nezaměstnanosti je důsledkem nižších počtů nově hlášených 
uchazečů o zaměstnání a zvyšujícími se počty vyřazených uchazečů z jiných důvodů (sankční 
vyřazení).  
 
Graf: Nově hlášená volná pracovní místa a Beveridgeova křivka 
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Příznivá ekonomická situace i hospodářské výsledky podniků se v současné fázi cyklu 
výrazněji nepromítají do změn ve vývoji odměňování zaměstnanců (viz Příloha 2 – Aktuální 
vývoj na trhu práce). Z rozboru mzdového vývoje v podnikatelské sféře je zřejmé, že  
v 1. čtvrtletí byl rychlejší jen meziroční růst průměrného hodinového výdělku podle ISPV 
(MPSV). Průměrná měsíční mzda rostla rychleji v mezinárodních podnicích, zatímco 
v podnicích soukromých, státních a zahraničních byl v 1. čtvrtletí zaznamenán meziroční růst 
kolem 3 % (agregátně růst o 5,1 %). Obrat ve vývoji odměňování není zřejmý ani ve  
2. čtvrtletí. V dubnu a květnu vzrostla v průmyslu průměrná měsíční mzda podle ČSÚ 
průměrně o 4,6 %. 
 
Vrátíme-li se zpět k hodnocení vývoje domácí poptávky, potom konstatujeme, že vládní 
spotřeba v 1. čtvrtletí letošního roku byla ovlivněna zachováním nízkého růstu nominálních 
výdajů na úrovni 2. pololetí roku 2004 (2,8 %) při růstu deflátoru vládní spotřeby o 6,8 %. 
Pokud dojde k naplnění referenčního scénáře výše a struktury výdajů veřejných rozpočtů, lze 
předpokládat ve 2. čtvrtletí obrat sestupného trendu předchozích pěti čtvrtletí ve smyslu 
opětovného oživení růstu vládní spotřeby. Předběžný odhad meziročního růstu vládní 
spotřeby ve 2. čtvrtletí 2005 činí 1,1 %, což je v souladu s celkovým hodnocením fiskální 
politiky státu v roce 2005 jako jen velmi mírně expanzivní.  
 
Čistý vývoz se nadále zlepšoval, neboť růst reálných dovozů zboží a služeb zůstal  
v 1. čtvrtletí 2005 – i přes pokračující relativně vysoké tempo exportní a investiční aktivity –
nižší než růst vývozů. Růst importů byl tlumen vedle působení dobíhajícího vlivu uvolněného 
reálného kurzu a zpomalující se konečné spotřeby i zvyšující se schopností domácí 
ekonomiky uspokojit poptávku vlivem zvýšení kapacit a své rostoucí pružnosti, efektivnosti  
a konkurenceschopnosti. Významný faktor zlepšování čistých vývozů představovalo také 
pokračující zhoršování směnných relací měřené deflátory vývozu a dovozu zboží a služeb po 
revizi národních účtů (viz box). Na základě předběžných údajů z obchodní bilance, 
konjunkturního šetření v průmyslu, apod., předpokládáme pokračující zpomalování 
meziročního růstu dovozů zboží a služeb ve 2. čtvrtletí 2005 přibližně na 11 %. Snížení 
předstihu vývozů před dovozy – především v důsledku postupného zpřísňování reálného 
kurzu, a tudíž mírně se zvyšujícího sklonu agregátní poptávky k dovozu –  se projeví stagnací, 
resp. jen mírným meziročním snížením deficitu čistého vývozu.  
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Box: Revize směnných relací a jejich vliv na odhad HDP 
 
Revize čtvrtletních národních účtů HDP za roky 2003 a 2004 se dotkla také údajů o vývoji zahraničního 
obchodu. Na jedné straně ČSÚ dodatečně zvýšil odhad hodnoty vývozu i dovozu zboží v nominálním 
vyjádření zhruba ve stejné výši (cca 10 mld. Kč pro obě složky). Na druhé straně snížil odhad růstu 
směnných relací. I když se původně vykázané zlepšení směnných relací (o 1 %) snížilo pouze o 0,8 p.b. 
na 0,2 %, vliv této změny vedl k dodatečnému snížení deficitu reálného čistého vývozu o 18,9 mld. Kč 
a ke zvýšení jeho kladného příspěvku k růstu HDP o 0,6 p.b.. 
 
Podle interních konzultací s experty ČSÚ je deflátor vývozu a dovozu zboží odvozen z dvoumístné 
klasifikace SITC (a porovnáván s odhady na základě harmonizovaných indexů), přičemž váhy jsou 
stanoveny podle běžného období. Podobným způsobem (byť na úrovni jednomístné klasifikace a vah 
běžného období výběrových indexů cen vývozu a dovozu zboží) je konstruován experimentální odhad 
směnných relací uvedených v grafu. 
 
Vývoj směnných relací zboží (mzr. v %) Vývoj směnných relací  služeb (mzr. v %) 
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Jak z grafu vyplývá, směnné relace podle ČSÚ vykazují méně příznivý vývoj než směnné relace 
odvozené experimentálně z výběrových indexů. Příčina tkví v „podhodnocování“ růstu deflátoru vývozu 
zboží podle ČSÚ na jedné straně a naopak „nadhodnocování“ růstu deflátoru dovozu zboží podle ČSÚ 
oproti experimentálnímu odhadu vývozních a dovozních cen odvozených z výběrových indexů. 
Vysvětlení může spočívat v přidělení různých vah cenovým indexům vybraných položek na bázi 
dvoumístné klasifikace SITC, především u skupiny 7. Avšak vzhledem k tomu, že fyzická struktura 
vývozu a dovozu se u obou složek mění proporcionálně zhruba stejně, není zcela zřejmá protisměrná 
odchylka od výběrových indexů u obou deflátorů. Odhad směnných relací –  či jejich revize – hrají 
významnou roli při převodu HDP z běžných do stálých cen. Pokud by se směnné relace vyvíjely 
v souladu s experimentálně odhadnutými deflátory (přepočet do národních účtů dle metodiky chain-
linking indexů) odvozenými od výběrových indexů, růst HDP v období 2003 – 1.Q 2005 by byl nižší 
přibližně o 1 p.b. a tomu by také odpovídalo pomalejší uzavírání záporné produkční mezery (resp. její 
otevírání v uplynulých třech čtvrtletích viz graf).  
 
HDP podle ČSÚ a přepočtu z výběrových 
indexů (mzr. v %, s. c. 1995) 
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Výše prezentovaný alternativní odhad mezery výstupu je výsledkem pouhé mechanické aplikace 
standardního nástroje v podobě Kalmanova filtru, s kterým pracuje predikční aparát. Nejedná se tedy 
o plnohodnotnou analýzu počátečních podmínek provedenou na experimentálních datech o HDP. 
Uvedené propočty tak jen ilustrují nejistotu spojenou s vlastními odhady HDP a jeho složek 
produkovanými ČSÚ a její implikace do nejistoty při stanovení aktuální pozice ekonomiky v rámci 
hospodářského cyklu (viz citlivostní analýza v kapitole III Alternativní scénáře).  
 
Předběžné údaje o vývoji ekonomické aktivity ve 2. čtvrtletí letošního roku a formální 
analýza dílčích indikátorů a metod na bázi předstihových a koincidenčních ukazatelů 
signalizují postupné mírné zpomalování meziročního tempa růstu reálného HDP. Reálný HDP 
v uplynulém čtvrtletí pravděpodobně vzrostl  po sezónním očištění o 1,1 % oproti 1. čtvrtletí 
2005, což odpovídá meziročnímu růstu o 4,2 %. Pokračující ekonomický růst implikuje další 
postupné uzavírání záporné produkční mezery, jejíž odhad pro uplynulé čtvrtletí se nachází na 
úrovni -0,6 %.  

Inflace 
Vývoj spotřebitelských cen byl ve 2. čtvrtletí 2005 ve znamení oslabování nákladových 
inflačních tlaků především z titulu cen zemědělských výrobců a dovozních cen, ale i cen 
průmyslových výrobců. (viz Příloha 5 – Nákladové faktory). Výjimkou byly vysoké světové 
ceny ropy, které způsobily výraznější růst cen pohonných hmot v ČR. Souběžně s tím nadále 
působil vliv záporné mezery výstupu a poloha ekonomiky v rámci hospodářského cyklu tak 
působila rovněž dezinflačním směrem. To v souhrnu způsobilo, že meziroční korigovaná 
inflace bez pohonných hmot oproti 1. čtvrtletí v souladu s prognózou dále mírně poklesla. 
Nejvýznamnější odchylka od prognózy ze 4. SZ z hlediska dopadů do CPI byla zaznamenána 
u regulovaných cen, menší odchylky byly u cen pohonných hmot a cen potravin. Ve všech 
případech se jednalo o vyšší než prognózovaný cenový růst, což v souhrnu vedlo k poměrně 
výrazné odchylce skutečnosti od prognózy inflace ve 4. SZ.  
 

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

Index spotřebitelských cen 0,2 0,6 1,1 1,8
Regulované ceny  červen 2005 0,1 1,8 4,1 5,8
Čistá inflace 0,1 0,2 0,2 0,7
Ceny potravin, nápoje, tabák - čisté 0,0 0,2 -0,4 0,2
Korigovaná inflace bez PH 0,2 0,2 0,7 0,8
Ceny pohonných hmot - čisté -0,5 1,9 -3,1 2,7
Primární dopady změn daní v nereg. cenách v p.b. 0,05 0,00 0,07 0,02  
 
V oblasti regulovaných cen došlo během 2. čtvrtletí ke dvěma váhově významným  pohybům 
cen. V dubnu došlo ke snížení cen zemního plynu o 2,3 % a v červnu ke zvýšení 
regulovaných telefonních poplatků o 18 %. Snížení cen zemního plynu pro domácnosti nebylo 
zcela v souladu s vývojem světových cen plynu, které již od počátku minulého roku trvale 
stoupají (aktuální mzr. růst 35 %). Dubnové snížení cen plynu rozhodnutím Energetického 
regulačního úřadu (ERÚ) lze interpretovat jako určitou korekci zvýšení cen zemního plynu 
v předchozích dvou čtvrtletích (říjen 11 %, leden 1,4 %), které patrně reflektovalo tehdejší 
očekávání ERÚ o velmi rychlém budoucím růstu světových cen, které se přechodně v plné 
míře nenaplnilo. Od července budou ovšem ceny zemního  plynu v návaznosti na trvající růst 
světových cen plynu opět zvýšeny o 4,3 %.  
 
Vysoký růst cen regulovaných telefonních poplatků byl iniciován zákazem 
Telekomunikačního úřadu uplatňovat volné minuty v paušálních poplatcích základních tarifů. 
Český Telecom na toto rozhodnutí reagoval poměrně rozsáhlou změnou tarifních programů, 
přičemž došlo k mírnému snížení ceny jednoho ze tří paušálních poplatků a ceny za minutu 
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volání rovněž v průměru slabě poklesly. ČSÚ pro výpočet změny cen aplikoval standardní 
metodiku odečtu cenových změn a porovnal současnou výši paušálních poplatků  
s jejich minulou výší po odečtení ceny volných minut. To vedlo při uplatnění principu 
nezměněných vah u jednotlivých tarifů k naměření uvedeného vysokého meziměsíčního 
cenového růstu (pokles cen za minutu volání nevykompenzoval takto vypočítaný růst 
paušálního poplatku). 
 
Během druhého čtvrtletí nedošlo k žádným změnám nepřímých daní. Zvýšení spotřebních 
daní u cigaret bylo odloženo z 1. 6. na 1. 7. 2005. 
 
Vývoj cen sloučené skupiny potravin byl ve 2. čtvrtletí určován velmi volatilním vývojem cen 
ovoce a zeleniny doprovázeným v červnu vysokým sezonním růstem cen brambor. Tyto 
položky způsobily většinu pohybu cen potravin v jednotlivých měsících uplynulého čtvrtletí. 
V souhrnu po sezónním očištění cenová hladina potravin ve 2. čtvrtletí velmi mírně poklesla. 
Důvodem byl vývoj cen zemědělských výrobců, kde velké meziroční poklesy zaznamenávají 
především obiloviny, zelenina, ovoce a brambory (viz Příloha 5 – Nákladové faktory). Hlavní 
příčinou vyššího než prognózovaného mzr. růstu cen potravin tak byl uvedený velmi volatilní 
vývoj cen ovoce a zeleniny. Jeho počátek se datuje k období vstupu ČR do EU a může 
souviset s vyšší intenzitou zahraničně obchodní výměny s těmito komoditami a zejména pak 
s vyšší volatilitou v objemu dovozů ovoce a zeleniny od května 2004.  
 
Hodnoty mzm. korigované inflace bez pohonných hmot byly během 2. čtvrtletí 2005 
určovány jen sezónními výkyvy, a to vesměs cenami rekreací. Po sezónním očištění se její 
meziměsíční hodnoty pohybovaly velmi blízko kolem nuly, přičemž tento vývoj je patrný již 
od října loňského roku. Tento vývoj byl v souladu s prognózovaným dezinflačním působením 
záporné mezery výstupu a dovozních cen, a tak byla odchylka predikce ze 4. SZ od 
skutečnosti malá.  
    
Ceny pohonných hmot během 2. čtvrtletí 2005 trvale rostly, v dubnu dokonce o 8,4 % 
meziměsíčně. Byla to reakce na skokové zvýšení ceny ropy na světových trzích od března 
2005 posílené apreciací kurzu USD. Po skoku v březnu se cena ropy zhruba stabilizovala  
a začala opět růst až během června, přičemž kurz USD dále významně posiloval. Tyto pohyby 
na světových trzích se příslušným způsobem promítly do pohybu cen pohonných hmot v ČR, 
kdy po jejich vysokém růstu v dubnu následovaly umírněnější růsty v květnu a červnu. 
Skutečný meziroční index cen pohonných hmot ke konci 2. čtvrtletí tak byl vyšší, než 
předpokládala minulá prognóza. Vzhledem k jejich nízké váze ve spotřebitelském koši byl 
dopad této odchylky do celkové inflace jen 0,17 p.b. (vše očištěno o vliv změn daní). 
Z týdenních šetření cen pohonných hmot vyplývá, že červencový růst cen pohonných hmot 
dosáhne hodnot okolo 1,5 %.  
 
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 – tj. vliv srovnávací základny (na grafu vidíme opačné skokové změny u příslušných řad 
v květnu 2005). 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).  Další posun meziročního 
růstu regulovaných cen směrem nahoru v červnu 2005 vyplývá z uvedeného růstu cen 
regulovaných telefonních poplatků. 
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Graf: Mzr. růst jednotlivých skupin cen (očištěné o vliv změn daní, v %) 
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Sezonně očištěný mzm. růst jednotlivých skupin cen (očištěných o vliv změn daní, v %) 
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V nejbližším období očekáváme větší meziměsíční pohyby u jednotlivých složek inflace. Od 
1. 7. budou zvýšeny regulované ceny zemního plynu a vstoupí v platnost zvýšení spotřebních 
daní u cigaret. V případě cen potravin a korigované inflace bez pohonných hmot dojde 
v následujících měsících k výrazným sezonním výkyvům, avšak významnou změnu v trendu 
jejich vývoje nepředpokládáme.  

Reálné měnové podmínky 
Odhad počáteční podmínky pro mezeru výstupu je vedle vývoje inflace odvozován také od 
vývoje reálných měnových podmínek. Vzájemný vztah mezi mezerou výstupu a měnovými 
podmínkami je však charakterizován existencí určitých zpoždění, která je nutno brát v úvahu. 
Současné působení měnových podmínek je tak určující pro vyznění prognózy.  
 
Reálné měnové podmínky lze ve druhém čtvrtletí charakterizovat v souhrnu jako neutrální až 
velmi mírně uvolněné. Mírně uvolněná úroková složka měnových podmínek pozorovaná již 
několik čtvrtletí zůstává i nadále relativně stabilní. Pozorovaná relativní stabilita reálného 
kurzu při předpokladu trendového zhodnocování rovnovážného reálného kurzu vedla k tomu, 
že kurzová složka se od poslední SZ posunula od lehce přísné do neutrální polohy.  
 
Kumulovaný efekt jednotlivých složek měnových podmínek ukazuje, že od roku 2002 
ovlivňovala vývoj reálné ekonomiky převážně kurzová složka, přičemž dopady jejího 
zpřísnění v průběhu roku 2002 přetrvávaly poměrně dlouhou dobu. Restriktivní působení 
reálného kurzu bylo alespoň částečně kompenzováno uvolněnou úrokovou složkou měnových 
podmínek. V průběhu minulého roku vyprchaly negativní dopady kurzové apreciace  
a postupně začala působit uvolněná úroková i kurzová složka měnových podmínek. Avšak 
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výrazná apreciace nominálního kurzu na konci minulého roku začala opět zpřísňovat 
kurzovou část reálných měnových podmínek.   
 
Graf: Index reálných měnových podmínek Graf: Kumulovaný efekt RMCI 
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Zpřísněná kurzová složka měnových podmínek v 1. čtvrtletí 2005 vedla ke zpomalení růstu 
peněžního agregátu M2. Mírně uvolněná reálná úroková složka měnových podmínek a nízké 
nominální úrokové sazby naopak nadále podporovaly relativně vysoký podíl peněžního 
agregátu M1 na M2 (kolem 52 %). Tento podíl lze chápat jako alternativní indikátor nastavení 
úrokové složky měnových podmínek (podrobněji viz Příloha 4 – Peníze a úvěry).13 
 
Sazby 
 
Míra uvolnění úrokové složky reálných měnových podmínek jako celku je podle současných 
odhadů pro 2. čtvrtletí 2005 shodná s předpoklady dubnové prognózy. Přestože vývoj 
některých částí úrokové složky byl mírně odlišný, v nejdůležitější části – reálném 
1R PRIBOR –  se minulá prognóza naplnila. Tato úroková sazba zůstává v reálném vyjádření 
uvolněná, když pokles nominálních úrokových sazeb byl pouze částečně tlumen poklesem 
inflačních očekávání.   
 
Graf: Reálný 1R EURIBOR Graf: Reálný 1R PRIBOR 
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13  Obecně lze očekávat, že podíl M1 na M2 bude spíše růst (resp. klesat) v reakci na uvolněné (resp. přísné) 

nastavení reálné úrokové složky měnových podmínek. Toto očekávání vychází z konceptu intertemporální 
substituce, v němž nižší úroková míra vede subjekty k přesunu prostředků z kvazi-peněz (sloužících spíše  
k odkladu spotřeby) do M1 (kde umožňují dřívější spotřebu). Na růst (resp. pokles) podílu M1 na M2 působí 
také relativně nízké (resp. vysoké) nominální úrokové sazby, které snižují (resp. zvyšují) náklady příležitosti 
z držby peněz v likvidní podobě. Empirická data o podílu M1 na M2 a o vývoji úrokových sazeb nejsou  
s touto úvahou v rozporu. 
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Úrokové sazby na finančním trhu ve 2.Q 2005 postupně klesaly pod vlivem několika faktorů. 
Na peněžním trhu bylo nejvýraznějším impulzem snížení klíčových sazeb ČNB v dubnu, dále 
makroekonomické údaje (inflace, HDP) a zveřejněné „minutes“. Sazby s delšími splatnostmi 
byly kromě již zmíněných faktorů ovlivněny také vývojem na zahraničních trzích. Celkově se 
úrokové sazby na finančním trhu snížily o 0,3 – 0,5 p.b. v závislosti na splatnosti. V současné 
době většina trhu již neočekává další úpravu klíčových sazeb ČNB. Přispěly k tomu údaje  
o červnové inflaci, která byla vyšší, než se očekávalo, a také zveřejněný zápis z jednání BR 
(jednomyslné rozhodnutí o ponechání sazeb na stávající úrovni).  
 
Průměrný spread 1R PRIBOR – 3M PRIBOR za 2.Q 2005 byl v souladu s dubnovou 
prognózou předpokládající jeho nulovou hodnotu. 3M PRIBOR se pohyboval na úrovni 
předpokládané základním scénářem dubnové prognózy. Aktuální výnosová křivka na 
peněžním trhu je zhruba plochá. 
 
Sazby z nově poskytnutých úvěrů dosáhly 5,8 % a nezaznamenaly tak minulou prognózou 
očekávaný pokles. Ten se nedostavil v důsledku růstu podílu nových úvěrů poskytnutých 
domácnostem, které mají vyšší průměrnou úrokovou sazbu na nové úvěry, než je tomu 
v případě nefinančních podniků (podrobněji viz box). Aktuální působení reálné sazby z nově 
poskytnutých úvěrů je tak neutrální a oproti předpokladům minulé prognózy přísnější.    
 
 
Box: Struktura nově poskytnutých úvěrů 
 
Vývoj úrokových sazeb na nově poskytnuté úvěry v posledním roce nenaplňuje očekávaní modelu. 
3M PRIBOR poklesl od začátku roku o 0,75 p.b., zatímco sazba na nově poskytnuté úvěry jenom  
o 0,2 p.b. Podobně se nenaplnilo očekávaní jejího poklesu z minulé SZ.  
 
Vývoj úrokových sazeb na nově poskytnuté úvěry je možné částečně vysvětlit změnou struktury 
poskytovaných úvěrů, resp. změnou vah pro sazby na nově poskytnuté úvěry domácnostem  
a podnikům. Dle platné, jednotné metodiky jsou vahami pro jednotlivé sazby příslušné objemy úvěrů. 
Historická data vykazují rostoucí podíl úvěrů poskytnutých domácnostem na celkovém objemu. Avšak 
ze srovnání s údaji pro eurozónu a Německo je patrné, že v ČR je tento podíl stále relativně nízký. 
Pozorovaný růst podílu úvěrů domácnostem tak vyplývá z konvergence ČR k vyspělým ekonomikám 
a lze jej očekávat i v následujících obdobích. Vzhledem k relativně vyšším sazbám na úvěry 
poskytnuté domácnostem lze v souvislosti s růstem jejich váhy očekávat spíše stabilitu této sazby než 
její pokles. V prognóze je tento aspekt zohledněn vložením residuí do modelové rovnice.  
 
Vliv změny vah na výslednou úrokovou sazbu je patrný při jejich hypotetickém fixování. Jestliže 
bychom zachovali váhy resp. objemy prvního čtvrtletí, poklesla by sazba ve druhém čtvrtletí  
o 0,2 p.b. 
 
Kromě změny vah pozorujeme v posledních dvou čtvrtletích také růst sazby u kontokorentních úvěrů 
domácnostem. Vzhledem k jejich váze, která je téměř nejvyšší v daném koši a pohybuje se kolem 
20%, se jedná o další faktor působící proti poklesu výsledné úrokové sazby. Je však otázkou, do jaké 
míry růst této sazby odráží působení úrokových sazeb na poptávku.   
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Graf: Podíl úvěrů domácnostem na celkovém objemu nově poskytnutých úvěrů (v %) 
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Zahraniční reálná úroková sazba 1R EURIBOR byla ve 2. čtvrtletí 2005 oproti předpokladům 
minulé prognózy více uvolněná. Důvodem je pokles nominálních sazeb v Německu při mírně 
vyšší zahraniční inflaci. Vzhledem k předpokladům referenčního scénáře, který v aktuální 
prognóze snižuje budoucí trajektorii zahraničních nominálních sazeb o 50 b.p., přetrvá jejich 
uvolnění i na horizontu prognózy a bude výraznější než v minulé prognóze (viz Graf: Reálný 
1R EURIBOR). 
 
Úrokový diferenciál (1R PRIBOR – 1R EURIBOR) v průměru za 2.Q 2005 činil -0,3 p.b., 
přičemž prognóza předpokládala -0,4 p.b. Aktuálně úrokový diferenciál dosahuje též -0,3 p.b. 
 
Autonomní vývoj úrokové složky měnových podmínek bude ceteris paribus v nejbližším 
období působit pozitivně na růst reálné ekonomiky, uzavírání mezery výstupu a následně i na  
zrychlování inflace. Toto uvolnění je výsledkem působení jak domácích tak i zahraničních  
reálných úrokových sazeb peněžního trhu a lze za ním nalézt relativně rychlý a výrazný 
pokles nominálních sazeb na pozadí postupně mírně rostoucích inflačních očekávání.  
 
Kurz 
 
Reálný kurz měl v posledních cca 6 – 8 čtvrtletích klíčový význam pro uvolněné působení 
reálných měnových podmínek. Kurzovou složku, jejíž uvolnění se však od počátku roku 2004 
postupně snižovalo vlivem apreciace nominálního kurzu, hodnotíme ve druhém čtvrtletí 
letošního roku jako neutrální (v dubnu hodnocena v počátečních podmínkách jako mírně 
restriktivní).  
 
Graf: Úrokový diferenciál ročních nominálních 
sazeb 
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Ve 2. čtvrtletí 2005 nominální kurz koruny mezikvartálně mírně oslabil (o 0,5 %) a dosáhl 
30,13 CZK/EUR. Apreciační trend patrný od 2. čtvrtletí 2004 se tak po roce zastavil. Ve třetí 
dekádě května koruna oslabila na 30,6 CZK/EUR a následné pohyby domácí měny se udržely 
v pásmu 29,7 až 30,5 CZK/EUR. Kurz se tedy v zásadě vyvíjel v souladu s predikcí  
ze 4. situační zprávy (30,0 CZK/EUR), přičemž průměrná odchylka od predikce představuje 
pouze 0,4 %. Meziroční apreciace CZK vůči EUR se ve 2. čtvrtletí zmírnila ve srovnání 
s předchozím čtvrtletím a v průměru činí 5,9 %.  
 
Kurz CZK/EUR byl po celé období pod silným vlivem vývoje na trzích středoevropských 
měn a USD/EUR. Proti další apreciaci CZK působil odklon zahraničních investorů od 
středoevropských měn, který způsobila kombinace několika faktorů. Jednak v průběhu února 
a března došlo k  růstu úrokových sazeb v USA i výnosů amerických vládních dluhopisů, 
čímž se tzv. carry trades (nákup měny s vysokým úrokovým výnosem financovaný půjčením 
měny  s nízkým úrokovým výnosem) staly méně výhodné než dřív. Navíc země s vysokými 
úrokovými sazbami (JAR, Polsko, Maďarsko, Turecko atd.), jejichž měny byly typickým 
cílem těchto obchodů, postupně snižovaly úrokové sazby, což urychlilo pokles úrokového 
diferenciálu. Dalším faktorem byly ztráty zahraničních fondů realizované na neočekávaném 
vývoji na finančních trzích. Fondy proto zavíraly ziskové carry trades na pokrytí těchto ztrát 
(tzn. prodávaly  mj. i středoevropské měny).  Vliv měla i  politická nestabilita v Polsku. 
Z tuzemských faktorů působilo depreciačně dubnové snížení úrokových sazeb ČNB, 
repatriace zisků nerezidentům a nervozita investorů před referendy o evropské ústavě ve 
Francii a Nizozemí v závěru května. 
 
V červnu se prosazoval mírný apreciační trend kurzu CZK/EUR a jeho průměrná měsíční 
hodnota vůči květnu posílila na 30,03 CZK/EUR. Koruna apreciovala především díky 
nákupům zahraničních investorů, kteří využili atraktivních úrovní kurzu po neúspěchu 
referend ve Francii a Nizozemí a vývoji kurzu USD/EUR. Posilování CZK také podpořily 
příznivé údaje o vývoji obchodní bilance za duben. V závěru měsíce došlo k mírné korekci 
kurzu, a to částečně z důvodu vybírání zisků z krátkých pozic v cizí měně některými 
účastníky trhu. Počátkem července kurz dále pozvolna oslaboval až na 30,19 CZK/EUR  
(k 20.7.).  
 
Stagnace nominálního kurzu spolu s poklesem domácí inflace znamenala zastavení apreciace 
reálného kurzu. Rovnovážný reálný kurz, který trendově posiluje, tak dostihl reálný kurz  
a to vedlo k neutrálnímu hodnocení jeho působení. Také kumulovaný efekt kurzové složky je 
stále hodnocen jako neutrální i přes zpřísnění začátkem tohoto roku.  
  
Bezprostřední výhled vývoje kurzové složky reálného indexu měnových podmínek ukazuje 
jen na malou změnu současného neutrálního nastavení pro nejbližší období. Základní scénář 
prognózy i nadále počítá se stabilitou nominálního kurzu. Vzhledem k očekávanému poklesu 
zahraniční inflace a růstu domácí inflace se nebude reálný kurz v letošním roce odchylovat od 
trajektorie rovnovážné apreciace.  
 
 
 
II.4  Předpoklady ekonomických mechanismů 
 
Oproti minulé SZ došlo k jediné úpravě v predikčním aparátu, kdy byl proveden nový 
propočet velikosti fiskálního impulzu na základě metodiky ESA95, který formou rezidua 
vstupuje do rovnice mezery výstupu v jádrovém predikčním modelu QPM. Propočet 
fiskálního impulzu byl až doposud pro účely modelu QPM propočítáván na základě údajů 
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v metodice GFS po očištění o některé položky (tzv. poptávkově relevantní saldo VR). 
Krátkodobá prognóza a také MF však používají metodiku ESA 95. Použitím rozdílných 
metodik tak docházelo k  problémům při integraci krátkodobé a střednědobé modelové 
prognózy. Nové propočty nemění historku o chování fiskální politiky a jeho dopadech na 
minulosti formulovanou na základě dosavadních odhadů. Změna v prognóze fiskálního 
impulzu pro roky 2005 a 2006 oproti dubnové SZ je tak primárně dána přehodnocením 
výhledu vývoje některých výdajových položek na základě nových informací o vývoji VR.  
 
Veškeré dopady změn nepřímých daní jsou na horizontu prognózy stejně jako v minulých SZ 
rozděleny na primární a sekundární dopady s tím, že na primární dopady je aplikován institut 
výjimek. 
 
 
 
II.5 Vyznění prognózy 

HDP a trh práce 
Oproti dubnové prognóze se pohled na předpokládaný vývoj ekonomického růstu v letech 
2005 a 2006 zásadně nemění. Určité úpravy růstu HDP a jeho struktury a zpomalení uzavírání 
mezery výstupu oproti 4. SZ vycházejí především ze započtení aktuálních referenčních 
scénářů zahraničních a domácích exogenních faktorů. Do prognózy se také promítlo částečné 
přehodnocení historických dat HDP a jeho struktury na základě revidovaných národních účtů.  
 
Výhled vývoje zahraniční poptávky se prakticky nemění. Měnové podmínky jsou ve srovnání 
s dubnovou prognózou ve výhledu na nejbližších několik čtvrtletí poněkud přísnější, na 
horizontu prognózy však přesto zůstávají převážně mírně uvolněné. Korekce prognózy pak 
reflektuje zejména snížení předpokládaného kladného fiskálního impulzu v průběhu letošního 
roku a jeho posun z neutrální pozice na slabě restriktivní v roce příštím. Působení výše 
jmenovaných faktorů se promítne do pomalejšího uzavírání mezery výstupu. K protnutí 
hranice potenciálního produktu tak dojde až počátkem roku 2007 (přibližně o dvě čtvrtletí 
později, než předpokládala dubnová prognóza). V průběhu let 2005 a 2006 odpovídá 
uzavírání mezery výstupu růst reálného HDP kolem 4 %, přičemž tempo růstu potenciálního 
(inflaci neakcelerujícího) produktu se bude v obou těchto letech pohybovat mezi 3,5 až  
4,0  %.  
 
Graf: Mezera výstupu  

 
Graf: Měnové podmínky 
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Nyní podrobněji k prognóze jednotlivých složek poptávky a souvisejících veličin. Budoucí 
vývoj spotřeby domácností bude do značné míry determinován pohyby na trhu práce, tj. 
zejména vývojem zaměstnanosti a průměrných mezd. Očekávaný vývoj zaměstnanosti  
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a nezaměstnanosti závisí na předpokládaném vývoji reálné ekonomické aktivity. 
Zaměstnanost se v prvním čtvrtletí zvýšila v souladu s dubnovou prognózou (viz Příloha 2 – 
Aktuální vývoj na trhu práce, resp. kapitola II.3). Vedle cyklického oživení je dalším 
důvodem zvyšování zaměstnanosti vývoj v odvětvích nepodnikatelské sféry. Vyšší přírůstky 
zaměstnanosti ve zdravotnictví, školství a v civilní části veřejné správy interpretujeme stejně 
jako v minulé prognóze jako přechodný jev. Tato vytvořená pracovní místa však 
pravděpodobně nebudou zrušena. V závislosti na tomto hodnocení a očekávaném průběhu 
mezery výstupu ve svých dopadech jen nepatrně odlišném od předpokladů minulé prognózy 
neměníme predikci růstu počtu zaměstnanců v roce 2005 ve srovnání s dubnovou prognózou 
(meziroční růst o 1,3 %). Míra registrované nezaměstnanosti se v souladu s tím v letošním 
roce sníží na průměrných 9,7 % (9,8 % ve 4. SZ). 
 
Postupné uzavírání produkční mezery se promítne do pokračování růstu zaměstnanosti  
i v roce 2006. Vyprchá však dočasný vliv nepodnikatelské sféry na vývoj zaměstnanosti  
z roku 2004 a 2005. Proto bude růst počtu zaměstnanců v roce 2006 mírně nižší než 
v letošním roce (0,9 %), což předpokládáme ve shodě s dubnovou prognózou. Míra 
registrované nezaměstnanosti se v ročním průměru sníží na 9,3 % (9,4 % ve 4. SZ). 
 
Základní ukazatele trhu práce (mzr. změny v %, pokud není uvedeno jinak) 

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

Zaměstnanost celkem -0.7 -1.4 -0.8 -0.2 0.2 -0.6 0.6 0.5 0.2 0.2 0.4 0.1 0.1 0.5 0.4 0.3
        z toho : zaměstnanci a) -2.0 -1.6 -0.4 0.1 1.1 -0.2 1.7 1.5 1.2 0.9 1.3 0.9 0.9 1.0 0.9 0.9
                      ostatní zaměstnaní 6.4 -0.1 -3.1 -1.9 -4.4 -2.4 -4.8 -4.5 -4.7 -3.7 -4.4 -4.3 -3.8 -1.8 -2.3 -3.0
Registrovaná míra nezaměstnanosti v % - průměr za období 9.9 10.8 10.0 10.2 10.0 10.2 10.5 9.5 9.6 9.4 9.7 9.9 9.1 9.3 9.1 9.3
Obecná míra nezaměstnanosti v % - průměr 7.8 8.7 8.2 8.2 8.2 8.3 8.4 8.0 8.1 8.0 8.1 8.5 8.0 7.8 7.7 8.0
Průměrná mzda ve sledovaných org.            (nominální) b) 6.6 8.7 4.2 7.3 6.3 6.6 5.8 7.6 7.2 7.0 6.9 6.9 6.9 6.7 6.5 6.7
                                                                         (reálná) 6.7 6.3 1.7 4.1 3.1 3.7 4.1 5.9 5.1 4.6 4.9 4.2 4.1 4.0 4.2 4.1
        z toho: podnikatelská sféra                     (nominální) 5.9 8.5 5.7 7.0 6.3 6.9 4.9 7.7 6.8 7.5 6.7 7.2 7.2 6.9 6.6 7.0
                      z toho: průmysl                          (nominální) 5.6 8.5 6.4 7.3 6.0 7.0 3.7 . . . . . . . . .
                     nepodnikatelská sféra               (nominální) 9.5 9.6 -0.5 8.3 6.4 5.7 8.9 7.2 9.0 5.5 7.7 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0
Mzdy a platy v NH                                  (nominální) c) 4.5 7.0 3.9 7.4 7.5 6.4 7.6 9.2 8.5 8.0 8.4 7.9 7.9 7.7 7.4 7.7
Mzdy a platy podle národních účtů        (nominální) 5.6 5.8 3.0 5.2 5.6 4.5 5.1 7.8 7.0 7.3 6.9 7.6 7.6 7.5 7.2 7.5
NJMN (nominální mzdy a platy v NH na HDP v s.c.) 1.2 2.8 -0.6 2.7 2.8 1.9 3.1 4.8 4.4 4.1 4.1 4.0 3.9 3.2 2.5 3.4
NJMN (nominální mzdy a platy podle NÚ na HDP v s.c.) 2.3 1.6 -1.4 0.6 1.0 0.0 0.7 3.4 2.9 3.4 2.6 3.7 3.6 3.0 2.3 3.1
NJMN v průmyslu (nominální mzda na PP z tržeb) -3.5 -1.5 -6.7 -0.9 -3.5 -3.2 -1.7 . . . . . . . . .
NJMN v průmyslu (nominální mzda na přidanou hodnotu) -2.2 -1.7 -2.0 1.7 2.2 0.0 2.2 . . . . . . . . .
NHPP (HDP v s.c. na modifikované zaměstnané z VŠPS) . 4.4 4.8 4.2 4.5 4.5 4.1 4.4 4.5 4.0 4.2 3.9 3.8 3.9 4.4 4.0
Pramen: ČSÚ, MPSV, propočet ČNB
a) Zaměstnanci dle VŠPS s jediným nebo hlavním zaměstnáním včetně členů produkčních družstev
b) Jedná se o mzdy zúčtované k výplatě, nikoli skutečně vyplacené
c) Průměrná mzda ve sledovaných organizacích vynásobená zaměstnanci v NH  
 

Box: Prognóza nominálních mezd 
 
Průměrná mzda v podnikatelské sféře vzroste v letošním roce o 6,8 % (6,7 % podle dubnové 
prognózy). Z důvodu vyprchání efektu srovnávací základny bude mzdový růst v dalších čtvrtletích 
vyšší než v 1. čtvrtletí. V mezičtvrtletním vyjádření se bude sezonně očištěná průměrná mzda 
v podnikatelské sféře zvyšovat stabilním tempem okolo 1,7 %. 
 
Průměrná mzda v nepodnikatelské sféře se v roce 2005 zvýší o 7,7 % (9,3 % ve 4. SZ). V odvětví 
veřejné správy se průměrná mzda v 1. čtvrtletí zvýšila shodně s naším předpokladem. Nižší růst mezd 
byl v 1. čtvrtletí zaznamenán ve zdravotnictví a školství. Tuto odchylku promítáme do dalších čtvrtletí 
letošního roku. Ve 4. čtvrtletí budou oproti předpokladu 4. SZ navýšeny platy ve zdravotnictví. Za 
těchto předpokladů se v letošním roce průměrná mzda ve sledovaných organizacích zvýší o 6,9 %  
(7,3 % ve 4. SZ). 
 
Zrychlení růstu cenové hladiny se v roce 2006 promítne do mzdových požadavků zaměstnanců. 
Zároveň se dále sníží nezaměstnanost. To se projeví v mírném zrychlení tempa růstu průměrné mzdy 
v podnikatelské sféře na 7 % (stejně jako v dubnové prognóze). Podle střednědobého rozpočtového 
výhledu se v roce 2006 průměrná mzda v nepodnikatelské sféře zvýší zhruba o 4 %. Tato hodnota 
bude zřejmě stejně jako v letošním roce modifikována vyšším růstem mezd u některých skupin 
zaměstnanců. Celkově očekáváme, že mzdy v nepodnikatelské sféře v příštím roce vzrostou o cca 6 %. 
Průměrná mzda ve sledovaných organizacích se za těchto podmínek zvýší o 6,7 % (6,8 % ve 4. SZ). 
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Prognóza vývoje průměrné mzdy v podnikatelské sféře v roce 2005 se oproti 4. SZ zvyšuje 
jen zcela nepatrně (viz box). Opačným směrem, ale výrazněji, se ve srovnání s minulou 
prognózou mění očekávaný růst průměrné mzdy v nepodnikatelské sféře v letošním roce 
(rovněž viz box). To se v souhrnu projeví v nižším meziročním růstu objemu mezd a platů 
v NH oproti 4. SZ. Přesto se ve srovnání s rokem 2004 bude jednat o mírné zrychlení růstu 
průměrné mzdy z titulu vývoje v podnikatelské sféře a nárůst počtu zaměstnanců. To se 
pozitivně projeví ve zvýšení meziročního růstu nominálního objemu mzdových prostředků, 
který představuje hlavní zdroj příjmů domácností. Další položkou, která významně ovlivňuje 
disponibilní příjmy domácností, jsou sociální a jiné transfery z veřejných rozpočtů, jejichž 
predikce je odvozena ze střednědobého výhledu vývoje fiskální politiky. Podle tohoto 
výhledu se mzr. růst transferů domácnostem v roce 2005 zvýší o 2,5 procentního bodu na  
5,8 %. Růst nominálního hrubého disponibilního důchodu dosáhne v roce 2005 přibližně 7 %, 
což je o cca 3 procentní body více než v roce 2004. Reálný růst příjmů bude podpořen  nižším 
tempem inflace měřené deflátorem spotřeby domácností v porovnání s rokem 2004. Zpožděný 
dopad zpřísněné úrokové složky měnových podmínek se bude v průběhu roku 2005 postupně 
vyčerpávat, což se vedle zrychlujícího růstu zdrojů rovněž projeví v průběžném zrychlování 
růstu spotřeby domácností. 
 
Dynamika růstu objemu nominálních mezd a platů v roce 2006 oproti roku 2005 mírně 
zpomalí. Na tomto zpomalení se bude podílet jak nižší růst průměrné mzdy ve sledovaných 
organizacích (vlivem vývoje mezd v nepodnikatelské sféře viz box), tak i zpomalení tempa 
růstu zaměstnanců. Transfery domácnostem vzrostou podle rozpočtového výhledu o 5,1 %  
a porostou tak přibližně stejným tempem jako v roce 2005. Současně ale dojde také 
k rychlejšímu růstu cen. Reálný hrubý disponibilní důchod tak v roce 2006 poroste nižším 
tempem než v roce 2005. Dopad uvolněné úrokové složky z druhé poloviny roku 2004  
a z roku 2005 bude i v roce 2006 vytvářet pozitivní stimul k růstu spotřeby domácností. To se 
projeví v poklesu míry úspor v roce 2006.  
 
Přes prognózovaný zrychlující růst reálné spotřeby bude zejména v roce 2006 její úroveň ve 
vztahu k HDP vykazovat spíše pokles pod trendovou trajektorii střednědobého postupného 
nárůstu jejího podílu na HDP. To je plně v souladu s očekávanou fází hospodářského cyklu 
charakterizovanou uzavírající se mezerou výstupu.  
 
Graf: Spotřeba domácností (mzr. v %) Graf: Spotřeba a hospodářský cyklus 
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Přehodnocení prognózy vývoje veřejných rozpočtů a fiskálního impulzu se z pohledu 
výdajových složek HDP výrazně nepromítlo do predikce spotřeby vlády. Aktuální výhled 
implikuje v letošním roce meziroční reálný růst spotřebitelských výdajů veřejného sektoru ve 
výši 1,8 %, zatímco v roce 2006 naopak pokles jejich úrovně přibližně o 0,6 %.  
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Hrubá tvorba fixního kapitálu si nadále zachová v obou letech relativně vysokou dynamiku, 
přičemž lze očekávat poněkud diferencovaný vývoj soukromých a veřejných investic. 
Očekávané zpomalení růstu vývozů se promítne do snížení dynamiky investic soukromého 
sektoru. Proti výraznějšímu zbrzdění investiční aktivity v privátní sféře a ve směru udržení 
jejich solidního růstu však budou působit nadále mírně uvolněné úrokové sazby. Podobný vliv 
budou mít dobré hospodářské výsledky podniků, přetrvávající růst úvěrové emise a příliv 
reálně alokovaných PZI.  
 
Předpokládaný růst nominálních kapitálových výdajů veřejných rozpočtů se bude pohybovat 
v obou letech přibližně na stejné úrovni jako v loňském roce, tj. 12 % a bude tak rovněž 
působit proti výraznějšímu zpomalování dynamiky celkových fixních investic. Výsledkem 
výše zmíněných faktorů bude jen mírné snížení růstu HTFK v letošním roce na 6 % s tendencí 
částečného zrychlení v závěru roku, které bude pokračovat v průběhu roku 2006. Růst fixních 
investic se díky tomu v příštím roce zrychlí na 8,8 %. 
 
Vývoj celkové domácí poptávky bude reflektovat pohyby jejích hlavních komponent 
(spotřeby domácností, spotřeby vlády a hrubé tvorby fixního kapitálu). Zejména vlivem 
vývoje spotřeby domácností – a v letošním roce také díky zotavení růstu spotřeby vlády – 
bude celková domácí poptávka v roce 2005 a 2006 zrychlovat svůj růst, který se bude 
pohybovat na úrovni kolem 4,5 – 5 %.  
  
Růst vývozů bude v průběhu druhého pololetí letošního roku postupně zpomalovat. Výsledná 
dynamika za celý rok 2005 se tak sníží na 12 %, což představuje přibližně poloviční růst 
oproti loňskému roku. Do snížení jeho dynamiky se promítne odeznění efektu úrovňového 
zvýšení exportů souvisejícího se vstupem do EU v roce 2004, zpřísnění reálného kurzu  
a zpomalení růstu zahraniční poptávky. Po tomto dočasném zpomalení bude v polovině roku 
2006 růst vývozů postupně mírně akcelerovat a celoroční tempo mírně převýší jejich letošní 
růst přibližně o 1 p.b. Vývoj v obou těchto letech se bude odehrávat na pozadí trendového 
růstu exportní výkonnosti ekonomiky, který vychází ze změn na nabídkové straně ekonomiky. 
Ty souvisejí s přílivem PZI a náběhem s tím spojených exportně orientovaných kapacit.  
 
Graf: Export a import Graf: Investice 
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Růst reálných dovozů zboží a služeb bude ovlivněn předpokládaným poklesem dynamiky 
vývozů, tj. komponenty s nejvyšší dovozní náročností. Opačným směrem bude působit 
akcelerace domácí poptávky v důsledku zrychlení růstu soukromé spotřeby  
a pokračujícího relativně vysokého růstu hrubých investic. To povede společně  
s dopady částečně zpřísněného reálného kurzu k udržení dynamiky dovozů téměř na úrovni 
vývozů na celém horizontu prognózy. Jen mírný předstih růstu vývozů před dovozy proto 
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nebude dostatečný ke snižování deficitu čistého vývozu, naopak lze očekávat jeho mírné 
prohlubování.  
 
S očekávaným vývojem reálné ekonomické aktivity a její struktury je konzistentní růst 
peněžního agregátu M2 na úrovni 5,3 % v roce 2005 a 5,9 % v roce 2006 (průměrné mzr. 
přírůstky).  
 
HDP a jeho složky (meziroční změny v %) 

UKAZATEL 2003 I/04 II/04 III/04 IV/04 2004 I/05 II/05 III/05 IV/05 2005 I/06 II/06 III/06 IV/06 2006
 HRUBÝ DOMÁCÍ PRODUKT 3.2 4.1 4.5 4.6 4.6 4.4 4.4 4.2 4.0 3.8 4.1 3.7 3.9 4.3 4.6 4.2

 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA (dom.popt. a vývoz) 5.1 7.4 14.9 11.5 10.3 11.1 8.5 8.1 8.0 7.8 8.1 5.8 6.2 10.2 12.9 8.9

 CELKOVÁ DOMÁCÍ POPTÁVKA 3.4 4.6 4.2 2.8 0.3 2.9 0.7 3.5 3.1 10.4 4.4 5.3 5.5 5.1 4.1 5.0
 KONEČNÁ DOMÁCÍ POPTÁVKA 4.5 3.6 3.2 2.7 2.0 2.9 1.6 2.9 4.3 6.0 3.7 5.7 5.1 4.3 4.1 4.8
     v tom:
     Spotřeba domácností 4.6 2.8 1.9 1.8 1.5 2.0 1.3 1.9 3.4 5.2 3.0 5.2 4.7 4.1 3.3 4.3
     Spotřeba vlády 3.8 -0.6 -0.1 -3.4 -3.9 -2.0 -3.8 1.1 4.5 5.1 1.8 4.7 -1.0 -3.2 -2.4 -0.6
     Spotřeba neziskových institucí 3.2 8.0 8.2 14.8 15.6 11.6 6.1 9.5 11.1 13.0 10.0 13.8 6.9 12.9 -0.8 8.0
     Hrubá tvorba fixního kapitálu 4.7 7.9 7.4 8.0 7.0 7.6 5.5 5.3 5.4 7.8 6.0 7.1 9.4 8.9 9.5 8.8

 DOVOZ ZBOŽÍ A SLUŽEB 7.9 11.0 27.8 19.3 15.5 18.4 12.1 11.9 13.0 10.0 11.7 7.8 6.2 13.0 17.5 11.2

 VÝVOZ ZBOŽÍ A SLUŽEB 7.5 10.9 29.5 23.6 23.0 21.9 17.9 13.2 13.6 5.2 12.2 6.4 7.0 15.4 22.6 12.9

 ČISTÝ VÝVOZ ZBOŽÍ A SLUŽEB (saldo, mld. Kč) -225.7 -43.9 -59.8 -53.8 -61.2 -218.8 -27.2 -61.1 -58.1 -89.6 -235.9 -35.7 -60.6 -53.7 -80.4 -230.5
 PODÍL NETTO VÝVOZU NA HDP -13.3 -10.4 -13.2 -11.9 -13.8 -12.4 -6.2 -12.9 -12.3 -19.5 -12.8 -7.8 -12.3 -10.9 -16.7 -12.0

Zdroj: ČSÚ, prognóza ČNB 
 
Srovnání prognózy HDP a jeho složek v 7. SZ s 4. SZ 

4.SZ 7.SZ Rozdíl 4.SZ 7.SZ Rozdíl
mzr v %
Spotřeba domácností 3.5 3.0 -0.5 4.3 4.3 0.0
Spotřeba vlády 1.9 1.8 -0.1 -1.9 -0.6 1.3
Hrubá tvorba fixního kapitálu 8.5 6.0 -2.5 9.0 8.8 -0.3
Vývoz zboží a služeb 10.0 12.2 2.2 13.1 12.9 -0.2
Dovoz zboží a služeb 10.1 11.7 1.6 12.6 11.2 -1.4
HDP 4.1 4.1 0.0 4.2 4.2 0.0

2005 2006

 

Devizový kurz a dovezená inflace 
Základní scénář prognózy kurzu koruny vychází z jeho aktuálních hodnot. Ve výhledu 
podobně jako v dubnové SZ je předpokládána stabilita, resp. pozvolná mírná depreciace 
nominálního měnového kurzu až do prvního pololetí 2006. Poté dojde k obratu trendu 
směrem k postupné apreciaci nominálního kurzu až do konce predikčního horizontu. 
 
Stabilita až mírné oslabování kurzu v nejbližších čtyřech čtvrtletích je dáno na rozdíl od 
minulé prognózy primárně působením inflačního diferenciálu. Ten bude v tomto období 
kladný (zahraniční inflace pod úrovní inflace v ČR) a bude vyvolávat tendence ke korekci 
reálné apreciace skrze pohyb nominálního kurzu. Počínaje druhým čtvrtletím 2006 se však 
začne tento inflační diferenciál snižovat, což postupně povede k opětovnému obnovení 
pozvolné nominální kurzové apreciace. V celém prognózovaném období se tedy bude vývoj 
kurzu koruny odehrávat na pozadí střednědobých apreciačních tlaků vyplývajících  
z reálné konvergence české ekonomiky a související trendové rovnovážné reálné apreciace.  
 
Z pohledu dovozních cen pracuje nová prognóza ve srovnání s dubnovou SZ s méně 
zhodnoceným nominálním kurzem vůči USD a prakticky totožnou trajektorií kurzu k EUR. 
Dalšími faktory jsou vyšší ceny energetických surovin a vyšší inflace v zahraničí. Souhrnné 
působení těchto faktorů vede k mírně vyšší prognóze meziročního růstu celkového indexu 
dovozních cen vůči dubnové prognóze.  
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Z hlediska vývoje jednotlivých komponent dovozních cen a zejména pak jejich dopadů do 
domácí spotřebitelské inflace však bude vývoj značně diferencovaný, obdobně jako 
v předchozích třech situačních zprávách. Z hlediska příspěvku k celkovému domácímu vývoji 
CPI pak bude, přes mírné zvýšení agregátní predikce dovozních cen, dominovat v nejbližších 
čtvrtletích dezinflační vývoj cen těch dovážených komodit, které ovlivňují vývoj korigované 
inflace bez PH. I po odeznění těchto dezinflačních tlaků bude příspěvek těchto komodit 
k růstu spotřebitelských cen blízký nule.   
 
U cen dovážených energetických surovin tato prognóza, díky aktuálně vysokému růstu 
světových cen a silnějšímu dolaru, předpokládá jejich výraznější růst až do prvního čtvrtletí 
2006. Přechod k meziročním poklesům od druhého čtvrtletí 2006 bude ve srovnání 
s dubnovou prognózou méně intenzivní. Naproti tomu u cen ostatních dovážených výrobků  
s výjimkou potravin nová prognóza předpokládá, že v letošním roce budou dovozní ceny 
v meziročním srovnání meziročně klesat téměř shodnými tempy jako v minulé prognóze, a to 
především vlivem kurzového vývoje. Určitý vliv na meziroční pokles dovozních cen bez 
energií a potravin v letošním roce bude mít i trvající pokles cen u průmyslového spotřebního 
zboží ve světě. V případě dovozních cen potravin je meziroční pokles cen v roce 2005 dán 
kurzovou apreciací a poklesem cen zemědělských komodit v zahraničí, oživení meziročního 
růstu cen dovážených potravin v roce 2006 je pak velmi mírné (na úrovni lednové i dubnové  
situační zprávy). V návaznosti mj. na vývoj dovozních cen prognóza formuluje rovněž 
představu vývoje domácích cen průmyslových výrobců.14  
 

Predikce jednotlivých segmentů dovozních cen (mzr. v %) 
1/04 2 3 4 1/05 2 3 4 1/06 2 3 4

Dovozní ceny 0.0 2.2 2.3 1.8 -1.2 -0.3 -0.8 0.0 1.9 0.4 0.0 -0.1
Dovozní ceny bez energiií a potravin 1.2 1.5 1.0 1.6 -3.5 -3.5 -3.5 -2.3 0.2 0.9 1.2 1.0
Dovozní ceny potravin 2.6 4.2 3.0 1.9 0.1 -0.7 -1.5 -1.1 -0.6 0.0 0.4 0.6
Dovozní ceny energií -11.6 7.4 11.9 22.4 17.1 22.6 19.0 16.6 14.5 -3.2 -9.5 -9.0
Nominální kurs Kč/EUR 32.9 32.0 31.6 31.1 30.0 30.1 30.0 30.2 30.3 30.3 30.2 30.1
Nominální kurs Kč/EUR mzr. 3.9 1.7 -1.8 -3.0 -8.7 -5.9 -5.0 -3.0 1.0 0.7 0.8 -0.4  
 

Graf: Predikce dovozních cen a jejich nejdůležitějších komponent (mzr. v %) 
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14  U cen průmyslových výrobců se oproti dubnové prognóze nová predikce téměř nemění. Na jedné straně 

budou na vývoj cen průmyslových výrobců působit vyšší ceny energií (ropy a zemního plynu z dovozu, 
částečně i z domácích zdrojů – elektřiny a uhlí). Na druhé straně oproti očekáváním rychleji odeznívá vliv 
růstu cen kovů z loňského roku. Obdobně jako v minulých dvou situačních zprávách předpokládáme 
trajektorii zmírňování meziročního růstu cen průmyslových výrobců pod 2 % v závěru roku 2005, v roce 
2006 odhadujeme růst cen průmyslových výrobců v průměru okolo 1,5 %. 
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Inflace 
Ve srovnání s dubnovou prognózou se očekávaná celková meziroční inflace ke konci roku 
2005 zvyšuje z 1,6 % na 2,6 %. Ke konci roku 2006 potom prognóza očekává meziroční 
inflaci 2,5 % (ve 4. SZ to bylo 2,2 %). Ke zvýšení predikce došlo v obou letech zejména  
u regulovaných cen a  pohonných hmot a v roce 2005 také u korigované inflace bez PH.  
 
Při podrobnějšímu pohledu stojí za posunem prognózy v roce 2005 a v prvních čtvrtletích 
roku 2006 směrem nahoru následující hlavní faktory. Předně je to zvýšení predikce 
regulovaných cen s dopadem do mzr. inflace ke konci roku 2005 cca 0,6 p.b. (viz Box – 
Administrativní vlivy). Dále pak vedou přehodnocená očekávání o budoucím vývoji cen 
ropy na světových trzích ke zvýšení predikce růstu cen PH (s dopadem cca 0,2 p.b.). Mezi 
další faktory patří vliv mírně vyšší než prognózované KI bez PH v průběhu 2. čtvrtletí, 
celkově rostoucí inflační očekávání a předpoklad rychlejšího růstu cen v zahraničí (PPI 
v SRN). Stejným směrem bude působit také mírné přehodnocení odhadu mezery výstupu pro 
přelom let 2004/05 proinflačním směrem.15 Důsledkem působení těchto faktorů bylo zvýšení 
predikce korigované inflace bez PH v roce 2005 oproti 4. SZ (s dopadem do mzr. inflace ke 
konci roku cca 0,3 p.b.). Níže položená trajektorie mezery výstupu na horizontu prognózy je 
důležitá pro očekávaný budoucí vývoj korigované inflace bez PH, v kratším horizontu však 
její protiinflační vliv nepřeváží nad uvedenými faktory. 
 
Za posunem prognózy inflačním směrem v roce 2006 stojí opět hlavně zvýšení predikce 
regulovaných cen (s dopadem cca 0,2 p.b.). Predikce tržní inflace se posunula jen mírně 
nahoru, a to hlavně v důsledku změny predikce růstu cen pohonných hmot (s dopadem cca  
0,1 p.b.). Změny predikce meziročního růstu cen potravin a korigované inflace bez PH ke 
konci roku 2006 byly jen drobné.  
 
Box: Administrativní vlivy 
 
V predikci regulovaných cen na rok 2005 došlo ke změnám (viz níže). Vedle toho během 2. čtvrtletí 
vzrostly regulované telefonní poplatky o 18 %, což jsme ve 4. SZ nepředpokládali. V souhrnu tyto 
změny vedly ke zvýšení predikce mzr. růstu regulovaných cen ke konci roku 2005 z 3,6 % na 6,3 %. 
Konkrétně jsou z hlediska vývoje v roce 2005 k dispozici tyto nové informace: 
- Nově byly na základě informací z ERÚ zařazeny předpoklady o zvýšení cen zemního plynu pro 

domácnosti od července o 4,3 % a od října o 1,5 %. 
- Zvýšení televizních a rozhlasových poplatků bylo na základě rozhodnutí Parlamentu posunuto  

z 1. 7. 2005 na 1. 10. 2005. 
- Predikci meziročních růstů ovlivnilo nejvíce vykázané červnové zvýšení regulovaných telefonních 

poplatků o 18 % navazující na rozhodnutí ČTÚ (viz kapitola II.3 část Inflace). 
 
V roce 2006 bylo významnější změnou v predikci regulovaných cen pouze vypuštění předpokladu  
o poklesu cen zemního plynu v průběhu roku 2006. Původní predikce vycházela z analýzy ERÚ. 
Z konzultace s ERÚ na pracovní úrovni ovšem vyplynulo, že předpoklady jejich analýzy se zcela 
nenaplnily a že již nelze s poklesem počítat. Dále bylo na základě rozhodnutí vlády posunuto zvýšení 
regulovaného nájemného z 1. 7. 2006 na 1. 10. 2006 (ve výši 9,3 %). Predikce mzr. růstu 
regulovaných cen ke konci roku 2006 se po zahrnutí těchto dvou změn zvýšila na o cca 1 p.b. na  
3,1 %. 
 
V predikci regulovaných cen hrají významnou roli ceny energií – elektřiny, zemního plynu a tepla pro 
domácnosti. Predikci cen elektřiny stanovujeme na základě rozhodnutí a informací z ERÚ. Tato cena 
se mění vždy k 1. 1. K 1. 1. 2006 ERÚ již oznámil předpoklad o jejím růstu o cca 5 %. Při predikci na 
rok 2007 vycházíme z poskytnuté analýzy ERÚ, ze které vyplývá růst cca 4 %. Při predikci cen 
                                                           
15  I tato prognóza je zatížena určitou nejistotou o intenzitě přenosu dovozních cen z titulu apreciace nominálního 

devizového kurzu na přelomu let 2004/05 do domácích cenových okruhů (viz citlivostní analýza ve 4. SZ).   
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zemního plynu vycházíme kromě zpráv z ERÚ (spolehlivost naplnění predikcí vyplývajících z těchto 
informací v delším horizontu velmi klesá) i z vlastních modelů popisujících vztah tuzemské ceny 
zemního plynu se světovou cenou a kurzem Kč. Nyní je již definitivně rozhodnuto o zvýšení cen 
zemního plynu od 1.7.2005 o 4,3 % a na základě diskuze s ERÚ jsme stanovili i další zvýšení od 
1.10.2005 (o 1,5 %) a zrušili předpoklad o poklesu cen zemního plynu v ČR v roce 2006. Meziroční 
růsty cen tepla pro domácnosti jsou dlouhodobě celkem stabilní a výkyvy jsou určeny hlavně cenou 
zemního plynu.   
 
Predikce dopadů dalších administrativních změn se na základě rozhodnutí Parlamentu změnila tím, 
že byly změněny termíny zvýšení spotřebních daní u cigaret z 1. 6. 2005 na 1. 7. 2005. a z 1. 1. 2006 
na 1. 4. 2006. Rozsah zvýšení a tedy ani výše dopadů do inflace se nezměnily. Dále Parlament 
rozhodl, že se nebude zvyšovat DPH u ubytovacích služeb. Původně se předpokládalo, že k tomu 
dojde od 1. 1. 2006. Dopady této změny do inflace jsou ale jen v řádu setin. Kromě dvou kroků 
zvýšení spotřebních daní u cigaret by tedy v následujících dvou letech nemělo dojít k žádným dalším 
změnám nepřímých daní. Ke konci roku 2005 očekáváme primární dopad změn daní v meziročním 
růstu cen stejný jako ve 4. SZ ve výši 0,35 p.b. a ke konci roku 2006 0,42 p.b. (4. SZ 0,44 p.b.).  
 
Celkem administrativní vlivy (primární dopady změn nepřímých daní a dopady změn regulovaných 
cen) přispějí do meziroční inflace ke konci roku 2005 ve výši 1,7 p.b. (ve 4. SZ 1,1 p.b.) a ke konci 
roku 2006 1,1 p.b. (ve 4. SZ 0,9 p.b.).  
 
Jak již bylo naznačeno, byla predikce meziroční korigované inflace bez pohonných hmot 
v důsledku souběhu několika dílčích faktorů oproti 4. SZ ke konci roku 2005 zvýšena z 0,5 % 
na 1,1 %, s dopadem do inflace cca 0,3 p.b. 
 
V průběhu roku 2005 budou na pozadí stagnující mezery výstupu klíčovým faktorem vývoje 
korigované inflace bez PH dovozní ceny. Zde prognóza předpokládá postupné zmírňování 
jejich mzr. poklesu. Podobným směrem budou působit rostoucí inflační očekávání živená 
zejména aktuálně zrychlující celkovou spotřebitelskou inflací. To by v souhrnu mělo vést ke 
stabilizaci až mírnému nárůstu mzr. korigované inflace bez PH ve zbytku roku 2005. 
 
Vývoj dovozních cen v roce 2006 bude pokračovat v pozvolném zrychlování růstu, což bude 
hlavní hybnou silou vývoje korigované inflace bez PH v příštím roce. Vedle toho bude v roce 
2006 obnovena tendence mezery výstupu směrem k jejímu postupnému uzavírání. V souladu 
s tím je předpoklad dalšího zvýšení růstu domácí poptávky (spotřeby domácností). To bude 
znamenat postupné snižování dezinflačních tlaků plynoucích z vývoje reálné ekonomiky 
zejména v závěru roku 2006. V důsledku obou zmíněných vlivů očekáváme v roce 2006 
pozvolné urychlování meziroční korigované inflace bez PH až na 2,2 % ke konci roku. Ve 
srovnání se 4. SZ to znamená zvýšení predikce o 0,1 p.b. (z 2,1 %). 
 
Vývoj cen pohonných hmot bude nadále dominantně určován vývojem cen dovážených 
energetických surovin a kurzem Kč/USD. Přitom aktuální vývoj a předpoklady o vývoji cen 
ropy a kurzu USD se v souhrnu ve srovnání s dubnovou prognózou posunuly proinflačním 
směrem. To ovlivnilo predikci růstu cen pohonných hmot hlavně v roce 2005. Aktuální 
prognóza očekává meziroční změnu cen pohonných hmot očištěnou o primární dopady změn 
daní 12,0 % ke konci roku 2005. Ve 4. SZ to bylo 5,1 % a dopad této změny do inflace je cca 
+0,2 p.b. Ke konci roku 2006 nyní očekáváme meziroční růst 0,6 % (ve 4. SZ to byl pokles 
1,3 %). 
 
Faktory ovlivňující korigovanou inflaci bez PH (dovozní ceny, mezera výstupu) budou 
působit obdobně i na ceny potravin, ale slaběji. Pro vývoj cen potravin je rozhodující vývoj 
cen zemědělských výrobců (viz Box – Prognóza CZV). U nich jsou ve srovnání se 4. SZ 
očekávány vyšší meziroční poklesy během roku 2005 než ve 4. SZ. Tyto vysoké meziroční 
poklesy jsou způsobeny především obilovinami a volatilním vývojem cen ovoce a zeleniny. 
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Aktuální vývoj cen potravin v konfrontaci s posledním vývojem cen zemědělských výrobců 
ukazuje, že spotřebitelské ceny potravin reagují na tento vývoj cen zemědělských výrobců 
s menší intenzitou než obvykle (s nižší elasticitou). Predikce meziročního růstu cen potravin 
(bez vlivu primárních dopadů změn daní) ke konci roku 2005 se tak jen nepatrně snížila  
z 0,2 % ve 4. SZ na 0,1 % nyní. 
 
V roce 2006 by mělo dojít k obnovení meziročních růstů cen zemědělských výrobců  
a návazně na to předpokládáme i zrychlení růstu spotřebitelských cen potravin. Totéž  
a s obdobnou intenzitou jsme předpokládali i ve 4. SZ, a proto se predikce cen potravin na rok 
2006 významně nemění. Predikce meziročního růstu cen potravin (bez primárního vlivu daní) 
se ke konci roku 2006 posouvá na 1,3 % z 1,0 % ve 4. SZ, s dopadem této změny do inflace 
cca 0,1 p.b.  
 
 
Box: Prognóza CZV 
 
Prognóza cen zemědělských výrobců předpokládá ve srovnání s dubnovou situační zprávou hlubší 
meziroční poklesy pro nejbližší dvě čtvrtletí. Na této změně se kromě skutečnosti za druhé čtvrtletí 
(především vyšší pokles cen produktů rostlinné výroby) podílí i pokles hladiny CZV v zahraničí. 
Prognóza i nadále počítá v průběhu roku 2005 se zastavením poklesu a následným pozvolným růstem 
cenové hladiny CZV, a to převážně u produktů rostlinné výroby v návaznosti na odeznívání vlivu 
extrémně příznivé sklizně v roce 2004. Tento růst cenové hladiny CZV však bude proti dubnové 
prognóze pozvolnější. Aktuální odhady sklizně prováděné ČSÚ naznačují v letošním roce spíše mírně 
nadprůměrnou úrodu v porovnání s vývojem za posledních cca 12 let, extrémní nadúroda z loňského 
roku by se neměla v letošním roce opakovat.  Nadále je však budoucí vývoj opředen řadou nejistot, 
zejména jakým způsobem se z trhu EU stáhnou přebytky z loňské sklizně, což podmiňuje oživení 
CZV zejména u klíčových cen obilovin. Výše naznačený vývoj bude znamenat výrazné meziroční 
poklesy CZV pro nejbližší dvě čtvrtletí a jejich přechod v mírný meziroční růst až na počátku roku 
2006. Změna trendu vývoje CZV však bude nadále diferencovaná. U cen produktů živočišné výroby 
předpokládáme, že stávající slabý meziroční růst přejde v mírné poklesy cen ve druhé polovině 
letošního roku. U cen rostlinné výroby pak půjde naopak o návrat cen z dosavadních hlubokých 
meziročních poklesů k slabému meziročnímu růstu cen na počátku příštího roku – cenová hladina 
CZV však i nadále zůstane nízká v porovnání s vývojem v minulých letech. V souhrnu bude nižší 
prognóza CZV znamenat zejména v roce 2005 a počátkem roku 2006 mírné posílení protiinflačních 
tlaků na ceny potravin oproti minulé prognóze. 
 
Ceny zemědělských výrobců (s.o.p.r = 100) 
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V souhrnu lze tedy konstatovat, že během roku 2005 by měl být hlavní hybnou silou 
inflačního vývoje růst regulovaných cen (spolu s dopady změn daní přispějí k mzr. inflaci  
2,6 % ke konci roku 2005 cca 1,7 p.b.). Přitom i zde působí vliv růstu cen ropy návazně se 
promítající ve světových cenách plynu. V případě tržních cen bude dominovat vedle růstu cen 
ropy rovněž vývoj ostatních dovozních cen a jejich faktorů a stagnující výstupová mezera. 
 
V roce 2006 by se pak mělo stát hlavním faktorem inflačního vývoje postupné uzavírání 
produkční mezery, pozvolné zrychlování růstu dovozních cen a obnovení růstu cen 
zemědělských výrobců. Pozvolna se uzavírající záporná mezera výstupu při postupně 
zrychlujícím růstu dovozních cen způsobí, že na horizontu měnové politiky se bude i po 
odeznění největšího tlaku administrativních cenových vlivů inflace nacházet poblíže 
bodového inflačního cíle, resp. mírně pod ním.  
 
V roce 2007, tedy za horizontem měnové politiky, lze očekávat další mírné zvyšování inflace 
vlivem působení poptávkových inflačních tlaků, které bude opět ovlivněno i dopady změn 
nepřímých daní (poslední etapa harmonizačních změn spotřebních daní na tabákové výrobky).  
 
Graf: Prognóza inflace 
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Reakce úrokových sazeb a jejich přenos do ekonomiky 
Oproti minulé situační zprávě se základní profil implikované trajektorie úrokových sazeb 
významně nemění. S makroekonomickou prognózou je i nadále konzistentní stabilita 
úrokových sazeb. Teprve ve druhé polovině příštího roku začínají sazby pomalu růst  
a navracet se k politicky neutrální úrovni. Až do konce příštího roku však leží implikovaná 
trajektorie sazeb mírně výše než v minulé SZ. Tento úrovňový posun souvisí s vyšší 
prognózou inflace. Na dlouhém konci prognózy se však vrací zpět na dubnovou trajektorii  
a reflektuje tak pokles referenčního scénáře 1Y EURIBOR. 
 
Změna trajektorie úrokových sazeb oproti dubnové prognóze je dána dvěma základními 
faktory. Prvním je zvýšení politicky neutrální sazby v důsledku růstu prognózy celkové 
inflace a druhým pak očekávaný průběh hospodářského cyklu. 
 
Implikovaná trajektorie sazeb v základním scénáři je významně ovlivněna změnou politicky 
neutrální sazby. Základní scénář sice stejně jako v dubnu předpokládá setrvalou hodnotu 
krátkých reálných rovnovážných úrokových sazeb, avšak růst prognózy inflace úrovňově 
zvyšuje jejich politicky neutrální úroveň. Oproti minulé SZ tak růst politicky neutrální sazby 
snižuje autonomní tlaky na pokles úrokových sazeb. Za zvýšením prognózy inflace přitom 
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nestojí cyklické faktory, ale především prognóza regulovaných cen zohledňující jednorázové 
úpravy cen zemního plynu a nájemného. Růst politicky neutrální sazby tak implicitně 
předpokládá, že měnová politika reaguje na pohyb inflace bez ohledu na jeho povahu  
a zdroje. 
 
Trajektorii úrokových sazeb ovlivňuje také očekávaný průběh hospodářského cyklu. Jen 
mírné uvolnění měnových podmínek na prognóze a předpoklad pozvolného zahraničního 
oživení  povede jen k pomalému uzavírání záporné mezery výstupu. Neexistence pozitivních 
inflačních tlaků z reálné ekonomiky spolu s téměř neutrálním působením importních cen tak 
vytváří prostor pouze pro pozvolný návrat měnověpoliticky relevantní inflace do cíle  
a vyžaduje stabilitu nominálních sazeb. Stabilní trajektorie krátkých úrokových sazeb se 
promítne do ekonomiky jak prostřednictvím svého vlivu na reálné roční peněžní a klientské 
sazby, tak i prostřednictvím kurzového kanálu.  
 
Uvolnění úrokové složky měnových podmínek v souhrnu řádově odpovídá minulé prognóze, 
když nárůst inflačních očekávání kompenzují vyšší nominální sazby. Uvolnění kurzové 
složky měnových podmínek je nižší než v minulé prognóze z důvodu vyšší domácí inflace 
zpřísňující kurz v reálném vyjádření.  
 
Graf: Nominální sazby Graf: Inflace, na kterou MP reaguje 
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Na delším konci prognózy je trajektorie úrokových sazeb ovlivněna referenčním scénářem 
vývoje zahraničního EURIBOR. Pokles jeho trajektorie oproti dubnové prognóze v řádu  
0,5 p.b. vytváří na delším konci prognózy autonomní tlaky na snížení domácích sazeb. Vývoj 
domácích sazeb tak zachová přibližně neutrální úrokový diferenciál tak, aby nedocházelo 
k nadměrné apreciaci nominálního kurzu. 
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III. ALTERNATIVNÍ SCÉNÁŘE 
 
Alternativní scénáře prognózy vyplývají jednak z rizik identifikovaných v průběhu přípravy 
prognózy a ze schůzky k alternativním scénářům. Dále jsou alternativními scénáři také 
prognózy nezávislých institucí, které v sobě implicitně obsahují prognózu chování centrální 
banky. Srovnáním jejich předpokladů a trajektorií predikovaných veličin mohou tyto 
prognózy pomoci identifikovat rizika budoucího vývoje, tak jak jsou vnímána jinými 
subjekty. Alternativní scénáře vyplývající z analýzy rizik v průběhu zpracování základního 
scénáře a ze zadání bankovní rady jsou představeny v první části kapitoly, externí prognózy 
potom ve druhé části.  
 
 
III.1  Rizika základního scénáře 
 
Rizika základního scénáře jsou vnímána jako vyvážená oběma směry. Níže prezentovaný 
alternativní scénář popisuje riziko vývoje cen ropy tak, jak bylo diskutováno na schůzce 
k alternativám.  
 
Nejistoty identifikované při zpracovávání prognózy nevedly k návrhu konkrétního 
alternativního scénáře. Většina je spíše obecného charakteru a zcela běžné míry. Zbylé jsou 
buďto jen velmi obtížně kvantifikovatelné, anebo by vedly pouze k nepatrným odchylkám od 
základního scénáře.  
 
Mezi nejistoty v základním scénáři tradičně patří mimo jiné nastavení počáteční podmínky 
výstupové mezery. Nejistota v současnosti vyplývá mimo jiné z revize růstu reálného HDP 
pro minulý rok, včetně jeho struktury, a z vyššího růstu inflace oproti předpokladům 4. SZ. 
Přestože nejistota nepřesahuje standardní velikost, jsou v této části kromě citlivostního 
scénáře kurzu prezentovány implikace nejistoty nastavení počáteční podmínky.  
 
Průměrná směrodatná odchylka odhadu mezery výstupu je na historii 0,6 p.b. Citlivostní 
scénář počáteční mezery výstupu je tedy zpracován ve dvou variantách, které mění počáteční  
nastavení mezery výstupu vždy o velikost jedné směrodatné odchylky. První varianta tak 
předpokládá nulovou počáteční podmínku a druhá dvojnásobně otevřenější mezeru výstupu. 
Ostatní předpoklady prognózy jako je hodnocení počátečního působení reálných měnových 
podmínek se nemění. V první „horní“ variantě uzavřenější mezera výstupu implikuje vyšší 
budoucí inflaci, na kterou monetární politika reaguje podle pravidla zvýšením úrokových 
sazeb. Výsledkem je pak mírně vyšší inflace oproti základnímu scénáři.  V následující tabulce 
jsou výsledky simulace v odchylkách od základního scénáře prognózy. Simulace s otevřenější 
výstupovou mezerou má stejné dopady jen s opačným znaménkem. 
 
  Tabulka  – Dopady změny počáteční podmínky mezery výstupu v odchylkách od   

základního scénáře – „horní“ varianta 
 05q3 05q4 06q1 06q2 06q3 06q4 07q1 07q2 07q3

Celková meziroční inflace (p.b.) 0,1 0,2 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 

3M PRIBOR (p.b.) 0,2 0,3 0,4 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,1 

Mezera výstupu  0,5 0,4 0,2 0,1 0,0 -0,1 -0,2 -0,2 -0,2 

Kurz (CZK/EUR) -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 
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Ke standardně prováděným simulacím při hodnocení rizika základního scénáře patří 
kvantifikace dopadů kurzových rizik16. Rizikový scénář předpokládá apreciaci nominálního 
kurzu o jednu korunu v prvním čtvrtletí prognózy při nastavení sazeb, které odpovídá 
základnímu scénáři. Apreciace nominálního kurzu vede ke snížení inflace dovozních cen a ke 
zpřísnění reálného kurzu. Inflace na horizontu měnové politiky je řádově o 0,9 p.b. nižší i přes  
postupný pokles nominálních sazeb zhruba ve stejném řádu. Pokles je však rozfázován do 
několika čtvrtletí. V následující tabulce jsou výsledky simulace v odchylkách od základního 
scénáře prognózy. Depreciace nominálního kurzu má stejné implikace jen s opačným 
znaménkem. 
 
Tabulka  – Dopady apreciace kurzu o 1 CZK/EUR v odchylkách od základního scénáře 

 05q3 05q4 06q1 06q2 06q3 06q4 07q1 07q2 07q3

Celková meziroční inflace (p.b.) -0,1 -0,2 -0,4 -0,7 -0,8 -0,9 -0,8 -0,6 -0,5 

3M PRIBOR (p.b.) 0,0 -0,5 -0,9 -1,1 -1,1 -1,0 -0,9 -0,8 -0,7 

Mezera výstupu  0,0 -0,5 -0,6 -0,6 -0,4 -0,3 -0,1 0,0 0,1 

Kurz (CZK/EUR) -1,0 -0,7 -0,4 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 
 

Alternativa: Vývoj cen ropy a jeho implikace 
 
Základní scénář předpokládá podle referenčního scénáře pozvolný pokles dolarové ceny ropy 
bez výrazných dopadů do světového růstu. Tato alternativa proto jde směrem citlivostní 
analýzy vzhledem k tomuto předpokladu a kvantifikuje dopady vyšších cen ropy a následného 
zpomalení zahraničního oživení. 
 
Alternativní scénář je zpracován jako vnitřně konzistentní alternativa s využitím simulací 
modelu NIGEM. Ceny ropy jsou ve třetím čtvrtletí tohoto roku zvýšeny o 30 % oproti 
základnímu scénáři a zůstávají na stejné úrovni po dobu jednoho roku. Za předpokladu 
vysokých dolarových cen ropy dochází ke zpomalení zahraniční ekonomické aktivity v řádu 
0,1 – 0,2 p.b. I přesto zpočátku bude převažovat cenový dopad v podobě růstu inflace 
v referenčním Německu přibližně o 0,3 p.b a konzistentně s tím dochází k růstu zahraničních 
úrokových sazeb. Jejich růst je však oproti podobnému scénáři prezentovanému v 10. SZ 
2004 výraznější. V souvislosti s vývojem inflačního diferenciálu dochází v alternativě k mírné 
apreciaci dolaru vůči euru oproti základnímu scénáři. 
 
Vyšší ceny ropy spolu s mírným růstem zahraničních cen zvyšují importní ceny a následně  
i domácí inflaci. Naopak protiinflačně ve střednědobém horizontu působí pokles zahraniční 
reálné ekonomické aktivity, který přes pokles exportů povede k pomalejšímu uzavírání 
výstupové mezery a tím i k nižší poptávkové inflaci. Protiinflační vývoj poptávky tak z velké 
části eliminuje proinflační působení vyšších cen ropy. Růst zahraničních úrokových sazeb 
vytváří autonomní tlak na depreciaci koruny vůči euru a tedy  uvolňování domácích 
měnových podmínek v situaci převažujících proinflačních nákladových tlaků. Domácí 
úrokové sazby tak musí růst, aby zmírnily tlak na kurzovou depreciaci. Přesto je kurz více 
depreciovaný než v základním scénáři a zvyšuje tak domácí inflaci. V alternativním scénáři 
dochází k vyššímu růstu úrokových sazeb než v základním scénáři při zpočátku pomalejším 
uzavírání výstupové mezery a vyšší inflaci. 
 
 
                                                           
16   Způsob simulace byl podrobně popsán a diskutován na schůzce k predikčním technikám 26. 9. 2003. 
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Tabulka 2 – Srovnání alternativy se základním scénářem predikce  
 05q3 05q4 06q1 06q2 06q3 06q4 07q1 07q2 07q3

Celková meziroční inflace (%)          

Základní scénář (ZS) 2,0 2,3 2,7 2,9 2,6 2,6 2,7 3,0 2,9 
Alternativa vyšší ceny ropy  2,1 2,5 3,0 3,2 3,0 2,9 2,9 3,2 3,1 

3měsíční úroková sazba (%)            

Základní scénář (ZS) 1,9 1,9 1,9 2,1 2,3 2,5 2,6 2,7 2,8 
Alternativa vyšší ceny ropy  2,1 2,2 2,3 2,4 2,6 2,8 3,0 3,1 3,3 

Mezera výstupu (%)          

Základní scénář (ZS) -0,6 -0,7 -0,7 -0,6 -0,4 -0,2 -0,0 0,1 0,2 
Alternativa vyšší ceny ropy -0,7 -0,9 -1,0 -0,9 -0,6 -0,3 -0,1 0,2 0,3 

Kurz (CZK/EUR)          

Základní scénář (ZS) 30,0 30,2 30,3 30,3 30,2 30,1 29,9 29,8 29,7 
Alternativa vyšší ceny ropy  30,0 30,2 30,4 30,5 30,5 30,4 30,3 30,2 30,1 
 
 
Určitým rizikem prognózy může být rovněž fakt, že aktuální predikce byla zpracována na 
základě předpokladů vnějšího prostředí dle červnového vydání Consensu Forecasts (viz 
kapitola II. 1). Po dokončení prognózy byl publikován červencový CF, který poněkud 
přehodnotil očekávané budoucí ceny ropy a kurs USD/EUR. Dopad těchto změn byl 
simulován jádrovým predikčním modelem, který v souhrnu ohodnotil rizika vyplývající 
z těchto nových informací pro vývoj domácí inflace a úrokových sazeb jako jen velmi mírně 
proinflační.  
 
 
III.2  Prognózy ostatních institucí 
 
V červenci byla publikována dvě šetření, na základě kterých provádíme srovnání se 
základním scénářem prognózy ze 7. 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 
Analytici v rámci šetření IOFT mírně zvýšili svá očekávání ohledně růstu HDP. Hlavním 
faktorem růstu podle nich v letošním roce zůstanou čisté exporty a investice. Pokud uvážíme  
i slabou spotřebitelskou poptávku, která brání výraznému růstu importů, a pokles dovozu 
investičních strojů, obchodní bilance by měla být i nadále v přebytku. Nicméně již v roce 
2006 by se struktura růstu mohla změnit. Možné ochlazení ekonomického růstu v Německu  
a pokračující reálná apreciace koruny vůči euru může vést k prohloubení záporného podílu 
čistých exportů na HDP. Tento výpadek by naopak mohla eliminovat rostoucí spotřeba 
domácností a vlády. K uzavření mezery výstupu by podle některých analytiků mělo dojít 
přibližně v polovině příštího roku. 
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Srovnání prognóz ČNB s externími prognózami: HDP (%) 

rok 2005 rok 2006
IOFT CF ČNB IOFT CF

 4/05 4.0 4.2 3.9
 5/05 4.0 4.0 3.8 4.1
 6/05 4.0 3.9
 7/05 4.2 4.0 4.2 4.0 4.14.1

ČNB
4.1

Datum vzniku 
prognózy

 
 
Měnový kurz 
V ročním horizontu se i nadále předpokládá apreciace kurzu CZK/EUR; převážně domácí 
analytici v rámci šetření IOFT očekávají ve srovnání se základním scénářem prognózy 
apreciovanější kurz o cca 3,2 %, zahraniční analytici v rámci šetření CF o 2,5 %. Ve směru 
mírné depreciace by měl působit očekávaný odliv dividend, který by však měl být plně 
vyvážen kladným saldem obchodní bilance a pozitivním sentimentem vůči měnám 
ve středoevropském regionu. 
 
Srovnání prognóz ČNB s externími prognózami: kurz CZK/EUR 

horizont 1R
CF ČNB IOFT CF

 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
 7/05 30.0 (3.Q05) 30.2 30.3 29.3 29.6

Datum vzniku 
prognózy ČNB

aktuální čtvrtletí

 
 
Inflace 
Inflační očekávání analytiků finančních trhů se mírně zvýšila. Za hlavní proinflační riziko 
jsou považovány vysoké ceny ropy, dále pak vyšší ceny bydlení (elektřina, nájemné)  
a spotřební daň u tabáku. Růst HDP, tažený hlavně čistými exporty, prozatím nevytváří 
poptávkové inflační tlaky. Ty by se podle analytiků měly objevit v polovině roku 2006, kdy se 
očekává uzavření mezery výstupu. Protiinflačně by měla působit především očekávaná 
apreciace koruny.  
 
Srovnání prognóz ČNB s externími prognózami: inflace (%) 

horizont 3R
IOFT podniky domácnosti IOFT podniky domácnosti

 4/05 2.5 2.5
 5/05 2.4 2.4
 6/05 2.3 2.7 4.2 2.5 3.1 6.6
 7/05 2.4 2.5

2.2
2.7

horizont 1RDatum odečtu 
prognózy ČNB

2.3
2.3

 
 
Úrokové sazby 
Predikce očekávaných úrokových sazeb se nezměnily. Většina analytiků očekává stabilitu 
klíčových úrokových sazeb ČNB minimálně do konce tohoto roku, spíše však déle a poté 
jejich mírný nárůst. Spekulace ohledně možného snížení repo sazby v nejbližším období již 
nejsou zmiňovány. Hlavními faktory očekávaného růstu úrokových sazeb by měly být 
postupné uzavírání mezery výstupu a budoucí měnová politika ECB. Odhady úrovně repo 
sazby v horizontu 1R se pohybují v rozmezí 1,75 – 2,25 %. 
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Srovnání prognóz ČNB s externími prognózami: úrokové sazby (%) 

horizont 1R
IOFT CF ČNB IOFT

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

 4/05 2.3 1.7 2.7
 5/05 2.0 2.2 2.3
 6/05 1.9 2.3
 7/05 1.9 2.2 2.32.1

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 PRIBOR v ročním horizontu za zanedbatelné. To umožňuje realizovat 
hrubé porovnání predikce trhu a trajektorie sazeb konzistentní s prognózou. 
 
 
Následující graf přináší srovnání trajektorie úrokových sazeb konzistentní se základním 
scénářem prognózy, sazeb FRA a trajektorie implikovaných sazeb z výnosové křivky. 
 
Srovnání FRA a implikovaných sazeb s trajektorií sazeb konzistentních se základním 
scénářem (k 20. 7. 2005) 

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

2.0

2.1

2.2

2Q05 3Q05 4Q05 1Q06 2Q06

 prognóza ČNB (7.SZ)

 implik. FRA (očištěno o TP)*

 FRA - skutečnost

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

 
 
Z grafu je patrné, že spekulace na snížení klíčových sazeb ČNB již odezněly. Sazby 
implikované základním scénářem prognózy se v celém horizontu pohybují mírně nad 
očekávanými tržními 3M sazbami.  
 
Srovnáme-li základní scénář prognózy ze 7. SZ a nově dostupné externí prognózy, analytici 
předpokládají, že inflace se bude pohybovat na nižší hladině. Pravděpodobnou příčinou je 
očekávaná přísnější kurzová složka měnových podmínek (apreciovanější kurz), na druhé 
straně se očekává mírně nižší trajektorie úrokových sazeb. Predikce růstu HDP pro roky 2005  
a 2006 se od základního scénáře prognózy příliš neliší.   
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Příloha 1 – Aktuální výsledky hospodaření státního rozpočtu 
 
 
V prvním pololetí roku 2005 skončilo hospodaření státního rozpočtu přebytkem ve výši 
přibližně 3,8 mld. Kč. Oproti výsledku ke konci května t. r. (schodek 27,0 mld. Kč) tak došlo 
ke zlepšení salda státního rozpočtu o 30,8 mld. Kč. Příjmy státního rozpočtu za samotný 
měsíc červen činily 101,9 mld. Kč, což je výrazně nad měsíčním průměrem za leden až 
květen (cca 65,0 mld. Kč), červnové výdaje ve výši 71,1 mld. Kč zůstaly zhruba na úrovni 
předchozích měsíců.  
 
Ve srovnání s prvním pololetím roku 2004, kdy deficit dosáhl hodnoty 49,7 mld. Kč, je 
výsledek dosavadního hospodaření státního rozpočtu v letošním roce lepší přibližně  
o 53,5 mld. Kč. Tohoto výsledku bylo dosaženo při výrazném meziročním přírůstku příjmů 
(19,1 %) a jen mírném přírůstku výdajů (3,6 %). Údaje o příjmech a výdajích SR (včetně 
jednotlivých daňových položek) jsou meziročně srovnatelné, korigované o vliv změn 
v přerozdělování daní mezi SR a místními rozpočty, resp. Státním fondem dopravní 
infrastruktury.  
 
U daňových příjmů se meziročně výrazně zvýšilo inkaso jak z nepřímých daní (u DPH 
+20,7 %, u spotřebních daní +36,2 %), tak u DPPO (+28,8 %). Do zvýšení příjmů ze 
spotřebních daní se promítá nižší základna prvního pololetí roku 2004 a zřejmě i efekt 
předzásobení v letošním roce, vyplývající z očekávaných změn sazeb daně na cigarety  
a tabákové výrobky. Dynamický růst DPH a zejména DPPO lze vysvětlit zvýšením celkového 
výkonu české ekonomiky. Mírnější přírůstek zaznamenalo inkaso DPFO (+6,9 %), kde 
nejrychleji meziročně rostoucí položkou byla DPFO u plátců podávajících přiznání 
(+13,1 %), naopak meziročně o 15,6 % poklesl příjem z daně z kapitálových výnosů 
v důsledku přesunu úspor obyvatel k nezdaňovaným spořícím produktům. Příjmová strana 
byla významně ovlivněna i mimořádnými nedaňovými a kapitálovými příjmy, jež byly ve 
srovnání se stejným obdobím předchozího roku vyšší téměř o 90,0 % (tj. o cca 24,5 mld. Kč), 
na čemž se nejvíce podílel převod z rezervních fondů do příjmů kapitol SR ve výši přibližně 
19,0 mld. Kč a neinvestiční dotace od EU (8,6 mld. Kč). 
 
Na výdajové straně byl nižší meziroční přírůstek způsoben poklesem výplat státní sociální 
podpory (meziročně -3,5 mld. Kč) a výrazně nižšími ostatními běžnými výdaji (téměř  
o 21,0 mld. Kč), jež jsou však sledovány pouze jako dopočtová položka a nelze je tedy přesně 
rozklíčovat. Na druhé straně se v období leden až červen 2005 realizovaly některé výdaje, 
které ve srovnatelném období loňského roku neexistovaly, nebo jen v menším rozsahu 
(odvody vlastních zdrojů do rozpočtu EU cca 13,0 mld. Kč, převod do tzv. fondu záruk 
3,9 mld. Kč). 
  
Vlastní hospodaření státního rozpočtu (očištěné o výdaje na úhradu ztráty ČKA, operace ve 
státních finančních aktivech a o vlivy úvěrů od EIB) skončilo za leden až červen 2005 
přebytkem ve výši 5,2 mld. Kč. Meziročně porovnatelný výsledek je tak lepší o 45,2 mld. Kč.  
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SR 2005               Skutečnost
zákon  1 -6/ 04  1 - 6/05  3 - 2  3 - 1

1 2 3 4 5
SR běžné hospodaření v mld. Kč -83,6 -49,7 3,8 53,5 87,4
v tom: čerpání úvěru EIB -11,8 -3,0 -1,4 1,6 10,4
            úhrada ztráty ČKA 0,0 -7,4 0,0 7,4 0,0
           operace státních aktiv 0,8 0,7 0,0 -0,7 -0,8
           vlastní běžné hospodaření SR -72,6 -40,0 5,2 45,2 77,8
Pramen: účty vedené u ČNB

Rozdíl

 
 

Průběžné výsledky hospodaření SR v prvním pololetí 2005 jsou tedy v souladu s našimi 
úvahami o velmi příznivém výsledku veřejných rozpočtů jako celku za rok 2005 a podporují   
předpoklad o nižším deficitu vládního sektoru ve srovnání s představami MF. 
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Příloha 2 – Aktuální vývoj na trhu práce 
 
Nové údaje za 1. a 2. čtvrtletí potvrzují, že vývoj na trhu práce odpovídá vzestupné fázi 
hospodářského cyklu. Z údajů VŠPS je patrné, že se zvyšuje počet zaměstnanců ve všech 
odvětvích s výjimkou zemědělství. V průmyslu jsou přírůstky zaměstnanosti zatím nepatrné, 
avšak konjunkturní šetření o očekávané zaměstnanosti naznačují potenciál k dalšímu 
zvyšování zaměstnanosti i v tomto odvětví (Graf 1). Vyšší poptávka po práci je v posledních 
několika čtvrtletích zřejmá zejména ve stavebnictví a obchodě. Zatímco v průmyslu se podle 
měsíčních údajů ČSÚ v dubnu a květnu počet zaměstnanců meziročně zvýšil průměrně  
o 0,6 %, ve stavebnictví je přírůstek zaměstnanosti 4,2 %. Tomu odpovídají vyšší počty nově 
hlášených pracovních míst v metodice MPSV (Graf 2). 
 
Z pohledu na Beveridgeovu křivku je patrné, že snižování registrované nezaměstnanosti má 
cyklický charakter (Graf 2).1 Mírné snižování registrované míry nezaměstnanosti je 
důsledkem nižších počtů nově hlášených uchazečů o zaměstnání a zvyšujícími se počty 
vyřazených uchazečů z jiných důvodů (sankční vyřazení). Ekonomika však stále operuje pod 
úrovní svého potenciálu, čemuž odpovídá míra nezaměstnanosti vyšší než NAIRU. Tuto 
inflaci neakcelerující míru nezaměstnanosti odhaduje predikční aparát konzistentně 
s nastavením počátečních podmínek prognózy aktuálně na úrovni kolem 9 % (pro 
registrovanou míru nezaměstnanosti ve staré metodice).  
  
Zaměstnanost se zvyšuje i v odvětvích nepodnikatelské sféry. Zatímco ve zdravotnictví rostl 
počet zaměstnanců nejvýrazněji ve druhé polovině roku 2004, ve školství a v civilní části 
veřejné správy je zvyšování zaměstnanosti patrné i v prvním čtvrtletí letošního roku. Ve 
zdravotnictví jsou přírůstky zaměstnanosti výrazné u zdravotního personálu se středním 
vzděláním, a to ve všech regionech (viz 4. SZ). Ve školství se nejvíce zvyšuje zaměstnanost 
v profesi vědečtí a odborní duševní pracovníci převážně s vysokoškolským vzděláním ve 
věkové skupině 45 – 59 let, a to téměř výhradně v Praze. V civilní části veřejné správy  
a obrany se zvyšuje počet zaměstnaných v technických profesích, zatímco se mírně snižuje 
počet odborných duševních pracovníků. Přírůstky zaměstnanosti v nepodnikatelské sféře 
podobně jako ve 4. SZ nadále vyhodnocujeme jako přechodný jev. Tato vytvořená pracovní 
místa budou ovšem patrně trvale obsazena, což dočasně ovlivní vztah mezi tempem uzavírání 
mezery výstupu a rychlostí růstu zaměstnanosti.  
 
V podnikatelské sféře je růst průměrné měsíční mzdy v 1. čtvrtletí 2005 v souladu 
s předpokladem 4. SZ ve výši okolo 5 %. Nízké meziroční přírůstky, které jsou patrné 
zejména v průmyslu, jsou především důsledkem vysoké srovnávací základny. Mezičtvrtletní 
růst sezónně a o počet pracovních dní očištěné průměrné mzdy se totiž v podnikatelské sféře 
od počátku roku 2004 udržuje v průměru na hodnotách okolo 1,7 %, čemuž odpovídá 
anualizovaný meziroční růst ve výši 6,8 % (Graf 3). Vývoj v mzdové oblasti potvrzuje, že 
příznivé hospodářské výsledky podniků se zatím nepromítají do odměňování. Rozklad vývoje 
mezd v podnikatelské sféře podle typu hospodaření ukazuje, že růst průměrné mzdy byl 
rychlejší jen v mezinárodních podnicích ve výši 8,0 %. V podnicích soukromých, státních  
a zahraničních průměrná mzda vzrostla v 1. čtvrtletí jen zhruba o 3 %. Umírněný růst mezd je 
zřejmý i v průběhu 2. čtvrtletí. Podle měsíčních údajů ČSÚ za duben a květen se průměrná 

                                                           
1  Výrazný posun Beveridgeovy křivky směrem nahoru, ke kterému došlo koncem roku 2004, jsme ve 4. SZ 

interpretovali jako negativní dopady nových zákonných úprav na trhu práce, zejména v souvislosti s novým 
zákonem o zaměstnanosti, který vstoupil v platnost v říjnu 2004. Z aktuálního vývoje Beveridgeovy křivky je 
zřejmé, že tyto dopady mají trvalý charakter. 
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mzda  zvýšila meziročně v průmyslu o 4,6 % a ve stavebnictví o 5 %. Rychlejší růst mezd je 
patrný jen v údajích ISPV (MPSV) o průměrném hodinovém výdělku, který se v 1. čtvrtletí 
meziročně zvýšil o 7,3 % (Graf 3). 
 
V průmyslu je příznivý vývoj produkčních veličin dokumentován stabilním růstem 
produktivity práce, který pokračuje i ve 2. čtvrtletí (Graf 4).2 Podle měsíčních údajů ČSÚ se 
za duben a květen tržby na zaměstnance v průmyslu meziročně zvýšily o 7,2 %. 
 
V nepodnikatelské sféře byl růst průměrné mzdy v 1. čtvrtletí 2005 ve srovnání s prognózou 
(10,7 %) o 1,8 p.b. nižší. Důvodem byl nižší růst mezd ve zdravotnictví a školství. Oproti 
předpokladu ve 4. SZ lze však počítat se zvýšením platů ve zdravotnictví ve 4. čtvrtletí 
letošního roku. 
 
Nominální jednotkové mzdové náklady v NH se v 1. čtvrtletí zvýšily o 3,1 %. Nepatrně 
nižším tempem rostly v tomto období NJMN v průmyslu na bázi odvětvové přidané hodnoty. 
Umírněný vývoj jednotkových nákladů v průmyslu je pak signalizován i v průběhu  
2. čtvrtletí, když v dubnu a květnu se NJMN v průmyslu odvozené z tržeb meziročně snížily 
průměrně o 2,5 % (Graf 4). 
 
Graf 1: Počet zaměstnanců (tis. osob) a očekávaná zaměstnanost 
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Graf 2: Nově hlášená volná pracovní místa a Beveridgeova křivka 
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2  Nižší hodnoty za 1. čtvrtletí mohou být způsobeny vysokou srovnávací základnou, která má vliv na výši 

přidané hodnoty a tržeb. Produktivita práce je v Grafu 4 uvedena na zaměstnance. 
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Graf 3: Průměrná mzda v podnikatelské sféře (meziroční změny v %, mezičtvrtletní změny  
sezónně očištěných údajů v %) 
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Graf 4: Produktivita práce v průmyslu a jednotkové mzdové náklady (mzr. změny v %) 
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Příloha 3 – Nabídková strana ekonomiky 
 
Objem průmyslové produkce v květnu meziročně vzrostl o 4,0 % při růstu počtu 
zaměstnanců o 0,6 %. Za duben až květen 2005 objem průmyslové produkce meziročně 
vzrostl zhruba o 4,9 %, počet zaměstnanců o 0,6 %, průměrná mzda o 4,6 %, produktivita 
práce o 7,2 %. Jednotkové mzdové náklady meziročně poklesly o 2,5 %. 
 
Stavební výroba za duben až květen meziročně poklesla o 1,7 %, údaj je však významně 
zkreslen okolnostmi, spojenými s přeřazením stavební výroby do základní sazby HDP od  
1. 5. 2004. Podle experimentálního modelového propočtu ČSÚ odstraňujícího vliv loňské 
volatilní srovnávací základny pak stavební produkce v tomto období mzr. vzrostla  
o cca 2,5 %. Reálný růst ve stavebnictví za prvních pět měsíců lze odhadnout na zhruba 5 %. 
 
Za duben až květen 2005 vzrostly reálné tržby v maloobchodu bez motoristického segmentu 
mzr. o 3,1 %, po zahrnutí tohoto segmentu pak o 5,2 %. 
 
Objem nových zakázek v průmyslových podnicích v květnu meziročně poklesl o 1,5 %. 
Objem zakázek ze zahraničí přitom meziročně stagnoval a objem tuzemských zakázek poklesl 
zhruba o 5,0 %, podobně jako v 1. čtvrtletí. Objem nových zakázek za duben – květen 
meziročně vzrostl o 1,5 %, v tom objem tuzemských zakázek poklesl o 5,9 % a objem 
zahraničních zakázek o 5,9 % vzrostl. Tento vývoj – pokud nedojde k obratu v dynamice 
zakázek – signalizuje zpomalování růstu průmyslové produkce ve druhé polovině roku. Počet 
vydaných stavebních povolení byl v dubnu až květnu zhruba o 12,0 % nižší oproti stejnému 
období roku 2004, orientační hodnota povolených staveb slabě vzrostla (o 0,7 % v běžných 
cenách), reálně tedy klesala. Celkový nárůst hodnoty povolených staveb za prvních pět 
měsíců roku (o 8,8 %) v běžných cenách dává při růstu cen stavebních prací předpoklad  
o pokračování růstu stavební výroby v dalších měsících v pásmu  kolem 5 – 8 %.  
 
Konjunkturní očekávání se v červnu proti předchozím dvěma měsícům výrazněji nezměnila. 
Zatímco úroveň indikátoru očekávání u podnikatelů se ve srovnání s 1. čtvrtletím mírně 
snížila, optimismus spotřebitelů ve 2. čtvrtletí mírně vzrostl. Souhrnný indikátor zůstal 
v červnu, obdobně jako v dubnu a květnu, nižší než v 1. čtvrtletí na 12timěsíčním minimu. 
 
Zaměstnanost ve sledovaných odvětvích nabídky (průmysl, stavebnictví) vzrostla v prvních 
dvou měsících 2. čtvrtletí o 0,9 %. 
 
V květnu se opakoval meziroční pokles reálného dovozu, za první dva měsíce 2. čtvrtletí 
dosáhl pokles zhruba 6,0 %, tento údaj je však částečně ovlivněn srovnávací základnou 
minulého roku.   
 
Pokud jde o předstihová data pro 2. polovinu roku, některá, obdobně jako v předchozích 
měsících, opět signalizovala mírná rizika snížení tempa růstu ekonomiky v následujících 
měsících. Takto lze hodnotit zejména jednoprocentní meziroční pokles objemu nových 
zakázek v průmyslu v prvních pěti měsících roku, dále potom i vývoj stavebních povolení  
a nákladů nově povolených staveb. Nízká zůstávala rovněž očekávání podnikatelů, reflektující 
pravděpodobně nejen vývoj zakázek, ale také revize předpovědí růstu v zemích eurozóny 
směrem dolů. V souhrnu se indikátory nabídkové strany ekonomiky potvrzují předpoklad 
prognózy o mírném zpomalování růstu ve druhé polovině roku.  
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Příloha 4 – Peníze a úvěry 

Peníze 
 
Meziroční přírůstek peněžního agregátu M2 se v květnu 2005 urychlil na 5,4 % (roční míra 
růstu peněžního agregátu M2 upravená o přecenění, kurzové a ostatní vlivy rovněž vzrostla  
z 5,6 % v dubnu na 5,9 % v květnu 2005). V uvedeném vývoji se projevovalo mírné oživení 
růstu vkladů nefinančních podniků. Podíl peněžního agregátu M1 na M2 v květnu vzrostl na 
52,7 % a z hlediska dlouhodobějšího vývoje se udržuje vlivem nízké úrovně nominálních 
úrokových sazeb a mírně uvolněné reálné úrokové složky měnových podmínek na relativně 
vysoké úrovni. Průměrný meziroční přírůstek M2 je zhruba na úrovni predikce pro  
2. čtvrtletí 2005 (4,9 %). 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  4/05  5/05

Podíl 
absolutních 
stavů na M2 

5/05

M1 12,7 8,9 8,8 7,1 7,6 52,7
    Oběživo 7,6 6,7 7,7 8,2 8,7 13,0
    Jednodenní vklady 14,5 9,6 9,1 6,7 7,3 39,7
M2-M1 (kvazi - peníze) 3,4 3,6 0,6 2,3 3,0 47,3
    Vklady s dohod.splatností 3,8 3,6 -0,1 0,9 2,1 36,4
        Neobchodov.cenné papíry 29,1 21,6 -6,2 -12,7 2,0 6,5
    Vklady s výpovědní lhůtou 0,0 4,4 8,8 10,0 10,3 10,4
    Repo operace 75,6 -11,0 -37,4 -25,2 -39,4 0,5
M2 8,0 6,3 4,8 4,7 5,4 100,0
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Meziroční růst peněžního agregátu M1 se v květnu zvýšil na 7,6 %. To se projevovalo  
u oběživa i jednodenních vkladů. Růst jednodenních vkladů byl vyšší u neměnových 
finančních institucí a domácností. U neměnových finančních institucí částečně souvisel 
s přesunem z vkladů s dohodnutou splatností.  
 
V květnu se zvýšil růst kvazi-peněz na 3 %. Rostly vklady s dohodnutou splatností a v jejich 
struktuře zejména neobchodovatelné cenné papíry, do kterých nefinanční podniky investují 
dočasně volné finanční prostředky. Jejich dynamika růstu však zůstává ve srovnání s loňským 
rokem na výrazně nižší úrovni. V rámci kvazi-peněz přetrvával relativně vysoký přírůstek 
vkladů s výpovědní lhůtou.  
 
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 urychlení roční míry růstu peněžního agregátu M2 se v květnu podílela především 
vyšší míra růstu úvěrů podnikům a domácnostem, která vzrostla ze 17,3 % v dubnu na 17,8 % 
v květnu (z toho podniky dosáhly 10,1 % a domácnosti 34,2 %). V růstu M2 se dále 
projevovalo zvýšení míry růstu čistých zahraničních aktiv z 11,1 % v dubnu na 14 % v květnu 
2005, ovlivněné přílivem zdrojů ze zahraničí mimo jiné i v souvislosti s prodejem Unipetrolu. 
Na zpomalení růstu peněžního agregátu M2 naopak působilo další prohloubení záporné míry 
růstu čistého úvěru vládě a to z 29,8 % v dubnu na 34,7 % v květnu 2005. Tento pokles je 
dlouhodobě ovlivňován změnou struktury financování vlády ve prospěch zahraničních 
subjektů a splácením úvěru poskytnutého ČKA v souvislosti s odprodejem některých 
pohledávek.  
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Úvěry    
 
Meziroční přírůstek úvěrů se v květnu 2005 zvýšil na 16,4 %. Byl nadále podporován  mírně 
uvolněnou úrokovou složkou měnových podmínek. Zrychlení růstu úvěrů se projevovalo  
u nefinančních podniků. Růst úvěrů domácnostem zůstal vysoký. Vývoj struktury úvěrů  
a úrokových sazeb z nově poskytnutých úvěrů podnikům ukazují následující tabulky. 
 
Meziroční přírůstky úvěrů podnikům   Úrokové sazby z nových úvěrů nefinančním   
a domácnostem                                         podnikům 
(průměry za čtvrtletí, stavy ke konci          (změna úrokových sazeb v květnu 2005 oproti 
období, v %)                                               předchozím obdobím v bazických bodech) 

Podíl 
absolutních 

stavů na 
celkových 
úvěrech     

Změna 
úrokové 
sazby v 
květnu 2005 
proti 
předchozím 
obdobím

III/04 IV/04 I/05  4/05  5/05 5/05 2/05 3/05 4/05  5/05  2/05  3/05 4/05
Nefinanční podniky 5,6 8,0 9,4 9,7 10,9 51,5 Kontokorentní a podobné úvěry 5,0 4,8 4,9 4,7 -30 -10 -20
    Úvěry do 1 roku 0,3 2,3 2,9 4,0 4,8 20,5 Úvěry do 30 mil. Kč 
    Úvěry od 1 roku do 5 let 12,9 17,1 14,8 17,1 18,9 13,4    s pohyblivou sazbou a fixací do 1 roku 4,9 4,9 4,8 4,5 -40 -40 -30
    Úvěry nad 5 let 7,2 9,1 13,9 11,6 12,8 17,6    s fixací od 1 roku do 5 let 4,9 4,7 4,7 4,5 -40 -20 -20
Domácnosti 31,9 32,7 31,5 32,5 32,5 36,2    s fixací nad 5 let 5,1 5,0 5,0 5,2 10 20 20
    Spotřebitelské úvěry 22,4 23,9 24,9 28,7 32,3 7,8 Úvěry nad 30 mil. Kč
    Úvěry na bydlení 35,9 35,3 32,7 34,6 34,5 24,4    s pohyblivou sazbou a fixací do 1 roku 3,0 3,1 2,9 2,8 -20 -30 -10
    Ostatní 28,8 34,9 37,2 27,6 21,7 4,0    s fixací od 1 roku do 5 let 3,5 3,7 4,1 3,4 -10 -30 -70

   s fixací nad 5 let 4,1 4,5 4,7 4,1 0 -40 -60
Finanční neměn. instituce 0,9 -5,7 1,6 0,2 1,2 12,3 1R PRIBOR 2,2 2,1 2,1 1,8 -40 -30 -30

Výnos 3R IRS 2,7 2,6 2,6 2,3 -40 -30 -30
Úvěry celkem 12,3 12,9 15,1 15,5 16,4 100,0 Výnos 5R IRS 3,0 3,1 3,0 2,8 -20 -30 -20  
 
Růst úvěrů nefinančním podnikům se po zpomalení v minulém měsíci v květnu opět zvýšil 
na 10,9 %. To se projevovalo u všech splatností úvěrů. Významný zůstává růst dlouhodobých 
úvěrů určených k financování investic. Zrychlil se růst úvěrů podnikům pod zahraniční 
kontrolou (o 4,6 p.b. na 16,4 %). Dynamika úvěrů domácím podnikům naopak stagnovala ve 
výši 8,9 %. Podíl nových úvěrů s objemem nad 30 mil. Kč poskytovaných obvykle velkým 
podnikům mírně vzrostl na 37,8 %. Byl však nižší než ve stejném období loňského roku. 
Podíl nových úvěrů s objemem do 30 mil. Kč poskytovaných obvykle malým a středním 
podnikům poklesl na 15,3 %. Významný zůstává podíl nových kontokorentních úvěrů  
(46,9 %). To nadále naznačuje, že výhodné úrokové podmínky podporují tendenci podniků 
financovat provozní potřeby z cizích zdrojů.  
 
Ve struktuře pasiv nefinančních podniků se 100 a více zaměstnanci se v 1. čtvrtletí 2005 
urychlil růst cizích zdrojů i vlastního kapitálu. Meziroční přírůstek činil u cizích zdrojů 4,6 % 
(2 % v 1. čtvrtletí 2004) a u vlastního kapitálu 7,7 % (4,2 % v 1. čtvrtletí 2004). Ve srovnání 
s předchozím čtvrtletím však bylo zvýšení v 1. čtvrtletí 2005 pouze mírné. To bylo v souladu 
se zastavením zlepšování růstu hospodářského výsledku před zdaněním. Podíl na celkových 
pasivech činil v 1. čtvrtletí 2005 u vlastního kapitálu 53 % a u cizích zdrojů 47 %.   
 
Průměrné úrokové sazby z nových úvěrů nefinančním podnikům se v květnu dále 
snižovaly1 a podporovaly čerpání úvěrů. Podmínky financování zůstaly příznivé, i když 
spread mezi průměrnou úrokovou sazbou z nových úvěrů nefinančním podnikům  
a 1R PRIBOR se mírně zvýšil o 10 b.b. na 2,2 %. Jeho růst je patrný zhruba od poloviny 
loňského roku a odpovídá současné fázi hospodářského cyklu. 
                                                           
1  Vývoj úrokových sazeb z nových úvěrů podnikům se však může v dílčích kategoriích úvěrů lišit (zejm. jde  

o kategorie s nízkým objemem nových úvěrů) s ohledem na vývoj úrokových sazeb jednotlivých bank. 
Průměrná úroková sazba může v těchto segmentech úvěrového trhu v čase kolísat v závislosti na tom, u které 
konkrétní banky je v daném měsíci poskytnut nižší (či vyšší) objem nových úvěrů.  
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Z hlediska odvětvové struktury úvěrů měly na počátku letošního roku nadále rozhodující 
podíl úvěry poskytované zpracovatelskému průmyslu, úvěry do obchodu, prodeje, údržby  
a oprav, úvěry na pronájem strojů a zařízení a úvěry do ostatních odvětví zahrnujících 
zejména úvěry domácnostem. Uvedená odvětví patřila k hlavním zdrojům tvorby hrubého 
domácího produktu, i když podíl zpracovatelského průmyslu se v 1. čtvrtletí 2005 snížil. 
Vývoj úvěrů poskytnutých jednotlivým odvětvím ekonomických činností včetně podílu 
rozhodujících odvětví na meziročním růstu úvěrů ukazují následující tabulka a graf. 
 
Meziroční přírůstky úvěrů jednotlivým odvětvím     Podíly rozhodujících odvětví na 
(stavy ke konci období, v %)                                           meziročním růstu úvěrů (v p.b.) 

 II/04 III/04 IV/04 I/05  5/05

Podíl 
absolutních 

stavů na 
celkových 
úvěrech     

5/05
Zemědělství, myslivost a rybolov 15,7 17,3 12,6 12,2 3,0 1,9
Lesnictví 21,1 15,1 2,7 3,6 4,1 0,1
Dobývání nerostných surovin -17,8 -23,7 -27,5 -24,6 -35,3 0,5
Zpracovatelský průmysl 1,1 4,6 3,5 4,8 5,5 14,6
Výroba, rozvod elektřiny plynu a vody -0,7 5,6 -1,4 -9,7 0,4 2,9
Výstavba a stavebnictví 10,3 19,8 24,5 28,6 32,0 1,8
Obchod, prodej, údržba, opravy 1,7 1,8 8,6 8,1 7,6 11,1
Ubytování a stravování -1,3 11,5 -1,9 3,0 12,5 0,6
Doprava a skladování -8,8 -13,1 -9,4 -2,5 1,7 2,1
Spoje 53,9 85,1 -40,9 -45,3 -58,7 0,4
Finanční zprostředkování -15,1 -19,7 -23,0 -12,4 -20,8 13,3
Pojišťovnictví 89,6 99,4 -49,2 -32,4 -15,7 0,7
Pronájem strojů a zařízení 29,8 34,2 29,1 31,1 27,1 9,9
Ostatní podnikatelské činnosti 27,8 27,7 20,8 29,3 15,6 2,8
Ostatní 22,4 21,5 22,1 21,7 24,4 37,3
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Růst úvěrů domácnostem zůstal v květnu vysoký na úrovni 32,5 %. Rozhodující podíl měly 
nadále úvěry na bydlení (67,4 %). Jejich meziroční přírůstek dosáhl 34,5 %. V květnu došlo 
ke zrychlení růstu spotřebitelských úvěrů (o 3,6 p.b. na 32,3 %). Uvedený vývoj byl 
ovlivňován dalším výrazným snížením úrokové sazby ze spotřebitelských úvěrů (viz graf 
Úrokové sazby z nových úvěrů domácnostem). Dynamika růstu nových úvěrů domácnostem 
se v květnu urychlila. Jejich podíl na celkových nových úvěrech byl vyšší než ve stejném 
období loňského roku. Vzrostl podíl nových spotřebitelských úvěrů na nových úvěrech 
domácnostem na 14,5 %. Rozhodující část nových úvěrů poskytnutých na spotřebu však 
nadále představují kontokorentní úvěry spojené především s debetními zůstatky na běžných 
účtech. Jejich podíl na nových úvěrech domácnostem činil 52 %. Ten se však od počátku 
letošního roku snižoval (pravděpodobně vlivem rostoucí úrokové sazby z kontokorentních 
úvěrů). Podíl nových úvěrů na bydlení se v květnu zvýšil na 29,2 %. Zbývající část ve výši 
4,3 % tvoří ostatní úvěry.  
 
Průměrné úrokové sazby z nových úvěrů domácnostem se v květnu převážně snižovaly,  
i když s nižší intenzitou než úrokové sazby finančního trhu. U některých typů úvěrů na 
bydlení a kontokorentních úvěrů došlo naopak ke zvýšení úrokových sazeb. Nadále klesala 
úroková sazba ze spotřebitelských úvěrů, a to výrazněji než úroková sazba 3M PRIBOR, od 
které je odvozována. Spread mezi těmito úrokovými sazbami tudíž poklesl na 9,4 %. 
Projevovala se zde pravděpodobně zvýšená konkurence mezi měnovými finančními 
institucemi a ostatními finančními institucemi, kdy měnové finanční instituce se snaží 
snižovat náklady spojené s čerpáním spotřebitelských úvěrů. Úroková sazba z úvěrů na 
bydlení jako celek stagnovala, vývoj ve struktuře byl však rozdílný. Nadále se snižovala 
úroková sazba s fixací od 1 roku do 5 let a s fixací nad 10 let (nové úvěry s těmito fixacemi 
mají rozhodující podíl na nových úvěrech na bydlení). Mírné zvýšení bylo zaznamenáno  
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u úrokové sazby s fixací do 1 roku a od 5 do 10 let. Úrokový spread mezi průměrnou 
úrokovou sazbou na bydlení a 5R IRS se v květnu zvýšil na 1,7 %. Obdobný spread mezi 
úrokovou sazbou z kontokorentních úvěrů a 3M PRIBOR vzrostl na 13,7 %. Vývoj 
úrokových sazeb z nových úvěrů domácnostem ukazují následující grafy.       
 
Průměrné úrokové sazby z nových úvěrů domácnostem (v %) 
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Zadluženost domácností vyjádřená podílem celkových úvěrů a finančních pasiv na hrubém 
disponibilním důchodu se v 1. čtvrtletí 2005 mírně zvýšila. Podíl celkových úvěrů dosáhl cca 
23 % a podíl finančních pasiv téměř 50 %. Uvedené ukazatele naznačují, že dluhové zatížení 
domácností spojené zejména s financováním investic do nemovitostí je ve srovnání 
s předchozími roky vyšší, i když v mezinárodním srovnání stále poměrně nízké (viz 
následující tabulka Porovnání vývoje úvěrů se zahraničím). Je doprovázeno nižší tvorbou 
finančních aktiv oproti čerpání finančních pasiv (v 1. čtvrtletí 2005 cca 39 %). Podíl 
finančních pasiv na celkových aktivech (tj. finančních i nefinančních) činil v roce 2003 
(poslední známý údaj) 14,7 %.  
 
I přes růst podílu úvěrů na bydlení v rámci celkové zadluženosti nedošlo do roku 2003 
k výrazné změně struktury aktiv domácností. Podíl nefinančních aktiv na celkových 
aktivech byl stabilní (zhruba 57 %). Podíl činil u finančních aktiv 25 %, u cenných papírů  
a účastí 9 % a u ostatních aktiv 9 %. Uvedený vývoj je patrně ovlivněn časovým nesouladem 
mezi čerpáním úvěrů (zejména na bydlení) a realizací nefinančních aktiv v podobě bydlení. 
Podle čtvrtletních národních účtů výdaje domácností v rámci hrubé tvorby fixního kapitálu  
v 1. čtvrtletí 2005 meziročně vzrostly výrazně více (9,5 %) než v roce 2004 (5,6 %). Úplné 
srovnání však bude možné až na základě údaje za celý rok 2005. Vývoj poměrových 
indikátorů zadluženosti a strukturu aktiv domácností ukazují následující grafy. 
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Poměrové indikátory zadluženosti                   Struktura aktiv domácností  
domácností (v %)                                                (podíly v %)                         
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Porovnání vývoje úvěrů se zahraničím naznačuje, že jejich podíl na HDP je zatím nižší než 
v zahraničí. Mezinárodní srovnání bylo provedeno s využitím údajů za průměr eurozóny  
a dále Řecka, Španělska a Portugalska, tj. zemí vyznačujících se přibližně srovnatelnou 
ekonomickou úrovní jako ČR. Podíl úvěrů na HDP dosahuje v ČR cca 30 %, zatímco  
v eurozóně je kolem 100 %. Ve Španělsku a zejména v Portugalsku výrazně přesahuje 100 %,  
v Řecku činí zhruba 70 %. Podíl úvěrů na HDP se v zahraničí v letech 2002 až 2004  
zvyšoval, a to s vyšší intenzitou než v ČR. V Řecku a Španělsku rostly rychleji úvěry 
domácnostem, než úvěry podnikům, v Portugalsku byl vývoj opačný. Porovnání vývoje úvěrů 
v ČR se zahraničím ukazuje následující tabulka. 
 
Porovnání vývoje úvěrů se zahraničím (v %)  

2002 2003 2004 2002 2003 2004
ČR Řecko
úvěry/HDP 30,0 31,0 32,3 úvěry/HDP 61,1 65,9 70,9
úvěry domácnostem/HDP 7,5 9,3 11,5 úvěry domácnostem/HDP 22,2 26,2 31,2
úvěry podnikům/HDP 22,5 21,7 20,9 úvěry podnikům/HDP 38,8 39,7 39,7

eurozóna Španělsko
úvěry/HDP 108,2 111,2 114,4 úvěry/HDP 96,2 102,8 112,9
úvěry domácnostem/HDP 46,6 48,0 50,1 úvěry domácnostem/HDP 44,2 48,0 53,1
úvěry podnikům/HDP 61,6 63,2 64,3 úvěry podnikům/HDP 52,0 54,7 59,8

Portugalsko
úvěry/HDP 152,6 155,6 160,4
úvěry domácnostem/HDP 64,8 64,8 67,0
úvěry podnikům/HDP 87,8 90,8 93,4  
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Příloha 5 – Nákladové faktory 
 
Dovozní ceny 
 
Zmírnění meziročního růstu dovozních cen pozorované v závěru roku 2004 přešlo počátkem 
roku 2005 v meziroční pokles cen, který pokračoval i v druhém čtvrtletí 2005. Po postupném 
prohlubování záporné mzr. dynamiky, která v březnu 2005 dosáhla až -1,9 %, vykázaly 
dovozní ceny v květnu meziroční snížení o 0,3 %.  
 
Pokles dovozních cen byl v rozhodující míře důsledkem meziročního poklesu cen především 
ve skupinách výrobků s vyšší přidanou hodnotou, zejména skupin stroje a dopravní 
prostředky a různé průmyslové výrobky. Jako hlavní příčiny klesajících cen dovozu v těchto 
skupinách lze vidět především pokles cen těchto komodit v zemích našich hlavních 
obchodních partnerů v kombinaci s pokračujícím meziročním posilováním kurzu CZK/EUR  
a CZK/USD. Dále se dílčím způsobem na meziročním snížení dovozních cen na v první 
polovině roku 2005 podílely i chemikálie a příbuzné výrobky, potraviny a rostlinné oleje, 
jejichž ceny v průběhu celého roku 2004 vykazovaly růst. Naopak vývoj dovozních cen 
surovin působil v souhrnu obráceným směrem, přičemž dominantním faktorem byl růst cen 
ropy a zemního plynu.  
 
V případě cen ropy a zemního plynu byl jejich poměrně vysoký růst  cen na světových trzích 
výrazně kompenzován meziročním posílením kurzu CZK vůči USD. V souhrnu tak byla 
meziroční dynamika růstu cen dovážených energetických surovin do ČR přibližně poloviční  
v porovnání s vývojem cen na světových trzích a v prvních čtyřech měsících letošního roku se 
pohybovala okolo 20 %. U cen kovů došlo ke zpomalení růstu cen na světových trzích (na 
14,3 % mzr. v květnu), což spolu s kurzovou apreciací znamenalo, že dosavadní výrazný 
příspěvek surovin a polotovarů k meziročnímu růstu dovozních cen se ve druhém čtvrtletí 
snížil k nule. 
 
Struktura meziročního růstu dovozních cen (v p.b., resp. v %) 
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Ceny průmyslových výrobců 
 
Zpomalování velmi výrazného meziročního růstu cen průmyslových výrobců započaté  
v průběhu čtvrtého čtvrtletí 2004  pokračovalo i ve druhém  čtvrtletí roku 2005. Ve srovnání 
se závěrem roku 2004 se tak tempo růstu cen průmyslových výrobců zpomalilo již  
o 5,0 procentního bodu na 2,7 % v červnu. Stejně jako v předchozích dvou čtvrtletích se 
přitom na  zpomalení cenového růstu průmyslových výrobců podílelo více odvětví.   
 
Obdobně jako v minulých obdobích se na dosaženém meziročním nárůstu cen průmyslových 
výrobců zhruba z jedné poloviny podílely vysoké ceny kovů a výrobků z kovů. Jejich 
příspěvek k meziročnímu růstu cen průmyslových výrobců se snížil ve druhém čtvrtletí  
o 2,8 p.b., zatímco v prvním čtvrtletí to bylo jen 0,6 p.b.  
 
K zvolnění růstu cen průmyslových výrobců ve druhém čtvrtletí 2005 přispěla obdobně jako  
v předcházejícím období odvětví energetických surovin – koksárenství a rafinérské 
zpracování ropy a chemický průmysl (meziročně snížení růstu z  30,7 %,  resp.  9 % v březnu 
na 9,7, resp. 2,1 % v červnu), ke kterému došlo navzdory mírnému zvýšení  růstu cen dovozu 
nerostných paliv v první polovině roku 2005. Pomaleji také rostly na počátku roku 2005 ceny 
výrobců v potravinářském průmyslu, kde byl již vykázán mírný meziroční pokles cen (-1,1 % 
v červnu). V oblasti ostatní výroby ve zpracovatelském průmyslu se záporný příspěvek  
k meziročnímu růstu cen průmyslové výroby mírně snížil. U odvětví nezahrnovaných do 
zpracovatelského průmyslu se dosavadní výrazný cenový růst dále ve druhém čtvrtletí 
zrychlil. V odvětví výroby elektřiny, plynu a vody pokračovalo zrychlování cenového růstu 
vlivem nárůstu cen silové elektřiny pro podnikovou sféru (meziročně na 7,4 % v červnu). 
Ceny také vzrostly v odvětví dobývání nerostných surovin (na 18,2 % v červnu), a to zejména 
v důsledku zvýšení cen uhlí.  
 
Cenový růst v průmyslu se tedy i nadále koncentroval do několika odvětví s relativně 
vysokým podílem vstupních surovin na ceně konečného výrobku. V odvětvích s vyšším 
podílem zpracování se vliv rostoucích cen zmíněných vnějších vstupů do cen výrobců 
nepromítal a stále zde vlivem souběhu posílení koruny a poklesu cen v zemích našich 
hlavních obchodních partnerů docházelo k poklesu cen.  
 
Struktura meziročního růstu cen průmyslových výrobců (v p.b., resp. v %) 
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Ceny zemědělských výrobců 
 
Ceny zemědělských výrobců v závěru roku 2004 a na počátku roku 2005 zpomalovaly 
meziroční růst, který postupně přešel ve výrazný pokles cen v prvním čtvrtletí roku 2005  
(-15,3 % v březnu). Obdobné meziroční poklesy cen byly vykázány i ve druhém čtvrtletí, 
přičemž v jeho závěru se tyto poklesy zmírnily ( z 15,4 % v květnu na  9,2 % v červnu). 
 
Na tomto vývoji se podílely především rostlinné produkty, které v období prosinec 2004 – 
březen 2005 zaznamenaly výrazné prohloubení meziročního cenového poklesu na nejnižší 
úroveň od roku 1992 (-43,8 % v březnu) a hluboké meziroční poklesy cen byly vykázány i ve 
čtvrtletí druhém (-26,4 % v červnu). Tento mimořádný vývoj odrážel   příznivé výsledky 
sklizně roku 2004 (zejména u obilovin), který změnil poměr mezi poptávkou a nabídkou na 
trhu agrárních komodit. Ani ve druhém čtvrtletí 2005 nedošlo k tak výraznému odčerpání 
přebytků z trhu, které by před nastávající sklizní vedlo k oživení rekordně nízkých cen. Ty 
byly v případě obilovin v ČR cca o 15 % pod intervenční cenou EU1. Z pohledu domácího  
vývoje mělo vliv i meziroční posilování kurzu CZK/EUR od listopadu 2004, které snižovalo 
hladinu intervenčních cen EU a současně zlevňovalo dovozy potravin na domácí trh. Je 
pravděpodobné, že tento faktor přispěl i k výraznému poklesu dalších položek, zejména cen 
zeleniny a brambor v prvním pololetí 2005. 
 
U váhově významnějších živočišných produktů pokračoval na počátku roku 2005 rychlý 
meziroční cenový růst, který se však oproti konci roku 2004 v březnu zmírnil (na 8,1 %).   
V červnu ceny živočišných produktů vykázaly meziroční růst pouze 2,4 %. Vývoj cen 
živočišné produkce byl vnitřně značně diferencovaný. Zmírňování jejich meziročního růstu  
v souhrnu  odráželo odeznívání jednorázového vlivu přistoupení ČR do EU, kdy se skokově 
zlepšily možnosti exportu živočišných produktů do zemí EU za příznivější realizační ceny 
(skot, mléko). Růst cen v zahraničí daný tehdy aktuálním převisem poptávky nad nabídkou 
tak nepřímo způsobil i růst domácích cen, a to ve vyšší míře než v předchozích letech.      
 
 
   
 
 
 
 
 
   
 
 

                                                           
1   Intervenční cena pro potravinářskou přesnici v EU je stanovena  101EUR/tunu. Jde o cenu, za kterou státní 

intervenční fondy jednotlivých členských zemí garantují výkup této komodity. V důsledku výrazně vyšší 
úrody v roce 2004  byl přetlak nabídky nad poptávkou tak výrazný, že SZP EU (finanční zdroje a technická 
kapacita) nezabránila poklesu tržních cen pod  intervenční cenu v řadě zemí EU. 
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Příloha 6 – Platební bilance 
 
Běžný účet 
 
Za leden až květen 2005 dosáhla obchodní bilance přebytku ve výši 30,5 mld. Kč  
a meziročně se zlepšila o 39,0 mld. Kč. Její zlepšení bylo z rozhodující části důsledkem 
příznivého vývoje fyzického objemu. Dopad příznivého cenového vývoje byl jen marginální.  
 
12ti-měsíční klouzavé úhrny salda obchodní bilance, mld. Kč  Faktory mzr. změny celkového salda za 1.–5. 05, mld. Kč  
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V měsíci květnu 2005 dosáhla obchodní bilance přebytku 6,0 mld. Kč (predikce ze 4. situační 
zprávy předpokládala přebytek 3 mld. Kč), což v meziročním srovnání představuje jeho 
zvýšení o 4,9 mld. Kč. Z hlediska zbožové struktury došlo k nejvýraznějšímu meziročnímu 
zlepšení salda opět ve skupině strojů a dopravních prostředků (zvýšení přebytku  
o 4,6 mld. Kč), a to především v podskupině silničních vozidel.   
 
Za celý rok 2005 předpokládáme přebytek obchodní bilance ve výši cca 45 mld. Kč při jejím 
meziročním zlepšení o cca 68 mld. Kč. Pro rok 2006 očekáváme přebytek na úrovni cca  
65 mld. Kč. V porovnání s predikci ze 4. situační zprávy tedy došlo ke zvýšení salda obchodní 
bilance o 35 mld. Kč jak v roce 2005 tak i v roce 2006. Pro vývoj obchodní bilance budou 
stejně jako v předchozím roce určující pozitivní změny na nabídkové straně ve strojírenských 
a elektrotechnických oborech a pokračující přesuny výrob ze zahraničí do ČR. K růstu 
přebytku bude ve druhém pololetí 2005 a v roce 2006 významně přispěje i očekávaný náběh 
exportní kapacity automobilky TPCA v Kolíně. Očekáváme, že přebytek skupiny strojů 
přesáhne v roce 2005 210 mld. Kč a v roce 2006 se dále zvýší. Z tohoto pohledu je dopad 
ostatních faktorů včetně vysokých dovozních cen paliv relativně méně významný. Skupina 
minerálních paliv by přitom měla na základě aktuálního referenčního scénáře pro 7. situační 
zprávu v letošním a příštím roce dosáhnout rekordního schodku blížícího se 100 mld. Kč  
(96 mld. Kč).  
 
Přebytek bilance služeb očekáváme v letech 2005 a 2006 nadále na úrovni cca 15, resp.  
20 mld. Kč, což představuje oproti roku 2004 (12,5 mld. Kč) jeho mírné zvýšení. Růst 
přebytku se předpokládá zejména v důsledku pokračujícího nárůstu přebytku bilance dopravy 
(vlivem rychlejšího růstu příjmů) a částečně i přebytku bilance cestovního ruchu. V případě 
dílčí bilance ostatních služeb očekáváme ještě mírné prohlubování schodku vlivem 
rychlejšího růstu jejích výdajů. Negativní příspěvek ostatních služeb k celkové bilanci by se 
však měl postupně snižovat v důsledku přílivu zahraničního kapitálu do služeb a zrychlení 
růstu příjmů.  
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Bilance výnosů dosáhla za prvních pět měsíců letošního roku schodek 42,7 mld. Kč, což 
v meziročním srovnání představuje jeho nevýrazné snížení o 0,5 mld. Kč. Ve struktuře 
celkového salda došlo jednak k mírnému meziročnímu nárůstu přebytku dílčí bilance výnosů 
z portfoliových investic; na druhé straně bylo zaznamenáno mírné snížení přebytku bilance 
výnosů z ostatních investic a další prohloubení schodku bilance výnosů z přímých investic. 
Na celkovém schodku se přitom z rozhodující části nadále podílely výnosy z přímých 
zahraničních investic (PZI) v ČR. 
 
Celková bilance výnosů, mld. Kč                                            Bilance výnosů – složky, mld. Kč 
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Odliv výnosů z PZI dosáhl za prvních pět měsíců 43,8 mld. Kč. Jejich největší odliv lze však 
očekávat až ve druhé polovině roku v souvislosti s konáním valných hromad akciových 
společností. Poměr reinvestovaných zisků k repatriovaným dividendám dosáhl v roce 2003 
přibližně hodnoty 50:50 a stejným podílem skončil podle předběžných propočtů také v roce 
2004. V souladu s předpokladem o „životním cyklu“ PZI a strukturou celkové zásoby PZI, ve 
které převažují investice do služeb, předpokládáme pokračování poklesu poměru 
reinvestovaných zisků k repatriovaným dividendám až na 40:60 v roce 2006. Schodek 
celkové bilance výnosů je v roce 2005 odhadován na 155 mld. Kč s postupným nárůstem až 
na 170 mld. Kč v roce 2006 (za předpokladu relativně stabilní výnosnosti přímých investic 
v ČR a postupného nárůstu zásoby nových privatizačních a reinvestovaných PZI). Odhad 
reinvestovaných zisků na roky 2004 až 2006 se pohybuje v rozmezí 60 až 70 mld. Kč ročně. 
 
Predikce běžných převodů nadále předpokládá v letech 2005 a 2006 nárůst jejich přebytků 
oproti roku 2004 (6,1 mld. Kč) na úroveň cca 20 mld. Kč, a to vlivem zvýšených příjmů 
v souvislosti s jednorázovými úhradami slovenského dluhu ČSOB (celkem 20 mld. Kč). První 
splátka byla již realizována v 1. čtvrtletí letošního roku; druhá splátka se očekává počátkem 
příštího roku.  
 
Ve srovnání s predikcí ze 4. situační zprávy dochází v letech 2005 a 2006 vlivem 
přehodnocení vývoje obchodní bilance ke snížení očekávaného schodku běžného účtu na 75, 
resp. 65 mld. Kč, tj. o 35 mld. Kč v obou letech. Podíl schodku běžného účtu na HDP se tak 
v roce 2005 sníží na cca -2,5 % a v roce 2006 na cca -2,0 %.      
 
Finanční účet 
 
Predikce přímých investic pro roky 2005 a 2006 se nemění. V roce 2005 je očekáván jejich 
přebytek ve výši 200 mld. Kč a v roce 2006 pak 85 mld. Kč. Výrazný meziroční nárůst 
přebytku v roce 2005 a jeho prudký pokles v roce 2006 je způsoben výhradně jednorázovým 
vlivem prodeje majetku v roce 2005 (Telecom, Unipetrol, Vítkovice, Nova) v rozsahu cca  
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120 mld. Kč. Určité riziko nenaplnění prognózy (spíše v roce 2006) může představovat 
případná mimořádná úspěšnost ČEZu při zahraničních akvizicích. 
 
Predikce čistého odlivu portfoliových investic byla v obou letech zvýšena o 40 mld. Kč na 
50 mld. Kč. Příčinou změny predikce byl v roce 2005 jednak vývoj úrokového diferenciálu 
vedoucí od konce března ke snížení atraktivity tuzemských portfoliových investic ve srovnání 
se zahraničními (snížení sazeb v tuzemsku o 0,25 p. b. a zvýšení sazeb v USA o 0,5 p.b.). 
Druhým důvodem byl letošní pokles zájmu nerezidentů o tuzemské akcie. Změna predikce na 
rok 2006 se týká výhradně přehodnocení vývoje dluhového kapitálu. 
 
U ostatních investic vlády a podnikového sektoru se predikce nemění. V letech 2005 a 2006 
je očekáván čistý příliv ve výši 40 mld. Kč, resp. 35 mld. Kč. Ve vládním sektoru se jedná 
především o úvěry od EIB a deblokace dlouhodobých zahraničních aktiv. V podnikovém 
sektoru jde především o dlouhodobé finanční úvěry (20 mld. Kč ročně). Oproti roku 2004 
předpokládá predikce, že dojde v obou letech ke snížení zájmu o zahraniční úvěrové zdroje 
zhruba o polovinu.  
 
Ve srovnání s predikcí finančního účtu ze 4. situační zprávy dochází v letech 2005 a 2006 
vlivem přehodnocení vývoje portfoliových investic ke snížení jeho přebytku (bez ostatních 
investic bankovního sektoru) na 190, resp. 70 mld. Kč, tj. o 40 mld. Kč v obou letech.  
 
Na základě předběžných údajů o vývoji platební bilance za květen 2005 skončil běžný účet 
schodkem ve výši 6,0 mld. Kč a meziročně se mírně snížil. Byl výrazně ovlivněn schodkem 
bilance výnosů (-11,9 mld. Kč) v důsledku výplaty dividend nerezidentům. Z poloviny jej 
však kompenzoval přebytek obchodní bilance. Finanční účet (bez vlivu změny devizových 
rezerv) vykázal přebytek 9,9 mld. Kč. Významně jej ovlivnil přebytek přímých investic  
(37,3 mld. Kč), spojený především s prodejem majetku (Unipetrol, Nova). Byl však z velké 
části kompenzován odlivem ostatních investic v důsledku zvýšení krátkodobých aktiv bank 
v zahraničí.      
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Prognóza platební bilance

mld. Kč 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
A. Běžný účet -50.6 -104.9 -124.5 -136.4 -160.6 -143.3 -75.0 -65.0
   Obchodní bilance -65.8 -120.8 -116.7 -71.3 -69.8 -22.3 45.0 65.0
              Vývoz 908.8 1 121.1 1 269.6 1254.4 1370.9 1713.7 1863.0 2110.0
              Dovoz 974.6 1 241.9 1 386.3 1325.7 1440.7 1736.0 1818.0 2045.0

   Bilance služeb 41.5 54.6 58.0 21.9 13.2 12.5 15.0 20.0
        Příjmy 243.9 264.8 269.7 231.1 219.2 248.4 272.0 303.0
             Doprava 53.5 53.7 57.5 56.6 60.6 72.3 81.0 89.0
             Cestovní ruch 109.1 115.1 118.1 96.3 100.3 107.1 113.0 119.0
             Ostatní služby 81.2 96.0 94.1 78.3 58.3 69.0 78.0 95.0
        Výdaje 202.3 210.2 211.7 209.3 205.9 236.0 257.0 283.0
             Doprava 27.1 27.5 30.6 29.3 33.7 38.6 43.0 47.0
             Cestovní ruch 51.8 49.4 52.8 51.5 54.4 58.4 62.0 66.0
             Ostatní služby 123.5 133.3 128.3 128.4 117.8 139.0 152.0 170.0

   Bilance výnosů -46.7 -53.0 -83.5 -115.6 -119.9 -139.5 -155.0 -170.0
             Příjmy 64.3 75.4 84.9 66.8 75.5 70.2 75.0 80.0
             Náklady 111.0 128.4 168.4 182.4 195.4 209.7 230.0 250.0

   Běžné převody 20.4 14.4 17.8 28.7 15.8 6.1 20.0 20.0
            Příjmy 45.4 36.6 36.4 46.7 47.0 46.0 65.0 70.0
            Výdaje 25.0 22.2 18.6 18.0 31.2 39.9 45.0 50.0
B. Kapitálový účet -0.1 -0.2 -0.3 -0.1 -0.1 -14.0 7.0 7.0
           Příjmy 0.6 0.2 0.1 0.2 0.2 5.6 8.0 8.0
           Výdaje 0.7 0.4 0.4 0.3 0.3 19.6 1.0 1.0
C. Finanční účet 106.6 148.0 172.8 347.8 157.1 180.9 190.0 70.0
   Přímé investice 215.7 190.8 208.3 270.9 53.5 100.7 200.0 85.0
          V zahraničí -3.1 -1.7 -6.3 -6.8 -5.8 -14.0 -12.0 -10.0
          V České republice 218.8 192.4 214.6 277.7 59.3 114.7 212.0 95.0

   Portfoliové investice -48.3 -68.2 34.9 -46.7 -35.7 62.2 -50.0 -50.0
       Aktiva -65.6 -86.6 4.4 -75.6 -83.9 -61.1 -95.0 -90.0
          Majetkové cenné papíry -49.0 -44.2 9.4 -7.8 5.6 -27.3 -30.0 -40.0
          Dluhové cenné papíry -16.6 -42.5 -5.0 -67.8 -89.5 -33.8 -65.0 -50.0
       Pasiva 17.3 18.5 30.5 28.9 48.2 123.3 45.0 40.0
         Majetkové cenné papíry 4.4 23.8 23.2 -9.0 30.1 19.6 0.0 10.0
         Dluhové cenné papíry 12.9 -5.4 7.2 37.9 18.0 103.7 45.0 30.0

   Finanční deriváty 0.0 -1.4 -3.2 -4.3 3.9 -1.5 . .

   Ostatní investice -60.9 26.9 -67.1 127.9 135.5 19.6 40.0 35.0
        vláda -5.5 1.1 1.8 21.6 18.2 32.1 20.0 15.0
        podniky 6.8 24.8 23.6 -9.1 40.4 37.2 20.0 20.0
        bankovní sektor -62.2 1.0 -92.5 115.5 76.8 -49.8 . .
Celkově skupiny A až C 55.9 43.0 48.0 211.3 -3.6 23.6
Prognóza platební bilance bez operací bankovního sektoru 122.0 12.0
Využití privatizačního účtu 83.0 0.0
Zajištění vládních dluhopisů 30.0 0.0
Prognózovaný přebytek, resp. nedostatek deviz na trhu 9.0 12.0  
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Příloha 7 – Aktuální vývoj na trhu nemovitostí 
 
A.  Vývoj ve druhém čtvrtletí 2005 
 
Celkově ve druhém čtvrtletí 2005 pokračovala tendence patrná již od začátku letošního 
roku, tj. stabilizace cen rezidenčních nemovitostí  s přetrvávajícím pozvolným poklesem 
tržních nájmů. Naproti tomu ceny stavebních pozemků dále rostly (kromě Prahy zejména 
v Královehradeckém, Jihomoravském a Středočeském kraji). Nasycený trh kancelářských 
nemovitostí se vyznačoval rostoucí mírou neobsazenosti. V období po vstupu ČR do EU se 
zvýraznila dynamika segmentu logistických nemovitostí. 
 
Nejrozsáhlejším realitním trhem v ČR je i nadále Praha se zhruba 150 novými 
rezidenčními projekty (podle nejnovějších odhadů představuje v současnosti Praha cca 60 % 
realitního trhu ČR), které zahrnují jak budoucí velké moderní projekty spojující rezidenční 
výstavbu s administrativní či obchodní zónou (areál pražského smíchovského nádraží, 
holešovický přístav Lighthouse Vltava Waterfront Towers, libeňské doky), tak celou řadu 
drobnějších projektů. Cenový vývoj na pražském  trhu rezidenčních nemovitostí je (na rozdíl 
od ostatních regionů) v neustále rostoucí míře ovlivňován spekulativním segmentem, resp. 
investory, kteří se výlučně zaměřují na vlastnictví řádově desítek bytů (jako výhodnou 
alternativu k ostatním investičním příležitostem na trhu) určených na tržní pronájem 
s reálným výnosem ve výši 4 – 6 % ročně. Na rozdíl od minulosti roste zvýšeným tempem 
výstavba rodinných domů, zejména v Praze a středních Čechách.  
 
Poptávka po rezidenčních nemovitostech je i nadále intenzívně ovlivňována klesajícími 
hypotečními sazbami: hodnota hypoindexu 10 hypotečních bank v květnu 2005 dosáhla 
historicky nejnižší úrovně  4,03 % (ve srovnání s 4,66 % v lednu), podle posledních informací 
z tisku klesaly hypoteční sazby v individuálních případech i pod 4 %. 
 
Nabídka na trhu rezidenčních nemovitostí se  vyznačuje rozšiřováním  nových metod 
prodeje s využitím internetu. Realitní servery vykazují denně řádově desetitisíce přístupů 
(např.internetové tržiště www.InOcean.cz sdružuje realitní kanceláře po celé ČR vč. nabídek 
nemovitostí v zahraničí nebo nejnavštěvovanější server www.Sreality.cz, dále 
www.Reality.cz, www.realityabydleni.cz, www.Reals.cz, www.Byty.cz, 
www.Ceskereality.cz). Po dlouhém období útlumu se v poslední době nabídka nemovitostí 
značně rozšířila o chaty a chalupy (tzv. druhé bydlení), které jsou mnohdy využívány jako 
zdroj příjmů za pronájem nebo transformovány na trvalé bydlení. 
 
Trh kancelářských prostor nezaznamenal v letošním prvním pololetí výrazné výkyvy  
a souhrnná poptávka potvrdila stabilizaci tohoto segmentu trhu. Poptávka po moderních 
kancelářských prostorách se kromě Prahy postupně zvyšuje také v regionálních centrech jako 
je například Brno, Plzeň, Hradec Králové nebo Ostrava (některé firmy relokují část svých 
aktivit do nákladově zajímavějších lokalit). Podle nejnovějších údajů dosáhlo v současné 
době  množství  kancelářských prostor na pražském trhu rozsahu 1,7 mil. m2 (z toho 
zhruba 61 % tvoří novostavby), přičemž lokalita širší centrum a okraj města nedávno 
předstihly v objemu kancelářských prostor lokalitu centrum města jako důsledek větších 
pozemků mimo centrum města, kde je navíc mnoho budov  přísně památkově chráněno (nelze 
do nich zabudovat např. klimatizaci). V důsledku toho řada  bytů, které byly v Praze 1, 2 a 3 
v průběhu 90. let přestavěny na kancelářské prostory, se bude nyní postupně rekonstruovat 
zpět na bytové užití (v rozsahu cca 30 000 – 60 000 m2 ). 
 



 2   

Trh kancelářských prostor vykazuje již určitou míru nasycenosti: současná celková 
míra neobsazenosti kancelářských budov dosahuje zhruba 15,8 % po 11,5 % v roce 2002  
a 12,5 % v roce 2003 (z toho v nově postavených prostorách 13,3 % a v rekonstruovaných 
prostorách 18 %). Důvody zvyšující se míry neobsazenosti (z čistě psychologických důvodů 
nyní pronajímatelé používají místo termínu „vacancy rate“ termínu „availability rate“) jsou 
nejen na straně zvýšené nabídky nových kvalitních prostor a spekulativně budovaných 
objektů, ale i na straně klientů, kteří se vyznačují většími znalostmi trhu a většinou při výběru 
vhodného firemního sídla využívají služeb realitních kanceláří. Nominální výše nájemného 
zůstává stabilní, ve větší míře nyní pokračuje tendence pronajímatelů poskytovat různé 
pobídky ve výši cca 5 –10 % nominální hodnoty. 
 
Dynamickým segmentem na trhu komerčních nemovitostí se stávají logistické 
nemovitosti, které jsou důsledkem značného přílivu investic. Po vstupu ČR do EU se 
český trh stává trhem regionálním jednak jako segment konsolidace pro starou Evropu (ČR 
disponuje relativně levnou pracovní silou a poměrně vyspělou infrastrukturou), jednak jako 
segment konsolidace pro novou Evropu (ČR, Maďarsko a Polsko tvoří prostor s obdobnými 
nákupními zvyklostmi). Zvyšuje se poptávka po logistických areálech mimo Prahu 
v druhotných centrech (Plzeň, Brno, Ostrava) vč. vytváření tzv. druhotných dep určených pro  
kusové zásilky. 
             
B. Prognóza 
 
Podle názoru realitních odborníků na 5. ročníku odborné konference Czech Real 2005, 
který  v Praze dne 21. –  22. 6. 2005 pořádal IIR (Institute for International Research GmbH) 
není český trh s investicemi do nemovitostí stále ještě  tak vyvinutý a transparentní jako ve 
většině zemí EU, nicméně pro zahraniční investory představuje zejména Praha velice 
atraktivní lokalitu. Trh rezidenčních nemovitostí lze v roce 2005 charakterizovat relativní 
stabilitou, rozvinutým prostředím stavebních a developerských společností, financujících 
bank, pojišťoven, správních a realitních firem a  inzercí nabídek. 
 
V nejbližších letech se očekává na jedné straně pokračování zájmu o koupi a výstavbu 
rodinných domů a pozvolný růst jejich cen, na druhé straně zpomalení výstavby nových bytů, 
prodloužení doby  jejich  prodejnosti, stagnace jejich cen a  další pokles tržních nájmů. Zájem 
poroste zejména o větší kvalitnější byty, a to nejen o nově postavené, ale i o starší renovované 
v tradičních a zavedených lokalitách. 
 
Realitní odborníci se shodují v názoru, že s ohledem na skutečnost, že se ceny nemovitostí  
tvoří převážně vzájemným poměrem nabídky a poptávky (s ekonomickou vazbou na HDP, 
úroky a příjmy) a že nemovitosti reagují na změny v ekonomice se zpožděním zhruba  
1,5 roku, nedojde v případě zvýšení DPH v roce 2008 na 19 % k výraznému růstu cen 
rezidenčních nemovitostí. Ekonomicky  nejvýraznější bude zřejmě negativní dopad na opravy 
a modernizace domácností a budov. Případné výkyvy cen rezidenčních nemovitostí se proto 
očekávají pouze  v souvislosti se změnami hypotečních úroků a  s růstem ekonomiky. Více se 
zřejmě zvýrazní dopad fungování společenství vlastníků (které je podstatné pro udržení 
hodnoty bytů, správu a údržbu společných částí domů) do diferenciace cen bytů (častá je 
neodpovědnost za vlastnictví a nízká úroveň právního povědomí vlastníků). 
 
Vývoj cen rezidenčních nemovitostí bude zřejmě ovlivněn deregulací nájemného (vláda ČR 
schválila dne 13. 7. návrh zákona o nájemném), které by se od 1. 10. 2006 po dobu 6 let  mělo 
zvyšovat rozmezí od 0 % do 18 % za rok (v průměru o 9,3 %) s tím, že nejvyšší nárůst bude 
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v Praze. Do roku 2012 by mělo nájemné dosáhnout 5 % tržní ceny bytů (na www.mmr.cz  je  
k dispozici kalkulátor výpočtu nájemného) a poté by mělo být již určováno pouze trhem. 
Deregulace nájemného se týká zhruba 750 000 bytů, tedy téměř pětiny trvale obydlených bytů 
(z toho soukromým majitelům patří kolem 300 000 bytů, ostatní vlastní obce).  
 
Realitní odborníci se shodují v názoru, že následující dva roky budou v ČR vzhledem 
k výši úrokových sazeb a snížené sazbě DPH pro bytovou výstavbu prozatím 
nejpříznivějším obdobím pro investování  do bydlení.  
 
Výraznější růst nabídky na trhu kancelářských prostor stimulovaný důvěryhodností 
developerů a vysokou mírou přímých zahraničních investic do ČR ve srovnání s poptávkou, 
povede k dalšímu růstu míry neobsazenosti až na 16,5 %. Přesto se očekává, že nominální 
nájemné zůstane v krátkodobém a střednědobém horizontu stabilní, konkurenční boj se 
přesune spíše do oblasti pobídek. I nadále bude pokračovat dynamizace trhu logistických 
nemovitostí. 
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Příloha 8 –  ČR a rozpočet EU               
 
 
Finanční toky mezi Českou republikou a Evropskou unií v 1. pololetí roku 2005 
 

 mil. EUR mil. Kč  mil. EUR mil. Kč
Předvstupní pomoc 13,9 415,2 170,6 5 066,6
   PHARE 4,6 135,5 89,5 2 657,3
   ISPA 57,8 1 715,3
   SAPARD 9,3 279,7 23,4 694,1
Zemědělství 288,1 8 603,8 438,3 13 017,2
   tržní opatření 21,1 630,7 122,8 3 645,7
   přímé platby 209,9 6 254,7 186,5 5 538,4
   rozvoj venkova 57,2 1 718,3 129,1 3 833,0
Strukturální operace 120,0 3 576,6 399,2 11 857,5
    Strukturální fondy 108,3 3 222,9 325,8 9 676,2
    Fond soudržnosti 11,7 353,7 73,4 2 181,3
Vnitřní politiky 1,3 39,5 94,4 2 802,7
   přechodná opatření 10,0 297,5
   vnitřní politiky - komunitární programy 1,3 39,5 84,4 2 505,2
Kompenzace 150,0 4 494,2 300,0 8 910,4
Celkové příjmy z rozpočtu EU 573,4 17 129,4 1 402,5 41 654,4

   tradiční vlastní zdroje (cla, ...) 70,6 2 127,4 117,1 3 566,2
   zdroj DPH 70,0 2 115,3 129,3 3 937,6
   zdroj HNP 324,7 9 808,2 727,1 22 151,0
   kompenzace Velké Británii 37,7 1 138,7 97,8 2 979,6
Celkové odvody zdrojů EU 502,9 15 189,6 1 071,2 32 634,3
Čistá pozice vůči rozpočtu EU 70,4 1 939,8 331,3 9 020,1
Zdroj:  MF, propočet ČNB

leden - červen  2005 2005

Finanční toky Předpoklady MF ČR

 
 
Realizované finanční toky mezi rozpočtem Evropské unie a Českou republikou zahrnuté  
v platební bilanci v první polovině roku 2005 jsou v tabulce porovnávány s předpokládanou 
pozicí Ministerstva financí pro rok 20051. 
 
 
1.  Příjmy z rozpočtu EU 
 
Na účtech pro předvstupní pomoc byly v prvním pololetí 2005 realizovány čisté příjmy 
v celkové výši 415,2 mil. Kč. Čisté příjmy prostředků na programy v rámci Phare (po 
zahrnutí lednové vratky) činily 135,5 mil. Kč. Na program Sapard bylo přijato 279,7 mil. Kč. 
 

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

orientační a jsou odvozeny ze závěrů kodaňského summitu. Pro přepočet příjmů byl použit kurz  
29,7 Kč/EUR a pro přepočet odvodů vlastních zdrojů byl použit kurz 30,464 Kč/EUR. Příjmy z Evropské 
unie (sloupec Finanční toky) jsou do platební bilance přepočteny kurzem Kč/EUR deviza střed v den 
transakce. Odvody vlastních zdrojů (sloupec Finanční toky) jsou realizovány v Kč a do platební bilance jsou 
také zahrnovány v Kč, přepočet do EUR je pouze orientační a je proveden kurzem deviza střed v den 
transakce. 
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Z kapitoly Zemědělství obdržela Česká republika na platbách z programu Společné 
organizace trhu 630,7 mil. Kč. Převody pro přímé platby zemědělcům činily celkem  
6,3 mld. Kč. Na projekty z programu Horizontální plán rozvoje venkova v rámci společné 
zemědělské politiky bylo přijato v prvním pololetí roku 2005 celkem 1,7 mld. Kč. 
Zemědělská politika je realizována prostřednictvím Státního zemědělského intervenčního 
fondu. Dotační prostředky z EU jsou příjmem speciálního účtu Ministerstva zemědělství, 
jehož zůstatek činil ke konci června 8,6 mld. Kč a přijaté prostředky jsou příjmem státního 
rozpočtu. 
 
Z kapitoly Strukturálních operací získala Česká republika v první polovině roku 2005 
zálohové a průběžné platby ze strukturálních fondů EU v celkové výši 3,2 mld. Kč. Převody 
z Fondu soudržnosti dosáhly v prvním pololetí roku 2005 celkem 353,7 mil. Kč. Zůstatky na 
hlavních účtech Národního fondu Ministerstva financí ČR zřízených pro příjem prostředků 
z fondů EU činily ke konci června 2005 v korunovém vyjádření cca 10,2 mld. Kč.  
 
V kapitole Vnitřní politiky zatím nebyly přijaty žádné prostředky na tzv. Přechodový 
nástroj. Finanční prostředky určené pro komunitární programy realizované v  České republice 
nejsou alokovány přes účty Národního fondu Ministerstva financí, ale přímo na národní 
agentury nebo na hlavní partnery konkrétních projektů v jednotlivých členských zemích. 
V přehledu jsou zahrnuty platby v celkové výši 39,5 mil. Kč, realizované přes účty v ČNB. 
Z toho cca 19 mil. Kč představují refundace cestovních nákladů na zahraniční cesty českých 
expertů. 
 
V rámci Kompenzací pro nezhoršení čisté pozice po vstupu do Evropské unie získala Česká 
republika v prvním pololetí roku 2005 celkem 4,5 mld. Kč. Kompenzace jsou přímým 
zdrojem státního rozpočtu a nejsou vázány na realizaci konkrétních projektů. 
 

2.  Odvody do rozpočtu EU 
 
Odvody zdrojů do rozpočtu Evropské unie jsou realizovány v korunách v měsíčních 
splátkách a jejich celková výše za první pololetí 2005 činila 15,2 mld. Kč. V červnu 2005 byl 
poprvé uskutečněn převod zálohové platby cukerných dávek (101,1 mil. Kč.). 
 

3.  Shrnutí 
 
Realizovaná čistá pozice2 České republiky vůči rozpočtu Evropské unie v první polovině 
roku 2005 byla aktivní ve výši 1,9 mld. Kč. V platební bilanci jsou vzájemné převody 
zaznamenávány na běžném účtu v rámci vládních transferů, pasivní saldo převodů 
s Evropskou unií v 1. pololetí roku 2005 dosáhlo 0,8 mld. Kč. Na kapitálovém účtu platební 
bilance jsou podle platné metodiky zaznamenány převody z Fondu soudržnosti a převody 
části zálohových plateb v rámci strukturálních operací. Saldo převodů z EU na kapitálovém 
účtu bylo aktivní ve výši 2,7 mld. Kč. 
 

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

1. Ve výhledu na 3. čtvrtletí letošního roku vyslali podnikoví manažeři smíšené signály. 
Na jedné straně se jejich celková nálada změnila, když hlavní barometr 
konjunkturního klimatu – index všeobecné obchodní situace – přešel poprvé po šesti 
čtvrtletích do pásma negativních očekávání. Ve zpracovatelském průmyslu dosáhl 
hodnoty 95 bodů (o 9 bodů méně než ve 2. čtvrtletí) a ve stavebnictví 76 bodů  
(o 38 bodů méně než ve 2. čtvrtletí). V obou odvětvích jsou dosažené hodnoty nižší 
než ve stejném období roku 2004. Přitom ve zpracovatelském průmyslu převážila 
pesimistická nálada prakticky ve všech oborech s výjimkou výroby potravin, výroby 
strojů a zařízení, výroby elektrotechnických přístrojů a výroby koksu a rafinérského 
zpracování ropy. 

 
Na straně druhé některé dílčí indikátory zatím nepotvrzují zcela jednoznačně 
možnou změnu celkového trendu konjunkturního klimatu. Například zásoba práce 
daná smluvně podloženými zakázkami byla podle posledních údajů z konce dubna ve 
zpracovatelském průmyslu o 33,6 % vyšší než před rokem, z toho k provedení 
v tuzemsku o 34,8 % vyšší. Objem nových zakázek vzrostl meziročně o 6,6 %. Ve 
stavebnictví se celková zásoba práce zvedla v letošním dubnu meziročně o 17,4 %, 
z toho k provedení v tuzemsku o 15,5 %. Naproti tomu stav zakázek pro bytovou 
výstavbu se meziročně snížil téměř na polovinu a stav nových zakázek na třetinu 
loňských objemů. 
 
Průměrná míra využití kapacit v podnicích zpracovatelského průmyslu činila ve  
2. čtvrtletí letošního roku 83,9 %, což bylo o 0,8 bodu více než v předchozím čtvrtletí  
a o 0,6 bodu více než ve 2. čtvrtletí 2004. 

 
Spolehlivější odpověď na otázku, zda zhoršení barometru konjunkturního 
klimatu očekávané podnikovými manažery ve 3. čtvrtletí 2005 je náhodným 
výkyvem anebo trvalejší tendencí, dají výsledky příštích šetření. 

         
2. Ceny průmyslových výrobců by měly ve 3. čtvrtletí převážně klesat. S nižšími 

cenami nyní uvažuje 11 % respondentů ve srovnání se 3 % v předchozím čtvrtletí, 
zatímco počet respondentů kalkulujících s nezměněnými cenami zůstal v obou 
čtvrtletích přibližně stejný (83, resp. 84 %). Konjunkturní index cen tak poklesl ze  
111 bodů ve 2. čtvrtletí na 94 body pro 3. čtvrtletí 2005. 

 
Ve stavebnictví by se měla dynamika cenového vývoje udržet, resp. mírně zrychlit. 
Konjunkturní index cen stavebních prací stoupl z hodnoty 148 bodů ve 2. čtvrtletí na 
157 bodů pro 3. čtvrtletí, když počet respondentů předpokládajících zachování 
stávající úrovně cen vzrostl ze 38 na 42 % a počet respondentů uvažujících s vyššími 
cenami z 55 na 57 %.   

 
 

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

 

 

4.Q/2003 1.Q/2004 2.Q/2004 3.Q/2004 4.Q/2004 1.Q/05
platby 10.3 13.4 13.7 14.9 13.4 15.3
inkasa 9.3 12.8 11.8 11.9 8.8 9.9  
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Příloha 10 – Analýza strukturálních příčin nízké inflace v ČR – pohled na   
vývoj v maloobchodě 

 
Tato příloha si klade za cíl popsat vývoj maloobchodu a najít v tomto sektoru případné 
faktory mikroekonomické povahy přispívající ke stávajícímu nízkoinflačnímu prostředí v ČR. 
V první části je porovnáván vývoj v ČR s ostatními zeměmi v regionu,  druhá část se zabývá 
podrobnější analýzou domácích ukazatelů maloobchodu. V poslední části je analyzován vývoj 
na výrobkové vertikále cen potravin. 
 
Vzhledem k omezené dostupnosti dat se tento materiál  koncentruje na analýzu obchodních 
marží, vývoj nominálních jednotkových nákladů v maloobchodě a některé další vývojové 
ukazatele odvětví maloobchodu a to vč. mezinárodního srovnání. Vývoj obchodních marží 
mezi maloobchodem a výrobou je analyzován na dostupných datech cen potravin. 
Z mezinárodního srovnání ČR s okolními zeměmi vyplývají určité dílčí odlišnosti vývoje 
v ČR, zejména pokud jde o nižší obchodní marže v ČR a schopnost maloobchodu absorbovat 
inflační impulzy v některých obdobích. Při detailním pohledu na domácí vývoj však 
nevyplývá, že by přes značné strukturální změny v odvětví maloobchodu v posledních letech 
docházelo k poklesům marží či k jejich nízkým hodnotám. Rovněž pohled na vývoj NJMN 
v maloobchodě v delší časové perspektivě nenaznačuje protiinflační impulzy pro vývoj 
spotřebitelských cen. Analýza dostupných dat o výrobkové vertikále cen potravin naznačuje, 
že k hlavním změnám marží nedochází na úrovni odvětví maloobchodu, ale v odvětví 
zpracovatelského průmyslu, který tak tlumí výkyvy vstupních cen zemědělských výrobků.  
 
Základní vymezení pojmů z účetnictví a financí podniku 
 
Firmy v odvětví obchodu považujeme pro účely této analýzy za standardní podnikatelské 
subjekty, které maximalizují pro své akcionáře hodnotu jejich podílů v podniku. Toho se snaží 
dosáhnout, při zohlednění rizika a času, skrze maximalizaci rentability vloženého vlastního 
kapitálu akcionářů v dlouhém období, která má následující parametry:  
 

)/(*)/(*)/(/ EAAQQZEZ =            (1),   kde 
 
Z/E je rentabilita kapitálu (zisk k vlastnímu jmění), 
Z/Q je rentabilita tržeb (zisková marže jako zisk k tržbám), 
Q/A je obrátkovost (rychlost obratu) aktiv, 
A/E je tzv. finanční páka neboli pokrytí aktiv vlastním kapitálem (inverzně též zadluženost). 
 
Z důvodu nedostupnosti mezinárodně srovnatelných dat o stavech aktiv, pasiv a kapitálu 
v odvětví obchodu se analýzy v části 1 zaměřují na zkoumání vývoje rentability tržeb a jejích 
faktorů v prostoru a čase. Rentabilitu tržeb můžeme definovat jako 
 

QTCYPPQZ i /)*)((/ −−=             (2),   kde 
 
P je prodejní (maloobchodní) cena, 
Pi je nákupní (vstupní) cena, P –  Pi se někdy nazývá obchodní rozpětí,  
Y je velikost prodeje ve fyzických jednotkách, 
Q (tržby) jsou potom P*Y, 
TC jsou celkové náklady na prodej (mzdové náklady, energie, nájmy apod. bez nakupovaného 
zboží), přičemž TC = PC + OC (PC = náklady práce, OC = ostatní náklady). 
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Klíčovou roli zde hraje cenová politika obchodníků, zde reprezentovaná tzv. obchodní marží.  
 

QYPPYM i /)( −=        (3),   kde 
 
M je obchodní marže (pozor: nikoliv zisková marže!), někdy též nepřesně nazývaná obchodní 
zisk. S přihlédnutím k výše uvedenému lze potom ziskovost tržeb ze vztahu (2) alternativně 
vyjádřit jako:  
 

QTCMQZ // −=           (4) 
 
Tento vztah tedy říká, že zisková marže je rozdílem obchodní marže a nákladovosti tržeb.   
 
1.  Vyhodnocení některých aspektů vývoje maloobchodu v ČR ve srovnání se 

zeměmi střední Evropy  
 
Cílem této pasáže je shromáždit a interpretovat statistická data o vývoji v odvětví obchodu 
v zemích střední Evropy. Dostupná data neumožňují formulovat zásadní (verifikovatelné) 
závěry o vlivu obchodu na vývoj inflace v ČR z hlediska mezinárodní komparace. 
Omezujeme se proto na deskriptivní analýzu a kvalitativní soudy. 
 
Srovnání charakteristik hospodaření firem v odvětví obchodu v ČR a v zemích střední 
Evropy 
 
Dostupná srovnatelná data nám umožňují pohled pouze na rentabilitu tržeb jako faktoru 
výnosnosti celkového investovaného kapitálu. Hodnoceny jsou podniky v odvětví OKEČ 
(NACE): G 50 prodej a opravy motorových vozidel a prodej pohonných hmot, G 51 
velkoobchod a zprostředkování a G 52 maloobchod a opravy spotřebního zboží. 
 
Graf 1  Obchodní marže (M) 
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Zdroj dat: Eurostat (Newcronos) a vlastní výpočty 
 
Jak je vidět v Grafu 1, pro odvětví OKEČ G celkem i pro maloobchod (G 52) existují rozdíly 
ve výši obchodní marže (M) mezi zeměmi našeho regionu. Skupina tranzitivních zemí (ČR, 
Maďarsko a Slovensko) vykazuje vůči Německu a Rakousku po většinu období pokrytého 
daty nižší obchodní marži o cca 10 – 15 procentních bodů. Zajímavý je z tohoto pohledu 
vývoj v Maďarsku, kde počínaje rokem 2001 dochází k prudkému nárůstu marže k úrovni 
resp. nad úroveň marží v Německu a Rakousku.  
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Graf 2  Podíl osobních nákladů na celkových tržbách (PC/Q) 
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Zdroj dat: Eurostat (Newcronos) a vlastní výpočty 
 
Graf 2 ukazuje, že z hlediska ziskovosti tržeb je nižší obchodní marže v tranzitivních zemích 
našeho regionu částečně kompenzována nižším podílem celkových osobních nákladů na 
tržbách.1 Opět jsou vidět velmi podobné hodnoty pro Německo a Rakousko a rozdíl oproti 
tranzitivním zemím činí cca 6 – 8 procentních bodů. Vývoj podílu osobních nákladů na 
tržbách je pro sledované země v čase až na výjimky relativně stabilní. Podobný obrázek  
o diferencovaném vlivu osobních nákladů na rentabilitu tržeb v zemích našeho regionu dává  
i graf, znázorňující podíl osobních nákladů na přidané hodnotě.  
 
Graf 3   Podíl osobních nákladů na produkci (přidané hodnotě v kupních cenách) 
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Zdroj dat: Eurostat (Newcronos) a vlastní výpočty 
 
V grafu 4 je ilustrován podíl přidané hodnoty na tržbách v odvětví obchodu. Je vidět, že i zde 
jsou určité rozdíly mezi zeměmi střední Evropy, přičemž zejména v pododvětví maloobchodu 
jsou patrné vyšší hodnoty podílu přidané hodnoty na tržbách u Německa a Rakouska ve 
srovnání se zbytkem zemí.2  
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1   Tyto  náklady  zahrnují  mzdy  a  platy, další  personální  výdaje  a  všechny  platby  a  pojištění  do  veřejných  

rozpočtů a institucí sociálního zabezpečení placené zaměstnavateli.  
2  Čísla za Polsko vypadají již na první pohled značně nedůvěryhodně, proto se zde nepouštíme do jejich 

interpretace.  
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Graf 4   Podíl přidané hodnoty na tržbách v odvětví obchodu 
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Zdroj dat: Eurostat (Newcronos) a vlastní výpočty 
 
V dalším grafu je dosavadní analýza zakončena prezentací propočtených (aproximativních) 
hodnot ziskové marže na základě dostupných údajů. Skutečná zisková marže je sice v námi 
používaných datových zdrojích oficiálně uváděna, její hodnoty však nejsou k dispozici 
v dostatečné časové řadě pro všechny země (a zejména ČR), aby bylo možno vyvozovat 
jakékoli závěry. Proto pro vyhodnocení používáme tuto aproximaci.3  
 
Graf 5  Zisková marže jako rozdíl obchodní marže (M) a podílu osobních nákladů na 

tržbách (PC/Q) 
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Zdroj dat: Eurostat (Newcronos)a vlastní výpočty 
 
Z grafu 5 je patrné, že vývoj propočtené ziskové marže odráží vývoj dvou jejích základních 
složek. V případě Maďarska rychlý růst obchodní marže (viz graf 1) vede k podobně 
razantnímu nárůstu propočtené ziskové marže počínaje rokem 2001, která pak přesahuje 
hodnoty dosahované v Německu a Rakousku. Naproti tomu zbývající tranzitivní země našeho 
regionu (včetně ČR) vykazují obecně nižší ziskové marže oproti německým a rakouským 
hodnotám, které jsou vzájemně dosti podobné. To je důsledkem vyššího rozdílu v obchodních 
maržích oproti diferencím v podílu osobních nákladů na tržbách v těchto zemích.  
 
Vývoj jednotkových mzdových nákladů v odvětví obchodu vůči ostatním odvětvím  
 
Dalším zajímavým aspektem vývoje v odvětví obchodu vzhledem k možným implikacím pro 
vývoj spotřebitelských cen jsou nominální jednotkové mzdové náklady. Jejich dynamika 
v odvětví obchodu resp., její rozdíl vůči tempu růstu NJMN v ekonomice jako celku (pro 
odstínění vlivu různých temp inflace v jednotlivých zemích), může ukazovat, jaký prostor 

                                                           
3   V případě Polska není naopak možno prezentovat propočtenou ziskovou marži z důvodu chybějících údajů  

o obchodní marži v odvětví obchodu. V grafu 5 proto pro Polsko figurují hodnoty oficiálně vykázané ziskové 
marže.  
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existuje na úrovni obchodu pro absorpci cenových šoků eventuálně záměrný či vyvolaný 
pohyb cen. Tento prostor je odvozen od růstu/poklesu mzdové náročnosti přidané hodnoty 
(NJMN) v tomto odvětví (relativně vůči zbytku ekonomiky). Výsledky zpracování 
dostupných dat jsou prezentovány v následujícím grafu.  
 
Graf 6   Nominální jednotkové mzdové náklady v odvětví obchodu 
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Zdroj dat: Eurostat (Newcronos) a EIU Dataservise 
 
 
V grafu 6 jsou použita pro výpočet rozdílů v dynamikách trendů ve vývoji NJMN 
v ekonomice a v odvětví OKEČ G, I, H data o vývoji nominálních náhrad zaměstnancům, 
zaměstnanosti (počtu zaměstnanců) a přidané hodnoty ve stálých cenách. Z důvodu 
nedostatku dat za všechna odvětví pro sledované země je zde ekonomika jako celek 
aproximována vývojem v odvětvích OKEČ C až K, což jsou odvětví produkce v privátní sféře 
bez zemědělství, lesnictví a rybolovu. Z podobného důvodu nedostatečnosti dat je zde odvětví 
obchodu zastoupeno poněkud šířeji definovanou skupinou odvětví obchodu, pohostinství  
a ubytování a dopravy a telekomunikací.4 Pro jednotlivé země byl pak kvartální růst NJMN 
v obou skupinách odvětví vytrendován (zbaven sezónnosti, náhodné složky a cyklické 
složky metodou TRAMO/SEATS v softwaru DEMETRA) a poté byly zjištěny rozdíly 
v těchto trendových dynamikách mezi oběma skupinami odvětví pro jednotlivé země v čase.  
 
Z obrázku je patrné, že relativně nejvyšší prostor pro tlumení cenových šoků a/nebo tvorbu 
dezinflačních šoků na úrovni odvětví široce definovaného obchodu vznikal na konci minulé 
dekády zejména na Slovensku a částečně také v ČR. Zatímco na Slovensku tato situace 
přetrvává i na počátku nového století, v ČR se trendový růst NJMN v odvětví obchodu 
zespodu přiblížil vývoji v celé ekonomice a dostal se tak do polohy charakteristické pro 
Německo a potažmo i země EU – 15 jako celek. V Maďarsku a Polsku naproti tomu po 
většinu sledovaného období NJMN v obchodě rostly trendově rychleji než v celé ekonomice,  
i když i zde pozorujeme v poslední době sbližování obou trendů. 
 
 
 
 

                                                           
4   Nakolik je to vhodná aproximace nechť čtenář posoudí sám. Pro ilustraci můžeme uvést, že v případě ČR byl 

v roce 2004 v běžných cenách podíl přidané hodnoty v samotném odvětví obchodu (OKEČ G) na této 
skupině cca 49 %.   
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Vliv koncentrace v odvětví obchodu a působení nadnárodních obchodních řetězců 
 
V této části zaměříme svou pozornost na mezinárodní srovnání situace v odvětví obchodu 
z hlediska působení tzv. nadnárodních řetězců a podobných uskupení. Domníváme se, že lze  
u těchto subjektů důvodně předpokládat vysokou vyjednávací sílu vůči dodavatelům  
a producentům zboží s dopady na stlačování vstupních cen. To pak umožňuje řetězcům 
takříkajíc „držet na uzdě“ i ceny maloobchodní bez závažných dopadů do výsledků jejich 
hospodaření. Současně lze očekávat, že kapitálová síla mateřských firem stojících za 
lokálními pobočkami nadnárodních uskupení je natolik velká, že umožňuje absorbovat 
případné dočasné finanční ztráty realizované na nových trzích při provádění agresivní cenové 
politiky ve snaze o získání maximálních tržních podílů. Z důvodu nedostatku informací  
o vlastnické struktuře podnikatelských jednotek v tomto odvětví budeme předpokládat, že 
podnikatelské subjekty s více než 100 zaměstnanci jsou ty, které reprezentují nadnárodní 
řetězce nebo podobně se chovající velké domácí subjekty.  
 
Graf 7   Prostoupení odvětví obchodu nadnárodními řetězci v roce 2001, koncentrace 

tržeb v odvětví obchodu v roce 2001 
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Zdroj dat: Eurostat (Newcronos) a vlastní výpočty 
 
V grafu je vidět, že vyjádříme-li prostoupení odvětví obchodu výše zmíněnými subjekty jako 
počet obyvatel připadajících na podnikatelský subjekt se 100 a více zaměstnanci, potom 
v obchodě jako celku je přítomnost velkých řetězců v ČR nejvyšší ve srovnání s ostatními 
tranzitivními ekonomikami našeho regionu. V Německu a Rakousku je však patrně vlivem 
větší rozvinutosti těchto zemí přítomnost uvedených jednotek vyšší než v ČR. Naproti tomu 
v Polsku a zejména na Slovensku je prostoupení obchodu těmi subjekty relativně nízké.  
Z hlediska podílu velkých subjektů na celkových tržbách v odvětví je ztráta ČR na Německo  
a Rakousko větší a naopak menší je odstup od dalších tranzitivních zemí.  
 
Závěr mezinárodního srovnání 
 
Analyzovaná data neindikují zvláštní postavení ČR z hlediska vývoje odvětví obchodu. 
Z rozboru hospodářských výsledků podniků v tomto odvětví vyplývá, že oproti vyspělým 
zemím našeho regionu (Německa a Rakouska) vykazuje odvětví obchodu v ČR ve 
sledovaném období nižší obchodní marže. Ty jsou oproti těmto zemím částečně vyváženy 
nižším podílem osobních nákladů na tržbách a přidané hodnotě. Výsledkem jsou přesto ve 
srovnání s vyspělými sousedy nižší ziskové marže v odvětví obchodu v ČR. Tím se ovšem 
ČR nijak zvlášť nevymyká z řady tranzitivních zemí našeho regionu.  
 
Určité rozdíly jsou vidět při pohledu na vývoj nominálních jednotkových mzdových 
nákladů. Zde dostupná data naznačují, že v ČR byl v období kolem roku 1998 
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nadprůměrný potenciál pro absorpci inflačních impulzů na úrovni obchodu ve srovnání 
s většinou zemí našeho regionu. Poté v čase velikost tohoto dezinflačního potenciálu klesá 
k hodnotám blízkým ve vyspělé Evropě.5 Vývoj tohoto dezinflačního potenciálu pramenícího 
z poměrně výrazného rozdílu v trendovém vývoji nominálních jednotkových mzdových 
nákladů v odvětví obchodu vůči zbytku ekonomiky v ČR může časově souviset s příchodem 
nadnárodních maloobchodních řetězců na náš trh a jejich následným působením zde. Tuto 
hypotézu mohou do jisté míry podporovat výsledky mezinárodního srovnání prostoupení 
odvětví obchodu nadnárodními řetězci a dalšími velkými podnikatelskými subjekty. Počet 
obyvatel připadajících na podnikatelský subjekt s více než 100 zaměstnanci v odvětví 
obchodu je na počátku milénia v ČR nejnižší mezi tranzitivními ekonomikami našeho regionu 
a blíží se tak hodnotám v Rakousku a Německu.6 Toto srovnání by mohlo naznačovat vyšší 
dezinflační tlaky vůči ostatním tranzitivním zemím našeho regionu vyplývající z prudkého 
nástupu nadnárodních řetězců (velkých subjektů) na náš trh a jejich následného ostrého 
konkurenčního boje. Informace o podílu tržeb velkých subjektů v odvětví obchodu na 
tržbách v odvětví však výše uvedené hodnocení situace v ČR poněkud relativizuje, protože 
v tomto případě ČR mezi tranzitivními ekonomikami regionu již zdaleka nevyčnívá. 
 
Lze tedy říci, že jisté dílčí náznaky strukturálních příčin nízké inflace v ČR pramenící 
z vývoje v odvětví obchodu existují, jejich relevanci a zejména kvantitativní rozměr 
bychom nicméně neměli přeceňovat.  
 
 
2. Vývoj v odvětví obchodu v ČR a jeho implikace pro cenový vývoj 

 
Trendy vývoje struktur a sítí obchodu v ČR s důrazem na postavení „obchodních 
řetězců“ 
 
V 90. letech došlo v souvislosti s ekonomickou transformací a otevřením ekonomiky 
k nastartování procesu internacionalizace v podnikatelských strukturách obchodu. Tento 
mezinárodní prvek přinesl do českého prostředí podnikatelskou expanzi spojenou  
s prosazováním vyspělého know how v obchodním podnikání a souběžně s tím  
i rozvoj moderních prodejních kapacit, jejich formátů a marketingových přístupů. Přestože je 
odvětví obchodu i nadále doménou spíše malých a středních podniků, je nástup velkých 
podnikatelských subjektů (nadnárodních řetězců) v podobě nárůstu jejich podílu na tržbách  
v odvětví nejvýraznějším rysem vývoje v posledních cca 10 letech. Pronikání zahraničního 
kapitálu a rostoucí role velkých subjektů v odvětví obchodu a zejména pak maloobchodu jsou 
úzce spjaty s procesem koncentrace. Graf 8 mapuje tyto vývojové trendy s využitím dat 
z publikací MPO ČR včetně v nich citovaných odhadů a výsledků výzkumu trhu prováděného 
poradenskými firmami.   
 
 
 
 
 
 

                                                           
5   Ještě výraznější vývoj ve směru případného dezinflačního působení zaznamenalo a zaznamenává Slovensko, 

zatímco v Maďarsku a Polsku naznačuje vývoj NJMN v odvětví obchodu na konci 90. let spíše generování 
dodatečných inflačních impulzů.  

6   V samotném maloobchodě je počet obyvatel na jeden velký subjekt v odvětví v ČR dokonce nižší, než je 
tomu v SRN.  
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Graf 8   Podíly „velkých“ subjektů na tržbách v odvětví maloobchodu (OKEČ 52) 
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Zdroj dat: MPO: Obchod v ČR v roce 2002, Obchod v ČR v roce 2003  
 
Tabulka 1  Obrat největších firem v odvětví maloobchodu v roce 2003 
P o řa d í F irm a /S k u p in a o b ra t (m ld . K č ) ře těz e c  (p oče t p ro d e je n  v  ro c e  2 0 0 2 )

1 M a k ro  C & C  ČR , s . r .  o . 3 5 .7 M a k ro  (1 0 )
2 A h o ld  C z e c h  R e p u b lic ,  a . s . 3 2 .5 H y p e rn o v a  (4 0 ), A lb e rt (1 7 4 )
3 sk . S c h w a rz  2 7 .0 K a u f la n d  (4 6 ), L id l (? )
4 R E W E  ČR 2 2 .5 P e n n y  m a rk e t (1 1 7 ), B ig  B i l la  (1 0 ), B i l la  (6 1 )
5 T e sc o  S to re s  ČR , a . s . 2 1 .5 T e sc o  (1 1 ),  T e sc o  O D  (6 )
6 G lo b u s ČR , k . s . 1 8 .2 G lo b u s (9 )
7 sk . T e n g e lm a n n 1 7 .5 P lu s  D isk o n t (1 0 2 ), O B I (1 6 )
8 C a rre fo u r ČR , s . r .  o . 1 2 .5 C a rre fo u r (8 )
9 D e lv ita ,  a . s . 1 1 .1 D e lv ita  (7 4 ),  S a m a  (1 9 )

1 0 G e c o  T a b á k , a . s . 9 .3 T a b á k -t isk  (1 1 2 )  
Zdroj dat:  
MPO: Obchod v ČR v roce 2002, Obchod v ČR v roce 2003  
 

Určitou protiváhou velkým nadnárodním řetězcům na domácím trhu jsou ryze české menší  
a střední podnikatelské subjekty (tzv. nezávislý obchod). Tyto subjekty zejména v poslední 
době pod tlakem konkurenčního prostředí a ve snaze udržet si pozici na trhu uplatňují různé 
formy kooperačního podnikání. Obchodní síť v ČR dosahuje minimálně úrovně v současnosti 
obvyklé v rámci transformujících se zemí střední a východní Evropy a je v mnohém 
srovnatelná (hlavně ve velkých městech) s úrovní sousedních západoevropských států.  
 
 
Hospodářské výsledky v odvětví obchodu v ČR a jejich determinace 
 
V této části zkoumáme hospodářských výsledků podniků v odvětví maloobchodu (OKEČ 52) 
v čase s ohledem na strukturální aspekty a roli velkých podniků pod zahraniční kontrolou. Jak 
je vidět v grafu 9, je vývoj hospodaření podniků v odvětví maloobchodu celkem v čase spíše 
rostoucí. Pozorované zvyšování obchodních marží vyvolává nárůst ziskovosti tržeb (ziskové 
marže), který se promítá i do zvyšování celkové rentability vloženého kapitálu.7 
 
 
 
 
 
                                                           
7   V grafu jsou uvedeny hodnoty statisticky vykázané ziskové marže (zisk/celkové výnosy) a námi propočtené 

ziskové marže vyplývající z hlavní obchodní činnosti (obchodní marže minus náklady na obchodní činnost 
bez nakupovaného zboží/tržby z prodeje zboží). Je vidět, že zisková marže vyjádřená oběma způsoby 
vykazuje podobné hodnoty a trend v čase. Vývoj v samém závěru sledovaného období (1.Q 2005) nemá 
patrně velkou relevanci z důvodu možného zkreslení hodnot přítomností sezonního prvku.  
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Graf 9  Hospodaření firem v odvětví maloobchodu a jeho faktory 
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Zdroj dat: ČSÚ, MPO: Obchod v ČR v roce 2002, Obchod v ČR v roce 2003, vlastní výpočty  
 
Na úrovni maloobchodu jako celku nebyly ve sledovaném období poklesy obchodní marže  
a z nich vyplývající negativní dopady do hospodářských výsledků podniků zdrojem 
spotřebitelskou inflaci tlumících/snižujících tendencí. Podobný pohled dávají následující data 
v rozdělení podle OKEČ. 
 
Graf 10   Marže v maloobchodě podle OKEČ 
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Graf 10 by na první pohled naznačoval závěr, že procentní výše marží je zhruba stabilní. 
Avšak je potřeba si uvědomit, že např. změna celkové marže u všech maloobchodních 
prodejců v průměru o 0,5 p.b. by při nezměněných vstupních cenách a při výchozí marži 
okolo 20 % měla dopad do inflace cca 0,4 p.b. Z dat tedy plyne že procentní marže 
v maloobchodech se nesnižují (ani ve velkých podnicích), tak jak se všeobecně intuitivně 
předpokládá, ale naopak plynule stoupají. Opačný, i když mírnější, vývoj pozorujeme  
u vývoje procentní marže v celém resortu obchodu. To vede k intuitivní hypotéze, že růst 
marží v maloobchodě je kompenzován poklesem marží ve velkoobchodech.  
 
Graf 10 zároveň ukazuje vývoj marže v maloobchodě dle velikosti prodejce. Z něj lze jednak 
usuzovat, zda růst podílu velkých obchodních řetězců tlačí na pokles celkové marže 
v maloobchodě, jednak o vývoji marže u potravin a ostatního zboží. Jednotlivé skupiny 
prodejců se totiž liší skladbou svého sortimentu. Menší podniky obvykle neprodávají více 
druhů zboží najednou (např. potraviny a oděvy dohromady), jsou specializovány. U podniků 
nad 100 zaměstnanců podílem na tržbách zase dominují supermarkety, kde převažuje prodej 
cen potravin. U supermarketů je možné vyvažování marží mezi různými druhy zboží, avšak 
stěží lze předpokládat, že významnější změnu marží u cen potravin vyváží změnou marží  
u ostatního zboží, když prodej cen potravin představuje většinu tržeb. U podniků  
s 20 – 99 zaměstnanci odhadujeme jen minimální podíl na prodeji potravin, což potvrzuje  
i fakt, že se i obecně podílejí na celkových maloobchodních tržbách jen málo a vývoj jejich 
marží jen málo ovlivňuje celkové marže v maloobchodě.  
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Z  grafu je vidět, že u skupiny podniků do 19 zaměstnanců a u skupiny podniků nad 99 
zaměstnanců procentní marže v období 2001 až 2004 mírně stoupaly.  
Z toho lze usuzovat, že u cen potravin během uvedeného období procentní marže postupně 
mírně rostly. Obdobný obrázek dává i graf 11 – v letech  2001 a 2002 byl pozorovaný růst 
obchodní marže v odvětví jako celku dán zejména mírným nárůstem marží ve velkých 
podnicích (domácích i zahraničních), zatímco marže ve středních podnicích slabě poklesla  
a v malých podnicích stagnovala. Z hlediska úrovní marží jsou velké zahraniční podniky  
a zejména pak střední podniky v obou letech nad úrovní průměru v odvětví. Malé podniky  
a ve větší míře velké domácí podniky pak táhnou průměrnou marží v odvětví naopak směrem 
dolů.8 Nezdá se tedy, že by byla cenová politika nadnárodních obchodních řetězců (velké 
podniky pod zahraniční kontrolou) nějak mimořádně agresivní z hlediska jejich vlastních 
marží s dopady v podobě tlumení růstu maloobchodních cen.  
 
Graf 11   Srovnání obchodních marží (v %) v maloobchodě dle velikosti a vlastnictví  
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Zdroj dat: ČSÚ, MPO: Obchod v ČR v roce 2002, Obchod v ČR v roce 2003  
 
 
Vývoj nominálních jednotkových mzdových nákladů v odvětví obchodu v ČR 
 
V části 1 byl diskutován vývoj NJMN jako faktor možného tlumení cenových tlaků 
v mezinárodním srovnání. V této části se podrobněji podíváme na vývoj NJMN v českém 
maloobchodě. Výsledky zpracování dostupných dat jsou prezentovány v následujícím sledu 
grafů.9  
 
Graf 12  Trendový vývoj reálné přidané hodnoty (mzkv. v %)10, trendový vývoj počtu 

zaměstnanců (mzkv. v %) 
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8   Vzhledem k různých zdrojům dat a jejich revizím nemusí vždy celek přesně odrážet vývoj součtu jeho částí. 

Pro poskytnutí určité ilustrace to však dle našeho názoru postačuje.  
9   Pro výpočty byla použita data ČSÚ ze statistiky čtvrtletních národních účtů, Výběrového šetření pracovních 

sil a statistiky mezd ve sledovaných organizacích.  
10  V tomto a následujících grafech jsou prezentovaná data transformována do podoby mzkv. procentních změn 

z trendových úrovňových hodnot příslušné sezonně očištěné veličiny.  
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Výrazně rychlejší trendový růst reálné produkce měřené přidanou hodnotou v odvětví 
obchodu vůči celé ekonomice přestává být v posledních několika letech skutečností. Po celé 
sledované období byl pozorován trendový pokles počtu zaměstnanců v národním 
hospodářství, zatímco v odvětví obchodu byla tendence k poklesu zaměstnanosti 
zaznamenána jen v závěru minulé dekády.  
 
Graf 13   Trendový vývoj produktivity práce (mzkv. v %), trendový vývoj průměrné 

nominální mzdy (mzkv. v %) 
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Vzájemný poměr ve vývoji produkce a zaměstnanosti vedl do roku 2000 k  předstihu v tempu 
trendového růstu produktivity práce v odvětví obchodu vůči zbytku ekonomiky. Tento 
předstih však počínaje novým miléniem rychle mizí a situace se obrací zejména vlivem 
pohybů v odvětví obchodu. Předstih v růstu produktivity práce v odvětví obchodu však po 
zohlednění výrazně rychlejšího trendového růstu průměrné nominální mzdy v odvětví 
obchodu oproti celé ekonomice nebyl natolik významný, aby udržel dynamiku růstu NJMN 
v odvětví obchodu pod trendem v celém NH.11  
 
Graf 14   Trendový vývoj NJMN (mzkv. v %) 
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Pouze kolem roku 1998 dochází k významnějšímu sblížení v trendových dynamikách 
nominálních jednotkových mzdových nákladů v odvětví obchodu a v ekonomice jako celku. 
Tato skutečnost časově koresponduje s obdobím počátku rychlého pronikání nadnárodních 
řetězců na český maloobchodní trh. Nezdá se ovšem, že by pozorovaný vývoj NJMN (resp. 
rozdíl dynamik v odvětví obchodu a NH) naznačoval jakékoliv výraznější dezinflační impulzy 
pramenící v odvětví obchodu z titulu změn ve struktuře jeho sítí apod. (viz kapitola 1). 
K podobným závěrům dochází i předchozí kapitola, která analyzuje vývoj NJMN v odvětví 
obchodu a příbuzných oborů v mezinárodním kontextu.  

                                                           
11 Tento závěr ne zcela koresponduje s daty prezentovanými v mezinárodním srovnání, kde bylo ovšem 

používáno širší vymezení obchodu. 
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Graf 5 přináší jednak kontrolní pohled na vývoj NJMN přes prosté mzr. změny tohoto 
ukazatele v odvětví obchodu a v NH jako celku. Zvýšená volatilita těchto dat oproti výše 
prezentovaným trendovým hodnotám poněkud zamlžuje jejich interpretaci, ale základní 
příběh zůstává víceméně totožný. Dále tento obrázek přináší grafické znázornění onoho 
rozdílu ve vývoji NJMN mezi obchodem a NH při použití obou forem vyjádření vývoje 
NJMN.  
 
Graf 15   NJMN (mzr. v %) a rozdíly ve vývoji NJMN (p.b.)  
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Závěr analýzy vývoje v ČR 
 
Odvětví obchodu prošlo v posledních letech obdobím relativně dynamického rozvoje  
a velkých strukturálních změn. Tyto změny znamenaly nárůst tržního podílu velkých 
(nadnárodních) maloobchodních řetězců a zvýšení koncentrace obratu v odvětví. Rovněž 
struktura prodejních formátů zaznamenala výrazné změny směrem k posílení role 
velkokapacitních provozoven. Tento vývoj byl doprovázen relativně umírněným vývojem 
ziskovosti podniků v odvětví, přičemž ani agregátní data, ani pohled do struktury 
obchodních marží nenaznačují, že by přinejmenším v posledním období zmíněná 
expanze velkých řetězců byla realizována díky poklesu jejich marží či jejich nízkým 
hodnotám. Maloobchodní marže obecně za poslední roky dokonce mírně rostly a jejich 
vývoj tedy neměl protiinflační vliv. Stejně tak pohled na vývoj nominálních jednotkových 
mzdových nákladů v delší časové perspektivě nedává příliš prostoru pro tvrzení, že by  
z tohoto titulu vyplývaly jakékoliv silnější dezinflační impulzy pro vývoj spotřebitelských 
cen.  
 
 
3.   Porovnání rozpětí cen mezi cenami zemědělských výrobků, průmyslových 

výrobků a spotřebitelských cen potravin (tzv. výrobková vertikála) 
 
Tato analýza sleduje vývoj výrobkové vertikály u cen potravin na základě publikovaných dat 
ČSÚ od poloviny roku 2002, kde se sleduje vývoj u jednotlivých klíčových komodit produktů 
zemědělské výroby a následně cenový vývoj z nich vyrobených konkrétních potravin (finální 
ceny v potravinářském průmyslu jakožto součást cen průmyslových výrobců v ČR) a dále 
ceny těchto produktů na spotřebitelském trhu (spotřebitelské ceny potravin jako součást 
spotřebního koše ČSÚ). V časové řadě se sleduje relativní rozpětí (podíl) mezi těmito 
skupinami cen a snaží se identifikovat ty skupiny zemědělských výrobků, respektive potravin, 
kde došlo ve sledovaném období k největším změnám tohoto rozpětí. Na základě této 
informace lze identifikovat případné  inflační či dezinflační tlaky do cen potravin přes změny 
marží. Z analytických důvodů je vhodné si rozdělit ceny na 2 skupiny podle třídění původu 
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živočišný/rostlinný. Obě tyto skupiny cen mají poměrně odlišný vývoj v čase  
a také dopady cen zemědělských výrobců do cen v potravinářském průmyslu a cen potravin 
nejsou shodné. 
 
U cen živočišné výroby byly v období červen 2002 – květen 2005 (za dřívější období nejsou 
data dostupná v plné šíři) sledovány cenové okruhy hovězího, vepřového a kuřecího masa, 
dále ceny mléka a produktů z něho a vajec. Vývoj cen zemědělských výrobců v těchto 
skupinách cen lze dlouhodobě označit jako relativně stabilní, za sledované období se ceny 
zemědělských produktů živočišné výroby zvýšily pouze o 2 %. Vývoj cen  byl však poměrně 
volatilní i vnitřně diferenciovaný. V posledním období cca 1 roku byl růst cenové hladiny 
produktů živočišné výroby zapříčiněn především připojením k EU, které zlepšilo možnosti 
odbytu domácí produkce za vyšší ceny v zahraničí (mj. i díky tehdy aktuálnímu růstu cen ve 
„starých“ členských zemích  EU) a nepřímo tak působilo i na růst cenové hladiny v ČR. 
Z analýzy jednotlivých druhů cen potravin živočišného původu na výrobkové vertikále CZV – 
potravinářský průmysl – spotřebitelské ceny (Z-P-S) vyplývá, že za celé sledované období ani 
v jednom druhu sledovaných cen potravin nedošlo k výraznějším relativním změnám mezi 
jednotlivými skupinami cen, a relativní rozdíly (S-Z, S-P, P-Z) tak zůstávaly téměř neměnné. 
Výkyvy v cenách zemědělských výrobců byly s malými zpožděními přenášeny do cen 
výstupů potravinářského průmyslu a následně i do cen potravin. Vzhledem k faktu, že ve 
všech cenových okruzích byly za sledované období cenové změny pouze v několika málo 
 procentech, lze přijmout hypotézu, že jak potravinářský průmysl, tak i především prodejci 
potravin měli obchodní rozpětí na jednotku produkce přibližně stabilní (je obtížné 
identifikovat dlouhodobější trendy). 
 
Graf 16   Cenové rozpětí – živočišné výrobky 
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V případě produktů rostlinné výroby je situace odlišná. Ceny za sledované období byly 
mnohem volatilnější než ceny živočišné výroby. V souhrnu se snížily za sledované období  
o 21,5 %, a to především díky výraznému poklesu cen v uplynulém roce až na úroveň, která je 
nejnižší od listopadu 1994. Tento pokles cen (vlivem nadprůměrně vysoké úrody v roce 2004) 
jde zejména na vrub poklesu cen obilovin, zeleniny a brambor. U sledovaných skupin cen 
(výrobky z obilovin, brambory, ovoce) se v návaznosti na růst cen rostlinné produkce do 
poloviny loňského roku (nejvyšší cenová hladina produktů rostlinné výroby v historii 
sledování tohoto indexu) snižovalo relativní cenové rozpětí jak mezi S-Z, tak i P-Z. Naopak 
po prudkém obratu cen zemědělských výrobců v druhé polovině loňského roku se relativní 
cenové rozpětí poměrně rychle zvyšovalo. Z růstu tohoto rozpětí profitoval především 
potravinářský průmysl, jehož ceny nesledovaly pokles vstupních produktů zemědělské 
výroby. Relativní rozpětí cen ve prospěch maloobchodu se změnilo pouze málo. Tento jev lze  
částečně vysvětlit i tím, že vstupní surovina zemědělské prvovýroby se na konečné ceně 
potravinářského výrobku dodávaného do maloobchodu podílí pouze dílčím způsobem a část 
nákladů potravinářského průmyslu má charakter fixních nákladů.  
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Graf 17   Cenové rozpětí – rostlinné výrobky 
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Závěr: Za sledované období nedošlo k výraznému posunu cenového rozpětí mezi 
potravinářským průmyslem a maloobchodem, z čehož lze usoudit, že obchodní marže 
maloobchodu zůstaly za sledované období víceméně stabilní. Z poklesu cen zemědělských 
výrobců rostlinné produkce v období posledního cca 1 roku připadla značná část změny marží 
na potravinářský průmysl, jehož ceny výstupů nesledovaly pokles cen vstupních surovin. 
Potravinářský průmysl tak do značné míry tlumil výkyvy (poklesy) cen potravin. Dílčím 
způsobem tak pravděpodobně došlo v druhé polovině loňského roku k vylepšení finančního 
hospodaření potravinářského průmyslu z titulu poklesu cen vstupů, což ztlumilo  
a v nejbližším období bude tlumit potenciální inflační tlaky do cen potravin. Je třeba ovšem 
vzít v úvahu skutečnost, že část potravinářského průmyslu se po vstupu do EU ocitla 
v odbytových potížích, což může naopak výše naznačené dezinflační tlaky oslabovat. 
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Příloha 11 – Inflační diferenciály v eurozóně a implikace pro ČR 
 
Tato Příloha diskutuje inflační diferenciály v eurozóně a možné implikace pro ČR.  
 
Proč jsou inflační diferenciály „důležité“? 
Pohled na příčiny inflačních diferenciálů v eurozóně je z pohledu ČNB důležitý ze dvou 
důvodů. Za prvé, faktory těchto inflačních diferenciálů by mohly být relevantní i při 
vysvětlování nízké inflace v ČR (viz závěry diskuse expertů se členy BR na téma cíle ČNB 
18. dubna 2005).  
 
Za druhé, ČR usiluje o vstup do eurozóny. V měnové unii jsou rozdílné inflační míry (inflační 
diferenciály) klíčovým kanálem změn v reálných kurzech. Tím pádem inflační diferenciály 
ovlivňují konkurenceschopnost zemí eurozóny. Větší inflační diferenciály rovněž ztěžují 
provádění měnové politiky ECB. ECB sleduje vážený průměr inflací členských zemí (pod, 
ale blízko 2 %, měřeno HIPC, y-o-y změna). Pokud některé země eurozóny mají inflaci 
systematicky vyšší než průměrnou, naskýtá se tím riziko, že „cílováním“ inflace na úrovni 
těsně pod 2 % jednotná měnová politika by mohla tlačit některé jiné regiony až příliš blízko 
deflaci. Proto zaznívá názor, že čím vyšší jsou inflační diferenciály, tím vyšší by měl být  
i inflační cíl. 
 
Jak velké jsou inflační diferenciály v eurozóně? 
Země eurozóny zaznamenaly výrazný pokles inflačních diferenciálů během 90. let 
minulého století, což byl důsledek úspěšné desinflace v některých zemích (zejména Itálie  
a Řecko). Inflační diferenciály mezi zeměmi eurozóny jsou v současné době na podobné 
úrovni jako diferenciály mezi jednotlivými regiony USA. Nicméně inflační diferenciály uvnitř 
jednotlivých zemí eurozóny jsou výrazně nižší než inflační diferenciály mezi zeměmi 
eurozóny. ECB (2003) konstatuje, že problémem patrně není současná výše inflačních 
diferenciálů, která je srovnatelná s USA, ale jejich narůstající trend. Pokud se však podíváme 
na vývoj inflačních diferenciálů po roce 2003 (tj. po zveřejnění studie ECB), vidíme, že výše 
diferenciálů spíše stagnuje nebo dokonce mírně klesá (viz Graf 1).  
 
Graf 1 – Vývoj inflačních diferenciálů 

Poznámka: Graf prezentuje neváženou standardní odchylku inflací členských zemí eurozóny 
(inflace měřena HICP, y-o-y změna). 
 
Proto se lze domnívat, že je spíše zajímavější fakt, že většina zemí eurozóny je od roku 
1999 do dubna 2005 buď systematicky nad nebo pod průměrnou inflací eurozóny. Irsko, 
Itálie, Portugalsko, Řecko a Španělsko měly inflaci téměř vždy vyšší než průměr eurozóny, 
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zatímco Francie, Německo a Rakousko vykazovaly inflaci dlouhodobě pod tímto průměrem. 
Pouze inflace Belgie, Finska, Lucemburska a částečně i Nizozemí fluktuovala nad i pod 
průměrem. Tuto systematičnost inflačních diferenciálů zachycuje graf 2. Pro přehlednost 
taktéž uvádíme Tabulku 1, která prezentuje průměrný inflační diferenciál v jednotlivých 
zemích vůči eurozóně v letech 1999 –  2005. 
 
Graf 2 – Inflační diferenciály v zemích eurozóny –  buď negativní nebo pozitivní 

Poznámka: Graf nalevo zachycuje vývoj inflačních diferenciálů zemí, které mají diferenciál 
systematicky negativní (tj. pod průměrem eurozóny), zatímco pravý graf prezentuje vývoj 
inflačních diferenciálů v zemích se systematicky pozitivním diferenciálem.  
 
Tabulka 1 – Průměrný inflační diferenciál v zemích eurozóny, 1999 – 2005 

Irsko 1,67 Itálie 0,33 
Řecko 1,17 Belgie -0,13 
Portugalsko 1,06 Francie -0,24 
Španělsko 1,04 Finsko -0,36 
Nizozemí 0,72 Rakousko -0,36 
Lucembursko 0,52 Německo -0,63 

Poznámka: Inflace měřena roční změnou v HICP, průměr inflačních diferenciálů na základě 
měsíčních dat leden 1999 až duben 2005. 
 
Důvody vzniku inflačních diferenciálů v eurozóně  
Studie ECB (2003) uvádí několik faktorů, které v eurozóně způsobují inflační diferenciály. 
Konkrétně jmenuje rozdílné vzory spotřeby a institucionální důvody, rozdílnou otevřenost 
ekonomik (odlišná reakce na externí šoky), strukturální důvody spojené s reálnou konvergencí 
a cyklické výkyvy. Tyto důvody stručně shrnujeme a rovněž uvádíme několik dalších faktorů, 
které ve studii ECB (2003) nezazněly (případně zazněly jen okrajově). 
 
Rozdílné vzorce spotřebního chování a institucionální faktory jsou z jedním důvodů 
inflačních diferenciálů v eurozóně. Inflace může být v jednotlivých zemích  rozdílná, i když 
veškeré ceny jsou stejné, což je důsledek rozdílných spotřebních košů. Pod hlavičku 
institucionálních faktorů lze zařadit rozdílný rozsah regulace cen na národní úrovni a rovněž  
i výši nepřímých daní. Krátkodobý efekt mohlo mít i zaokrouhlování cen po hotovostním 
přijetí eura na počátku roku 2002. Nicméně studie ECB (2003) dochází k závěru, že uvedené 
faktory vysvětlují pouze malou část současných inflačních diferenciálů eurozóny  
(i přesto, že dostupná data o regulaci cen a nepřímých daních jsou špatně porovnatelná).    
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Dalším faktorem je, nakolik se kurzové změny promítají do spotřebitelských cen (tzv. 
exchange rate pass-through). Toto promítání závisí zejména na těchto faktorech: otevřenost 
ekonomik eurozóny mezinárodnímu obchodu mimo eurozónu (tzv. extra-otevřenost), 
geografická struktura obchodu a komoditní skladba importu ze zemí mimo eurozónu. Čím 
vyšší je extra-otevřenost, tím větší část domácího spotřebního koše bude tvořena 
importovaným zbožím a tedy cenový index bude více odrážet kurzové výkyvy. Výrazná 
depreciace eura v letech 1999 – 2000 přispěla k větším inflačním tlakům v Irsku a Nizozemí, 
tedy ekonomikách, které relativně více obchodují se zeměmi mimo eurozónu (naopak 
současné posílení eura výrazně přispělo ke snížení irské a nizozemské inflace). Empirická 
studie Honohan a Lane (2003) ukazuje, že za nárůstem inflačních diferenciálů těsně po roce 
1999 (viz graf 1) stojí odlišný vliv oslabení eura a nikoliv rozdílná produktivita zemí. Dalším 
faktorem je geografická struktura obchodu. Pokud je struktura obchodu dané země eurozóny 
více orientovaná na země, jejichž volatilita kurzu vůči euru je nízká, pak jsou pochopitelně 
kurzové šoky méně významné. Podobně jako na geografické struktuře obchodu záleží i na 
komoditní skladbě importů (nejdůležitější komoditou je zde ropa, resp. závislost na ropě).  
 
Země eurozóny se v závislosti na ropě dosti liší, což ve svém důsledku má rozdílný dopad na 
inflační dynamiku v jednotlivých ekonomikách. Zatímco čistý import ropy vůči HDP dosáhl 
v roce 2001 v Řecku a Portugalsku výše asi 2,5 %, v Německu a Francii to bylo zhruba 1,3 %  
a v Nizozemí dokonce méně než 1 %. Ceny ropy mají také druhotné dopady na ekonomickou 
aktivitu a konkurenceschopnost. Při prudkých změnách cen rovněž vlády reagují různými 
administrativními opatřeními, které ve svém důsledku ovlivní spotřebitelské ceny. Díky těmto 
administrativním zásahům a druhotným dopadům není jednoduché plně odhadnout vliv 
závislosti na ropě na inflační diferenciály v eurozóně (jednoduchá korelace mezi závislostí na 
ropě a výší inflace je malá).   
 
Studie ECB (2003) prezentuje graf vztahu mezi indikátorem „otevřenosti-citlivosti vůči 
externím šokům“ (tzv. external exposure) a vývojem inflace za období 1999 – 2002. Tento 
indikátor je zde počítán jako vážený průměr ropných a kurzových šoků, přičemž váhy závisí 
na závislosti na ropě a promítání kurzu do cen. Graf 3 ukazuje velmi silnou korelaci mezi 
tímto indikátorem a inflačním vývojem. Graf tedy dokumentuje, že inflační diferenciály 
mohou vzniknout jako důsledek rozdílné citlivosti vůči externím šokům (např. větší 
závislost na ropě) a rozdílné intenzity těchto šoků (např. větší kurzový šok u některých zemí).  
Odlehlou polohu Belgie v grafu lze patrně vysvětlit tím, že ve sledovaném období došlo ke 
snížení regulovaných cen.  
  
Graf 3 – Inflace a „citlivost vůči externím šokům“ zemí eurozóny, 1999 – 2002 

 
Zdroj: ECB (2003, str. 29) 
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Dalším typem „šoků“, jejichž transmise do inflace se může v různých zemích lišit, jsou 
změny úrokových sazeb ECB, tj. rozdílný transmisní mechanismus měnové politiky. 
Změny sazeb se mohou promítat s různou rychlostí a intenzitou do inflace a tím i přispět 
k šíření inflačních diferenciálů. Toto promítání je funkcí mnoha faktorů, které jsou zpravidla 
v literatuře popsány zejména jako úrokový (tzv. interest rate channel) a úvěrový kanál (tzv. 
credit channel) a kanál aktiv (tzv. asset price channel). Příkladem může být, že změny sazeb 
budou působit s vyšší intenzitou (jak na výstup, tak na inflaci) v zemích, kde jsou ekonomické 
subjekty více zadlužené.  
 
Inflace v zemích eurozóny se liší i z cyklických důvodů. Graf 4 dokumentuje dvěma 
způsoby vliv cyklické pozice na inflaci. Levý obrázek poukazuje na pozitivní vztah mezi 
průměrným růstovým diferenciálem a změnou inflačních diferenciálů1, zatímco pravý graf 
prezentuje obdobný vztah mezi kumulovanou výstupovou mezerou a mírou inflace. Tento 
vliv nesladěnosti cyklů na inflační diferenciály je patrný i v rozdílném vývoji růstu mezd, 
úvěrů  
a nezaměstnanosti. Dalším cyklickým faktorem je i rozdílný impulz národních fiskálních 
politik na domácí inflaci, např. fiskální politika v Irsku a Řecku byla v posledních letech 
relativně expanzivní.   
 
Graf 4 – Inflace a růst HDP (resp. velikost výstupové mezery) v eurozóně, 1999 –  2002 

 
Zdroj: ECB (2003, str. 36) 
 
Rovněž konvergence cen v obchodovatelném sektoru ovlivňuje inflační diferenciály. I když 
se po implementaci evropského jednotného trhu v minulém desetiletí rozdíly v cenových 
hladinách snížily, rozdíly nadále přetrvávají. Např. cenová hladina obchodovatelného zboží 
v Portugalsku dosahuje okolo 80% průměru eurozóny, zatímco u Finska dosahuje 120%. Tyto 
rozdíly v cenových hladinách jsou podmíněny konkurenceschopností, efektivností politiky 
hospodářské soutěže a již výše zmiňovanou otevřeností ekonomik. Studie Evropské komise 
(2002a) identifikovala následující oblasti determinující rozdíly v cenových hladinách 
obchodovatelného sektoru: nepřímé zdanění, struktura distribučních sítí, nedostatek 

                                                           
1  Cyklickou pozici ekonomiky zachycuje výstupová mezera – viz výsledky v pravém grafu – a nikoliv jen 

samotná výše hospodářského růstu. Růstový diferenciál může odrážet mj. i dlouhodobou konvergenci a její 
vztah ke konvergenci cenové. Ovšem odhad výstupové mezery je více nejistý než odhad růstu HDP, a proto 
prezentujeme i levý graf jako jistou „citlivostní“ analýzu.   
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konkurence na trhu a neefektivní sektor obchodovatelných služeb. Rovněž přetrvávající 
fragmentace jednotného trhu hraje svoji roli (European Commission, 2002b). 
 
Dalším faktorem inflačních diferenciálů je nerovnoměrný růst cen v sektoru 
neobchodovatelného zboží, ke které podle Balassa-Samuelsonova (BS) modelu dochází 
v důsledku rozdílného růstu produktivity mezi obchodovatelným a neobchodovatelným 
sektorem.2 Výsledný pozitivní inflační diferenciál lze dle modelu interpretovat jako 
„rovnovážný“, jelikož k němu dochází pouze v sektoru neobchodovatelného zboží a tím 
pádem neohrožuje konkurenceschopnost ekonomiky. Kvantifikace BS efektu není přímočará 
a existující studie poskytují relativně širokou škálu inflačních měr implikovaných BS 
efektem. Přesto studie ukazují, že inflace v zemích jako Portugalsko nebo Řecko by měly 
vykazovat reálnou apreciaci vůči eurozóně. Na druhou stranu Irsko během let 1987 – 1999 
reálně neapreciovalo (ECB, 2003). Studie ECB (2003) porovnala skutečné inflační 
diferenciály s diferenciály implikovanými BS efektem (počítanými jako průměr BS efektů 
z existujících empirických studií) za období 1995 – 2002 a nalezla, že BS efekt vysvětluje 
pouze část skutečných diferenciálů. 
 
Důvody přetrvávání  inflačních diferenciálů v eurozóně  
V předchozí části jsme shrnuli důvody vzniku inflačních diferenciálů, v této kratší části 
diskutujeme důvody přetrvávání inflačních diferenciálů.  
 
Je pochopitelné, že pokud budou přetrvávat důvody vzniku inflačních diferenciálů (např. 
výchozí nižší cenová hladina), pak budou přetrvávat i inflační diferenciály. I kdyby ovšem 
tyto „exogenní“ faktory inflačních diferenciálů teoreticky zcela pominuly, inflační 
diferenciály by přesto nadále jistou dobu přetrvávaly. Zde lze jmenovat dva základní faktory: 
dočasný efekt rozdílných reálných sazeb a reálného kurzu při jednotné měnové politice  
a adaptivní očekávání ekonomických subjektů. 
 
Předchozí inflační diferenciály vedou k rozdílným reálným úrokovým mírám. Při jednotné 
měnové politice pak nízké/vysoké reálné úroky mají transitorní expansivní/restriktivní účinky 
na domácí poptávku (analogické argumenty lze uvést i pro reálné měnové kurzy). Např. 
MacDonald a Wojcik (2004) zastávají názor, že inflační diferenciály jsou v eurozóně 
stimulovány jednotnou měnovou politikou, což také dle autorů vysvětluje úvěrové boomy, 
které vznikají následkem příliš nízkých reálných sazeb v některých zemích. Argument autorů 
je ale oslabován faktem, že reálné úrokové míry jsou pro ekonomickou aktivitu často 
důležitější ex ante (např. investice jsou funkcí očekávaných reálných sazeb a nikoliv dnešních 
sazeb), než-li ex post. Lze se domnívat, že diferenciály v ex ante reálných sazbách jsou 
výrazně menší než ex post.  
 
Na druhou stranu, pokud si významná část ekonomických subjektů z různých důvodů vytváří 
inflační očekávání na základě minulé či současné inflace (tzv. adaptivní očekávání), tak se 
tyto subjekty mohou rozhodovat spíše dle „ex post reálných sazeb“. Studie Angeloni  
a Ehrmann (2004) ukazuje, že hlavní faktor, který napomáhá přetrvávání inflačních 
diferenciálů, je právě inflační persistence (tj. nakolik minulá inflace ovlivňuje současnou po 
odstranění vlivu veškerých šoků). Jak sami autoři poznamenávají, otázkou je, co ovlivňuje 
míru inflační persistence, zda-li to je adaptivní očekávání nebo strukturální důvody. 
Každopádně pokud je inflace persistentní, budou mít inflační diferenciály tendenci přetrvávat 
jistou dobu i po pominutí původních šoků.  
                                                           
2  Zde je vhodné připomenout, že BS efekt nevysvětluje zdroje rozdílných temp produktivit a také, že ke 

konvergenci reálných důchodů může docházet bez BS efektu (viz ECB (2003), str. 33). 
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Role hospodářské politiky v ovlivňování inflačních diferenciálů v měnové unii 
Role měnové politiky v omezování výše inflačních diferenciálů je velmi omezená. Jednotná 
měnová politika neumí adekvátně reagovat na vývoj inflačních diferenciálů uvnitř eurozóny, 
pouze může svými měnověpolitickými instrumenty působit na celkovou míru inflace. Dle 
ECB (2003), udržování inflace eurozóny pod, ale blízko 2 % je dostatečné na to, aby se 
všechny ekonomiky eurozóny vyhnuly případné deflaci (pouze finská inflace byla 4 měsíce 
po sobě v roce 2004 negativní).    
 
Inflační diferenciály ale mohou být ovlivňovány fiskální a strukturální politikou. 
Opatření strukturální politiky by měla být cílena zejména na omezování mzdových  
a cenových rigidit. Ceny a mzdy by tak reagovaly pružněji na vzniklé šoky a tím by se 
v delším období snížila persistence inflačních diferenciálů (zpočátku by inflační diferenciály 
mohly i vzrůst, pokud by některé země prováděly strukturální reformy rychleji než jiné země 
anebo pokud by v reformované ekonomice došlo ke krátkodobému výkyvu v agregátní 
poptávce a tedy k přechodnému přehřátí). Fiskální politika, vzhledem k časovým prodlevám 
v implementaci, je málo účinná v ovlivňování krátkodobého inflačního vývoje. Přesto ale 
fiskální politika zůstává jedním z nástrojů, které ovlivňují inflaci během cyklu.   
 
Aplikace na ČR 
Všechny výše popsané determinanty inflačních diferenciálů patrně ovlivňují míru inflace  
i v ČR. Česká ekonomika je relativně otevřená a lze očekávat silné promítaní kurzu do cen. 
Svoji roli bude hrát i konvergence cen v obchodovatelném sektoru. BS efekt na datech z let 
1994 – 2001 se nejevil velmi významný pro inflační dynamiku v ČR (viz Flek et al. (2002)), 
v posledních letech se však mohla tato situace změnit. Rovnovážná reálná apreciace je 
odhadována na zhruba 3 % ročně s mírně klesající tendencí. Vzhledem k tomu, že rovnovážná 
inflace (po vstupu do eurozóny) v ČR bude zřejmě vyšší než v eurozóně, lze očekávat, že 
nižší reálné úrokové sazby mohou přispět k jisté propagaci inflačních diferenciálů.  
 
Kvantifikace vlivu jednotlivých faktorů na formování míry inflace pro českou ekonomiku 
ovšem není jednoduchá, i z toho důvodu, že existující studie aplikované na českou ekonomiku 
se nezaměřují přímo na analýzu inflačních diferenciálů. Výchozím krokem pro tuto 
kvantifikaci by mohlo být využití odhadů práce Honohan a Lane (2003). Tito autoři se 
pokouší determinovat vliv jednotlivých faktorů na míru inflace ve vzorku zemí eurozóny 
s ročními údaji z let 1999 – 2001, tedy za období, kdy již země neměly vlastní měnovou 
politiku, která by mohla na vývoj inflace reagovat. Nalézají, že v jejich vzorku pozorování 
odchylují inflaci v dané zemi o 1 p.b. nad průměrnou dvouprocentní inflaci v eurozóně tyto 
faktory (ostatní faktory nebyly statisticky významné): 
(a) znehodnocení nominálního efektivního kurzu (NEER) za poslední rok o 3,5 %, 
(b) průměrná výstupová mezera za poslední rok ve výši 4,5 %, 
(c) cenová hladina v minulém roce o 33 % nižší než průměr eurozóny. 
 
Pokud bychom vzali nejaktuálnější dostupné hodnoty těchto tří faktorů pro ČR za poslední 
rok za předpokladu, že by výše odhadnuté vztahy platily i pro českou ekonomiku, implikovalo 
by to, že současná inflace by se měla pohybovat zhruba na úrovni 1,7 % (NEER zhodnotil od 
5/2004 do 5/2005 o 5,5 %, tj. příspěvek –1,5 p.b. k výchozí inflaci 2 %, výstupová mezera dle 
QPM v prvním čtvrtletí 2005 0,7 %, tj. příspěvek -0,2 p.b., cenová hladina finální spotřeby 
dle údajů z Eurostatu pro rok 2003 je o asi 46 % nižší než průměr eurozóny, tj. příspěvek  
+1,4 p.b.; celkově tedy 2-1,5-0,2+1,4=1,7 %). Jestliže by NEER byl konstantní a výstupová 
mezera se uzavřela, inflační diferenciál by byl určen nižší cenovou hladinou v ČR  
a implikoval by v současnosti míru inflace zhruba na úrovni 3,4 %. 
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