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agregáty, inflací a HDP. 
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I. SHRNUTÍ 
 
I.1  Předpoklady a počáteční podmínky prognózy 
 
Očekávaný vývoj vnějšího prostředí je jedním ze základních předpokladů prognózy. Pro tento 
účel ČNB standardně využívá zejména publikaci Consensus Forecasts, shrnující předpovědi 
řady zahraničních analytických týmů. Aktuální referenční scénář vychází z dubnových dat 
této publikace a z tržních informací platných v den jejího zjišťování.1 Na základě těchto 
informací se hodnocení zahraničního působení na vývoj české ekonomiky posunulo mírně 
proinflačním směrem. 

V porovnání s lednovou prognózou obsahuje nový referenční scénář několik změn spojených 
s očekávanou změnou sazby DPH v SRN od začátku roku 2007. Podle nového výhledu 
spotřebitelská inflace v SRN zrychlí z letošních 1,6 % na 2,3 % v roce 2007. Vzhledem ke své 
příčině by však tato vyšší inflace neměla vytvářet tlak na zvýšení dovozních cen do ČR. 
Zvýšen byl ale též očekávaný meziroční růst cen německých výrobců, a to na 3,8 % v roce 
2006 a na 1,9 % v roce 2007. Výhled růstu německého HDP, který v prognostickém aparátu 
aproximuje vývoj ekonomik hlavních obchodních partnerů ČR, byl v souvislosti s budoucí 
změnou DPH také přehodnocen. Očekávaný pozitivní dopad daňové změny na spotřebu  
v roce 2006 v důsledku předzásobení spotřebitelů se projeví v mírně vyšším než doposud 
očekávaném tempu růstu německého HDP v roce 2006 na úrovni 1,7 %, zatímco v roce 2007 
je očekáván výrazný propad spotřeby a odpovídající zpomalení ekonomického růstu na 1,0 %.  

Výhled cen ropy byl v důsledku jejich přetrvávající vysoké úrovně přehodnocen směrem 
nahoru. Průměrná cena uralské ropy byla v prvním čtvrtletí 2006 o 9 % vyšší, než 
předpokládala lednová prognóza, a dosáhla 57,8 USD/barel. Nový výhled předpokládá 
setrvání cen na vysokých úrovních v první polovině letošního roku, následované pozvolným 
poklesem a stabilizací kolem úrovně 53 USD/barel. Dolarová cena benzínu2 by měla po růstu 
v nejbližším čtvrtletí do konce roku poklesnout, v roce 2007 by však mělo znovu dojít 
k relativně výraznému růstu až na 670 USD/t.     

Očekávané jednoleté úrokové sazby v eurozóně se od minulé prognózy posunuly dále směrem 
nahoru po celém horizontu předpovědi a referenční scénář tak očekává postupný růst sazby 
1R Euribor až k hodnotě 3,8 % na konci roku 2007. Očekávané hodnoty kurzu USD/EUR 
odrážejí mírné oslabení dolaru v prvním čtvrtletí 2006 při zachování předpokladu jeho další 
pozvolné depreciace. 
 
Vedle předpokladů o zahraničním ekonomickém vývoji je významným exogenním vstupem 
prognózy i předpoklad o působení domácí fiskální politiky. Na základě nových informací 
obsažených v jarních notifikacích Evropské komisi bylo částečně přehodnoceno očekávání  
o budoucím hospodaření veřejných rozpočtů. Odhad deficitu schodku veřejných financí 
v metodice ESA95 byl pro oba prognózované roky zvýšen, a to na 2,4 % HDP v roce 2006  
a 3 % HDP v roce 2007. V souvislosti s tím došlo k přehodnocení odhadu vlivu fiskální 
politiky na ekonomickou aktivitu a prognóza tak pro oba roky očekává mírně vyšší pozitivní 
                                                           
1   Pro stanovení referenčních trajektorií některých ekonomických veličin, které vstupují do prognózy, ale jejichž 

předpovědi nejsou v publikaci Consensus Forecasts obsaženy, je očekávaný vývoj odvozen z tržních 
kontraktů ke dni zjišťování referenční publikace. Jedná se o výhled sazeb 1R Euribor a výhled dolarových 
cen benzínu. 

2   Od dubnové prognózy jsou očekávané dolarové ceny benzínu součástí vnějších předpokladů. Tyto ceny jsou 
odvozeny ze swapových kontraktů na burzách ARA (Amsterdam-Rotterdam-Antverpy). 
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příspěvek k růstu ekonomiky oproti lednové predikci. Na horizontu prognózy nadále není 
očekáván výraznější dodatečný fiskální impulz z titulu přílivu peněz z fondů Evropské unie. 
 
Dalším faktorem determinujícím vyznění prognózy je předpoklad o rovnovážných hodnotách 
klíčových makroekonomických veličin, především reálných úrokových sazeb a reálného 
kurzu, a o tempu růstu inflaci nezrychlujícího ekonomického výstupu. Z těchto hodnot je 
odvozena aktuální pozice ekonomiky v rámci hospodářského cyklu a aktuální nastavení 
měnových podmínek. Vývoj rovnovážných veličin zároveň představuje rámec základního 
směřování prognózy. Stanovení počátečních podmínek prognózy a hodnot rovnovážných 
veličin vychází mimo jiné z analýzy údajů o minulém a aktuálním vývoji ekonomické 
aktivity, inflace, kurzu a úrokových sazeb. Tato analýza využívá vzájemných vazeb mezi 
uvedenými veličinami tak, jak je vnímá prognostický aparát ČNB. 
 
Odhad rovnovážných trajektorií reálných sazeb a reálného kurzu byl v lednové prognóze 
změněn. Aktuální prognóza zachovává směr původně provedeného posunu, na základě 
dodatečných analýz však došlo k mírné úpravě odhadu bez výrazného dopadu do vyznění 
prognózy. Upravený odhad ročního tempa rovnovážné reálné apreciace se pro současnost  
i celý horizont prognózy pohybuje poblíž 3,5 % s postupně mírně klesající tendencí. 
Rovnovážná roční reálná úroková sazba peněžního trhu leží mírně pod 1 % a na prognóze se 
rovněž pozvolna snižuje. V souvislosti s vysokými pozorovanými tempy růstu HDP při 
přetrvávající absenci poptávkových tlaků dochází oproti minulé prognóze ke zvýšení 
odhadovaného tempa růstu inflaci nezrychlujícího produktu na úroveň kolem 5,5 %. Na 
horizontu prognózy toto tempo postupně klesá, stále však zůstává nad předpokládanou 
dlouhodobě udržitelnou úrovní 4,5 %. 
 
Dynamický vývoj ekonomické aktivity vedl v minulých čtvrtletích k rychlému uzavírání 
mezery výstupu a ekonomika se v současnosti nachází nepatrně nad hranicí inflaci 
nezrychlujícího produktu. Na počátku roku 2006 zůstává růst HDP tažen čistými vývozy,  
i když předstih dynamiky vývozů před dovozy se snižuje, a zároveň dochází i k oživení 
investiční poptávky. Dynamika spotřeby domácností se prozatím zásadně nemění. Prognóza 
předpokládá mírné oživení meziročního růstu spotřeby vlády. 
 
Spotřebitelské ceny rostly v prvním čtvrtletí 2006 v souladu s prognózou. Jejich vývoj byl 
nadále ve znamení protisměrného působení cen energií a ostatních nákladových faktorů, 
výrazně protiinflačně působil kurz koruny. Dovozní ceny bez vlivu cen energií a s výjimkou 
března i ceny zemědělských výrobců pokračovaly v meziročních poklesech. Poloha 
ekonomiky v hospodářském cyklu působila na inflaci zhruba neutrálně. 
 
Nastavení reálných měnových podmínek v 1. čtvrtletí 2006, které ovlivňuje průběh 
hospodářského cyklu v následujících čtvrtletích, lze charakterizovat v souhrnu jako mírně 
přísné, což je především odrazem zpřísnění kurzové složky na počátku roku 2006. Působení 
úrokové složky je vnímáno jako neutrální až slabě uvolněné již několik čtvrtletí.  
 
 
I.2 Vyznění prognózy 
 
Současná prognóza částečně mění pohled na předpokládaný vývoj ekonomického růstu, jeho 
struktury a výstupové mezery v letech 2006 a 2007. Za touto změnou stojí v prvé řadě 
nečekaně rychlá dynamika ekonomické aktivity v posledních čtvrtletích, která se promítla do 
zvýšení odhadované trajektorie růstu inflaci nezrychlujícího produktu a částečně i do 
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přehodnocení počáteční mezery výstupu z mírně záporné na mírně kladnou. Prognózu dále 
ovlivnily změny výhledu zahraničního ekonomického vývoje a domácí fiskální politiky  
a změny působení reálných měnových podmínek. V nejbližším období bude proti 
nastartované dynamice HDP z konce roku 2005 a vlivu mírně uvolněné fiskální politiky 
působit vliv zpřísněné kurzové složky měnových podmínek a nadále slabé zahraniční 
poptávky. Ty přispějí k zastavení tendence dalšího otevírání mezery výstupu do kladných 
hodnot. Ve druhé polovině prognostického horizontu bude na urychlování ekonomického 
růstu působit zejména postupné uvolňování reálného kurzu a fiskální politiky, které bude jen 
částečně tlumeno nadále slabou zahraniční poptávkou. Mezera výstupu tak na horizontu 
prognózy zůstane v blízkosti neutrálních hodnot. Tomuto vývoji odpovídají průměrná tempa 
reálného růstu HDP 6,1 % v roce 2006 a 5,4 % v roce 2007. 
 
Spotřeba domácností bude v následujících čtvrtletích pozitivně ovlivněna cyklickým vývojem 
na trhu práce. I přes tlumící účinky zaměstnávání osob s nižšími mzdovými nároky  
a zpomalování růstu zaměstnanosti ke konci prognózovaného období bude docházet 
k postupnému zvyšování růstu mezd a platů v podnikatelském sektoru. Výrazný růst transferů 
v roce 2007 přispěje k dalšímu zrychlení disponibilního důchodu. V reálném vyjádření však 
bude růst disponibilního důchodu tlumen vyšší inflací. Zpožděné působení uvolněné úrokové 
složky měnových podmínek se odrazí v poklesu hrubé míry úspor na úroveň blízko 7 %  
a umožní tak růst reálných spotřebitelských výdajů o 2,8 % v roce 2006 a o 2,9 % v roce 
2007. Prognóza spotřeby vlády nebyla v souvislosti s novým výhledem vývoje veřejných 
rozpočtů výrazněji přehodnocena. V reálném vyjádření poroste tempem 1 % v roce 2006  
a poklesne o 0,4 % v roce 2007. 
 
V dynamice hrubé tvorby fixního kapitálu dojde k oživení. V soukromém sektoru bude 
zvýšení investiční aktivity podporováno dalším přílivem přímých zahraničních investic. 
Postupné zpřísňování reálných úrokových sazeb bude dynamiku ke konci prognózovaného 
období mírně zpomalovat. V obou letech je očekáván i kladný příspěvek investičních výdajů 
veřejného sektoru. Hrubá tvorba fixního kapitálu vzroste o 6,8 % v roce 2006 a o 6,4 % v roce 
2007. 
 
Trendový růst exportní výkonnosti spojený s přílivem přímých zahraničních investic  
a souvisejícími změnami na nabídkové straně ekonomiky bude pokračovat i v letech 2006  
a 2007, i když v menší míře než v roce 2005. Mírný růst zahraniční poptávky napomůže 
udržení tempa růstu reálných vývozů v roce 2006 nepatrně nad 10 % i při vlivu přísnějšího 
reálného kurzu. Postupné uvolnění kurzu naopak nebude plně kompenzovat ochlazení 
zahraniční konjunktury v roce 2007 a růst reálných vývozů mírně zpomalí na 9,5 %. Tempo 
růstu reálných dovozů se bude zvyšovat v souvislosti s rychlejší dynamikou domácí poptávky, 
větší zrychlení bude ale tlumeno trendovým snižováním dovozní náročnosti agregátní 
poptávky. Tempa růstu 8,1 % v roce 2006 a 8,9 % v roce 2007 se budou přibližovat tempu 
růstu reálných vývozů, přesto bude nadále docházet ke snižování deficitu čistého vývozu ve 
stálých cenách. 
 
Prognóza předpokládá především v roce 2006 tlaky na mírnou korekci předchozího posílení 
měnového kurzu, plynoucí z negativního úrokového diferenciálu vůči zahraničním sazbám při 
vyšší domácí inflaci. Tyto tlaky budou v závěru prognózovaného období převáženy vlivem 
dlouhodobého rovnovážného zhodnocování reálného kurzu a obnoví se tendence k mírnému 
posilování koruny. 
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Prognózovaný vývoj inflace je dán souběhem vývoje poptávkových tlaků vyplývajících 
z reálné ekonomické aktivity, dovezené inflace a ostatních nákladových faktorů. Predikce 
inflace pro oba roky 2006 a 2007 byla mírně snížena. Při naplnění lednové prognózy na první 
čtvrtletí tohoto roku je to důsledkem zejména protiinflačního vlivu posílení měnového kurzu  
a snížení prognózy dovozních cen a cen potravin, které nebude převáženo vyšším růstem cen 
pohonných hmot a ve srovnání s minulou prognózou nepatrně vyšším proinflačním 
působením reálné ekonomiky. Ve zbytku roku 2006 se bude inflace pohybovat mírně pod 
úrovní 3 %. Na horizontu měnové politiky leží nejprve v těsné blízkosti bodového inflačního 
cíle, poté však roste nad něj. 
 
Spotřebitelská inflace bude v následujících dvou letech primárně ovlivněna růstem 
regulovaných cen a dopadem změn nepřímých daní (harmonizační změny spotřebních daní na 
tabákové výrobky). Celkový příspěvek administrativních vlivů, tedy změn nepřímých daní  
a regulovaných cen, k meziroční inflaci dosáhne koncem roku 2006 výše 2 procentních bodů 
a na konci příštího roku 1,8 procentního bodu.  Korigovaná inflace bude pozvolna zrychlovat 
v důsledku růstu inflačních očekávání při současném odeznění protiinflačního 
působení poptávky a měnového kurzu. Stejně jako v minulé prognóze je uplatněn předpoklad 
pouze částečného promítání sekundárních dopadů růstu cen energií a regulovaných cen do 
ostatních cenových okruhů. Postupně bude zrychlovat též růst cen potravin. Průměrné tempo 
inflace v roce 2006 dosáhne 2,7 % a v roce 2007 se zvýší na 3,4 %. 
 
Na primární dopady nepřímých daní, jejichž vliv je výrazný zejména v roce 2007, kdy 
dosahuje téměř 1 procentního bodu, je standardně aplikován institut výjimek. Po očištění  
o tyto vlivy zůstává inflace, na kterou měnová politika reaguje, v horizontu měnové politiky 
pod bodovým inflačním cílem. Na konci roku 2007 se pak k němu pozvolna blíží. 
 

S makroekonomickou prognózou a jejími předpoklady je konzistentní nejprve stabilita  
a následně postupný růst úrokových sazeb.  

 
Graf: Prognóza inflace 
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Aktuální prognóza a její změny oproti 1. SZ 2006 
I. 1Q2006 4. SZ 1. SZ

Mezera výstupu 0,2 -0,3
RIR gap (příspěvek do RMCI gap) -0,1 -0,1
RER gap (příspěvek do RMCI gap) 0,3 0,0
RMCI gap 0,2 -0,1

II. 2Q2006 3Q2006 4Q2006 1Q2007 2Q2007 3Q2007
4. SZ 2,7 2,6 2,4 2,8 3,0 3,8
1. SZ 2,8 2,8 2,7 3,1 3,3 4,0
4. SZ -0,1 -0,3 -0,3 -0,1 0,1 0,3
1. SZ -0,4 -0,3 -0,3 -0,1 0,0 0,1
4. SZ 6,3 5,9 5,2 5,0 5,3 5,6
1. SZ 3,8 3,7 3,7 4,0 4,2 4,3
4. SZ 2,1 2,4 2,7 2,8 3,2 3,6
1. SZ 2,3 2,5 2,8 2,8 3,0 3,2

III. 2006 2007
4. SZ 5,8 6,6
1. SZ 5,9 6,0
4. SZ 3,1 3,5
1. SZ 3,5 2,9
4. SZ 9,2 9,0
1. SZ 9,3 9,2
4. SZ -2,2 -1,5
1. SZ -2,0 -1,5

*/ Registrovaná míra nezaměstnanosti (průměr za období)

Průměrná nom. mzda ve sled. org.  

Průměrná reálná mzda ve sled. org.  

Míra nezaměstanosti*

BÚ/HDP v b.c. 

CPI

Mezera výstupu

HDP

Implikované sazby

 
 
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.  
 
 
 
I.3  Alternativní scénáře 
 
Rizika základního scénáře identifikovaná při zpracování prognózy jsou vnímána jako zhruba 
vyvážená. Při zpracování prognózy nebyl identifikován žádný plnohodnotný alternativní 
scénář, bylo nicméně zpracováno několik citlivostních analýz, týkajících se nejistot  
o krátkodobém vývoji měnového kurzu, nastavení počáteční mezery výstupu a výhledu 
zahraničních úrokových sazeb.  
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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 cen pohonných hmot, mezeru výstupu a tříměsíční 
úrokové sazby.  
 
Trajektorie úrokových sazeb konzistentní se základním scénářem prognózy leží na krátkém 
konci prognózy mírně níže než v 1. SZ 2006. Důvodem je nižší měnověpolitická inflace, tj. 
inflace, na kterou měnová politika reaguje. To je dáno především nižší prognózou cen 
potravin a importních cen. Naopak v závěru sledovaného období je prognóza úrokových sazeb 
vyšší v porovnání s minulou SZ. To reflektuje zejména vyšší očekávané zahraniční úrokové 
sazby. Stejným směrem působí i výraznější inflační tlaky za horizontem měnové politiky 
vyplývající z výše položené výstupové mezery v roce 2007.  
 
Při zahrnutí změny historických dat do minulé prognózy dochází k nižšímu než v lednu 
očekávanému růstu inflace především z důvodu nižších importních cen (vliv apreciace 
měnového kurzu) a cen potravin. Prognóza regulovaných cen, energií a korigované inflace 
bez PH se v 1.Q 2006 zhruba naplnila. Efekty exogenních veličin a NTF naopak působí 
směrem proinflačním a tlumí tak působení historických dat. Proinflační působení exogenních 
faktorů vyplývá především z posunu trajektorie sazeb 1R Euribor v roce 2006 i 2007 nahoru  
o cca 0,4 – 0,6 p.b. Tento posun vytváří v modelové logice tlaky na obdobný růst domácích 
úrokových sazeb a depreciaci kurzu. Na proinflačním působení exogenních faktorů se také 
podílí zvýšení cen ropy a v roce 2007 i vyšší zahraniční inflace (i po očištění vlivu změn DPH 
na vývoj inflace v SRN v roce 2007). Souhrnné působení uvedených faktorů je přesto mírně 
protiinflační, zejména při pohledu na korigovanou inflaci bez PH, a je zachyceno v řádku 
Efekty historických dat, exogenních faktorů a NTF.  
 
V oblasti dopadů změn nepřímých daní nedošlo k žádnému novému rozhodnutí, dosavadní 
vývoj odpovídá lednové prognóze, takže z tohoto titulu nedochází k žádným posunům (viz 
řádek Efekty daní).  
 
Ve směru mírného zvýšení prognózy inflace působí přehodnocení prognózy regulovaných cen 
(viz řádek Efekty regulovaných cen). Tento posun je způsoben očekávaným zvýšením cen 
zemního plynu a poplatků za telefonní linky. 
 
Ve srovnání s minulou prognózou došlo ke korekci odhadu rovnovážných trajektorií. 
V následujícím období předpokládáme poněkud rychlejší rovnovážnou reálnou apreciaci, 
mírně vyšší trajektorii rovnovážných reálných úrokových sazeb a mírně vyšší rizikovou 
prémii. Změna v nastavení rovnovážných veličin měla pouze zanedbatelný vliv na nastavení 
počátečních reálných měnových podmínek. Pokud zahrneme do simulací výše uvedené změny 
nastavení rovnovážných trendů, způsobí mírně nižší inflaci (viz Efekt rovnovážných 
trajektorií a počátečního stavu). Tento posun je výsledkem několika různě působících 
faktorů. Přehodnocení počáteční podmínky mezery výstupu působilo směrem proinflačním, 
ale bylo částečně kompenzováno přísnějším nastavením počátečních měnových podmínek 
vlivem posílení nominálního a tím i reálného kurzu. Vyšší rovnovážná reálná apreciace 
působila prostřednictvím apreciovanějšího nominálního měnového kurzu ve směru poklesu na 
ty složky inflace, kde převládají obchodovatelné komodity. Přitom docházelo současně ke 
zvyšování diferenciálu mezi inflací regulovaných cen, tj. neobchodovatelných složek 
(zvyšovaly se), a obchodovatelných složek (snižovaly se). Z hlediska změny prognózy 
úrokových sazeb pak tato skupina faktorů působila neutrálním směrem. Na jedné straně nové 
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rovnovážné veličiny mírně snižují prognózu inflace. Na straně druhé vyšší reálná rovnovážná 
úroková sazba znamená vyšší politicky neutrální sazbu a tím kompenzuje efekt nižší 
prognózy inflace.  
 
Souhrnný dopad expertních úprav posunuje prognózu celkové inflace mírně směrem dolů  
o zhruba 0,2 p.b. (viz Efekty expertních úprav). V aktuální prognóze došlo, jako ve 
dvou předešlých, ke snížení propagace vlivu nákladových faktorů do inflačních očekávání na 
polovinu standardní modelové kalibrace. To při očekávaném vyšším příspěvku nákladových 
faktorů k růstu inflace v podstatě znamená výraznější expertní úpravu protiinflačním směrem 
oproti 1. SZ. Dále byla provedena expertní úprava výhledu cen potravin působící rovněž 
protiinflačním směrem. Tato úprava spočívala v převzetí krátkodobé predikce na dvě čtvrtletí 
oproti standardnímu přebírání na jeden kvartál. 
 
Další expertní úpravou byl posun prognózy cen energií. Na kratším konci došlo k převzetí 
krátkodobé predikce na dvě čtvrtletí podobně jako u cen potravin. Počínaje třetím čtvrtletím 
prognózy byla modelová trajektorie cen pohonných hmot, která prozatím používá ceny ropy 
uralské, pomocí reziduí posunuta o rozdíl mezi krátkodobou prognózou cen pohonných hmot 
na bázi ropy uralské a cen benzínu na burzách ARA. Tato změna působí ve 3.Q 2006 směrem 
protiinflačním a v dalších čtvrtletích směrem proinflačním. Mírné zvýšení fiskálního impulzu 
v letech 2006 a 2007 zmírnilo celkově protiinflační působení expertních úprav. 
 
Oproti lednové prognóze došlo u jádrového predikčního modelu k jediné drobné úpravě. 
Vlivem vysokých temp růstu reálného HDP došlo ke zvýšení dlouhodobého tempa růstu 
inflaci nezrychlujícího produktu ze 4 na 4,5 %. Dopad této změny do prognózy je však nulový 
(viz řádek Efekt změny modelu).  
 
 
Celková meziroční inflace [%] 06q2 06q3 06q4 07q1 07q2 07q3 
Efekt změny modelu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Efekty historických dat, exogenních faktorů a 
NTF -0.1 -0.1 -0.2 -0.2 -0.2 0.0 
Efekty rovnovážných trajektorií a počátečního 
stavu -0.1 0.0 0.0 -0.1 -0.1 -0.2 
Efekty daní 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Efekty regulovaných cen 0.1 0.1 0.2 0.2 0.1 0.1 
Efekty expertních úprav 0.0 -0.2 -0.3 -0.2 -0.2 0.0 
Celkový posun oproti 1. SZ 2006 -0.1 -0.2 -0.3 -0.3 -0.3 -0.2 

     
 
  

Korigovaná meziroční inflace bez PH [%] 06q2 06q3 06q4 07q1 07q2 07q3 
Efekt změny modelu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Efekty historických dat, exogenních faktorů a 
NTF -0.2 -0.3 -0.5 -0.7 -0.6 -0.3 
Efekty rovnovážných trajektorií a počátečního 
stavu 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.1 -0.1 
Efekty daní 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Efekty regulovaných cen 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 
Efekty expertních úprav 0.0 0.0 -0.1 -0.1 -0.2 -0.2 
Celkový posun oproti 1. SZ 2006 -0.2 -0.3 -0.5 -0.8 -0.7 -0.5 
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Mezera výstupu [%] 06q2 06q3 06q4 07q1 07q2 07q3 
Efekt změny modelu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Efekty historických dat, exogenních faktorů a 
NTF -0.3 -0.5 -0.5 -0.5 -0.3 -0.2 
Efekty rovnovážných trajektorií a počátečního 
stavu 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 
Efekty daní 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Efekty regulovaných cen 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Efekty expertních úprav 0.0 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 
Celkový posun oproti 1. SZ 2006 0.3 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 
       
3 měsíční úroková sazba [%] 06q2 06q3 06q4 07q1 07q2 07q3 
Efekt změny modelu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Efekty historických dat, exogenních faktorů a 
NTF -0.2 -0.2 -0.1 0.0 0.2 0.4 
Efekty rovnovážných trajektorií a počátečního 
stavu 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Efekty daní 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Efekty regulovaných cen 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 
Efekty expertních úprav -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.2 -0.2 
Celkový posun oproti 1. SZ 2006 -0.2 -0.1 -0.1 0.0 0.2 0.4 
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II. MAKROEKONOMICKÁ PROGNÓZA 
 

II.1  Předpoklady o vývoji vnějšího prostředí 
 
Změny referenčních scénářů od poslední prognózy 
Nový referenční scénář (RS04) byl připraven na základě dubnového Consensus Forecasts 
(CF04). V porovnání s lednovou verzí (RS01) je v něm zapracován výhled změn spojených 
s očekávanou změnou sazby DPH v Německu od začátku roku 2007. V souvislosti s touto 
změnou by se spotřebitelská inflace v SRN měla zvýšit z letošních 1,6 % na 2,3 % v roce 2007 
(RS01 předpokládal pro rok 2007 pokles inflace na 1,5 %).3 Výhled růstu cen výrobců byl 
oproti RS01 přehodnocen také směrem nahoru z 2,5 % na 3,8 % pro rok 2006 a z 1,5 % na  
1,9 % pro rok 2007.  
 
Změna výhledu růstu HDP pro rok 2006 z 1,5 % na 1,7 % a pro rok 2007 z 1,4 % na 1,0 % 
odráží očekávaný pozitivní dopad daňové změny na spotřebu v roce 2006 v důsledku 
předzásobení spotřebitelů, zatímco v roce 2007 se očekává výrazný propad spotřeby.  
 
Rostoucí sazby Euribor a možnost dalšího zvýšení základní sazby ECB se odrazilo v tržních 
očekáváních. Trajektorie implikovaných jednoletých sazeb se oproti RS01 posunula po celém 
horizontu o 0,6 p.b. výše a na konci horizontu předpovědi by sazba měla dosáhnout 3,8 %.  
 
Výhled ceny ropy WTI se oproti lednové prognóze posunul nahoru. V prvním čtvrtletí 2006 se 
ceny ropy pohybovaly nad úrovní 60 USD/b a přetrvávající vysoké ceny se odrazily na 
očekáváních. Ceny ropy WTI i ropy Ural by tak měly jen mírně klesat v horizontu jednoho 
roku na úroveň 59,3 USD/b., resp. 52,4 USD/b. Do referenčního scénáře nově zahrnujeme 
cenu benzínu odvozenou ze swapových kontraktů na burze ARA (Amsterdam, Rotterdam, 
Antverpy).4 Očekávaná cena benzínu by měla do konce roku sice také poklesnout, ale v roce 
2007 by se měla pohybovat opět okolo 670 USD/t, což je o 13 % více než průměr za  
1. čtvrtletí 2006. 
 
V prvním čtvrtletí 2006 byla průměrná hodnota kurzu USD/EUR o 1 % depreciovanější, než 
předpokládal RS01. Nový výhled očekává do konce roku 2007 (téměř shodně s RS01) 
postupnou depreciaci dolaru až na úroveň 1,27 USD/EUR ve 4.Q 2007. 

                                                           
3  Vzhledem ke své příčině by však tato vyšší inflace neměla vytvářet tlak na zvýšení dovozních cen do ČR 

(zapracování této informace do základního scénáře prognózy je popsáno v kapitole II.4). Čtvrtletní profil 
meziroční inflace byl oproti aktualizovanému scénáři na základě CF03 prezentovaném ve 3. SZ upraven  
a největší dopad změny DPH do německé inflace je očekáván v 1.Q 2007. 

4    Pro podrobnosti viz kapitola II.4. 
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(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 %)

(rozdíl v p.b.)                  CPI v SRN               (mzr. růst v %)  (rozdíl v p.b.)                 PPI v SRN             (mzr. růst v %)
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Efektivní ukazatele zahraničního vývoje 
Výhled růstu efektivního ukazatele HDP v původních zemích EU se s novou předpovědí CF04 
prakticky nemění, oproti 1. SZ je však vyšší zejména ve druhé polovině roku 2006 cca o čtvrt 
procentního bodu. Inflace podle očekávání poklesla a předpověď pro zbytek roku 2006 se 
posouvá nepatrně dolů, rozdíl oproti 1. SZ je však zanedbatelný. 
 
V nových zemích EU se mírně zvýšil oproti 1. SZ očekávaný růst v prvních třech čtvrtletích 
2006 (v průměru asi o čtvrt procentního bodu), v delším horizontu se výhled nezměnil. Inflace 
se vyvíjela podle předpokladů a její očekávaná trajektorie se rovněž nemění.  
 

Efektivní ukazatele růstu HDP a spotřebitelské inflace (% mzr., vč. předpov. Consensus Forecasts)
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Efektivní kurz za poslední měsíc korigoval předchozí mírné oslabení jak v nominálním, tak 
reálném vyjádření. Jeho předpověď na základě Foreign Exchange Consensus Forecasts se 
opět mírně posunula vzhůru. Rozdíl oproti předpovědi ČNB5 se tak prohloubil zejména na 
přelomu let 2006/7. 
 
Vůči koši středoevropských měn koruna pokračovala v rychlé apreciaci, což bylo při stagnaci 
slovenské koruny dáno především oslabením zlotého a forintu. Nová předpověď Foreign 
Exchange Consensus Forecasts tak byla poměrně značně přehodnocena směrem k větší 
apreciaci koruny, ovšem vůči 1. SZ je rozdíl minimální, neboť minulý Consensus Forecasts 
naopak odhad zhodnocování koruny snižoval.  
                                                           
5   Do výpočtu efektivních kurzů vstupuje i kurz CZK/EUR a u reálného kurzu i česká inflace. Jejich predikce je 

k dispozici jak ze strany ČNB, tak z materiálů CF. Proto je výhled efektivních kurzů založen alternativně jak 
na předpovědi ČNB, tak předpovědi CF. 
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Efektivní kurzy (rok 2000 = 100, růst = apreciace, předpověď ČNB - plná čára, předpověď CF - tečkovaná čára)
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Eurozóna a Německo 
HDP v eurozóně vzrostl za celý rok 2005 o 1,4 %, což představuje mírné zpomalení oproti 
1,8 % v roce 2004. Mezikvartální růst ve 4. čtvrtletí 2005 (0,3 %) oproti předcházejícímu 
čtvrtletí mírně zpomalil zejména vlivem poklesu spotřeby domácností a záporného příspěvku 
zahraničního obchodu. V roce 2006 je však očekáváno zrychlení ekonomické aktivity, které 
bude podporováno pokračujícími příznivými ekonomickými a finančními podmínkami  
a doprovázeno zlepšením situace na pracovním trhu. CF04 odhaduje růst HDP v roce 2006 ve 
výši 2,0 %, přičemž poslední makroekonomická predikce ECB počítá s růstem 2,1 %. 
Indikátor ekonomického sentimentu Evropské komise vzrostl v březnu na bezmála pětileté 
maximum a optimistický je také index nákupních manažerů. Průmyslová produkce v lednu 
meziročně vzrostla o 2,3 %. Sezónně očištěná míra nezaměstnanosti v únoru poklesla na 
čtyřleté minimum (8,2 %). Spotřebitelské ceny vzrostly v únoru meziročně o 2,3 % a jsou tak 
mírně nad svým dlouhodobým průměrem 2,2 %. Výrazně rychleji rostly v únoru ceny 
výrobců (5,4 %), což je nejvyšší růst za posledních pět let. 

Růst HDP v Německu zpomalil v roce 2005 na 0,9 %. V letošním roce je však očekáváno 
zrychlení hospodářského růstu (CF04 1,7 %) v důsledku přesunů spotřebitelských výdajů 
v souvislosti se zvýšením DPH v následujícím roce. Podnikatelská důvěra v Německu podle 
indexu Ifo v březnu vzrostla na patnáctileté maximum (105,4). Nárůst důvěry byl široký, 
založený současně na zpracovatelském průmyslu, maloobchodu a stavebnictví. Růst HDP byl 
v posledních letech tažený zejména exportně orientovaným průmyslem a proto je 
povzbuzující, že zlepšení podnikatelského sentimentu není omezeno pouze na exportéry. 
Indikátor ekonomického sentimentu Evropské komise pro Německo v březnu vzrostl na 
pětileté maximum. Také spotřebitelská důvěra vzrostla, neboť pracovní trh jeví známky 
stabilizace. Míra inflace spotřebitelských cen poklesla v březnu na 1,9 %. Ceny výrobců 
naopak od října postupně zrychlovaly až na únorových 5,9 % meziročně. 
 
Spojené státy 
Tempo růstu HDP v roce 2005 zpomalilo na 3,5 % z předchozích 4,2 % v roce 2004. 
Zpomalení v posledním čtvrtletí 2005 bylo způsobeno zejména stagnací výdajů na spotřebu 
zboží dlouhodobé spotřeby a poklesem vládních výdajů. Růst v letošním roce je podle CF04 
odhadován na 3,3 %, což je stále v blízkosti dlouhodobého trendu (3,5 %). Předstihové 
indikátory průmyslové produkce naznačují pozitivní výhled a v letošním roce se očekává 
zrychlení růstu průmyslové produkce na 4,0 %. Indikátor spotřebitelské důvěry University  
of Michigan vzrostl v březnu na 88,9 z 86,7 v předchozím měsíci. Zaměstnanost vzrostla  
v březnu nad očekávání trhu, a to především ve službách, zatímco průmysl zaznamenal pokles 
zaměstnanosti. Současně se zdá, že inflační tlaky jsou pod kontrolou. Spotřebitelská inflace 
poklesla v únoru na 3,6 % a růst cen energií a ostatních komodit měl prozatím pouze mírný 
dopad do jádrové inflace. Navíc pokračující růst produktivity tlumil jednotkové mzdové 
náklady a inflační očekávání zůstávají mírná.  
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Ve 4. čtvrtletí 2005 dosáhl deficit běžného účtu 7 % HDP a výrazná vnější ekonomická 
nerovnováha bude pravděpodobně pokračovat také v letošním roce. Financování vnějšího 
deficitu Spojených států pokračovalo v posledních měsících hladce i přes mírný pokles 
nákupů amerických dlouhodobých dluhopisů zahraničními investory. 

V souladu s očekáváním zvýšil Fed v březnu, od poloviny roku 2004 již po patnácté v řadě, 
základní úrokovou sazbu na 4,75 % a současně nevyloučil možnost jejího dalšího zvýšení. 
V doprovodném prohlášení bylo uvedeno, že současný ekonomický růst zůstává silný, ale 
pravděpodobně zvolní k více udržitelné úrovni. Zpomalení v posledním čtvrtletí 2005 bylo 
podle vyjádření Fedu způsobeno pouze dočasnými a specifickými faktory.  
 

Středoevropský region 

Růst polského HDP dosáhl v roce 2005 3,2 %, přičemž růst ve 4. čtvrtletí skončil mírně nad 
očekáváním (4,2 %). Očekávaný růst v roce 2006 činí 4,5 %, což podporují i nová data  
o příznivém vývoji průmyslu a maloobchodních tržeb během prvních dvou měsíců letošního 
roku. Míra registrované nezaměstnanosti v únoru stagnovala na úrovni 18 %. Meziroční růst 
spotřebitelských cen zůstal hluboko pod oficiálním cílem NBP (2,5 %) a v únoru dosáhl 
pouze 0,7 %. Stejně nízké tempo růstu zaznamenaly také ceny průmyslových výrobců. NBP 
podle očekávání ponechala úrokové sazby po předchozím snížení beze změny na 4,0 %. 
Hlavními důvody jejího rozhodnutí byl vyšší než očekávaný ekonomický růst  
a oslabení zlotého vůči euru. Na oslabení zlotého na konci první dubnové dekády působila 
zejména očekávání růstu úrokových sazeb v USA a nestabilita na domácí politické scéně.  

Tempo růstu HDP na Slovensku zrychlilo v roce 2005 na 6,0 %. Zejména vlivem silné 
domácí poptávky vzrostla ekonomika ve 4. čtvrtletí 2005 meziročně o 7,6 %, což vedlo 
k pozitivnímu přehodnocení výhledu HDP na letošní rok (6,1 %). V posledních letech tak 
ekonomický růst Slovenska patří k nejvyšším v regionu zejména díky předchozím PZI do 
automobilového průmyslu. Průmyslová výroba vzrostla v únoru o 5,4 % meziročně 
s největším příspěvkem skupiny stroje a zařízení. Míra registrované nezaměstnanosti dosáhla 
v únoru 11,7 %, což znamená mírný nárůst z historických minim dosažených koncem 
minulého roku. Na druhé straně podporuje rychlý hospodářský růst sílící inflační tlaky. 
Meziroční růst spotřebitelských cen postupně dosáhl 4,4 % v únoru a meziroční růst cen 
výrobců v únoru dosáhl 8,7 %. NBS v únoru zvýšila měnověpolitické sazby na 3,5 %; na 
posledním měnovém zasedání ponechala sazby beze změny. 

V roce 2005 vzrostl HDP Maďarska o 4,1 %, což je mírné zpomalení oproti předchozímu 
roku. K celkovému růstu nejvýrazněji přispěl zahraniční obchod. Oživení spotřeby 
domácností bylo podle očekávání mírné, brzděno vysokými úrokovými sazbami a situací na 
trhu práce. Míra nezaměstnanosti v únoru mírně vzrostla na 7,8 %. Růst v posledním čtvrtletí 
2005 (4,3 %) příliš nezměnil výhled ekonomiky na rok 2006, kdy je očekáván růst 4,3 %. 
Růst spotřebitelských cen v březnu zpomalil na 2,3 % z únorových 2,5 %. Růst cen 
průmyslových výrobců v únoru také zpomalil na 4,4 % meziročně. Snížení ratingu Maďarska 
mezinárodními ratingovými agenturami mělo negativní vliv na forint a společně 
s probíhajícími parlamentními volbami znejistělo investory. MNB po předchozím snižování 
ponechává od září 2005 základní sazby na úrovni 6 %. Spekulace o vysokém březnovém 
rozpočtovém deficitu a nervozita před prvním kolem parlamentních voleb vedla k tomu, že 
forint prorazil klíčovou hranici 268 HUF/EUR a utvořil nové dvouleté minimum. V prvním 
kole parlamentních voleb zvítězila současná vládní koalice, což je mírně pozitivní výsledek 
jak pro forint, tak pro maďarské dluhopisy. Lze však předpokládat, že pokud zasáhne 
emerging markets v budoucnu výprodej, bude forint velmi zranitelnou měnou.  
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Euribor a kurz eura vůči dolaru 

Úrokové sazby Euribor od poloviny ledna dále rostly v očekávání zvýšení základní 
měnověpolitické sazby ECB. 3M Euribor vzrostl z 2,5 % na současnou hodnotu 2,8 %,  
1Y Euribor z 2,7 % na 3,3 % a desetileté výnosy stouply o 50 b.b. na 3,8 %. Na počátku 
března došlo ke zvýšení základní sazby ECB na 2,5 %. Zároveň byla zvýšena prognóza 
inflace pro rok 2006 z rozmezí 1,6 – 2,6 % na 1,9 – 2,5 %. Prognóza růstu HDP leží  
v rozmezí 1,7 – 2,5 %. Po tomto kroku finanční trhy čekaly další zvýšení sazby na 2,75 % již 
v květnu a do konce roku na 3,25 %. Také výhled CF04 předpokládá zvýšení řídící sazby 
ještě o 0,5 p.b. do konce roku. Prezident ECB Trichet na dubnovém zasedání Rady guvernérů 
vyjádřil nesouhlas s názorem trhů na květnové zvýšení sazeb, ale změna v hodnocení 
cenových rizik nevylučuje měnověpolitický zásah do konce roku. 

V lednu americký dolar vůči euru nejdříve prudce oslabil až na hodnotu 1,23 USD/EUR, ale 
posílení ze začátku února jej vrátilo zpět k hladině 1,19 USD/EUR. Vývoj kurzu byl pod 
vlivem zpřísňování měnové politiky v USA, eurozóně a Japonsku. Na lednovém oslabení se 
podepsaly jestřábí výroky člena Rady guvernérů ECB Noyera a zprávy o ukončení cyklu 
utahování měnové politiky USA, které se však ukázaly jako liché. Fed na svém lednovém 
zasedání sazby opět zvýšil, což podpořilo návrat kurzu dolaru zpět k silnějším hodnotám. 
K mírnému oslabení došlo po zvýšení sazeb ECB, ale příznivé informace o stavu americké 
ekonomiky doprovázené dalším zvýšením sazeb kurz dolaru opět podpořily. V horizontu 
jednoho roku ale očekává CF04 oslabení dolaru k úrovni 1,27 USD/EUR. Hlavním faktorem 
zůstávají obavy z rostoucího deficitu obchodní bilance Spojených států a vývoje úrokového 
diferenciálu vůči eurozóně.  
 
Cena ropy 

Cena ropy v lednu poměrně výrazně rostla, což bylo způsobeno politickými nejistotami  
v Nigerii (útoky na ropná zařízení), muslimském světě (spory ohledně jaderného programu)  
a stále rostoucí poptávkou z rozvojových zemí (především Čína, Indie). Snížení politických 
nejistot počátkem února a nové informace o nečekaně vysokém růstu zásob a poklesu využití 
rafinérských kapacit v USA způsobilo korekci ceny. Od poloviny března se na trhu odrazila 
rizika spojená s dodávkami z Nigérie a Venezuely a ceny ropy zpět vzrostly na úroveň 
z konce ledna. 

Průměrná cena ropy WTI za první čtvrtletí roku 2006 dosáhla 63 USD/b, což je o 5 % více, 
než předpokládal RS01. Průměrná cena uralské ropy na evropském trhu dosáhla za stejné 
období 57,8 USD/barel a odchylka od prognózy na 1. čtvrtletí 2006 činí 9 %. 

Očekávané ceny ropy se podle dubnového Consensus Forecasts oproti minulému 
referenčnímu scénáři zvýšily a také nejistota předpovědi zůstává vysoká zejména v horizontu 
jednoho roku. Mezi dotazovanými institucemi panuje shoda o krátkodobé stabilitě cen, ale 
standardní odchylka předpovědí na delší horizont je téměř dvojnásobná. Cena ropy WTI  
v horizontu 3 měsíců by se podle CF04 měla pohybovat okolo 62,2 USD/b a v horizontu 
12 měsíců je střední hodnota předpovědi 59,3 USD/b.  

Ceny benzínu a nafty na burzách ARA v reakci na vývoj cen ropy po únorovém poklesu  
v březnu vzrostly a v první dubnové dekádě vystoupaly dokonce na nejvyšší hodnotu od září 
2005 (resp. od října u nafty). Přes příznivý vývoj kurzu dolaru zaznamenaly stejný vývoj  
i ceny v korunovém vyjádření. Vzhledem k poměrně nízkým maržím na čerpacích stanicích 
tak lze očekávat v nejbližších měsících růst maloobchodních cen zejména u benzínu. Na 
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základě swapových kontraktů se v souladu s aktuálním cenovým vývojem posouvá výše i celá 
trajektorie očekávaných budoucích cen. Swapové kontrakty na burze ARA indikují sice 
pokles cen do konce roku, v roce 2007 by však mělo dojít k nárůstu k cenám okolo 
670 USD/t, což je o 13 % více než činí průměr za první čtvrtletí 2006. 

Vývoj ceny ropy na světových trzích (USD/b) Vývoj ceny ropy Ural a Benzinu (CZK/l)
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II.2  Předpoklady o vývoji fiskální politiky 
Na základě nových informací obsažených v jarních notifikacích zvyšujeme prognózu schodku 
veřejných financí v roce 2006 z 2,2 % na 2,4 % HDP, podobně korigujeme i hodnotu deficitu 
pro rok 2007 z 2,8 % na 3 % HDP. Zmíněným úpravám odpovídají i příslušné změny 
v hodnotách fiskálního impulzu a ve fiskální pozici (viz tabulka). Pro rok 2006 je 
kvantifikován fiskální impulz ve výši 0,2 p.b., což znamená předpoklad mírně expanzivnější 
fiskální politiky pro tento rok ve srovnání s prognózou z 1. SZ. Pro rok 2007 je hodnota 
fiskálního impulzu také expanzivnější a odpovídá kladnému příspěvku k růstu HDP ve výši 
cca 0,5 p.b. Fiskální pozice6 odhadnutá na základě upraveného deficitu o mimořádné operace 
dosahuje hodnoty 0,9 p.b. v roce 2006 a 0,6 p.b. v roce 2007. 

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

Deficit vládního sektoru                
(ESA 95, ČNB)             v % HDP 2,9% 2,8% 2,8% 2,6% 2,2% 2,2% 2,4% 2,8% 3,1% 3,0%

Fiskální pozice (ESA95)  -3,8 p.b.  +0,3 p.b.  +0,3 p.b.  +0,1 p.b.  -0,3 p.b.  -0,4 p.b.  0,0 p.b.  +0,2 p.b.  +0,3 p.b.  +0,4 p.b.
Upravený deficit *)               
(ESA95, ČNB)              v % HDP 2,6% 1,7% 1,7% 1,6% 2,2% 2,2% 2,2% 2,8% 3,1% 3,0%
Fiskální pozice (upravený deficit)  -2,1 p.b. -0,5 p.b. -0,5 p.b.  -0,7 p.b. +0,8 p.b. +0,8 p.b.  +0,9 p.b.  + 0,2 p.b.  + 0,3 p.b.  +0,6 p.b.
Aproximace fiskálního impulsu  -1,1 p.b.  -0,6 p.b.  -0,6 p.b.  -0,3 p.b  +0,1 p.b.  +0,1 p.b  +0,2 p.b.  +0,3 p.b.  +0,5 p.b.  +0,5 p.b.
 *) deficit ESA 95 upravený o mimořádné jednorázové operace (Sýrie, Gripeny, garance, ruský dluh, ČKA)

20072005 2006

 
 
Podle údajů zaslaných ČSÚ do Eurostatu v rámci jarních notifikací vládního deficitu  
a dluhu činil deficit vládního sektoru v metodice ESA 95 v roce 2005 2,6 % HDP (tj.  
76,7 mld. Kč). Deficit je tak nižší o 2,2 p.b. než hodnota avizovaná v Konvergenčním 
programu v listopadu 2005 (4,8 % HDP). ČSÚ současně revidoval údaje za roky předchozí, 
do spotřeby vlády nově alokoval operace FISIM (finanční zprostředkovatelské služby 
nepřímo měřené) a na základě doporučení Eurostatu přehodnotil zachycení vládních garancí  
a mimořádných operací. Z deficitu i dluhu za rok 2003 tak byla vyloučena garance poskytnutá 
ČSOB z titulu převzetí Investiční a Poštovní banky ve výši 160 mld. Kč (deficit pro tento rok 
se snížil na 6,6 % HDP z původních 12,4 %)7 a pro rok 2006 byly nově identifikovány odpisy 
nedobytných pohledávek ve výši 6,7 mld. Kč (zatím blíže nespecifikovaných).  
 
                                                           
6   Meziroční změna cyklicky očištěného salda hospodaření veřejného rozpočtu vyjadřující zaměření fiskální 

politiky. 
7   Předpokládá se, že tato záruka bude na základě rozhodnutí Eurostatu vyloučena z vládního deficitu a dluhu 

trvale, tj. nebude zaklasifikována do jiných let. 
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Ministerstvo financí pro účely jarní notifikace zpracovalo nový odhad vládního deficitu  
a dluhu pro rok 2006. Ve srovnání s Konvergenčním programem 2005 by měl být deficit 
v tomto roce nižší o cca 0,2 p.b. (tj. měl by dosáhnout 3,6 % HDP), a to i po zahrnutí 
zmíněných odpisů nedobytných pohledávek. Důvodem je předpoklad lepšího výsledku 
hospodaření místních rozpočtů a zdravotních pojišťoven. I tato mírně nižší hodnota schodku 
pro rok 2006 však ve srovnání s rokem 2005 znamená nárůst hodnoty deficitu o 1 p.b. na 
pozadí předpokládaného pokračování příznivého vývoje ekonomické aktivity. Opět se tak 
opakuje situace nereflektování lepšího než předpokládaného vývoje státního rozpočtu  
v předchozím roce. Prognóza vývoje veřejného sektoru ČNB je proto nadále tvořena nezávisle 
na odhadech MF. V souvislosti s blížícími se volbami přitom přetrvávají výrazné nejistoty 
ohledně fiskálního vývoje, a to především v roce 2007.       
 
Prognóza deficitu pro rok 2006 nově zohledňuje odpis nedobytných pohledávek ve výši  
6,7 mld. Kč a alokaci FISIM do spotřeby vlády. Mírné změny byly učiněny i v prognóze 
struktury vývoje příjmů a výdajů veřejných rozpočtů v souvislosti s potřebou reflektovat 
předběžnou skutečnost za rok 2005. Jedná se především o nižší úroveň investic a současně  
o nižší inkaso přímých daní po jejich přepočtu na akruální hodnoty, než by vyplývalo z údajů 
v metodice cash. Stejně jako v 1. SZ prognóza počítá s dopady zvýšených výdajů z titulu 
nárůstu minimální mzdy, porodného a schválení jednorázového příspěvku na školní pomůcky 
pro prvňáčky.    
                
Podobně jako v případě roku 2006 i v roce 2007 jsou do prognózy spotřeby vlády nově 
promítnuty alokace FISIM a současně jsou uvažovány zmíněné změny ve struktuře výdajů  
a příjmů veřejných rozpočtů s minimálním dopadem do výsledné hodnoty deficitu. Ve 
srovnání s 1. SZ prognóza pro rok 2007 nově zahrnuje úpravu rodičovských dávek 
s předpokládaným dopadem 12 mld. Kč (prohloubení schodku o cca 0,4 p.b., které bylo 
uvažováno již ve 3. SZ). Ke zvýšení upraveného deficitu o mimořádné operace ve srovnání 
s rokem 2006 současně přispívají již dříve uvažované změny v nemocenském pojištění  
a úpravy řady sociálních dávek (celkový dopad cca 29 mld. Kč, viz 1. SZ). Negativní dopad je 
částečně tlumen předpokládaným zvýšeným inkasem spotřebních daní z titulu zvýšení daní 
uvalených na tabákové výrobky. 
 
V souvislosti s povodněmi vláda v těchto dnech vyčlenila cca 5 mld. Kč na řešení 
způsobených škod. Prostředky budou soustředěny v rozpočtové rezervě a budou postupně 
uvolňovány podle požadavků krajů a obcí. Současně vláda uvažuje o zřízení tzv. 
povodňového fondu ve výši cca 15 mld. Kč. Tyto prostředky by měly být zajištěny formou 
půjčky od EIB. Řešení povodňových škod není součástí fiskální prognózy, protože 
předpokládáme, že obdobně jako v minulosti nebudou rozpočtové dopady tak výrazné, jak se 
nyní očekává, a budou pravděpodobně rozloženy do několika let.     
 
 
 
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 současného 
působení měnových podmínek. Tento odhad je dán rozdílem mezi pozorovanou aktuální 
hodnotou dané makroekonomické veličiny a předpokladem o úrovni její rovnovážné 
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hodnoty.8 Následující tabulka shrnuje počáteční podmínky pro mezeru výstupu, reálný kurz  
a reálné úrokové sazby, a dále předpoklady o rovnovážné reálné apreciaci a hladině 
rovnovážných reálných sazeb.  
 
Tabulka: Nastavení počátečních podmínek v 1.Q 2006 podle 1. SZ 2006  
a 4. SZ 2006  
 
1.Q 2006 1. SZ 2006 4. SZ 2006 
Mezera výstupu -0,3 0,2 
Mezera RMCI  -0,1 0,2 
Úroková složka RMCI -0,1 -0,1 
Kurzová složka RMCI 0,0 0,3 
Reálná rovnovážná apreciace 3,4 3,7 
Rovnovážná reálná 1R sazba 0,6 0,9 

 
Odhad rovnovážných trajektorií reálných sazeb a reálného kurzu byl v lednové prognóze 
změněn. Aktuální prognóza zachovává směr původně provedeného posunu, na základě 
dodatečných analýz však byla při zpracování 4. SZ provedena mírná úprava rovnovážných 
trajektorií reálného kurzu, reálných domácích úrokových sazeb a rizikové prémie (viz kapitola 
II.4).  
 
Přehodnocení rovnovážné reálné apreciace posouvá kurzovou složku měnových podmínek 
směrem k poněkud méně uvolněnému působení na historii. V letech 2003 a 2004, v důsledku 
pomalejší rovnovážné reálné apreciace, působil kurz v porovnání s lednovou SZ méně 
uvolněně, což bylo jen částečně kompenzováno vyšším tempem rovnovážné reálné apreciace 
od roku 2005. Na konci roku 2005 tak kurzová složka reálných měnových podmínek  působila 
pouze o něco méně uvolněně, než předpokládala 1. SZ. Celkové méně uvolněné působení 
kurzové složky je téměř kompenzováno mírným uvolněním úrokové složky v důsledku vyšší 
rovnovážné sazby. Změna v nastavení rovnovážných trendů tak nevede k přehodnocení 
působení celkových měnových podmínek a na odhad mezery výstupu na historii má 
zanedbatelný vliv.  
 
Na základě nových údajů o HDP za 4. čtvrtletí 2005 včetně revize roku 20059 odhadujeme, že 
ekonomika aktuálně operuje nepatrně nad hranicí svého inflaci nezrychlujícího produktu. 
Současná vysoká tempa růstu reálného HDP jsou při nepřítomnosti poptávkově inflačních 
tlaků interpretována jako projev výrazně vyššího tempa růstu inflaci nezrychlujícího 
produktu, než bylo doposud předpokládáno. Odhad tempa růstu neinflačního produktu se 
aktuálně pohybuje na úrovních okolo 5,5 %, do budoucna se předpokládá pouze pozvolné 
snižování k dlouhodobé hodnotě 4,5 %. Aktuální nastavení mezery výstupu je mimo jiné 
výsledkem předchozího uvolnění měnových podmínek v letech 2004 a 2005, proti kterému 
působil pomalý ekonomický růst v zahraničí a restriktivní vliv fiskálu. Rychlost uzavření 
záporné mezery výstupu však byla v posledním období poněkud vyšší, než by odpovídalo 
minulému působení těchto poptávkových faktorů.   
 
Současné působení reálných měnových podmínek, které ovlivňují budoucí průběh 
hospodářského cyklu, je hodnoceno  v souhrnu jako mírně přísné. Zpřísnění kurzové složky je 
                                                           
8  Stanovení počátečních podmínek vychází z analýzy informací o vývoji ekonomické aktivity, inflace, 

úrokových sazeb a kurzu. Odhad nastavení je proveden na základě využití 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.   

9    Nové údaje o vývoji HDP v roce 2005 byly podrobně popsány ve 3. SZ.  
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zejména důsledkem rychlé nominální apreciace na přelomu let 2005 a 2006. Působení 
úrokové složky je vnímáno jako zhruba neutrální až slabě uvolněné.  
 
Mezera výstupu se bude v nejbližším období držet v blízkosti své neutrální úrovně, přičemž 
zpřísněné měnové podmínky při nevýrazném zahraničním oživení budou vytvářet tlak spíše 
směrem k jejímu neinflačnímu působení.  
 

Graf: Mezera výstupu 

 

Graf: Inflace očištěná o vliv změn daní  
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Představené vnímání současné úrovně mezery výstupu podporuje i alternativní model QPM 
rozšířený o mzdovou Phillipsovu křivku. Naopak, přístup s pomocí produkční funkce indikuje 
uzavření výstupové mezery už delší dobu. Nejistota v nastavení počáteční výstupové mezery 
pramení především z obecné nejistoty související s revizemi časové řady HDP a ze 
skutečnosti, že zveřejněné hodnoty nejsou v souladu s historicky pozorovanými empirickými 
vazbami na ostatní ukazatele ekonomické aktivity. Tato popsaná nejistota však byla ve značné 
míře vzata v úvahu při nastavení počáteční podmínky mezery výstupy v základním scénáři  
a alternativní scénář proto nebyl vytvořen. Na vnímaná rizika reaguje citlivostní analýza, 
která pro odhad mezery výstupu používá experimentální data o reálné ekonomické aktivitě na 
základě krátkodobých metod.  
 
Následující část se podrobněji věnuje posledním údajům o ekonomické aktivitě, které jsou 
prvním zdrojem informací pro nastavení počátečních podmínek prognózy. 
 
Hospodářský růst a trh práce 

Reálný HDP se ve 4.Q 2005 zvýšil meziročně o 6,9 % a v mezikvartálním srovnání po 
očištění o vliv sezónní složky včetně vlivu počtu pracovních dní o 1,9 %. V obou případech se 
jedná o nejvyšší hodnoty ekonomického růstu dosažené od roku 1995. Odhad ČSÚ výrazně 
překonal lednovou prognózu, která předpokládala meziroční růst na úrovni 4,5 %. Poměrně 
vysoké míry souladu skutečnosti s prognózou však bylo dosaženo u nejdůležitějších složek 
agregátní poptávky, tj. spotřeby domácností, fixních investic a vývozu zboží a služeb. 
Zrychlení růstu HDP ve 4.Q 2005 se – společně se  zrevidovanými údaji za předchozí čtvrtletí 
minulého roku –  promítlo do uzavírání záporné produkční mezery na úroveň -0,1 %. Tento 
vývoj se odehrával na pozadí postupného zvyšování meziroční dynamiky inflaci 
nezrychlujícího produktu až k tempům kolem 5,5 %.  
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Graf: Export a import  Graf: Investice  (mzr. v %)  
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Dostupné údaje o vývoji ekonomické aktivity v 1.Q 2006 signalizují pokračující meziroční 
růst reálného HDP na úrovni 4.Q 2005, resp. jeho mírné zrychlení na 7,2 %, a mezikvartální 
růst po sezónním očištění o 1,7 %. Vzhledem k předpokládanému růstu potenciálního 
produktu přibližně mírně nad 5 % se ekonomický růst promítl v překmitnutí produkční 
mezery mírně do kladných hodnot (poprvé po přibližně devíti letech) ve výši 0,2 %.   

Meziroční růst vývozů zboží a služeb ve 4.Q 2005 (oproti 3.Q) mírně zpomalil z 11,3 % na 
10,4 %. Zpomalení růstu exportů v důsledku oslabení zahraniční konjunktury a pokračujícího 
posilování reálného devizového kurzu očekávala i lednová prognóza, i když ve větší intenzitě 
(na 7,8 %). V 1.Q 2006 působily hlavní faktory na domácí exporty diferencovaně. Nadále sice 
pokračovala reálná apreciace devizového kurzu, avšak její vliv na zpomalování růstu 
domácích exportů byl kompenzován zrychlením zahraniční konjunktury. Růst exportů tak 
podle stávajících odhadů mírně zrychlil na 10,8 %.10  

Růst dovozů ve 4.Q 2005 v souladu s prognózou i nadále zaostával za vývozy o 6 procentních 
bodů, když dosáhl v meziročním srovnání 4,4 %. Kladný diferenciál mezi růstem vývozů  
a dovozů, který se v předchozích čtvrtletích promítl do postupného snižování deficitu čistého 
vývozu, byl především důsledkem nadále nízkého růstu domácí poptávky, společně se  
snižováním dovozní náročnosti domácí ekonomiky.  

Předpokládané zrychlení růstu domácí poptávky v 1.Q 2006 podle krátkodobých odhadů 
vedlo ke zrychlení růstu dovozů přibližně na 8,4 %. Snížení předstihu exportní dynamiky před 
dovozy se tudíž promítlo do částečného zpomalení snižování deficitu čistého vývozu ve 
srovnání s předchozím obdobím. Stejně jako v předchozích šesti čtvrtletích bylo zlepšování 
čistých vývozů spojeno s pokračujícím zhoršováním směnných relací. 

Tvorba hrubého kapitálu se ve 4.Q 2005 meziročně zvýšila o 4,2 %, po setrvalém poklesu 
předchozích dvou čtvrtletí. Nadále pokračoval růst poptávky po fixních investicích na úrovni 
třetího čtvrtletí.11 Tahounem růstu hrubé tvorby fixního kapitálu zůstaly i nadále investice do 
strojů, dopravních prostředků a nebytových staveb, zatímco bytová výstavba se již třetí 
čtvrtletí v řadě meziročně snížila. Čerpání zásob ve 4.Q (v souladu s prognózou) zůstalo 
přibližně na úrovni stejného období předchozího roku, tj. 17,4 mld. Kč. Příspěvek zásob 
k dynamice hrubé tvorby kapitálu a celkové domácí poptávky byl tudíž nulový (na rozdíl od 
předchozích čtvrtletí roku 2005, kdy byl příspěvek zásob záporný).  

                                                           
10  Předpoklad o zachování exportní dynamiky na úrovni kolem 10 % podporují také data o vývoji obchodní  

bilance. 
11   ČSÚ revidoval růst fixních investic za první tři čtvrtletí 2005 směrem nahoru o 0,7 procentního bodu.  
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Podle aktuálních předpokladů se růst celkových fixních investic v 1.Q 2006 zrychlil přibližně 
na 7,5 %. K růstu pravděpodobně nadále přispívaly nejvíce investice do strojů a dopravních 
prostředků, zatímco příspěvek investic stavební povahy se pravděpodobně snížil či stagnoval. 
Oživení investiční poptávky signalizují některé dostupné indikátory, především obnovení 
růstu investičních dovozů (za leden až únor o 13 %) a zvýšení růstu zakázek v průmyslu. 
Pokles vykázala naopak stavební výroba, což je částečně přičítáno nepříznivým klimatickým 
podmínkám. Očekávané zrychlení fixních investic v uplynulém čtvrtletí zahrnuje též 
předpoklad o opětovném oživení růstu investičních výdajů veřejného sektoru12.  

Reálná spotřeba domácností se ve 4.Q 2005 meziročně zvýšila o 2,6 %, což představuje 
mírné zpomalení jak v meziročním tak mezikvartálním vyjádření (po sezónním očištění). 
Tento reálný růst byl výsledkem zvýšení nominálních spotřebitelských výdajů domácností  
o 4,1 % a inflace měřené deflátorem spotřeby domácností ve výši 1,5 %. Zvolnění reálné 
spotřeby ovlivnila zejména akcelerace tempa růstu cenové hladiny. Deflátor spotřeby zrychlil 
svůj meziroční růst o 0,6 p.b. Při zvýšení tempa růstu hrubého disponibilního důchodu na 
4,4 % (reálně 2,8 %) došlo k mírnému nárůstu míry hrubých úspor domácností. Zpožděný 
dopad uvolňování úrokové složky měnových podmínek tak působil s relativně malou 
intenzitou – místo očekávaného poklesu míry hrubých úspor došlo k jejímu mírnému růstu. 
Nižší tempo růstu reálné spotřeby domácností ve srovnání s růstem HDP je však plně 
v souladu se současnou fází ekonomického cyklu v níž doposud docházelo k uzavírání 
záporné mezery výstupu. 

Reálná spotřeba domácností v roce 2005 vzrostla o 2,6 %. Nominální hrubý disponibilní 
důchod sektoru domácností se zvýšil o 3,9 %13 a míra úspor se v souvislosti se zpožděným 
dopadem uvolňování úrokové složky měnových podmínek zvýšila jen mírně na 7,8 %. 
Postupné uvolňování měnových podmínek tak zatím působilo na míru úspor domácností 
velmi omezeně a relativně nízké tempo růstu reálné spotřeby odpovídalo fázi ekonomického 
cyklu.  

V 1.Q 2006 se podle použitých odhadů reálná spotřeba domácností zvýšila o 2,7 %, což 
představovalo jen nepatrné zrychlení meziročního růstu ve srovnání s předcházejícím 
čtvrtletím. Zvýšení nominálních výdajů domácností na konečnou spotřebu o 4,8 % se totiž 
setkalo s dalším zrychlením růstu cenové hladiny (deflátor spotřeby domácností vzrostl  
o 2,1 %). Snaha domácností o zachování tempa růstu reálných výdajů v prostředí vyšší inflace 
a působení zpožděného dopadu uvolněné úrokové složky měnových podmínek vedla 
k poklesu míry hrubých úspor. Hrubý disponibilní důchod rostl přibližně stejným tempem 
jako v roce 2005, když mírně rychlejší růst mezd a platů kompenzovalo zpomalení růstu 
transferů domácnostem.    

                                                           
12   Podle předběžných odhadů se hodnota kapitálových výdajů veřejného sektoru v roce 2005 nominálně snížila  

o 1,7 %. Prognóza na letošní rok počítá s oživením nominálního růstu ve výši 18 %. Odhady i data za minulá 
období jsou pouze na roční bázi. Při tvorbě prognózy se – vzhledem k nedostatku jiných indikátorů – počítá 
s rovnoměrným růstem ve všech čtvrtletích, tj. na úrovni roční dynamiky. 

13  Na růstu disponibilního důchodu se nejvíce podílely náhrady zaměstnancům, které vzrostly o 5,7 %. Mzdy  
a platy současně představují hlavní složky běžných příjmů domácností. Tempo růstu disponibilního důchodu 
negativně ovlivnila vysoká dynamika běžných výdajů (zejména daní z důchodů a jmění), která o 2,1 p.b. 
převyšovala dynamiku růstu běžných příjmů domácností. Růst disponibilního důchodu byl proto nižší, než by 
se dalo usuzovat z růstu mezd. Objem mezd a platů získaný součinem průměrné mzdy ve sledovaných 
organizacích a počtu zaměstnanců vzrostl v roce 2005 o 7,8 %. Rozdíl mezi mzdami a platy z národních účtů 
a tímto propočtem je z rozhodující části způsoben výrazným nárůstem zaměstnanosti z řad cizinců. Národní 
účty domácností zachycují jen rezidentské jednotky – české domácnosti – a mzdy cizinců v nich nejsou 
obsaženy. Rovněž spotřeba domácností zachycuje jen spotřební výdaje rezidentů. Mzdy cizinců tak nejsou 
pro příjmy českých domácností a jejich spotřebu jako složky HDP relevantní.  
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Ačkoliv se indikátor spotřebitelské důvěry v roce 2005 vyvíjel velmi příznivě, pozitivní vývoj 
spotřebitelského klimatu ne zcela odpovídá růstu reálných výdajů domácností na konečnou 
spotřebu. Čtvrtletní průměry měsíčních hodnot indikátoru spotřebitelské důvěry se v roce 
2005 pohybovaly na relativně vysoké úrovni roku 2001 a 1. poloviny 2002. V 1.Q 2006 byla 
bazická hodnota indikátoru důvěry ČSÚ na historicky nejvyšší úrovni (od roku 1998, kdy 
máme měření k dispozici). V meziročním vyjádření se indikátor spotřebitelské důvěry  
v 1.Q 2006 zvýšil o 6,5 %. Možnost zrychlení spotřeby naznačuje i další mírné zvýšení 
dynamiky růstu spotřebitelských úvěrů v 1.Q 2006 (viz Příloha 4 – Peníze a úvěry). 

Graf: Spotřeba a hospodářský cyklus  Graf: Spotřeba a reálné úrokové sazby 
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Údaje VŠPS o zaměstnanosti za 4.Q 2005 signalizují dále se zvyšující poptávku po práci, 
která souvisela s rychlým uzavíráním mezery výstupu. Počty zaměstnanců se zvýšily ve 
zpracovatelském průmyslu a v odvětvích tržních služeb, v nepodnikatelské sféře zaměstnanost 
rostla nejvíce ve vzdělávání a ve veřejné správě. 

Vyšší poptávka po práci, odpovídající současné fázi hospodářského cyklu, byla zčásti 
realizována zaměstnáváním cizích státních příslušníků a zároveň byla málo patrná ve 
snižování obecné i registrované míry nezaměstnanosti (viz Příloha 2 – Aktuální vývoj na 
trhu práce). Registrovaná nezaměstnanost se snižuje pouze mírně, a to především z důvodu 
vyšších počtů osob vyřazených z evidence ze sankčních důvodů. Vyšší počty volných 
pracovních míst v evidenci úřadů práce od začátku roku souvisí s vyššími sankcemi v případě 
neplnění povinnosti hlásit volná místa na úřadech práce s platností od ledna letošního roku. 
To podporuje domněnku z předchozích SZ, že poptávka po práci se realizuje ve velké míře 
mimo úřady práce. 

Zaměstnávání osob s nižšími mzdovými nároky (většina cizinců, osoby vyřazené z evidence 
úřadů práce) a vysoká konkurence tlumí tlaky na vyšší růst mezd. To bylo na konci minulého 
roku patrné zejména ve zpracovatelském průmyslu a stavebnictví. Růst mezd je rychlejší jen  
v tržních službách (viz Příloha 2). Celkově se podle ČSÚ průměrná měsíční mzda 
v podnikatelské sféře ve 4.Q meziročně zvýšila o 4,9 %, zatímco průměrný hodinový výdělek 
podle ISPV se za stejné období zvýšil o 6,6 % (medián hodinového výdělku se zvýšil  
o 6,1 %). Vyšší dynamika růstu v údajích ISPV ve srovnání s údaji ČSÚ může být dána 
vyšším podílem malých podniků v oblasti služeb, kde je zaznamenán vyšší růst mezd.14 
V průběhu 1.Q 2006 je v průmyslu patrný náznak rychlejšího růstu průměrné měsíční mzdy, 
která se za leden a únor v průměru meziročně zvýšila o 6,2  %. 
 

                                                           
14  Údaje ČSÚ se za podnikatelskou sféru vztahují k podnikům s 20 a více zaměstnanci, zatímco údaje ISPV jsou 

za podniky s 10 a více zaměstnanci (další podrobnosti  jsou popsány v Příloze 2). 
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Spotřeba vlády v souladu s očekáváním lednové prognózy ve 4.Q loňského roku meziročně 
poklesla, i když tento pokles (-0,6 %) byl oproti prognóze (-3,8 %) nižší. Pokud dojde 
k naplnění scénáře výše a struktury výdajů veřejných rozpočtů, lze předpokládat v 1.Q 2006 
oživení meziročního růstu reálné spotřeby vlády ve výši 1,3 %. 
 
Inflace 

Vývoj spotřebitelských cen byl v prvním čtvrtletí tohoto roku ve znamení ještě stále 
protiinflačního působení nákladových faktorů s výjimkou vysokého růstu cen energií, 
zejména ropy a zemního plynu (viz Příloha 5 – Nákladové faktory). V prvním čtvrtletí došlo 
k uzavření mezery výstupu, poloha ekonomiky v rámci hospodářského cyklu však stále 
nepůsobila inflačním směrem.  

Predikce z 1. SZ na první čtvrtletí 2006 se naplnila téměř ve všech složkách. Nižší oproti 
předpokladům byl pouze růst cen potravin. Odchylky v predikci regulovaných cen a cen 
pohonných hmot byly zanedbatelné. Predikce korigované inflace bez PH a predikce dopadů 
změn nepřímých daní se naplnily.  
 

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

Index spotřebitelských cen 0,0 -0,1 2,9 2,8
Regulované ceny  březen 2006 0,1 0,2 11,0 11,2
Čistá inflace -0,1 -0,3 0,2 0,1
Ceny potravin, nápoje, tabák - čisté -0,1 -0,3 -1,2 -1,8
Korigovaná inflace bez PH -0,2 -0,2 0,5 0,5
Ceny pohonných hmot - čisté -0,6 -0,5 10,5 10,9
Primární dopady změn daní v nereg. cenách v p.b. 0,05 0,05 0,39 0,39  
 

Za růstem spotřebitelských cen v 1.Q 2006 stál z velké části růst regulovaných cen (2,3 p.b. 
z 2,8 % meziročního růstu v březnu), ve kterém se odrazilo lednové zvýšení cen elektřiny  
(o 9 %), tepla (o 6,3 %), zemního plynu (o 4,8 %) a dalších regulovaných položek. 

Celkové dopady změn nepřímých daní zůstaly v 1.Q 2006 zanedbatelné. I když během 1.Q 
už převažovaly na trhu cigarety s novými cenami po zvýšení spotřebních daní, ukázalo se (jak 
už bylo uvedeno v 1. SZ), že ze čtyř položek cigaret ve spotřebním koši výrobce u dvou 
nezvýšil konečnou cenu na úkor svých marží. Došlo tak ke snížení jejich ceny očištěné o vliv 
daní, což snížilo čistou inflaci a v jejím rámci ceny sloučené skupiny potravin. Snížení DPH  
u jazykových kurzů mělo do inflace jen minimální dopad.15  

Vývoj cen sloučené skupiny potravin byl během 1.Q 2006 nejvíce ovlivněn dopady 
nepromítnutí zvýšení spotřebních daní do cen cigaret. Dopad tohoto vlivu do čistých cen 
potravin byl v souhrnu za první čtvrtletí až cca -1,2 p.b. Jinak byl vývoj cen potravin (bez 
vlivu cigaret) ovlivněn tradičními vlivy. Na vývoj cen potravin působil dezinflační vliv cen 
zemědělských výrobců, kde meziroční poklesy cen zaznamenaly především obiloviny  
a ovoce. Nižší růst cen zemědělských výrobců v 1.Q, než očekávala 1. SZ a vyšší apreciaci 
kurzu považujeme za hlavní příčiny chyby v predikci cen potravin. Týdenní šetření cen 
potravin popisující jejich vývoj v dubnu ukazují na mírný meziměsíční pokles.  

Sezónně očištěná korigovaná inflace bez pohonných hmot během 1.Q jen mírně vzrostla  
(v souhrnu za celé čtvrtletí o cca 0,1 %) a pokračovala v trendu dlouhodobé stagnace. Její 
vývoj byl tlumen vývojem kurzu koruny, vývojem dovozních cen bez energií a cen 

                                                           
15  Primární dopad do inflace byl -0,015 p.b., skutečná změna ceny měla dopad -0,012 p.b. Meziroční indexy 

byly ovlivněny i změnami ve zdanění v předešlých obdobích. 
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průmyslových výrobců a v neposlední řadě i vysokou konkurencí na domácím trhu. Vývoj 
korigované inflace naznačuje, že v ekonomice dosud nevznikají viditelné poptávkové inflační 
tlaky.   

Výkyvy cen pohonných hmot během 1.Q odrážely kolísavý vývoj světových cen ropy. Pro 
vývoj domácích cen je podstatný i vliv kurzu CZK/USD, jeho dopad je však obvykle méně 
významný ve srovnání s vlivem změn ceny ropy. Na konci března začaly ceny pohonných 
hmot v reakci na zvýšení cen ropy výrazně stoupat a v dubnu lze očekávat výraznější 
meziměsíční růst. Týdenní šetření cen pohonných hmot to potvrzují a ukazují, že v dubnu by 
mohly tyto ceny vzrůst meziměsíčně až o více než 5 %.  

Následující graf zobrazuje zpomalování meziročních růstů resp. trvání meziročního poklesu  
u skupin tržních cen. Regulované ceny naopak meziročně výrazně rostou.  
 
Graf: Mzr. růst jednotlivých skupin cen (kromě regulovaných cen očištěné  
o vliv změn daní, v %) 
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Sezónně očištěný mzm. růst jednotlivých skupin cen (očištěno o vliv změn daní, v %) 
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V nejbližším období očekáváme stabilitu meziročního růstu spotřebitelských cen. Pohyby 
tržních cen budou nadále jen malé a vývoj bude určován vysokými růsty regulovaných cen, 
jejichž meziroční růst by měl zpomalit až ve čtvrtém čtvrtletí tohoto roku. Meziroční čistá 
inflace se bude v nejbližších měsících pohybovat mírně nad nulou.  
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Reálné měnové podmínky 

Odhad počáteční mezery 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, které je nutno brát v úvahu. Současné 
působení měnových podmínek je tak určující pro vyznění prognózy do budoucna.  

Aktuální nastavení reálných měnových podmínek lze v 1.Q 2006 charakterizovat v souhrnu 
jako mírně přísné. Úroková složka měnových podmínek již několik čtvrtletí zůstává relativně 
stabilní a její působení v ekonomice lze v současnosti charakterizovat jako zhruba neutrální až 
slabě uvolněné. Po zhodnocení reálného kurzu se kurzová složka od poslední SZ posunula ze 
zhruba neutrální do přísné polohy. 

Kumulovaný efekt jednotlivých složek měnových podmínek ukazuje, že od roku 2002 
ovlivňovala vývoj reálné ekonomiky převážně kurzová složka. Její restriktivní působení až do 
roku 2004 bylo částečně kompenzováno uvolněnou úrokovou složkou měnových podmínek. 
Od roku 2004 začala také kurzová složka působit uvolněně, přičemž kumulovaná úroková 
složka nadále zůstává mírně uvolněná. Celkový dlouhodobý vliv měnových podmínek na 
reálnou ekonomiku je v současnosti uvolněný. Měnové podmínky tak přispěly k uzavření 
záporné mezery výstupu, a to i v podmínkách slabé zahraniční poptávky a restriktivního 
působení veřejných rozpočtů.  
 
Graf: Index reálných měnových podmínek Graf: Kumulovaný efekt RMCI 
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Vysoký podíl peněžního agregátu M1 na M2 (zhruba 55,3 %) je v souladu s působením mírně 
uvolněné úrokové složky reálných měnových podmínek a nízké nominální úrokové sazby. 
Tento podíl lze chápat jako alternativní indikátor nastavení úrokové složky měnových 
podmínek.16 Příznivé podmínky financování se projevovaly také v rychlém růstu úvěrů 
poskytnutých podnikům a zejména domácnostem (viz Příloha 4 – Peníze a úvěry). 

 
 
 
                                                           
16  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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Sazby 
Úroková složka reálných měnových podmínek je podle současných odhadů pro 1.Q 2006 
neutrální až slabě uvolněná, nastavení úrokové složky je hodnoceno shodně s lednovou 
prognózou.  
 
Graf: Reálný 1R Euribor Graf: Reálný 1R PRIBOR 
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Úrokové sazby na finančním trhu se v 1.Q 2006 vyvíjely poněkud různorodě v závislosti na 
splatnosti. Krátkodobé sazby pod vlivem domácích faktorů klesaly až do poloviny února. 
Stejný vliv na sazby s delší splatností byl tlumen vývojem na trzích eurozóny (kde zesílily 
spekulace ohledně zpřísnění měnové politiky ECB), přesto i tyto sazby v průběhu prvních 
dvou měsíců mírně poklesly. K hlavním důvodům poklesu všech sazeb patřily pokračující 
apreciace koruny a komentáře několika členů BR ČNB o silné koruně a možném snížení 
úrokových sazeb. Část trhu proto začala spekulovat, že ČNB na svém zasedání 23.2. sníží 
klíčové sazby. Rozhodnutí ČNB neměnit nastavení měnové politiky a dle trhu překvapivý 
poměr hlasování (5:1) se staly impulzem k růstu sazeb ve všech splatnostech. Celkově se 
v 1.Q 2006 sazby na peněžním trhu snížily cca o 0,1 p.b., dlouhodobější sazby vzrostly až  
o 0,3 p.b. podle jednotlivých splatností. Převážná část finančního trhu očekává zpřísnění 
měnové politiky cca ve 3.Q 2006.17  
 
Průměrný spread 1R PRIBOR – 3M PRIBOR za 1.Q 2006 činil 0,2 p.b., což bylo v souladu  
s lednovou prognózou. 3M PRIBOR se pohyboval nepatrně pod úrovní předpokládanou 
základním scénářem lednové prognózy. Aktuální výnosová křivka na peněžním trhu má 
pozitivní sklon, spread 1R PRIBOR – 3M PRIBOR k 19. 4. činí 0,3 p.b.  
 
Klientská úroková sazba z nově poskytnutých úvěrů v únoru dosáhla 5,5 %, stejné výše 
dosahuje i dosavadní průměr za 1.Q 2006 (lednová prognóza očekávala 5,6 %). Sazba 
z termínovaných vkladů stagnovala na 1,7 %.  
 
V reálném vyjádření byly sazby 1R PRIBOR a sazby z nově poskytnutých úvěrů v 1.Q 2006 
na úrovni, kterou předpokládala lednová prognóza. Posun jejich rovnovážných trajektorií 
směrem k vyšším úrovním však poněkud více uvolnil jejich působení v rámci úrokové složky 
měnových podmínek. 
 
Zahraniční reálná úroková sazba 1R Euribor byla v 1.Q 2006 oproti předpokladům minulé 
prognózy o 0,5 p.b. vyšší. Působení zahraničních sazeb v úrokové složce měnových podmínek 
je v důsledku toho méně uvolněné.  
 

                                                           
17   Blíže viz kapitola III.2 Prognózy ostatních institucí. 
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Uvolnění domácích reálných sazeb tak bylo kompenzováno zpřísněním zahraničních sazeb  
a celkově úroková složka zůstává ve shodě s prognózou z 1. SZ na neutrální až mírně 
uvolněné úrovni.  
 
Úrokový diferenciál (1R PRIBOR – 1R Euribor) v 1.Q 2006 činil -0,7 p.b., přičemž prognóza 
předpokládala -0,4 p.b. Aktuální úrokový diferenciál k 19. 4. dosahuje -0,8 p.b. 
 
Autonomní vývoj úrokové složky reálných měnových podmínek bude ceteris paribus 
v nejbližším období působit zhruba neutrálně na růst reálné ekonomiky, na mezeru výstupu  
a následně i na inflaci.  
 

Kurz 
Reálný kurz měl v letech 2003 a 2004 klíčový význam pro uvolněné působení reálných 
měnových podmínek. Nicméně, toto působení v loňském roce sláblo a zejména v důsledku 
výrazné apreciace měnového kurzu v závěru roku 2005 a na počátku roku 2006 hodnotíme 
pro 1.Q  2006 kurzovou složku měnových podmínek jako přísnou.  
 
Graf: Úrokový diferenciál ročních nominálních 
sazeb vůči eurozóně 

 
Graf: Reálný kurz vůči euru 
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V 1.Q 2006 nominální kurz koruny vůči euru mezikvartálně dále posílil (o 2,4 %) a dosáhl 
28,60 CZK/EUR. Výrazná tendence k apreciaci kurzu se však projevovala pouze v průběhu 
ledna, kdy koruna zpevnila o 64 haléřů. Koncem první únorové dekády (10.2.) kurz 
jednorázově posílil až na 28,26 CZK/EUR, což byla jeho nejvyšší denní hodnota za 1.Q 2006. 
Po únorové stabilizaci kurzu (při oscilaci kolem 28,40 CZK/EUR) došlo během března k jeho 
korekci. Ve srovnání s predikcí z 1. SZ (29,0 CZK/EUR) vykázal kurz apreciovanější úroveň, 
přičemž průměrná odchylka od predikce představovala -1,4 %. Meziroční nominální 
apreciace koruny se v 1.Q 2006 ve srovnání s předchozím čtvrtletím zmírnila a v průměru činí 
4,7 %.  
 
K apreciačnímu trendu domácí měny přispěl v 1.Q 2006 zejména příznivý sentiment vůči 
středoevropskému regionu i sentiment vůči samotné české ekonomice, který byl ovlivněn  
i očekáváním investice automobilky Hyundai. V průběhu března však došlo k určité korekci 
depreciačním směrem. Kurz oslabil ve druhé březnové dekádě oproti počátku měsíce o 45 hal. 
(až na 28,8 CZK/EUR) a jeho průměrná měsíční hodnota dosáhla 28,65 CZK/EUR. Oslabení 
kurzu bylo ovlivněno zvýšením úrokových sazeb ECB počátkem března, následnými 
komentáři ECB a Fedu o zpřísnění měnové politiky a zřejmě i změnou tržního sentimentu 
vůči rozvíjejícím se trhům. Apreciačně ve zbytku měsíce a na počátku dubna působilo 
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zejména zlepšení výhledu ratingu agentury Moody´s. Krátkodobá prognóza kurzu na 
2.Q 2006 byla stanovena na úrovni průměru 1.Q 2006, což činilo 28,60 CZK/EUR.  
 
Souběh apreciace nominálního kurzu a rychlejšího tempa domácí inflace než zahraniční  
v 1.Q 2006 se projevil ve výrazném zhodnocení reálného kurzu. I když v rámci přehodnocení 
rovnovážných trajektorií došlo ceteris paribus jenom k mírnému zpřísnění kurzové složky 
měnových podmínek, předstih reálné apreciace před rovnovážnou vedl k podstatně 
restriktivnějšímu náhledu na současné působení této složky.  
  
Ve výhledu vývoje kurzové složky reálných měnových podmínek se v blízkém časovém 
horizontu předpokládá, a to zejména vlivem vyššího tempa rovnovážné reálné apreciace, 
postupné zaostávání reálné apreciace za rovnovážnou i při očekávané vyšší domácí inflaci 
oproti zahraniční. Tím bude docházet k opětovnému autonomnímu uvolňování kurzové složky 
měnových podmínek. 

 
II.4  Předpoklady ekonomických mechanismů 
 
Ve srovnání s 1. SZ došlo v modelovém aparátu k několika změnám. Nejvýraznější vliv na 
prognózu má změna předpokladu o dlouhodobém tempu růstu inflaci nezrychlujícího 
produktu. Dále došlo k zesílení zpětné vazby z inflace při identifikaci výstupové mezery na 
historii. Zároveň došlo k mírné korekci v nastavení rovnovážných trajektorií reálného kurzu, 
reálných sazeb a rizikové prémie. V prognostické části aparátu se mění hlavní vysvětlující 
proměnná pro predikci domácích cen pohonných hmot a doposud používaná cena ropy 
uralské je nahrazena cenou pohonných hmot na trzích ARA (Amsterdam, Rotterdam, 
Antverpy). Nově se v modelovém aparátu očišťují změny nepřímých daní v Německu.  
 
V posledních letech česká ekonomika vykazuje velmi rychlý hospodářský růst, který však 
není doprovázen zvýšenými inflačními tlaky. Konzistentně s vysokými reálnými tempy růstu 
a nízkou inflací bylo přehodnoceno dlouhodobé rovnovážné tempo růstu neinflačního 
produktu18 na historii, které se zvýšilo na úroveň 4,5 % z původní hodnoty 3,5 %. Lepšímu 
zachycení a vysvětlení současného dění v ekonomice pomocí modelového aparátu napomáhá  
i zesílení zpětné vazby z inflace při identifikaci mezery výstupu na historii, které inflaci 
přikládá větší vypovídací schopnost při odhadu pozice v cyklu. Výhodou těsnější vazby na 
inflaci je větší stabilita odhadů, protože časové řady inflace jsou známy s menším časovým 
odstupem a zároveň neprocházejí revizemi jako údaje o HDP. V souladu s přehodnocením 
dlouhodobého tempa růstu neinflačního produktu na historii se konzistentně zvyšuje také 
dlouhodobé rovnovážné tempo růstu na prognóze z hodnoty 4,0 % na 4,5 %, což vyjadřuje 
předpoklad o zachování vyššího růstu neinflačního produktu i v budoucnosti.  
 
Při zpracování 4. SZ byla provedena mírná úprava rovnovážných trajektorií reálného kurzu, 
reálných domácích úrokových sazeb a rizikové prémie, která pouze dílčím způsobem koriguje 
změny provedené v 1. SZ. Základní scénář prognózy uvažuje s mírně nižším tempem 
rovnovážné reálné apreciace v letech 2003 a 2004. Naopak v následujícím období je její 
trajektorie mírně vyšší a aktuálně dosahuje hodnoty 3,7 % ročně. V souladu se změnou 
rovnovážné reálné apreciace se nepatrně zvyšují domácí rovnovážné reálné úrokové sazby  
a v důsledku svázání těchto veličin přes reálnou verzi nepokryté úrokové parity dochází 
k úpravě rizikové prémie. Náhled na zahraniční rovnovážné reálné sazby se nemění. 
                                                           
18   Uvedeným termínem je myšleno tempo růstu neinflačního produktu dosažené ve „stálém stavu“ (steady 

state). 
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V rámci krátkodobé prognózy byl přehodnocen přístup k prognózování cen pohonných hmot, 
u kterých na podzim loňského roku došlo k relativně velkým odchylkám skutečnosti od 
prognózy. Ukázalo se, že prognóza domácích cen pohonných hmot s využitím cen ropy 
uralské nemusí zejména v turbulentních obdobích zohledňovat maximum dostupných 
cenotvorných informací o vývoji v tomto segmentu trhu. Byla proto provedena analýza vztahu 
domácích cen pohonných hmot a možných vysvětlujících faktorů nad rámec současného 
přístupu.  
 
Na základě srovnání jednotlivých vysvětlujících veličin cen benzínu se pak jako nejvhodnější 
ukázaly ceny benzínu na burzách ARA. Jejich budoucí scénář se pro účely analyticko-
prognostického aparátu odvozuje od swapových cen. Nově jsou tedy ceny pohonných hmot 
v rámci krátkodobé prognózy odhadovány z cen benzínů ARA s výjimkou prvního měsíce, 
jenž je i nadále prognózován podle týdenních šetření ČSÚ. V jádrovém predikčním modelu 
zůstává predikce cen pohonných hmot odvozována od vývoje cen ropy uralské, avšak je 
expertně upravena o předpokládaný rozdíl vlivu práce s cenami benzínů ARA. Od příští SZ 
přejde i jádrový predikční model na prognózu cen pohonných hmot výlučně pomocí cen ropy 
ARA.  
 
Z důvodu současného velkého výkyvu inflace regulovaných cen a cen energií, který je 
považován za jednorázový a neměl by dlouhodobě ovlivnit inflační očekávání, jsou vysoké 
příspěvky těchto položek do inflace z titulu inflačních očekávání v modelu částečně očištěny. 
Tato úprava byla aplikována již v posledních SZ a průsak je omezen na 50 % standardní 
modelové kalibrace. 
 
Veškeré dopady změn domácích 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. V souvislosti s očekávanou změnou nepřímých daní v Německu 
v roce 2007 jsou v prognóze očištěny také cenové dopady této změny ze zahraničních 
inflačních očekávání a domácích dovozních cen.19  
 
 
 
II.5  Vyznění prognózy 
 
HDP a trh práce 

Ve srovnání s lednovou prognózou dochází k výraznému zvýšení prognózy růstu reálného 
HDP, který se bude odehrávat na pozadí vyšší trajektorie růstu inflaci nezrychlujícího 
produktu, než bylo doposud předpokládáno. Toto přehodnocení odráží zejména vyšší 
pozorované tempo růstu HDP v roce 2005 při absenci poptávkových inflačních tlaků. 
Prognóza rychlejšího růstu ekonomické aktivity odráží i mírně vyšší příspěvky fiskální 
politiky k ekonomickému růstu. Reálné měnové podmínky budou v nejbližších čtvrtletích 
přísnější v důsledku zhodnocení nominálního kurzu na přelomu 2005 a 2006, postupně však 
přejdou do více stimulujícího působení, než předpokládala minulá prognóza. Z hlediska 
časového rozložení má opačný vliv na prognózu přehodnocení působení zahraniční poptávky 
na domácí aktivitu.  

 

                                                           
19  Německá ekonomika jako největší a nejvýznamnější obchodní partner České republiky zastupuje 

v modelovém aparátu celý zahraniční sektor. 
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V nejbližším období tak bude proti nastartované dynamice HDP z konce roku 2005 a vlivu 
mírně uvolněné fiskální politiky působit vliv zpřísněné kurzové složky měnových podmínek  
a nadále slabé zahraniční poptávky. Ve druhé polovině prognostického horizontu bude na 
urychlování ekonomického růstu působit zejména postupné uvolňování reálného kurzu a další 
expanze fiskálu. Vliv zahraniční poptávky bude v roce 2007 nadále spíše restriktivní.  

Působení výše jmenovaných faktorů se promítne do prognózy vývoje mezery výstupu. V roce 
2006 se zastaví tendence k jejímu otevírání do kladných hodnot a bude následovat dočasný 
zpětný pohyb. Ten však bude korigován už na počátku roku 2007. Po zbytek prognózovaného 
období se mezera výstupu bude pohybovat v kladných hodnotách. Tomuto vývoji odpovídá 
zpomalení dynamiky reálného HDP ve 2. polovině roku 2006, následované mírným 
zrychlením v průběhu roku 2007. Průměrná tempa růstu HDP dosáhnou 6,1 % v roce 2006  
a 5,4 % v roce 2007, tempo růstu inflaci nezrychlujícího produktu se bude v letošním roce 
pohybovat poblíž 5,5 % a v příštím roce mírně zpomalí na 5 %. S očekávaným vývojem 
ekonomické aktivity je v souladu prognóza růstu peněžního agregátu M2 v letech 2006 a 2007 
tempem kolem 7 %.  
 
Graf: Mezera výstupu  Graf: Reálné měnové podmínky 
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Předpoklady prognózy ohledně zahraniční poptávky, fiskálu a působení měnových podmínek 
ovlivní i jednotlivé složky celkové poptávky. Spotřeba domácností v důsledku vývoje na 
trhu práce a zpožděného dopadu reálných úrokových sazeb v následujících čtvrtletích 
poněkud zrychlí. Růst nominálního hrubého disponibilního důchodu dosáhne v roce 2006 
přibližně 4,1 %, což bude odrážet růst mezd a platů českých domácností o 6 % a transferů  
o 3,2 %.20 V reálném vyjádření však dynamika disponibilního důchodu vlivem vyššího růstu 
cen meziročně mírně zpomalí na 3,4 %. Pozitivním stimulem růstu spotřeby domácností 
v roce 2006 však bude působení mírně uvolněné úrokové složky ze 2. poloviny roku 2004  
a roku 2005. To se při nízkém růstu reálného disponibilního důchodu projeví v poklesu hrubé 
míry úspor o 0,7 p.b. na 7,1 % a umožní růst reálných spotřebitelských výdajů domácností  
o 2,8 %. Nižší tempo růstu reálné spotřeby domácností o 0,3 p.b. ve srovnání s 1. SZ je při 
nižším cenovém růstu než v 1. SZ způsobeno dílčím přehodnocením intenzity působení 
uvolněné úrokové složky.  

Spotřeba domácností v roce 2007 bude sice ovlivněna mírným zvolněním dynamiky růstu 
celkové hodnoty mezd a platů ve srovnání s rokem 2006,21 transfery domácnostem se však 
                                                           
20    Růst objemu mezd a platů vyplacených na území ČR bude vlivem výrazného růstu zaměstnanosti cizinců  

vyšší a dosáhne cca 9 %.  
21    Dojde ke zrychlení růstu průměrné mzdy v podnikatelské sféře a zmírnění růstu počtu zaměstnanců (viz 

níže). Zmírňování přílivu zahraničních pracovníků se projeví sblížením dynamiky růstu mezd a platů 
českých domácností k celkové dynamice růstu mezd v NH. 
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výrazně zvýší o 6,2 %.22 Dojde tak ke zrychlení růstu disponibilního důchodu na 5,2 % (tj.  
o 1,4 p.b. vyšší růst než předpokládala 1. SZ), což vlivem vyššího růstu cenové hladiny v roce 
2007 povede k reálnému růstu hrubého disponibilního důchodu o 2,7 %. Vyšší tempo růstu 
reálného disponibilního důchodu tak při zhruba nezměněné míře hrubých úspor umožní růst 
reálné spotřeby o 2,9 % (tj. o 0,9 p.b. více než v 1. SZ).  

Růst hrubé tvorby fixního kapitálu v průběhu letošního a příštího roku, v porovnání  
s loňským rokem, zrychlí. Z pohledu soukromých investic bude investiční aktivita nadále 
stimulována pokračujícím růstem exportní výkonnosti a přílivem reálně alokovaných přímých 
zahraničních investic. Působení reálných úrokových sazeb bude v průběhu roku 2006 mírně 
uvolněné až neutrální, v průběhu roku 2007 však dojde k mírnému zpřísnění. K růstu celkové 
investiční poptávky v letech 2006 a 2007 bude přispívat také oživení dynamiky investičních 
výdajů veřejného sektoru,23 které se odráží i  v přehodnocení působení fiskálního impulzu 
v obou letech směrem vzhůru. V případě naplnění uvedených předpokladů lze očekávat 
zvýšení hrubé tvorby fixního kapitálu o 6,8 % v roce 2006 a o 6,4 % v roce 2007.  

Přehodnocení výhledu vývoje veřejných rozpočtů se téměř nepromítlo do změny predikce 
spotřeby vlády. Předpokládaný růst nominálních výdajů na spotřebu veřejného sektoru se pro 
oba prognózované roky oproti lednové prognóze nepatrně snížil o 0,1 p.b. na 5,1 % v roce 
2006 a 3,4 % v roce 2007. V reálném vyjádření vládní spotřeba poroste o 1,0 % v roce 2006  
a poklesne o 0,4 % v roce 2007.  

Graf: Spotřeba domácností (mzr. v %) Graf: Spotřeba a hospodářský cyklus 
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Vývoj reálných vývozů v obou letech prognózy 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 vývozně orientovaných kapacit. 
K udržení tempa růstu reálných vývozů bude v roce 2006 přispívat mírný růst zahraniční 
poptávky z titulu oživení zahraniční konjunktury signalizovaného ve 2. polovině roku 2005. 
Celoroční tempo dosáhne přibližně  10,2 %, což je o 1 procentní bod méně než v minulém 
roce.24 V roce 2007 se do růstu reálného vývozu promítne zpomalení zahraniční konjunktury, 

                                                           
  22   Zrychlení dynamiky růstu transferů o 3,2 p.b. ve srovnání s rokem 2006 a s 1. SZ je způsobeno zákonnou 

úpravou výše rodičovského příspěvku (+12 mld. Kč). 
23  Prognóza předpokládá výrazné oživení nominálního růstu kapitálových výdajů veřejného sektoru v letech 

2006 až 2007. Zatímco v roce 2005 nominální výdaje podle předběžných odhadů poklesly o 1,7 %, v letech 
2006 a 2007 lze očekávat naopak růst kolem 18 %.  

24  Srovnání růstu v obou letech částečně zkresluje efekt srovnávací základny. 1.Q 2005 bylo ještě zatíženo 
dopady jednorázového zvýšení exportní báze ve 2.Q 2004, které se statisticky promítlo do vyšší meziroční 
dynamiky v následujících třech čtvrtletích včetně 1.Q 2005.  
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které i při zachování uvolněného reálného měnového kurzu povede k částečnému snížení 
exportní dynamiky na 9,5 %.   
 
Graf: Export a import Graf: Investice (mzr. v %) 
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Růst reálných dovozů zboží a služeb bude v průběhu roku 2006 nadále zaostávat za 
dynamikou vývozů, i když tento rozdíl se v důsledku zrychlení růstu domácí poptávky 
(především na straně hrubé tvorby kapitálu) výrazně sníží. Předpokládaný meziroční růst 
dovozů za celý rok 2006 činí 8,1 %, což generuje meziroční snížení deficitu čistého vývozu  
v letošním roce přibližně o 29 mld. Kč na 99 mld. Kč. V roce 2007 lze očekávat, že se 
pokračující růst hrubých investic promítne do další akcelerace růstu dovozů.25 Zmíněný vývoj 
povede k růstu dovozů o 8,9 %, a tudíž snížení diference vývozní a dovozní dynamiky. 
Deficit čistého vývozu bude pokračovat v poklesu na 95 mld. Kč.  

HDP a jeho složky (meziroční změny v %)  
UKAZATEL I/05 II/05 III/05 IV/05 2005 I/06 II/06 III/06 IV/06 2006 I/07 II/07 III/07 IV/07 2007

Hrubý domácí produkt 5.3 5.8 5.8 6.9 6.0 7.2 6.3 5.7 5.2 6.1 4.9 5.4 5.6 5.6 5.4

Spotřeba domácností 2.1 2.8 2.9 2.6 2.6 2.7 2.6 2.9 3.0 2.8 2.9 3.0 2.8 2.9 2.9
Spotřeba vlády -1.4 0.8 4.6 -0.6 0.8 1.3 0.9 0.8 0.9 1.0 -0.2 -1.0 -0.7 0.4 -0.4
Spotřeba neziskových institucí 3.6 2.9 0.4 0.8 1.9 6.1 4.2 8.2 9.5 7.0 5.9 6.1 5.4 6.6 6.0
Hrubá tvorba fixního kapitálu 3.0 3.3 4.3 4.2 3.7 7.5 7.4 6.1 6.2 6.8 4.6 6.6 7.7 6.5 6.4

Dovoz zboží a služeb 10.4 -0.4 6.1 4.4 4.8 8.4 7.3 7.0 9.6 8.1 9.6 9.4 7.8 8.9 8.9
Vývoz zboží a služeb 17.5 6.5 11.3 10.4 11.1 10.8 8.7 9.8 11.6 10.2 10.9 10.3 8.2 8.9 9.5
Čistý vývoz zboží a služeb (saldo, mld. Kč) -22.1 -29.4 -37.0 -39.9 -128.4 -13.7 -25.0 -26.6 -33.7 -99.1 -8.7 -22.5 -26.5 -36.9 -94.7
Podíl čistého vývozu na HDP (v %) -5.0 -6.1 -7.7 -8.4 -6.8 -2.9 -4.9 -5.2 -6.7 -5.0 -1.7 -4.2 -4.9 -7.0 -4.5  

Zdroj: ČSÚ, prognóza ČNB 

Srovnání prognózy HDP a jeho složek v 4. SZ s 1. SZ  

1.SZ 4.SZ Rozdíl 1.SZ 4.SZ Rozdíl
mzr v %
Spotřeba domácností 3.1 2.8 -0.3 2.0 2.9 0.9
Spotřeba vlády 1.1 1.0 -0.1 -0.5 -0.4 0.1
Hrubá tvorba fixního kapitálu 5.3 6.8 1.5 5.7 6.4 0.7
Vývoz zboží a služeb 9.6 10.2 0.6 11.9 9.5 -2.4
Dovoz zboží a služeb 8.6 8.1 -0.5 11.0 8.9 -2.1
HDP 3.9 6.1 2.2 4.3 5.4 1.1

2006 2007

 
 

Očekávaný vývoj ekonomické aktivity se odráží také v prognóze zaměstnanosti. Poměrně 
rychlé uzavírání mezery výstupu v posledním období se odrazí v relativně rychlém růstu 
počtu zaměstnanců v roce 2006 o 2,5 % (2,6 % v 1. SZ). Vyšší poptávka po práci, která je 

                                                           
25  Akcelerace růstu dovozů bude v obou letech tlumena trendovým snižováním dovozní náročnosti agregátní 

poptávky. 
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patrná zejména ve zpracovatelském průmyslu a v některých tržních službách, se bude dále,  
i když v klesající míře, realizovat zaměstnáváním zahraničních pracovníků. Vysoká 
konkurence a zaměstnávání osob s nižšími mzdovými nároky bude nadále tlumit tlaky na 
rychlejší růst mezd. Míra registrované nezaměstnanosti podle nové metodiky se v průměru 
bude nacházet na úrovni 9,2 % (9,3 % v 1. SZ), přičemž podstatným faktorem pro její 
snižování bude i nadále působení přísnějších podmínek pro registraci na úřadech práce. Míra 
obecné nezaměstnanosti bude okolo 7,4 % (7,4 % v 1. SZ). 

Pohyb produkční mezery v blízkosti neutrální úrovně se v průběhu roku 2006 postupně 
projeví ve snížení dynamiky růstu zaměstnanosti, který však bude pokračovat i v roce 2007 
(celoroční růst počtu zaměstnanců bude ve srovnání s rokem 2006 níže o 1,2 p.b.). Míra 
registrované i obecné nezaměstnanosti se sníží ve srovnání s rokem 2006 o 0,2 p.b., resp.  
0,1 p.b. 

Základní ukazatele trhu práce (mzr. změny v %, pokud není uvedeno jinak) 
UKAZATEL

2004 I/05 II/05 III/05 IV/05 2005 I/06 II/06 III/06 IV/06 2006 I/07 II/07 III/07 IV/07 2007
Zaměstnanost celkem -0.6 0.6 1.1 1.7 1.5 1.2 1.8 1.5 1.0 0.9 1.3 0.9 0.6 0.5 0.6 0.7
        z toho : zaměstnanci a) -0.2 1.7 1.9 2.9 2.3 2.2 3.0 2.7 2.4 1.9 2.5 1.6 1.4 1.1 1.0 1.3
                      ostatní zaměstnaní -2.4 -4.8 -3.1 -4.1 -2.6 -3.7 -4.2 -4.4 -6.1 -4.0 -4.7 -3.2 -3.8 -2.8 -1.5 -2.8
Registrovaná míra nezaměstnanosti v % - průměr za období 10.0 10.3 9.3 9.3 9.2 9.5 9.6 8.9 9.2 9.0 9.2 9.5 8.7 9.1 8.9 9.0
Obecná míra nezaměstnanosti v % - průměr 8.3 8.4 7.8 7.8 7.8 7.9 7.4 7.2 7.6 7.5 7.4 7.4 7.2 7.4 7.1 7.3
Průměrná mzda ve sledovaných org.            (nominální) b) 6.6 5.8 5.3 6.2 4.8 5.5 6.0 5.9 5.8 5.7 5.8 6.5 6.4 6.7 6.7 6.6
                                                                         (reálná) 3.7 4.1 3.7 4.2 2.3 3.6 3.1 3.1 3.0 3.2 3.1 3.6 3.3 2.8 2.7 3.1
        z toho: podnikatelská sféra                     (nominální) 6.9 5.0 5.3 5.5 4.9 5.2 6.2 6.1 6.0 6.0 6.1 6.8 6.7 7.0 7.0 6.9
                      z toho: průmysl                          (nominální) 7.0 3.8 5.1 5.0 4.4 4.6 . . . . . . . . . .
                     nepodnikatelská sféra               (nominální) 5.7 8.9 5.5 8.6 4.5 6.7 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
Mzdy a platy v NH                                  (nominální) c) 6.4 7.7 7.4 9.2 7.2 7.8 9.1 8.7 8.3 7.7 8.5 8.3 8.0 7.9 7.7 8.0
Mzdy a platy podle národních účtů - rezidenti      (nominální) 5.8 5.3 6.1 5.8 5.6 5.7 6.0 6.0 6.0 5.9 6.0 6.6 6.4 6.7 6.6 6.6
NJMN (nominální mzdy a platy v NH na HDP v s.c.) 1.6 2.2 1.5 3.3 0.3 1.8 1.8 2.1 2.4 2.3 2.4 2.7 2.3 2.0 1.8 2.1
NJMN (nominální mzdy a platy podle NÚ na HDP v s.c.) 1.1 0.0 0.2 0.1 -1.2 -0.2 -1.1 -0.4 0.2 0.6 0.1 1.1 0.8 0.8 0.8 0.8
NJMN v průmyslu (nominální mzda na PP z tržeb) -3.2 -1.8 -2.9 -3.8 -4.7 -3.3 . . . . . . . . . .
NJMN v průmyslu (objem mezd na přidanou hodnotu) 1.9 -3.7 -2.3 -4.5 -8.5 -4.7 . . . . . . . . . .
NHPP (HDP v s.c. na zaměstnané podle NÚ) 4.6 4.6 4.8 5.1 5.6 5.0 5.3 4.9 4.7 4.3 4.5 4.5 4.8 5.2 5.1 5.0
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 
 
Odhad meziročního růstu průměrné nominální mzdy ve sledovaných organizacích byl pro letošní rok 
nepatrně snížen na 5,8 % (5,9 % v 1. SZ). V roce 2007 dynamika růstu mezd zrychlí na 6,6 % (6,0 %  
v 1. SZ). 
 
V roce 2006 vzroste v podnikatelské sféře průměrná mzda o 6,1 % (jen o 0,1 p.b. nižší růst  
v porovnání s predikcí z 1. SZ), což je o 0,9 p.b. vyšší dynamika v porovnání s rokem 2005. Nepatrné 
snížení predikce růstu průměrné mzdy v podnikatelské sféře je spíše technického charakteru. 
Zohledňuje odchylku predikce průměrné mzdy v podnikatelské sféře od skutečnosti ve 4. čtvrtletí 
2005 a nepatrné snížení inflačních očekávání na rok 2006 ve srovnání s 1. SZ. Predikce interpretuje 
doporučení odborové centrály pro kolektivní vyjednávání na letošní rok požadující meziroční růst 
průměrné mzdy přibližně o 7 % jako horní hranici možného růstu mezd v letošním roce. Tuto 
interpretaci potvrzuje i výše sjednaného nárůstu průměrné mzdy v dosud uzavřených vyšších 
kolektivních smlouvách, která nedosahuje ani 5 %. V kolektivních smlouvách na podnikové úrovni 
bude podle zkušeností sjednán růst vyšší, avšak ani ten zřejmě nedosáhne požadovaných 7 %. 
Predikce je konzistentní s akcelerací růstu zaměstnanosti, umírněný mzdový růst souvisí s nízkou 
poptávkou po práci registrovaných nezaměstnaných. V nepodnikatelské sféře vzroste průměrná mzda 
přibližně o 5 %. Na zvýšení platů je ve státním rozpočtu vyčleněno 4,5 mld. Kč a další více než  
3 mld. Kč poplynou z rozpočtu zdravotních pojišťoven, krajů a obcí. Podle státního rozpočtu dojde  
k navýšení mzdových prostředků o 4,3 % a limit počtu zaměstnanců se sníží o 0,5 %. To bude 
generovat téměř 5% růst průměrných mezd. Mzdový vývoj v nepodnikatelské sféře by měl být v roce 
2006 rovnoměrný oproti roku 2005, protože odezní vliv základny pramenící ze zrušení dodatečných 
platů v roce 2004.  
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V roce 2007 se růst průměrné nominální mzdy v podnikatelské sféře zvýší na 6,9 %. Na akceleraci 
růstu průměrné mzdy bude mít vliv zejména vysoký růst HDP spojený se snahou odborů o participaci 
na růstu produktivity a mírně vyšší inflační očekávání oproti roku 2006. Pozitivní dopad na růst mezd 
bude mít i snížení nezaměstnanosti, větší akcelerace mzdového růstu však bude tlumena zpomalením 
tempa růstu zaměstnanosti. Všeobecný růst mezd státních zaměstnanců by měl podle střednědobého 
výhledu veřejných financí dosáhnout 5 %. Od 1. 1. 2007 však vstupuje v účinnost novelizovaný 
služební zákon, s nímž mohou být spojeny zvýšené mzdové nároky zaměstnanců ozbrojených složek. 
Lze proto očekávat, že se růst průměrné mzdy v nepodnikatelské sféře bude pohybovat okolo 5,5 %. 
  
Devizový kurz a dovezená inflace 

Základní scénář prognózy předpokládá mírné oslabení nominálního devizového kurzu, avšak 
z apreciovanější výchozí hodnoty než v 1. SZ, takže trajektorie nominálního kurzu Kč/EUR 
bude v závěru roku 2006 a v roce 2007 oproti minulé prognóze pouze mírně depreciovanější. 
Za pozvolnou depreciací nominálního kurzu počínaje druhou polovinou roku 2006 se bude 
skrývat vliv úrokového diferenciálu vůči zahraničním sazbám při vyšší domácí inflaci. 
V závěru prognózovaného období pak převáží vliv dlouhodobého rovnovážného 
zhodnocování reálného kurzu a nominální kurz začne opět pozvolna posilovat. Vliv 
úrokového diferenciálu se v platební bilanci projevuje odlivem krátkodobého kapitálu (viz 
Příloha 6 – Platební bilance).   
 
Graf: Úrokový diferenciál ročních domácích 

a zahraničních nominálních sazeb 
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Pramen: ČNB  

Nová prognóza dovozních cen pracuje tedy ve srovnání s 1. SZ  s více zhodnoceným 
nominálním kurzem vůči euru i USD pro rok 2006 a naopak s mírně depreciovanějším 
kurzem pro rok 2007. Dolarové ceny ropy jsou oproti předchozí prognóze vyšší, přičemž 
tento rozdíl je výraznější zejména v kratším období, stejným směrem a podobnou intenzitou 
se mění i ceny dováženého zemního plynu a průmyslová inflace v zahraničí. Skutečný růst 
dovozních cen za období prosinec 2005 až únor 2006 byl oproti prognóze z 1. SZ naopak 
nižší. Působení těchto faktorů, kde dominuje především kurz koruny vůči euru, vede  
v souhrnu k mírně nižší prognóze meziročního růstu celkového indexu dovozních cen v roce 
2006 v průměru přibližně o 1 p.b., naopak v roce 2007 je meziroční růst dovozních cen 
v průměru o 0,8 p.b. vyšší než v minulé prognóze. 

Trajektorie růstu cen dovážených energetických surovin a cen dovážených energií zůstává 
podobná jako v předchozích dvou situačních zprávách. Aktuální prognóza však  v návaznosti 
na vyšší očekávaný růst cen ropy mírně zvyšuje očekávaný meziroční růst této skupiny 
dovozních cen pro rok 2006, očekávané meziroční poklesy v roce 2007 jsou naopak mírně 
hlubší. Meziroční růsty dovozních cen potravin jsou oproti minulé prognóze mírně vyšší.  
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U cen ostatních dovážených výrobků s výjimkou potravin předpokládáme na rozdíl od minulé 
prognózy pokračování meziročních poklesů v roce 2006, v roce 2007 bude v návaznosti na 
oslabování koruny a vyšší cenový růst v zahraničí meziroční růst cen v této skupině naopak 
výraznější.  

 
Predikce jednotlivých segmentů dovozních cen (mzr. v %)  

I/05  II III IV I/06 II III IV I/07  II III IV
Dovozní ceny -1.2 0.2 0.6 1.7 2.8 0.5 -0.9 -1.0 -0.2 0.0 0.4 0.4
Dovozní ceny bez energiií a potravin -3.5 -3.0 -3.7 -2.8 -1.8 -2.5 -1.3 -0.5 1.2 1.9 1.7 1.3
Dovozní ceny potravin 0.1 -0.4 -1.5 -0.4 0.1 0.1 0.9 0.8 1.4 1.7 1.7 1.5
Dovozní ceny energií 17.1 23.3 29.2 31.0 32.3 18.0 0.4 -4.8 -7.8 -10.7 -7.4 -4.8
Nominální kurs Kč/EUR 30.0 30.1 29.7 29.4 28.6 28.6 28.9 29.1 29.1 29.1 29.1 29.0
Nominální kurs Kč/EUR mzr. -8.7 -5.9 -6.0 -5.5 -4.7 -5.1 -2.7 -1.1 1.8 1.7 0.7 -0.3  
 
 

Graf: Predikce dovozních cen a jejich nejdůležitějších komponent (mzr. v %) 
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Pramen: ČNB, ČSÚ  
 

V návaznosti, mimo jiné, na vývoj dovozních cen formuluje prognóza rovněž představu 
vývoje domácích cen průmyslových výrobců. U cen průmyslových výrobců se oproti 
lednové prognóze nová predikce mírně zvyšuje a to zejména z důvodu vyšších cen ropy 
v minulosti a v nejbližším období. V závěru roku 2006 a především v roce 2007 posouvá 
prognózu výše mírné oslabení kurzu. V souhrnu předpokládáme trajektorii pouze mírného 
meziročního růstu cen průmyslových výrobců v první polovině roku 2006, který bude 
ve druhé polovině roku 2006 pozvolna zrychlovat (na 1,8 % v závěru roku). V roce 2007, 
v návaznosti na odeznění vlivu vysokých cen ropy, meziroční růst cen průmyslových výrobců 
mírně zpomalí na hodnoty okolo 1,3 %. Po celé prognózované období bude za růstem cen 
průmyslových výrobců stát zejména cenový růst v odvětvích mimo zpracovatelský průmysl 
(zejména výroba elektřiny, částečně i těžba uhlí), zatímco příspěvek zpracovatelského 
průmyslu bude v roce 2006 ještě stále záporný, v roce 2007 pouze mírně kladný.26 
 
Inflace 

Oproti prognóze z 1. SZ dochází na celém predikčním horizontu k mírnému snížení 
meziročního růstu spotřebitelských cen. Predikce inflace na první čtvrtletí tohoto roku se 
naplnila. Na změnu predikce mělo vliv zejména neočekávané posílení kurzu koruny, snížení 
očekávané trajektorie růstu dovozních cen a růstu cen potravin. V opačném směru na 
prognózu působilo zejména zvýšení výhledu cen pohonných hmot a poněkud nižší očekávaná 
intenzita poptávkových dezinflačních tlaků. Predikce dopadů změn nepřímých daní se 

                                                           
26   Případný rychlejší pokles cen výrobků z kovů, jejichž výhled není obsažen v Consensus Forecasts, je i nadále 

rizikem nové prognózy cen průmyslových výrobců. 
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nezměnila a predikce růstu regulovaných cen byla zvýšena jen mírně  pro rok 2006 
s nepatrným dopadem do inflace (viz Box: Administrativní vlivy).  

Ve srovnání s 1. SZ se prognóza celkové meziroční inflace ke konci roku 2006 snižuje na 
2,8 % (3,1 % v 1. SZ) a ke konci roku 2007 na 3,9 % (4,2 % v 1. SZ).  

 
Box: Administrativní vlivy 
Administrativní vlivy (primární dopady změn nepřímých daní a dopady změn regulovaných cen) 
celkem přispějí do meziroční inflace ke konci roku 2006 přibližně 2,0 p.b. (v 1. SZ 1,9 p.b.)  
a ke konci roku 2007 přibližně 1,8 p.b. (v 1. SZ 1,8 p.b.).  

Predikce regulovaných cen z 1. SZ se v 1. Q 2006 naplnila a tudíž neimplikuje potřebu změny 
prognózy na další období. Novou informací je rozhodnutí ERÚ o zvýšení cen zemního plynu pro 
domácnosti o 1,4 % v dubnu 2006 s dopadem do regulovaných cen cca 0,25 p.b. a s dopadem do 
inflace cca 0,05 p.b.. Druhou novou informací je rozhodnutí Českého Telecomu o změně poplatků za 
pevné telefonní linky v tomto roce. Od dubna budou všechny hovory v pevných sítích účtovány za 
sazbu místního hovoru. Od května dojde ke zvýšení měsíčních paušálních poplatků. Dopad těchto 
změn do inflace odhadujeme na 0,05 p.b. (-0,07 p.b. v dubnu a +0,12 p.b. v květnu; do regulovaných 
cen bude dopad -0,33 p.b. v dubnu a +0,57 p.b. v květnu). O tyto dopady byla změněna predikce a ke 
konci roku 2006 nyní je prognózován  meziroční růst regulovaných cen 5,5 % (predikce v 1. SZ byla 
5,0 %), přičemž  dopad této změny do celkové inflace (+0,1 p.b.) je minimální. Predikce regulovaných 
cen na rok 2007 se nemění. V roce 2006 bude mít nejvyšší dopady do regulovaných cen lednové 
zvýšení cen elektřiny pro domácnosti o 9 %, odhadované celkové zvýšení cen tepla o 8,5 % a růst cen 
zemního plynu pro domácnosti o 6,2 %. V roce 2007 by mělo být zvýšeno regulované nájemné  
o 14,2 %,  ceny elektřiny o 4 % a dále by mělo dojít ke zvýšení poplatků za televizní vysílání.  

Predikce dopadů změn nepřímých daní se oproti 1. SZ nemění. Nadále se počítá s dalšími kroky 
zvyšování spotřebních daní u tabákových výrobků (cigaret) od 1. 4. 2006 a potom od 1. 1. 2007 (za 
horizontem stávající prognózy ještě rovněž od 1. 1. 2008). Prognóza očekává, že dopady do 
spotřebitelské inflace se projeví až s víceměsíčním zpožděním, obdobně jako u předešlého zvýšení 
spotřebních daní u cigaret. Celkový dopad do inflace je odhadován v roce 2006 cca 0,5 p.b. a v roce 
2007 cca 0,9 p.b. Nejvýraznějším rizikem predikce je stanovení časového zpoždění dopadů.  
 

Vývoj jednotlivých složek čisté inflace je popsán v následujících odstavcích.  

Korigovaná inflace bez PH v celém predikčním horizontu postupně zrychluje ze současných 
0,5 %, na 1,4 % ke konci roku 2006 a na 2,8 % meziročně ke konci roku 2007. Nová 
trajektorie leží přibližně 0,5 p.b. pod prognózou z 1. SZ; za posunem predikce směrem dolů 
stojí především přehodnocení působení nákladových faktorů méně proinflačním směrem. 
Poměrně velké zrychlení korigované inflace bez PH ve srovnání s jejím předešlým 
dlouhodobým vývojem (od konce roku 2002 nebyla meziroční korigovaná inflace bez PH 
vyšší než 1,6 %) odráží postupné promítání sekundárních dopadů růstu cen energií  
a regulovaných cen do ostatních cenových okruhů. Stejně jako v říjnu a v lednu i tato 
prognóza předpokládá částečné omezení průsaku těchto nákladových faktorů do inflace skrze 
vývoj inflačních očekávání, mimo jiné i díky tlumícímu účinku situace na trhu práce. 
Působení dovozních cen bez energií se bude v horizontu predikce měnit, když postupně 
přejdou od meziročních poklesů k meziročním růstům. Ke zrychlení korigované inflace bez 
PH bude přispívat i méně dezinflační působení reálné ekonomiky.  

Vývoj cen pohonných hmot bude nadále dominantně určován vývojem cen ropy a kurzem 
Kč/USD. V této SZ byla pro predikci vývoje cen pohonných hmot v ČR využita závislost cen 
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pohonných hmot v ČR na cenách benzínů na burzách ARA (viz část II.4).27 Předpoklady  
o budoucím vývoji cen pohonných hmot se oproti 1. SZ posunuly nahoru. Predikce jejich 
meziročního růstu ke konci roku 2006 se tak zvyšuje na 2,0 % (z -2,5 % v 1. SZ) a ke konci 
roku 2007 na 1,6 % (z -1,1 % v 1. SZ). Dopady těchto změn do predikce inflace jsou 0,2 p.b. 
v roce 2006 a 0,1 p.b. v roce 2007. 

Faktory ovlivňující korigovanou inflaci bez PH budou působit i na ceny potravin, pro něž je 
však významný zejména vývoj domácích cen zemědělských výrobců. Predikce meziročních 
růstů cen zemědělských výrobců byla v predikovaném horizontu snížena (viz Box – 
Prognóza cen zemědělských výrobců), přesto ale zůstává zachován předpoklad o rostoucí 
trajektorii jejich meziročního růstu. Z tohoto důvodu predikce nadále obsahuje postupný 
přechod ke zrychlování růstu cen potravin, především v roce 2007. Změny v prognóze cen 
zemědělských výrobců a v dalších faktorech inflace cen potravin v souhrnu vedly ke snížení 
predikce růstu cen potravin. Ke konci roku 2006 je prognózován meziroční růst (čistých) cen 
potravin o 0,2 % (v 1. SZ 1,3 %, dopad změny do inflace je -0,3 p.b.). Tento vývoj byl však 
značně ovlivněn snížením tržních cen cigaret (plným nezdražením cen cigaret podle zvýšení 
spotřebních daní). Bez tohoto vlivu by byla predikce meziročního růstu cen potravin ke konci 
roku 2006 přibližně 1 %. Ke konci roku 2007 je prognózován meziroční růst cen potravin  
2,6 % (v 1. SZ to bylo 3,2 %, dopad této změny do inflace je cca -0,2 p.b.).  

 
Graf: Korigovaná inflace bez PH (mzr. % 
          bez primárních dopadů změn daní) 

Graf: Inflace cen potravin (mzr. v % 
           bez primárních dopadů změn daní) 
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Box: Prognóza cen zemědělských výrobců 

Prognóza cen zemědělských výrobců (CZV) předpokládá ve srovnání s 1. SZ mírně nižší trajektorii 
meziročního růstu v celém průběhu roku 2006. Na této změně se podílí především zapracování nových 
údajů za první čtvrtletí 2006 (prognózu ovlivnil nižší pozorovaný růst cen produktů živočišné výroby  
a více apreciovaný kurz – viz Příloha 5). Prognóza nadále počítá v průběhu roku 2006 s pozvolným 
růstem cenové hladiny CZV, a to převážně u produktů rostlinné výroby v návaznosti na odeznívání 
vlivu nadprůměrných sklizní v letech 2004 – 2005.  

Ceny produktů živočišné a rostlinné výroby se budou vyvíjet odlišně. U produktů živočišné výroby 
předpokládáme meziroční poklesy cen v nejbližších dvou čtvrtletích a ve druhé polovině roku 2006 
pak oživení jejich meziročního růstu. U rostlinné výroby dojde od 2. Q 2006 k dalšímu zvýšení 
dosavadního meziročního růstu. Cenová hladina CZV však zůstane nadále relativně nízká a z této 

                                                           
27  Ceny benzínu na burzách ARA jsou také lépe predikovatelné na období nejbližších několik měsíců než ceny 

ropy.  
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strany nebude vznikat nákladový tlak na růst cen potravin. V souhrnu bude nová prognóza CZV 
znamenat oproti předpokladům 1. SZ v celém průběhu roku 2006 mírné oslabení inflačních tlaků do 
cen potravin. 
 
Ceny zemědělských výrobců (s.o.p.r = 100) 
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V souhrnu lze tedy konstatovat, že v následujících dvou letech bude hlavní hybnou silou 
inflačního vývoje růst regulovaných cen spolu s primárními dopady změn daní, které budou 
způsobovat až dvě třetiny inflačního pohybu. Na horizontu měnové politiky bude inflace 
tažena i jejich sekundárními dopady v podobě zvýšení inflačních očekávání ekonomických 
subjektů. Stejným směrem bude působit zrychlení růstu cen potravin a vývoj dovozních cen 
bez energií. Přes nadále spíše mírně dezinflační tlaky z vývoje reálné ekonomiky bude 
celková inflace postupně narůstat, přičemž okolo poloviny roku 2007 protne bodový cíl pro 
inflaci, aby v dalším období směřovala do horní poloviny tolerančního pásma inflačního cíle. 
 
Graf: Predikce inflace 
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Reakce úrokových sazeb a jejich přenos do ekonomiky 

S makroekonomickou prognózou a jejími předpoklady je konzistentní nejprve stabilita  
a následně postupný růst úrokových sazeb. Oproti minulé prognóze je zvyšování zejména 
v roce 2007 razantnější. Za touto změnou výhledu sazeb stojí rychlejší nárůst zahraničních 
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úrokových sazeb na horizontu prognózy, vyšší poptávkové tlaky a s relativně malým dopadem 
korekce rovnovážné reálné úrokové sazby směrem nahoru.  

Trajektorie krátkodobých úrokových sazeb konzistentní s makroekonomickou prognózou je 
determinována výší politicky neutrální sazby, která odráží dlouhodobé charakteristiky domácí 
ekonomiky, odchylkou budoucí inflace od stanoveného cíle a očekávaným průběhem 
hospodářského cyklu.  

 
Graf: Nominální sazby Graf: Inflace, na kterou MP reaguje 
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Implikovaná trajektorie sazeb v základním scénáři je významně ovlivněna úrovní politicky 
neutrální sazby. Ta postupně roste a v roce 2007 přesahuje hodnoty 4 %, a tak vytváří 
autonomní tlak na růst úrokových sazeb. Oproti minulé SZ je politicky neutrální sazba vyšší 
v důsledku vyšší očekávané inflace za horizontem měnové politiky. Také zvýšení 
předpokládaných hodnot rovnovážné reálné sazby posunulo politicky neutrální sazbu mírně 
nahoru.  

Měnověpoliticky relevantní inflace se na horizontu měnové politiky nachází pod bodovým 
inflačním cílem a pozvolna se k němu blíží až na konci roku  2007. To má v roce 2006 
slábnoucí negativní vliv na růst implikované trajektorie sazeb. Poté lze očekávat spíše mírně 
pozitivní příspěvek tohoto faktoru k výši měnověpolitické sazby.   

Trajektorii úrokových sazeb ovlivňuje i očekávaný průběh hospodářského cyklu. Mezera 
výstupu se v nejbližším období navrátí do mírně záporných hodnot v důsledku zpřísnění 
měnových podmínek a slabé zahraniční poptávky, což jemně tlumí implikovaný růst sazeb. 
V roce 2007 pak uvolnění měnových podmínek spolu s kladným působením fiskálního 
impulzu posune mezeru výstupu do kladných hodnot, což implikovanou trajektorii úrokových 
sazeb zvyšuje. 
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III. ALTERNATIVNÍ SCÉNÁŘE 
 

Alternativní scénáře prognózy vyplývají 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. Rizika základního scénáře jsou představena v první části kapitoly, externí prognózy 
potom ve druhé části.  

 
III.1  Rizika základního scénáře 
 
Rizika základního scénáře identifikovaná při zpracování prognózy jsou vnímána jako zhruba 
vyvážená. Při zpracování prognózy nebyl identifikován žádný plnohodnotný alternativní 
scénář, bylo nicméně zpracováno několik citlivostních analýz, které zachycují nejistoty 
prognózy a ohodnocují jejich dopady ve formě odchylek od základního scénáře. 

Stejně jako v říjnové a lednové SZ předpokládá základní scénář prognózy omezený průsak 
růstu regulovaných cen a cen pohonných hmot ve druhém pololetí 2005 a roce 2006 do 
inflačních očekávání a následně i do ostatních cenových okruhů. Dopad výrazné změny 
regulovaných cen a cen pohonných hmot byl omezen na polovinu proti standardní modelové 
kalibraci. Riziko vyššího či naopak nižšího průsaku bylo popsáno v 10. SZ 2005 a přetrvává  
i nadále. 

Nejistota ohledně nově zveřejněných dat růstu reálného HDP a diskuze o možnostech jejich 
revize vyústily ke kvantifikaci této nejistoty formou citlivostního scénáře. Na základě 
ekonometrických modelů odhadujících růst produktu pomocí předstihových a koincidenčních 
indikátorů byla sestrojena experimentální řada historického reálného růstu HDP a následně 
byl posuzován vliv takto zkonstruované veličiny na prognózu. Nově zkonstruovaná řada 
počítá s tempy růstu reálného HDP v roce 2005 a 1.Q 2006 těsně pod čtyřmi procenty  
a představuje tak krajní variantu, kam až by mohla případná revize data HDP posunout. 
Změna hodnot HDP na historii byla mechanicky promítnuta do nastavení počáteční podmínky 
mezery výstupu. Na rozdíl od základního scénáře prognózy se v tomto případě ekonomika 
nachází hluboko pod potenciálem, což následně ovlivňuje také samotnou prognózu. Níže 
uvedená tabulka obsahuje výsledné odchylky od základního scénáře prognózy u všech 
klíčových veličin. Snížení tempa růstu reálného HDP, promítnuté do záporné mezery výstupu, 
vede ke snížení inflace. Základní úrokové sazby reagují poklesem, v důsledku čehož dochází 
k oslabení měnového kurzu a tím i k uvolňování měnových podmínek (především v důsledku 
uvolnění kurzové složky). Uvolněné měnové podmínky pak vedou k prudkému uzavírání 
výstupové mezery v průběhu roku 2007 a tím i k zvýšení inflace a postupnému růstu 
úrokových sazeb. 

Dalším rizikem diskutovaným na schůzce k alternativním scénářům je jiný růst úrokových 
sazeb v eurozóně, než předpokládá základní scénář prognózy. I tato nejistota je 
kvantifikována formou citlivostního scénáře. Simulována je nižší trajektorie sazeb. Budoucí 
sazby 1R Euribor jsou v citlivostní analýze oproti základnímu scénáři postupně snižovány tak, 
že do 4.Q 2007 odchylka naroste do výše -0,5 p.b. To odpovídá přibližné stabilitě sazby 1R 
Euribor na horizontu prognózy. Pro vyšší trajektorii sazeb, než předpokládá základní scénář, 
je dopad symetrický, ale s opačným znaménkem. 
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Nižší zahraniční sazby v této simulaci vytvářejí tlak na posílení domácího měnového kurzu  
a pokles inflace pod bodový inflační cíl. Na to domácí měnová autorita reaguje snižováním 
sazeb zhruba v podobném rozsahu, jako se pohybují zahraniční sazby. Přesto kurz mírně 
posiluje a skrze dovozní ceny poněkud snižuje domácí inflaci. Nižší nominální domácí sazby  
a apreciovanější kurz se zhruba vykompenzují z hlediska jejich vlivu na celkové reálné 
měnové podmínky, a proto se průběh mezery výstupu v této simulaci mění jen minimálně.   

Ke standardně prováděným simulacím při hodnocení rizika základního scénáře patří 
kvantifikace dopadů kurzových rizik.28 Tato citlivostní analýza předpokládá apreciaci 
nominálního kurzu o jednu korunu v prvním čtvrtletí prognózy při nastavení sazeb, které 
odpovídá základnímu scénáři. V následující tabulce jsou výsledky simulace v odchylkách od 
základního scénáře prognózy. 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 stejné výši. Pokles je však 
rozfázován do několika čtvrtletí. Depreciace nominálního kurzu má stejné implikace jen 
s opačným znaménkem. Z hlediska očekávání analytiků (zejména domácích) je momentálně 
výrazněji vnímáno riziko spíše směrem k apreciaci kurzu Kč/EUR. 
 

Tabulka: Citlivostní scénáře v odchylkách od základního scénáře 
 
 06q2 06q3 06q4 07q1 07q2 07q3 07q4 
Celková meziroční inflace (p.b.)        
apreciace kurzu o 1 CZK/EUR -0.1 -0.2 -0.5 -0.8 -1.0 -1.0 -0.8 
nižší zahraniční sazby 0.0 0.0 0.0 -0.1 -0.1 -0.2 -0.2 
nižší počáteční mezera výstupu -0.2 -0.4 -0.7 -0.8 -0.8 -0.6 -0.5 
3M PRIBOR (p.b.)        
apreciace kurzu o 1 CZK/EUR -0.1 -0.6 -1.0 -1.2 -1.2 -1.1 -1.0 
nižší zahraniční sazby -0.1 -0.1 -0.2 -0.3 -0.4 -0.5 -0.5 
nižší počáteční mezera výstupu -0.6 -0.9 -1.0 -1.0 -0.9 -0.7 -0.6 
Mezera výstupu        
apreciace kurzu o 1 CZK/EUR 0.0 -0.5 -0.6 -0.6 -0.4 -0.3 -0.1 
nižší zahraniční sazby 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
nižší počáteční mezera výstupu -1.4 -1.0 -0.6 -0.2 0.2 0.4 0.5 
Kurz (CZK/EUR)        
apreciace kurzu o 1 CZK/EUR -1.0 -0.7 -0.4 -0.3 -0.2 -0.2 -0.2 
nižší zahraniční sazby 0.0 -0.1 -0.1 -0.2 -0.2 -0.3 -0.3 
nižší počáteční mezera výstupu 0.2 0.3 0.3 0.2 0.1 0.0 -0.1 
 
 
 
III.2  Prognózy ostatních institucí 
 
V dubnu byla publikována dvě šetření, na základě kterých provádíme srovnání se základním 
scénářem prognózy ze 4. SZ: anketní zjišťování ČNB nazývané Inflační očekávání finančního 
trhu (IOFT, uzávěrka 13.4.) a Foreign Exchange Consensus Forecast (CF, uzávěrka 10. 4.). 
Všechny níže uvedené ekonomické úvahy jsou vybrány z dotazníkových odpovědí a nemusí 
se shodovat s názorem SMS. 
 

                                                           
28   Tato simulace je prováděna od 10. SZ 2003. 
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HDP 

Analytici opět posunuli své prognózy růstu HDP směrem vzhůru. Hlavním faktorem růstu 
zůstávají i nadále exporty. Předpokládá se, že se k nim přidají investice, které by měly 
profitovat z očekávaného oživení v Německu, přílivu zahraničních investic a přílivu peněz  
z EU. Příznivá struktura růstu vede některé analytiky k přehodnocení tempa růstu 
potenciálního produktu (zatímco tempo růstu potenciálu v letech 2003 a 2004 dosahovalo  
4 %, v roce 2005 by mohlo vzrůst na 5 % a v roce 2006 až k 6 %). 
 
Srovnání prognóz ČNB s externími prognózami: HDP (%) 

rok 2006 rok 2007
IOFT CF ČNB IOFT CF

 1/06 4.6 4.5 4.3 4.4 4.3
 2/06 4.5 4.4
 3/06 5.1 5.1 4.6 4.4
 4/06 5.3 5.4 4.8

Datum vzniku 
prognózy

6.1

ČNB
3.9

 
 
 

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 4,2 %, zahraniční analytici v rámci šetření CF o cca 3,3 %. Důvody 
očekávané apreciace přetrvávají: rychlejší růst HDP v porovnání se zeměmi eurozóny, 
příznivé výsledky obchodní bilance a příliv zahraničních investic. Krátkodobě by však koruna 
mohla oslabit k 29 Kč/EUR kvůli prohlubujícímu se negativnímu úrokovému diferenciálu, 
odlivu dividend a nervozitě ve středoevropském regionu před parlamentními volbami. 
 
Srovnání prognóz ČNB s externími prognózami: kurz CZK/EUR 

horizont 1R
CF ČNB IOFT CF

 1/06 29.0 (1Q06) 29.1 29.0 28.3 28.8
 2/06 28.6 28.1 28.3
 3/06 28.6 28.0 28.3
 4/06 28.6 (2Q06) 28.7 29.1 27.9 28.2

Datum vzniku 
prognózy ČNB

aktuální čtvrtletí

 
 
 

Inflace 

Inflační očekávání analytiků finančních trhů se již několik měsíců téměř nezměnila. 
Poptávkově inflační tlaky v ekonomice by měly být i nadále pod kontrolou, protože rychlejší 
růst HDP by se měl promítnout spíše do zvýšení potenciálního produktu. Analytici proto 
očekávají, že inflace se v letošním roce bude zvyšovat především vlivem růstu regulovaných 
cen, tento faktor však bude postupně odeznívat. Nejvýraznějším protiinflačním faktorem 
zůstává silná koruna.  
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Srovnání prognóz ČNB s externími prognózami: inflace (%) 
horizont 3R

IOFT podniky domácnosti IOFT podniky domácnosti
 1/06 2.5 2.4
 2/06 2.5 2.4
 3/06 2.5 2.7 4.1 2.4 2.9 6.2
 4/06 2.6 2.4

horizont 1RDatum odečtu 
prognózy ČNB

3.1
3.1
3.2
2.9  

 
Úrokové sazby 

Predikce očekávaných úrokových sazeb se téměř nezměnily. Na dubnovém zasedání BR ČNB 
žádný analytik nepředpokládá úpravu základních úrokových sazeb. První zvýšení repo sazby 
většina analytiků očekává přibližně ve 3.Q 2006. Odhady úrovně repo sazby v horizontu  
1R se pohybují v rozmezí 2,25 – 2,75 %. Vyšší úrovni sazeb podle analytiků brání silnější 
kurz koruny a možný nižší růst sazeb v eurozóně. 

Srovnání prognóz ČNB s externími prognózami: úrokové sazby (%) 

horizont 1R
IOFT CF ČNB IOFT

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

 1/06 2.8 (1Q07) 2.4 2.7 3.0 2.7
 2/06 2.3 2.6
 3/06 2.5 2.7 2.8
 4/06 3.2 (2Q07) 2.5 3.4 2.9

Datum vzniku 
prognózy

ČNB
3M PRIBOR

 
 
Pozn.: Vzhledem k nejistotě trhu ohledně budoucího načasování změn MP sazeb považujeme pro zjednodušení 
očekávání spreadu mezi 2T REPO a 3M PRIBOREM v ročním horizontu za zanedbatelné. To umožňuje 
realizovat hrubé porovnání predikce trhu a trajektorie sazeb konzistentní s prognózou. 
 

Následující graf přináší srovnání trajektorie úrokových sazeb konzistentní se základním 
scénářem prognózy, sazeb FRA a trajektorie implikovaných sazeb z výnosové křivky. 

Srovnání FRA a implikovaných sazeb s trajektorií sazeb konzistentních se základním 
scénářem (k 19. 4. 2006) 

2.0

2.2

2.4

2.6

2.8

1Q06 2Q06 3Q06 4Q06 1Q07

 prognóza ČNB (4.SZ)

 implik. sazby (očištěné o TP)*

 FRA - skutečnost

 
* 3M implikované sazby ze sazeb PRIBOR očištěné o termínovou prémii ve výši 10 b.b. p.a. 
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Z grafu je patrné, že očekávané tržní 3M sazby se v celém horizontu pohybují jen mírně pod 
sazbami konzistentními se základním scénářem prognózy, odchylka však není výrazná. 
Rovněž analytici v rámci průzkumu IOFT očekávají, že zvyšování základních sazeb ČNB 
bude pomalejší, než předpokládá aktuální prognóza. 

Shrneme-li, analytici ve svých aktuálních predikcích (ve srovnání se základním scénářem 
prognózy ze 4. SZ) předpokládají silnější kurz. Ten se promítá do nižší očekávané inflace. 
Analytici navíc očekávají, že poptávkově inflační tlaky se v ekonomice výrazněji neprojeví, 
neboť rychlejší růst HDP by se měl promítnout spíše do zvýšení potenciálního produktu. ČNB 
proto bude podle nich své základní sazby zvyšovat jen mírně. I přes nižší úrokové sazby však 
předpokládají nižší růst HDP ve srovnání s prognózou, což je však v souladu s očekáváním 
silnějšího kurzu koruny. 

 



 1   

Příloha 1 – Aktuální výsledky hospodaření státního rozpočtu 

V hospodaření státního rozpočtu za první čtvrtletí roku 2006 bylo dosaženo přebytku 
15,7 mld. Kč. Oproti konci února t.r., kdy státní rozpočet skončil schodkem 0,6 mld. Kč,  tedy 
došlo ke zlepšení salda SR o 16,3 mld. Kč. V samotném měsíci březnu činily příjmy státního 
rozpočtu 87,1 mld. Kč a výdaje 70,8 mld. Kč. 

Výsledek SR za leden až březen 2006 je v porovnání se stejným obdobím loňského roku 
(přebytek 8,3 mld. Kč) lepší přibližně o 7,4 mld. Kč. Celkové příjmy i výdaje státního 
rozpočtu za první čtvrtletí 2006 výrazně vzrostly. Na meziročním zvýšení příjmů (o 14,1 %) 
se podílely jak daňové, tak nedaňové příjmy. Mezi daňovými příjmy hrály dominantní roli 
vysoké přírůstky DPH (+27,7 %) a DPPO (+17,7 %). V nárůstu inkasa těchto daní se zřejmě 
vedle vlivu snížení hranice pro registraci plátců DPH projevuje i vyšší dynamika ekonomiky. 
Přírůstek v dalších hlavních daňových skupinách byl relativně nízký, u spotřebních daní 
představoval meziročně 5,8 %, u DPFO 2,4 %. Do vysokého růstu nedaňových a kapitálových 
příjmů v prvním čtvrtletí (meziročně +31,9 %) se promítly zejména vyšší příjmy z dotací EU 
(+96,3 %, tj. přibližně 5,0 mld. Kč) a převody z rezervních fondů (+49,9 %, tj. 6,4 mld. Kč).  

V prvním čtvrtletí 2006 rostly výdaje vyšším tempem, než tomu bylo ve srovnatelném období 
předchozího roku (meziroční přírůstek za leden až březen t.r. činil 10,9 %, v roce 2005 pouze 
2,0 %, resp. 4,3 % při korekci údajů o vliv změn v zákoně o rozpočtovém určení daní). Kromě 
předsunuté platby ve prospěch VZP v lednu (v objemu 3,0 mld. Kč) a vyšších plateb za státní 
pojištěnce v důsledku zvýšení vyměřovacího základu počínaje únorem t.r. se ve vyšších 
výdajích SR odráží zejména valorizace důchodů, která zvedla jejich výplatu meziročně  
o 12,8 %, tj. téměř o 8,2 mld. Kč. Výrazně vzrostly také kapitálové výdaje (meziročně  
o 62,2 %, tj. cca o 3,8 mld. Kč), a to zejména v položce investičních nákupů a souvisejících 
výdajů. Podíl vybraných výdajových položek na celkové meziroční změně výdajů podrobněji 
ilustruje následující tabulka: 

 

celkem za I.Q v 
mld. Kč

mzr. změna    v 
mld. Kč

mzr. změna    v 
%

podíl složek na 
celk. změně v 

p.b.

celkem za I.Q 
v mld. Kč

mzr. změna   
v mld. Kč

mzr. změna   
v %

podíl složek na 
celk. změně v 

p.b.

Výdaje celkem 198,57 8,11 4,3 4,3 220,18 21,61 10,9 10,9
   běžné výdaje 192,45 8,44 4,6 4,4 210,25 17,80 9,2 9,0
   v tom: platy zaměstnanců 13,22 1,25 10,4 0,7 13,83 0,61 4,6 0,3
             neinvest.transf.fondům SZP 11,28 0,13 1,2 0,1 12,57 1,29 11,4 0,6
             NI transfery krajům, obcím 25,71 -1,49 -5,5 -0,8 27,05 1,34 5,2 0,7
             NI transfery přísp. org. 9,29 -0,32 -3,3 -0,2 12,18 2,89 31,1 1,5
             sociální dávky 83,85 6,87 8,9 3,6 93,18 9,33 11,1 4,7
             z toho  - důchody 63,58 6,64 11,7 3,5 71,73 8,15 12,8 4,1
                       - pas. pol. zaměstnanosti 1,90 -0,08 -4,0 0,0 2,01 0,11 5,8 0,1
                       - ost. soc. dávky 10,12 0,02 0,2 0,0 11,06 0,94 9,3 0,5
                       - st. soc. podpora 8,24 0,29 3,6 0,2 8,39 0,15 1,8 0,1
            aktivní pol.zam. 0,70 0,19 37,3 0,1 0,92 0,22 31,4 0,1
            převod do fondu st. záruk 0,39 -1,97 -83,5 -1,0 2,20 1,81 464,1 0,9
            odvody do rozpočtu EU 8,57 8,57 4,5 8,50 -0,07 -0,8 0,0
            státní dluh 9,44 -0,52 -5,2 -0,3 9,64 0,20 2,1 0,1
            ostatní běžné výdaje 23,53 -8,56 -26,7 -4,5 23,35 -0,18 -0,8 -0,1
  kapitálové výdaje 6,12 -0,33 -5,1 -0,2 9,93 3,81 62,3 1,9
  v tom: investiční dotace přísp. org. 1,02 0,78 325,0 0,4 1,12 0,10 9,8 0,1
            investiční nákupy 1,48 -1,70 -53,5 -0,9 3,35 1,87 126,4 0,9
            zálohy ČKA, ČMZRB, ČS 1,93 0,20 11,6 0,1 3,55 1,62 83,9 0,8

I.Q 2005 I.Q 2006
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Z výše uvedené tabulky je zřejmé, že na zvýšení výdajů o 10,9 % proti srovnatelnému období 
loňského roku se rozhodující měrou podílel nárůst běžných výdajů (přibližně 9 procentními 
body), zatímco vliv kapitálových výdajů byl pod 2 p.b. Z běžných výdajů k růstu výdajové 
strany nejvíce přispělo zvýšení důchodů, jež k celkovému růstu  přispělo 4,7 procentního 
bodu. Pokud bychom se zaměřili na hodnocení konkrétních jednorázových výdajů, potom 
např. předsunutá lednová platba státu ve prospěch VZP ve výši 3,0 mld. Kč zvýšila meziroční 
růst výdajů v prvním čtvrtletí 2006 přibližně o 1,5 p.b. 

Vlastní běžné hospodaření státního rozpočtu (očištěné o čerpání úvěrů od EIB a operace ve 
státních finančních aktivech) ke konci března 2006 skončilo přebytkem ve výši 14,5 mld. Kč, 
meziročně porovnatelný výsledek je lepší o 7,1 mld. Kč (viz tabulka):   

 
SR 2006               Skutečnost

zákon  1 -3 / 2005  1 -3 / 2006  3 - 2  3 - 1
1 2 3 4 5

SR běžné hospodaření v mld. Kč -74,4 8,3 15,7 7,4 90,1
v tom: čerpání úvěru EIB -9,2 0,0 0,0 0,0 9,2
           operace státních aktiv 0,0 0,9 1,2 0,3 1,2
           vlastní běžné hospodaření SR -65,2 7,4 14,5 7,1 79,7
Pramen: účty vedené u ČNB

Rozdíl
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Příloha 2 – Aktuální vývoj na trhu práce 
 
Nové údaje z oblasti trhu práce jsou v souladu s předpokladem o rychlém uzavírání produkční 
mezery v průběhu roku 2005. Míra nezaměstnanosti vyšší než NAIRU prozatím nevytváří 
předpoklady pro urychlování dynamiky souhrnné mzdové inflace. Zvyšující se poptávka po 
práci, která však oproti předpokladu 1. SZ ve 4.Q zmírnila tempo růstu, se v určité míře 
realizuje zaměstnáváním zahraničních pracovníků. Nízké mzdové požadavky převážné 
většiny zahraničních pracovníků a vysoká konkurence byly důvodem mírného růstu mezd 
v průmyslu a stavebnictví. Mírně vyšší růst mezd v oblasti tržních služeb prozatím nevedl 
k urychlování celkové mzdové inflace. Vzhledem k vysokému růstu HDP byla mzdová 
náročnost produktu oproti předpokladu 1. SZ nižší. 

Zaměstnanost se ve 4.Q zvyšovala především ve zpracovatelském průmyslu  
a v nemovitostech, pronájmu a službách pro podniky (Graf 1). Ve stavebnictví se počet 
zaměstnaných již druhé čtvrtletí za sebou mírně snížil. V odvětvích nepodnikatelské sféry 
zaměstnanost nadále rostla zejména ve vzdělávání a ve veřejné správě. Pokračující růst 
zaměstnanosti je patrný i v průběhu 1.Q v měsíčních statistikách ČSÚ. Zatímco zaměstnanost 
v průmyslu se za leden a únor meziročně zvýšila o 2,4 %, ve stavebnictví je za stejné období 
zaznamenán mírnější nárůst o 1,5 %. Zvyšování poptávky po práci je v průmyslu patrné  
i z vývoje počtu odpracovaných hodin. 

Vyšší poptávka po práci je zčásti realizována zaměstnáváním zahraničních pracovníků. 
Z údajů MPSV o evidované zaměstnanosti cizích státních příslušníků je zřejmé, že v zimních 
měsících došlo k zastavení nárůstu evidované zahraniční zaměstnanosti, patrně ze sezónních 
důvodů (Graf 2). Ke konci roku se nicméně stále jedná o meziroční nárůst ve výši zhruba  
50 tisíc osob.1 Většinu zahraničních pracovníků tvoří Slováci a Ukrajinci a dále s určitým 
odstupem Poláci. Nárůst zahraniční zaměstnanosti je zřejmý i v údajích VŠPS  
o ekonomickém postavení populace (Graf 2). Růst zaměstnanosti byl v průběhu roku 2005 
doprovázen zvyšováním pracovní síly a populace, přičemž změny nezaměstnanosti a počtu 
neaktivních osob byly jen malé.2 Evidence o zaměstnávání cizinců je patrná i v rostoucích 
výdajích na náhrady zaměstnancům v bilanci výnosů platební bilance (Graf 4).  

Vyšší poptávka po práci se projevuje jen v omezené míře ve snižování nezaměstnanosti podle 
VŠPS (Graf 2) a nadále není příliš patrná v oblasti registrované nezaměstnanosti (Graf 3). 
Míra registrované nezaměstnanosti se pouze mírně snižuje, a to především důsledkem 
zvyšování počtu vyřazených z evidence úřadů práce z jiných, především sankčních důvodů, 
zatímco počty umístěných na pracovní místa se nezvyšují. Výraznější zvýšení počtu volných 
pracovních míst od počátku roku, které je patrné ve vývoji Beveridgeovy křivky, dáváme do 
souvislosti s vyššími sankcemi v případě nehlášení míst na úřadech práce s platností od ledna 
2006. To je v souladu s naším předpokladem z minulých SZ, že vyšší poptávka po práci se 
realizuje ve velké míře mimo úřady práce.3  

Nové údaje ČSÚ o vývoji průměrné měsíční mzdy v podnikatelské sféře nepotvrdily obrat ve 
vývoji odměňování, který byl naznačován daty ve 3.Q. Ve srovnání s předpokladem 1. SZ byl 
růst průměrné měsíční mzdy ve 4.Q mírně nižší. Růst mezd byl podprůměrný především 
                                                           
1   Údaje z úřadů práce zahrnují počty pracovních povolení a počty evidovaných zahraničních pracovníků, kteří 

povolení nepotřebují. Tyto údaje jsou nezávislé na výběrovém šetření VŠPS. 
2   Pracovní síla i populace se zvyšují ve věkové kategorii nad 30 let. Počty absolventů se z demografických 

důvodů a z důvodu vyšších počtů přijímaných na vysoké školy spíše snižují. 
3   Cizí státní příslušníci mají od května 2004 nárok na registraci na úřadech práce, nicméně podle informací 

MPSV tuto možnost využívají jen v malé míře. 
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v průmyslu a stavebnictví z důvodu vysoké konkurence a zaměstnávání osob s nízkými 
mzdovými nároky, zatímco nadprůměrný růst byl zaznamenán v některých službách. Podobné 
závěry poskytují údaje ISPV o vývoji průměru a mediánu hodinového výdělku.4 V průběhu 
1.Q je v průmyslu patrný náznak rychlejšího růstu průměrné měsíční mzdy. Zatímco v lednu  
a únoru se průměrná měsíční mzda podle ČSÚ meziročně zvýšila v průmyslu o 6,2 %, ve 
stavebnictví se mzdy zvýšily o 2,2 %.  

Také v nepodnikatelské sféře byl růst průměrné měsíční mzdy oproti předpokladu z 1. SZ 
mírně nižší. Důvodem je neočekávaně nízký růst mezd ve vzdělávání, zdravotnictví  
a v ostatních veřejných a sociálních službách, zatímco v odvětví veřejné správy a obrany 
vzrostla průměrná mzda ve 4.Q dle očekávání tempem 8,4 %. 

Produktivita práce na úrovni národního hospodářství roste stabilním tempem okolo 5 % 
(Graf 5). V průmyslu růst produktivity práce v metodice národních účtů ve 4.Q zrychlil až na 
14 %.5 Vývoj souhrnné mzdové inflace nadále nevytváří předpoklady pro generování 
inflačních tlaků, které by byly zřejmé v rychlejším růstu nominálních jednotkových 
mzdových nákladů. Růst NJMN byl ve 4.Q nižší, než předpokládala 1. SZ a jeho dynamika se 
ve 4. čtvrtletí v metodice národních účtů zvýšila jen v tržních službách (Graf 5). Příznivý 
vývoj mzdových a produkčních veličin je patrný i v průběhu 1.Q v měsíčních údajích ČSÚ za 
průmysl. V lednu a únoru se NJMN v průmyslu meziročně snížily o 4,9 %. 

 
Graf 1: Zaměstnanost v odvětvích podle VŠPS (sezónně očištěné údaje v tisících osob) 

Poznámka: Vybrané služby zahrnují celá odvětví ubytování a stravování, doprava a spoje, finanční zprostředkování a nemovitosti 
                 a podnikatelská činnost. 
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4  Mírně rychlejší růst hodinového výdělku ISPV za celou podnikatelskou sféru ve srovnání s údaji ČSÚ 

(Graf 4) může být zčásti způsoben vyšším podílem malých podniků v oblasti služeb v šetření ISPV. Zatímco 
údaje ČSÚ se za podnikatelskou sféru vztahují na subjekty s 20 a více zaměstnanci, údaje ISPV jsou za firmy 
s 10 a více zaměstnanci. Z údajů v Registru ekonomických subjektů o počtu aktivních subjektů v kategorii  
10–19 zaměstnanců je patrné, že zatímco v průmyslu je 3,7 a ve stavebnictví 6,5 subjektů na 1000 
zaměstnaných v odvětví, v obchodě je to 10,9, ubytování 9,9 a v nemovitostech až 11,2 ekonomických 
subjektů na 1000 zaměstnaných v daném odvětví. Údaje ISPV mohou proto být ve srovnání s údaji ČSÚ 
citlivější na vývoj v odměňování v oblasti služeb. 

5  Kolísavý vývoj produktivity práce ve stavebnictví může souviset s časovými přesuny produkce v období 
kolem vstupu do EU v roce 2004. Údaje v Grafu 5 jsou meziroční změny. 
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Graf 2: Evidovaná zaměstnanost cizinců a ekonomické postavení populace 
      (počet osob v tisících a meziroční rozdíly v tisících) 
 

Poznámka: Evidovaná zaměstnanost cizinců podle MPSV (vlevo). Pravý graf obsahuje meziroční změny počtu osob v tisících podle VŠPS.
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Graf 3: Beveridgeova křivka a toky registrované nezaměstnanosti (sezónně očištěné údaje) 

Poznámka: Počty osob v tisících (vlevo), počty osob vyřazených z evidence v % (vpravo).
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Graf 4: Mzda v podnikatelské sféře a objem mezd a platů 
      (meziroční změny v % a meziroční rozdíly v miliardách Kč) 

Poznámka: Mzdy a platy (vpravo) podle propočtu ČNB, podle národních účtů celkem a za rezidenty. Údaje z platební bilance
                 za nerezidenty jsou náhrady zaměstnancům.
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Graf 5: Produktivita práce a NJMN podle národních účtů (meziroční změny v %) 

Poznámka: Přidaná hodnota ve stálých cenách na zaměstnaného (vlevo) a objem mezd a platů na přidanou hodnotu ve stálých
                 cenách (vpravo). Tržní služby jsou odvětví obchodu, pohostinství a ubytování, dopravy, peněžnictví a pojišťovnictví a nemovitostí. 
                 Netržní služby zahrnují veřejnou správu, školství, zdravotnictví a ostatní služby.
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Příloha 3 – Nabídková strana ekonomiky 

Data za první dva měsíce roku o průmyslové a stavební produkci i další údaje, které odrážejí 
vývoj na nabídkové straně ekonomiky (dovoz, úvěry) signalizují pro 1.Q 2006 pokračující 
silný meziroční růst HDP. Indikativní vážený meziroční růst produkce v uvedených odvětvích 
za leden a únor je výrazně vyšší než obdobný ukazatel za 4. čtvrtletí roku 2005.1 V posledních 
měsících jsou rovněž pozorována rostoucí očekávání podnikatelů ve službách. 

Objem průmyslové produkce za leden a únor meziročně vzrostl o 13,8 % (v únoru 
samotném o 11,8 %) při růstu počtu zaměstnanců o 2,4 %. Rychlý růst byl obdobně jako 
v předchozích měsících tažen zejména vysoce nadprůměrnou dynamikou produkce 
v exportních odvětvích, mezi nimiž vynikala výroba dopravních prostředků (meziroční růst  
o 36 %), která má zhruba 2/5 podíl na celkovém růstu průmyslové produkce. Naopak 
pokračoval pokles produkce textilního a oděvního průmyslu a výroby koksu a rafinérského 
zpracování ropy. Z pohledu užití vysokou meziroční dynamiku zaznamenala produkce pro 
investice (29 %), růst produkce pro mezispotřebu mírně zpomalil (8,5 %). 

Stavební výroba za leden a únor meziročně poklesla o 5,1 % při poklesu produktivity  
o 6,7 % a růstu jednotkových mzdových nákladů o 9,5 %.2 Reálné tržby v maloobchodu 
včetně motoristického segmentu vzrostly meziročně za první dva měsíce prvního čtvrtletí  
o 7,2 %, tržby v samotném maloobchodu rovněž o 7,2 %, tento vývoj indikoval zrychlení 
meziročního růstu spotřeby domácností v 1.Q 2006 ve srovnání s předchozími dvěma 
čtvrtletími. Dovoz v lednu až únoru meziročně reálně vzrostl zhruba o 8,7 %. 

Nové údaje indikující vývoj v nejbližší budoucnosti signalizují udržení příspěvku průmyslové 
produkce k tempu ekonomického růstu ve 2. a 3. čtvrtletí roku 2006 na úrovni předchozích 
čtvrtletí. Svědčí pro to vysoký růst nových zakázek, zejména tuzemských, za leden a únor 
(meziročně zhruba o 20 %), jejich již delší dobu vysoký nárůst bez větších výkyvů (za 
posledních dvanáct měsíců v průměru 8,6 %), a v posledních měsících i relativně rychlý růst 
zaměstnanosti v průmyslu. Aktuální vývoj tak jednoznačně indikuje udržení tempa růstu 
průmyslu i pro nejbližší dvě příští čtvrtletí a oživení domácí, zejména investiční poptávky. 
Naopak stavebnictví se prozatím zdá být zpomalujícím faktorem růstu v následujících dvou 
čtvrtletích. Orientační hodnota nově povolených staveb se v souhrnu za posledních osm 
měsíců v běžných cenách meziročně snížila o 2,2 % (v únoru samotném nicméně vzrostla  
o 22 %). Objem stavebních zakázek za rok 2005 byl o 10 % nižší než v roce 2004. 

Indikátor konjunkturních očekávání podniků a spotřebitelů se dle šetření ČSÚ v březnu opět 
mírně zvýšil a dosáhl 102,7 bodu (průměr roku 2005 = 100 bodů); mírný nárůst očekávání 
pokračuje již pátým měsícem. Zatímco očekávání podnikatelů zůstala proti únoru na stejné 
úrovni, zlepšila se očekávání spotřebitelů. Zatímco v posledních měsících výrazněji vzrostla 
očekávání ve službách, nálada v průmyslu zůstává přibližně na úrovni roku 2005.  
                                                           
1   K úplnému popisu nabídkové strany chybí data o vývoji v sektoru služeb. Zároveň je třeba připomenout, že 

metody prognózy HDP založené na předstihových a souběžných indikátorech ztratily zveřejněním dat za rok 
2005 svou dosavadní spolehlivost. 

2   Koncept jednotkových mzdových nákladů publikovaných na měsíční bázi se liší od konceptu NJMN podle 
národních účtů používaného v Příloze 2. 
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Příloha 4 – Peníze a úvěry 
Peníze 
Meziroční růst peněžní zásoby se v únoru 2006 zpomalil o 1,0 p.b. na 7,9 %. Roční míra růstu 
peněžního agregátu M2 upravená o kurzové a ostatní vlivy rovněž poklesla, a to o 1,1 p.b. na 
8,1 %. U uvedených peněžních agregátů došlo tudíž v únoru k mírné korekci urychlování 
jejich dynamiky, pozorované od 4. čtvrtletí loňského roku.  
 
Rozhodující podíl na růstu peněžního 
agregátu M2 měl nadále peněžní agregát 
M1. Jeho dynamika se mírně zvýšila na 
14,2 %. Meziročně se urychlil růst 
jednodenních vkladů, a to u nefinančních 
podniků a nepatrně u domácností. Podíl 
M1 na M2 v únoru přetrvával na úrovni 
55,3 %. Tato hodnota dokládá, že nízká 
úroveň úrokových sazeb implikující nízké 
náklady příležitosti z držby peněz je  
i nadále významným faktorem dynamiky 
peněžní zásoby. Spread mezi úrokovou 
sazbou z vkladů s dohodnutou splatností 
do 1 roku a sazbou z jednodenních vkladů 
dosahoval v únoru u podniků  
i domácností cca 1 p.b. Vyšší byl pouze 
spread mezi sazbou z vkladů domácností 
s výpovědní lhůtou do 3 měsíců a sazbou 
z jednodenních vkladů (1,9 p.b). I přes 
zrychlení M1 se však v únoru dynamika 
peněžního agregátu M2 zpomalila, a to 
vlivem nižšího růstu kvazi-peněz (1,1 %). 
Meziročně bylo zaznamenáno 
prohloubení poklesu vkladů s dohodnutou 
splatností a zpomalení růstu vkladů 
s výpovědní lhůtou. To se projevovalo 
zejména u domácností. U nefinančních 
podniků objemy obou těchto kategorií 
vkladů převážně klesají. Ve struktuře kvazi-peněz pokračovala vysoká dynamika repo 
operací, a to u neměnových finančních institucí zahrnujících pojišťovny, penzijní fondy  
a ostatní finanční zprostředkovatele. Jejich podíl na peněžní zásobě je však velmi nízký.  
 
Z hlediska celkových vkladů peněžního agregátu M2 pokračovalo v únoru zvyšování 
meziročního růstu vkladů nefinančních podniků (o 0,5 p.b. na 14,3 %), pozorované od      
4. čtvrtletí loňského roku. To se projevovalo u korunových vkladů, růst cizoměnových vkladů 
se naopak mírně zpomalil. Vyšší růst celkových vkladů mohl souviset s vyšší tvorbou zdrojů, 
plynoucích z exportní činnosti a zlepšení ziskovosti podniků ve 4. čtvrtletí loňského roku. 
Meziroční růst vkladů domácností se po zrychlení ve 4. čtvrtletí loňského roku (což 
odpovídalo růstu míry hrubých úspor a umírněnému růstu spotřeby domácností) a po stagnaci 
v lednu následně v únoru zpomalil (o 1 p.b. na 4,4 %).  
 

Meziroční přírůstky peněžních agregátů
(průměry za čtvrtletí a stavy ke konci měsíce, v %)
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M2-M1 (kvazi-peníze) 3,2 2,6 1,7 3,2 1,1 44,7
   Vklady s dohodnutou splatností 2,1 0,7 -1,2 -0,8 -2,3 33,2
   Vklady s výpovědní lhůtou 10,3 10,5 11,5 12,5 8,8 10,9
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Významným faktorem pomalejšího růstu peněžního agregátu M2 z hlediska protipoložek 
bylo v únoru snížení roční míry růstu čistých zahraničních aktiv na 21,6 % a nepatrně i roční 
míry růstu úvěrů poskytnutých podnikům a domácnostem na 20,8 % (upraveno o kurzové  
a ostatní vlivy). Záporná roční míra růstu čistého úvěru vládě se v únoru naopak zmírnila na     
-63 % (z -64,3 % v lednu) v důsledku únorového schodku hospodaření státního rozpočtu,  
a tím zpomalování růstu peněžní zásoby částečně korigovala. V meziročním srovnání byla 
míra růstu čistého úvěru vládě ovlivněna zejména zlepšováním pozice ČKA vlivem odprodeje 
pohledávek.  
 
Úvěry 
 
V únoru se meziroční růst úvěrů mírně zpomalil o 0,2 p.b. na 20 % (neupraveno o kurzové  
a ostatní vlivy). To se projevovalo u úvěrů nefinančním podnikům, zatímco úvěry 
domácnostem se mírně zvýšily. Celková úroková sazba z nových úvěrů přetrvávala na úrovni 
5,5 %.  
 
Meziroční přírůstek úvěrů nefinančním 
podnikům se v únoru snížil o 0,5 p.b. na  
14,6 %, a to u domácích podniků (o 0,3 p.b. 
na 13,1 %) i u podniků pod zahraniční 
kontrolou (o 1,1 p.b. na 18,7 %). Nižší růst 
úvěrů nefinančním podnikům nebyl podle 
únorové platební bilance kompenzován 
vyšším čerpáním úvěrů ze zahraničí. Jakkoliv 
se čerpání úvěrů ze zahraničí v posledním 
čtvrtletí loňského roku zvýšilo, a tím částečně 
korigovalo předchozí vývoj v roce 2005, 
dosahuje čistý roční tok úvěrů ze zahraničí 
pouze zhruba jedné třetiny čerpání domácích 
úvěrů. Z hlediska měnové struktury se v únoru u domácích úvěrů snížil růst korunových  
i cizoměnových úvěrů (na 16,8 %, resp. 5,1 %). V této kategorii převládají úvěry poskytované 
v eurech.  
 
Z hlediska odvětvové struktury se na zpomalení růstu úvěrů nefinančním podnikům podílely 
zejména úvěry poskytované zpracovatelskému průmyslu a obchodu. V obou případech se 
jedná o odvětví, která měla významný podíl na růstu úvěrů v posledních dvou až třech letech, 
což odpovídalo změnám na nabídkové straně ekonomiky. V rámci zpracovatelského průmyslu 
v únoru méně rostly zejména úvěry podnikům s výrobou kovů a kovodělných výrobků, strojů 
a zařízení a dopravních prostředků. Naopak pokračoval růst úvěrů zejména do výroby  
a rozvodu energií, dopravy a skladování a pojišťovnictví. Relativně vysoký růst úvěrů 
přetrvával u pronájmu strojů a zařízení. Pokud jde o členění podle splatnosti, růst 
krátkodobých úvěrů v únoru zpomalil (o 2,2 p.b. na 11,7 %), a to u domácích podniků  
i u podniků pod zahraniční kontrolou. Růst střednědobých úvěrů se v únoru mírně urychlil  
(o 1,4 p.b. na 12,1 %) a dlouhodobých úvěrů přetrvával na úrovni 19,9 %.  
 
Dynamika úvěrů domácnostem se v únoru mírně zvýšila na 33,4 %. Hlavní podíl na 
uvedeném vývoji měly nadále úvěry na bydlení, a to hypoteční úvěry s dlouhodobou 
splatností. Dynamika úvěrů na bydlení se nepatrně zvýšila na 35 %. Růst úvěrů ze stavebního 
spoření dále zpomalil. Příspěvek spotřebitelských úvěrů k růstu celkových úvěrů 
domácnostem se v únoru nezměnil, i když jejich tempo růstu se, obdobně jako v lednu (po 
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zpomalení v celém 4. čtvrtletí loňského roku), mírně urychlilo na 33,2 %. Umírněný růst 
spotřeby domácností v roce 2005 navzdory poměrně vysokým hodnotám indikátoru důvěry 
spotřebitelů však vyvolává otázku, zda spotřeba není stále více ovlivňována dluhovým 
zatížením domácností a dalšími nespotřebními výdaji. Podle aktuálních údajů statistiky 
rodinných účtů ČSÚ za 1. – 4. čtvrtletí 2005 se dluhové zatížení na osobu v roce 2005 zvýšilo 
o 0,2 p.b. na 4,2 % ve vztahu k čistému peněžnímu příjmu1, resp. o 0,1 p.b. na 3,5 % ve 
vztahu k hrubému peněžnímu příjmu, i když v samotném 4. čtvrtletí nepatrně pokleslo2. 
Z hlediska implikací na spotřební chování domácností je významná struktura zadluženosti 
podle jednotlivých příjmových skupin domácností. Jak plyne z následujícího boxu, rostoucí 
zadluženost domácností – zejména nízkopříjmových – může zpomalovat růst spotřeby  
a zvyšovat její citlivost na různé šoky (změna úrokových sazeb, změna zaměstnanosti apod.). 
  

Box: Implikace zadluženosti podle příjmových skupin domácností do spotřeby   
Zadluženost domácností může ovlivňovat spotřebu různými způsoby. Jedním z nich je skutečnost, že 
vyšší dluhové zatížení může snižovat spotřebu a zvyšovat její citlivost na různé šoky. Domácnosti se  
v případě vyššího dluhového zatížení mohou vyhnout snížení své spotřeby obecně zejména snížením 
úspor a/nebo čerpáním nového úvěru. Zejména domácnosti s nižšími peněžními příjmy jsou však  
v těchto možnostech omezeny, neboť ve srovnání s domácnostmi s vyššími příjmy mají (při daném 
stavu aktiv) nižší úspory a nižší šanci získat u bank další úvěry. Intenzita promítání dluhového zatížení 
do spotřeby je proto pravděpodobně nejvyšší právě u nízkopříjmových domácností. Čím vyšší je jejich 
dluhové zatížení, tím nižší může být jejich spotřeba a tím se může zvyšovat citlivost jejich spotřeby na 
případné šoky (změna úrokových sazeb, změna zaměstnanosti apod.). 
 
Vývoj přijatých úvěrů a nákupů na splátky na osobu podle příjmových skupin domácností3 uvádí první 
z níže uvedené dvojice grafů. Z něho vyplývá, že úvěry jsou využívány všemi skupinami domácností,  
i když nejvyšší objem přijatých úvěrů, zejména v posledních třech letech, je u domácností s nejvyššími 
příjmy. Vývoj objemu přijatých úvěrů se promítá i do vývoje dluhového zatížení domácností. Jak je 
zřejmé z druhého grafu, dluhové zatížení bylo v letech 2001 – 2004 u domácností s nejnižším  
a nejvyšším příjmem výrazně vyšší, než u domácností se středními příjmy. Nejvyšší růst dluhového 
zatížení byl však v uvedeném období zaznamenán u domácností ve druhé a třetí skupině. Z hlediska 
schopnosti vyhnout se změnám spotřeby v případě šoků je relevantní skutečnost, že podíl uspořených 
vkladů k čistému peněžnímu příjmu činil v roce 2004 1,8 % u nízkopříjmových domácností a 11,4 %  
u vysokopříjmových domácností.  
 
Druhý způsob, kterým zadluženost může ovlivňovat spotřebu, lze nalézt konkrétně v oblasti úvěrů na 
bydlení. Zatímco vysokopříjmové domácnosti mají obvykle možnost půjčit si na nákup nemovitosti až 
do výše 100 % její kupní ceny, domácnosti s nižšími peněžními příjmy musejí většinou část kupní 
ceny hradit z vlastních zdrojů. Daná úroveň dluhového zatížení v oblasti úvěrů na bydlení tedy 
oslabuje spotřebu nízkopříjmových domácností více než spotřebu vysokopříjmových domácností. 
Údaje o struktuře dluhu jednotlivých příjmových skupin domácností sice nejsou k dispozici, takže není 
možné přesně určit, jaká část dluhového zatížení připadá na úvěry na bydlení. Lze však předpokládat, 
že úvěry na bydlení jsou čerpány především vysokopříjmovými domácnostmi a tedy, že tento efekt 
příliš velkou roli v současnosti nehraje. Určité jeho projevy nicméně můžeme hledat v tom, že 
struktura hrubých peněžních výdajů na osobu v letech 2001 – 2004 naznačovala u všech příjmových 
skupin domácností s výjimkou nejvyšší příjmové skupiny snižování podílu výdajů na spotřebu  
                                                           
1   Čistý peněžní příjem je hrubý příjem domácností snížený o daň z příjmů a příspěvky na zdravotní a sociální 

pojištění. Do příjmu se nezapočítávají přijaté úvěry a vybrané vklady.  
2    Podle analýzy  „Úvěry  domácnostem  v  ČR“  vypracované v  rámci  podzimní  mise MMF v roce 2005 je 

dluhové zatížení domácností v ČR zatím nižší než ve Finsku (pod 5 %), na Novém Zélandu, ve Švédsku  
a v Austrálii (cca 7 %) a dále v Koreji a Norsku (nad 10 %).  

3   K hodnocení zadluženosti domácností podle příjmových skupin byly využity údaje roční statistiky rodinných 
účtů ČSÚ za období let 2001 – 2004. Údaje ČSÚ byly získány z vybraného základního souboru, zahrnujícího 
3 000 domácností. Soubor je z hlediska příjmových skupin rozdělen podle čistého peněžního příjmu na osobu 
do pěti základních pásem a odráží všechny sociální skupiny domácností.  
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a zvyšování podílu výdajů na pořízení a rekonstrukci domů a bytů. U domácností s nejvyššími příjmy 
byl trend opačný.  
 

Přijaté úvěry a nákupy na splátky               Dluhové zatížení podle příjmových skupin 
(průměry na osobu za rok v Kč)                  (poměr splátek k čistému peněžnímu příjmu,    

                                               průměry na osobu v %)                  
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Z uvedených úvah celkově vyplývá, že citlivost spotřeby domácností na změny dluhového zatížení 
vzniká převážně prostřednictvím citlivosti spotřeby domácností s nižšími peněžními příjmy na jejich 
dluhové zatížení. Tento efekt zesílí v případě, že v úvěrech čerpaných těmito domácnostmi vzroste 
podíl úvěrů na bydlení. 
 
Celková úroková sazba z nových úvěrů nefinančním podnikům a domácnostem vstupující 
do makroekonomické prognózy v únoru přetrvávala na úrovni 5,5 % (tj. zhruba na úrovni 
prognózy), i když sazby finančního trhu nepatrně poklesly. V klientských sazbách se 
zvyšovaly zejména dlouhodobé sazby ze spotřebitelských úvěrů. Krátkodobé sazby a ostatní 
dlouhodobé sazby se většinou neměnily nebo klesaly. Spread mezi celkovou sazbou z nových 
úvěrů a 1R PRIBORem se dále mírně zvýšil, a to na 3,2 p.b. Hodnota spreadu v lednu a únoru 
byla zhruba v souladu s prognózou. Nevýznamný růst spreadů byl patrný u všech úvěrových 
produktů a příslušných sazeb finančního trhu.  
 
Úroková sazba z nových úvěrů nefinančním podnikům se v únoru nezměnila (3,9 %). 
Stagnace byla pozorována u všech sazeb s výjimkou dlouhodobých, které se snížily. Sazba 
činila u kontokorentních úvěrů 4,4 %, u úvěrů s objemem do 30 mil. Kč 4,8 % a u úvěrů nad 
30 mil. Kč 3 %. Obdobné sazby se v eurozóně podle posledních údajů za leden převážně 
zvyšovaly. Ve srovnání s ČR jsou vyšší zejména u kontokorentních úvěrů (5,2 %) a nižší  
u úvěrů do 1 mil. EUR s fixací nad 5 let (4,1 %, v ČR 4,9 %).  
 
Úroková sazba z nových úvěrů domácnostem se v únoru rovněž nezměnila (11,4 %). 
Průměrná sazba spotřebitelských úvěrů poklesla (o 0,1 p.b. na 12,8 %), i když sazby 
s dlouhodobou fixací z těchto úvěrů vzrostly. Poklesem sazby ze spotřebitelských úvěrů byl 
částečně korigován růst z předchozího měsíce. Sazba z úvěrů na bydlení přetrvávala na úrovni 
4,5 % (stagnovaly krátkodobé i dlouhodobé sazby). Úroková sazba z kontokorentních úvěrů 
mírně vzrostla na 15,4 %. Obdobné sazby v eurozóně se v lednu 2006 zvyšovaly, jsou však 
nižší než v ČR. Nejvýraznější rozdíly přetrvávají u spotřebitelských úvěrů a kontokorentních 
úvěrů, které jsou v eurozóně zhruba o třetinu nižší. Roční procentní sazba nákladů, zahrnující 
navíc ostatní náklady související s úvěrem klienta (poplatky apod.), se v ČR v únoru  
u spotřebitelských úvěrů snížila o 0,2 p.b. na 14,3 % a u úvěrů na bydlení zůstala ve výši  
4,7 % (v eurozóně činí 7,9 % u spotřebitelských úvěrů a 4,1 % u úvěrů na bydlení).  
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Příloha 5 – Nákladové faktory 
Dovozní ceny 
Vývoj dovozních cen potvrzoval i na přelomu let 2005/2006 pokračující mírné oživení cen 
nákladových vstupů, když dovozní ceny vzrostly v prosinci meziročně o 2,9 % a po lednovém 
snížení růstu na 2,7 % jejich meziroční růst v březnu opět činil 2,9 %. Postupně zrychlující 
tempo dovozních cen v průběhu druhé poloviny roku 2005 a na počátku roku 2006 bylo 
především spojeno s velmi rychlým růstem cen energetických surovin na světových trzích.1 
Vývoj devizového kurzu Kč/USD na rozdíl od předchozích období již neměl v závěru roku 
2005 a na počátku roku 2006 tlumící účinek na meziroční růst korunových cen dovážených 
surovin a naopak působil ve směru jejich růstu.  

Výraznější meziroční růst byl ve sledovaném období téměř výhradně pozorován pouze  
u skupiny nerostných paliv. Ceny nerostných surovin bez paliv rostly jen mírně a pouze  
v některých měsících. Ceny ostatních dovážených položek v souhrnu meziročně klesaly, byť 
o něco méně než ve 2. polovině roku 2005. U dovozu výrobků s vyšším stupněm zpracování 
byl i na přelomu let 2005/2006 celkový vývoj nejvýrazněji ovlivňován váhově 
nejvýznamnější skupinou strojů a dopravních prostředků. Meziroční pokles jejich dovozních 
cen se podle posledních údajů za únor dále pozvolna zmírňoval (na -0,9 %), což bylo 
důsledkem souběhu dvou faktorů – zrychlení růstu cen průmyslových výrobců v zemích 
hlavních obchodních partnerů (zejména v SRN) při současném pozvolném zmírnění 
meziročního zhodnocení kurzu CZK/EUR oproti předchozím měsícům. Obdobný vývoj byl 
zaznamenán i u některých dalších produktů s vyšší přidanou hodnotou, zejména u tržních 
výrobků. Naproti tomu u skupin chemikálií a různých průmyslových výrobků se meziroční 
pokles dovozních cen ve sledovaném období prozatím výrazně nezmírnil, a to ani přes 
odeznívající vliv souhrnného meziročního posílení koruny vůči hlavním světovým měnám 
(vyjma USD) a zesilující růst cen energetických surovin. 

Obdobně jako v převážné většině roku 2005, i na počátku roku 2006 měl poměrně výrazně 
diferencovaný vývoj ve struktuře dovozních cen výrazně rozdílné dopady do jednotlivých 
okruhů výrobních a spotřebitelských cen. Vyjma silného růstu cen ropy a zemního plynu, 
které se promítly ve spotřebitelské inflaci výrazně pouze do cen pohonných hmot  
a regulovaných cen zemního plynu, vytvářely dovozní ceny nadále podmínky pro zmírnění 
růstu či pokles domácích cen. 

Struktura mzr. růstu dovozních cen (v p.b., resp. v %) 
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1    Meziroční růst cen surovin podle komoditního indexu ČSÚ se pohyboval na počátku roku 2006 okolo 40 %  

a zdaleka největší měrou se na jeho růstu podílely právě ropa a zemní plyn. 
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Ceny průmyslových výrobců 

Postupné zpomalování meziročního růstu cen průmyslových výrobců v průběhu celého roku 
2005 přešlo v závěru roku v jejich mírný meziroční pokles (-0,3 % v prosinci). Na počátku 
roku 2006 však došlo k obratu trendu a v lednu až březnu byl vykázán mírný meziroční růst 
(0,3 %), který byl způsoben zejména zrychlením růstu cen ropy. Podobně jako v roce 2005 
zůstal růst cen průmyslových výrobců značně diferencovaný. K růstu cen průmyslových 
výrobců nadále téměř výhradně přispívala produkce pohonných hmot, elektřiny a uhlí, 
zatímco u odvětví zpracovatelského průmyslu ceny v souhrnu stále meziročně klesaly. 

Největší měrou zrychlila dynamika růstu cen v odvětví koksárenství a rafinérského 
zpracování ropy. Tento vývoj byl úzce svázán s poměrně výrazným růstem dolarových cen 
ropy na přelomu let 2005/2006, jakož i zrychlujícím meziročním oslabováním koruny vůči 
USD. Příspěvek tohoto odvětví byl za sledované období prosinec 2005 až březen 2006 téměř 
roven změně celkového indexu cen průmyslových výrobců (0,6 p.b.). Meziroční růst cen  
i nadále na počátku roku 2006 vykazovalo odvětví dobývání nerostných surovin, kde se oproti 
závěru loňského roku meziroční růst prakticky nezměnil (1,3 % v březnu). V odvětví 
elektřiny, plynu a vody bylo vykázáno mírné zrychlení růstu cen (na 7,5 % v březnu), jež bylo 
tažené zejména cenami silové elektřiny pro podnikovou sféru.  

Růst cen průmyslových výrobců byl obdobně jako v předchozím období zmírňován vývojem 
cen v potravinářském průmyslu, jejichž meziroční pokles se však již nepatrně zmírnil  
(z 3,5 % v prosinci na 2,8 % v březnu). Příčinou trvajícího poklesu cen v odvětví 
potravinářství byl pokles cen živočišných produktů. Meziroční pokles cen v odvětví 
primárního zpracování kovů se na počátku roku dále mírně prohloubil (z 5,5 % v prosinci na 
6,1 % v březnu) a byl spojen s pokračujícím poklesem cen polotovarů z kovů na světových 
trzích. V odvětví zpracovatelského průmyslu tak s výjimkou koksárenství a rafinérského 
zpracování ropy došlo k mírnému oživení růstu cen prozatím pouze v omezeném počtu 
odvětví (v březnu stroje a zařízení o 1,6 % a elektrické a optické přístroje o 0,9 %), což 
nepřevážilo výrazný záporný příspěvek cen průmyslu zpracování kovů, potravinářství  
a výroby dopravních prostředků. 

Struktura meziročního růstu cen průmyslových výrobců (v p.b., resp. v %) 
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Ceny zemědělských výrobců 

V prvním čtvrtletí 2006 ceny zemědělských výrobců zmírňovaly svůj meziroční pokles cen 
přibližně stejným tempem jako v předchozích třech čtvrtletích (z -5,2 % v prosinci na -1,7 %  
v únoru) a v březnu již byl vykázán mírný meziroční růst (0,3 %). Při detailnějším pohledu do 
struktury hlavních skupin cenového indexu zemědělských výrobců je patrné, že pokračující 
zmírňování meziročního poklesu a jeho přechod k meziročnímu růstu bylo obdobně jako  
v předchozím čtvrtletí téměř výhradně důsledkem vývoje cen rostlinných produktů.   

Výrazné zmírňování meziročního poklesu cen rostlinných produktů během roku 2005 již  
v únoru 2006 přešlo v mírný meziroční růst (z -9,6 % v prosinci na 2,0 % v únoru), který 
v březnu dále zesílil (11 %). Tento růst byl zapříčiněn jednak výrazným zvýšením 
meziročního růstu poměrně volatilních cen zeleniny (z 34,3 % v prosinci na 70,5 % v březnu) 
a brambor při výrazném zmírnění meziročního poklesu cen u klíčové skupiny obilovin  
(z 10,1 % v prosinci na 0,7 % v březnu). Dosavadní odčerpávání přebytků ze sklizní v letech 
2004 a 2005 spolu s vývojem cen v zahraničí však prozatím ještě nevedlo k obnovení 
meziročního růstu cen obilovin. Významný podíl na tomto vývoji mělo i posílení kurzu 
koruny vůči euru, které v případě cen obilovin snižovalo korunovou úroveň intervenčních cen 
EU a tak tlačilo jejich tuzemské ceny směrem dolů. Na rozdíl od předchozích období však již 
byly tuzemské ceny obilovin od počátku roku 2006 mírně nad intervenčními cenami EU.  

Ceny živočišných produktů na počátku roku 2006 pokračovaly v meziročním poklesu 
výrazněji než v závěru loňského roku (3,0 % v prosinci oproti 4,2 % v březnu). Jejich vývoj 
byl podobně jako v předchozím čtvrtletí kromě posílení kurzu koruny vůči euru ovlivňován 
především efektem vyšší srovnávací základny, kdy v období po vstupu do EU došlo k časově 
omezenému růstu cen některých živočišných výrobků. Na poklesu cen živočišných výrobků 
se v prvním čtvrtletí 2006 podílely všechny hlavní skupiny živočišné výroby s výjimkou 
skotu, výrazný pokles cen byl zřetelný na počátku roku 2006 zejména u drůbeže (-11,5 % 
v březnu) v návaznosti na pokles cen na trzích v zemích EU a apreciaci kurzu Kč/EUR. 

Meziroční růst hlavních skupin cen zemědělských výrobců (v %) 
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Příloha 6 – Platební bilance 
Běžný účet 

Za leden až únor 2006 dosáhla obchodní bilance přebytek 18,3 mld. Kč (predikce z 1. SZ  
17 mld. Kč) a meziročně se mírně zhoršila (o 0,6 mld. Kč). Snížení jejího přebytku bylo zcela 
důsledkem negativního působení cenového vlivu, zatímco vývoj ve fyzickém objemu byl 
celkově výrazně příznivý. Pokračující rychlý růst přebytku ve skupině strojů (meziročně  
o 12,4 mld. Kč) byl téměř kompenzován růstem schodku skupiny minerálních paliv  
(o 10,8 mld. Kč). Vývoj v ostatních komoditních skupinách byl méně významný.  

12ti-měsíční klouzavé úhrny salda obchodní bilance Faktory mzr. změny celkového salda za leden - únor 2006
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Za celý rok 2006 předpokládáme přebytek obchodní bilance ve výši přibližně 80 mld. Kč při 
jejím meziročním zlepšení zhruba o 40 mld. Kč. Pro rok 2007 očekáváme další růst přebytku 
na přibližně 105 mld. Kč. Pro vývoj obchodní bilance budou stejně jako v předchozím roce 
určující pozitivní změny na nabídkové straně, hlavně v důsledku pokračujících přesunů výrob 
ze zahraničí do ČR. K růstu přebytku v prvním pololetí letošního roku významně přispěje 
náběh exportní kapacity automobilky TPCA v Kolíně. Očekáváme však, že se celková 
razance strukturálních změn v obou letech již zmírní. Ke zlepšení obchodní bilance bude 
v letošním roce působit i předpokládané mírné zrychlení růstu vnější poptávky.  

Nejzávažnějším korigujícím faktorem celkových přebytků jsou v obou letech vysoké ceny 
ropy a zemního plynu a s tím spojený růst schodku minerálních paliv. Na základě dat 
aktuálního referenčního scénáře pro 4. SZ by měla skupina minerálních paliv v letošním roce 
dosáhnout rekordní výše schodku -130 mld. Kč. V průběhu prvního pololetí letošního roku by 
však měl negativní cenový vývoj postupně slábnout a od druhého pololetí předpokládáme 
obnovení pozitivního vývoje směnných relací. Oproti 1. SZ se predikce nemění. 
Předpokládáme, že nepříznivé působení exogenních faktorů v roce 2006 (ve srovnání s 1. SZ 
rychlejší růst cen paliv a další apreciace kurzu CZK/EUR) bude kompenzováno rychlejším 
snižováním agregátního schodku obchodní bilance bez paliv a strojů v důsledku pozitivních 
strukturálních změn v rámci daného segmentu. 

Přebytek bilance služeb očekáváme v letech 2006 a 2007 na úrovni cca 25, resp. 35 mld. Kč. 
(v roce 2005 19,4 mld. Kč). Pozitivní vývoj bilance služeb z roku 2005 – meziroční zvyšování 
přebytku – by měl letos i v příštím roce pokračovat, ale v omezeném rozsahu díky 
administrativním omezením vývozu služeb do zemí, které jsou našimi nejdůležitějšími 
obchodními partnery (především SRN). Na celkovém vývoji salda se odrazí očekávaný růst 
přebytků dílčích bilancí dopravy a cestovního ruchu při současném mírném snižování 
schodku bilance ostatních služeb. Negativní příspěvek ostatních služeb by se tak měl postupně 
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v důsledku přílivu zahraničního kapitálu do služeb a zrychlení růstu příjmů snižovat. Zvýšení 
přebytku bilance služeb oproti predikci z 1. SZ (v roce 2006 o 5 mld. Kč a v roce 2007  
o 10 mld. Kč) odráží zejména očekávání příznivějšího vývoje bilance cestovního ruchu – 
zohledňující revizi příjmů z turistiky za rok 2005 – a v roce 2007 navíc zahrnutí čistých 
příjmů ze silničního mýtného ve výši 5 mld. Kč. 

V případě bilance výnosů predikujeme pro roky 2006 a 2007 další prohlubování jejího 
schodku na -180, resp. -195 mld. Kč. Na celkovém schodku se bude i nadále hlavní měrou 
podílet bilance výnosů z přímých investic. Očekáváme další růst odlivu dividend na výdajové 
straně bilance v důsledku příznivých hospodářských výsledků podniků a významných prodejů 
majetku do rukou nerezidentů v minulém roce (zejména Telecom, Unipetrol). Vzhledem 
k přetrvávající vysoké konkurenceschopnosti české ekonomiky současně předpokládáme  
i další nárůst reinvestovaného zisku. Poměr odlivu dividend a reinvestovaného zisku 
odhadujeme zhruba na 1 : 1. Předpokládané zvyšování schodku dílčí bilance náhrad 
zaměstnancům bude přibližně kompenzováno nárůstem přebytků dílčích bilancí výnosů 
z portfoliových a ostatních investic, zejména vlivem pokračujícího silného odlivu 
portfoliových investic a růstu zahraničních úrokových sazeb.  

Bilance výnosů (klouzavý roční úhrn, mld. Kč)              Bilance výnosů – složky (roční úhrn, mld. Kč) 
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Ve srovnání s predikcí z 1. SZ se celkový schodek v obou letech zvyšuje o 10 mld. Kč 
(důsledek zvýšení odhadu reinvestovaného zisku a odlivu dividend s přihlédnutím ke 
zveřejněným definitivním výsledkům bilance výnosů za rok 2004). 

Predikce běžných převodů předpokládá v letech 2006 a 2007 jejich přebytky na úrovni  
5 mld. Kč (přebytek za rok 2005 činil vlivem splátky slovenského dluhu ČSOB  
20,9 mld. Kč). Předpokládáme, že i v letošním a příštím roce zůstane čerpání z fondů EU 
nadále nízké, nicméně se proti roku 2005 mírně zvýší. Oproti predikci z 1. SZ snižujeme 
přebytek běžných převodů na letošní rok o 5 mld. Kč (důsledek uhrazení druhé splátky 
slovenského dluhu ČSOB již v závěru roku 2005 namísto v lednu 2006).   

Ve srovnání s predikcí z 1. SZ dochází v roce 2006 ke zvýšení schodku běžného účtu na  
-70 mld. Kč, tj. o 10 mld. Kč. Jeho predikce pro rok 2007 (-50 mld. Kč) se nemění. Podíl 
běžného účtu na HDP předpokládáme v letošním roce na úrovni -2,2 % a v roce 2007 cca  
-1,5 %. Po očištění o hodnotu reinvestovaného zisku ve výši cca 90, resp. 100 mld. Kč by měl 
běžný účet generovat nabídku deviz na úrovni cca 20, resp. 50 mld. Kč.    
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Finanční účet 

Na vývoj finančního účtu bude mít i nadále nejvýraznější vliv příliv přímých investic. Oproti 
lednové predikci snižujeme pro rok 2006 přebytek přímých investic o 20 % na 100 mld. Kč. 
Očekáváme pokles prodeje majetku (odsun privatizace Aera), významné akvizice ČEZu 
v zahraničí a snížení základního jmění Transgasu (jen účetní operace bez dopadu na nabídku  
a poptávku po devizách). Konkurenceschopnost tuzemských firem pod zahraniční kontrolou 
však bude i nadále vytvářet prostor pro rozšiřování kapacit financováním z vlastních zdrojů 
(reinvestované zisky). Pro rok 2007 zůstává predikce čistého přílivu v platnosti (115 mld. Kč 
při mírném zvýšení obratů).  

V případě bilance portfoliových investic zůstává východiskem predikce předpoklad  
o záporném úrokovém diferenciálu, který se v porovnání s 1. SZ zvýšil o 0,25 p.b. na -0,5 p.b. 
na celém horizontu predikce. Protisměrně však bude působit tržní očekávání apreciace domácí 
měny. Čistý odliv portfoliových investic předpokládáme v obou letech na úrovni -70 mld. Kč, 
tedy zhruba na úrovni minulého roku. Oproti predikci z 1. SZ zvyšujeme odhad čistého odlivu 
portfoliových investic v obou letech o 10 mld. Kč (snížení prognózovaného přílivu dluhového 
kapitálu v důsledku očekávání vyššího záporného úrokového diferenciálu).   

U ostatních investic vlády a podniků predikce předpokládá, že se jejich čistý příliv ve 
srovnání s rokem 2005 sníží. Mezi hlavní faktory patří vývoj deblokací aktiv vlády, které se 
letos výrazně sníží a v roce 2007 zastaví, a pokles zájmu podniků o čerpání zdrojů ze 
zahraničí v důsledku vývoje úrokového diferenciálu. Čistý příliv kapitálu do veřejného 
sektoru očekáváme v roce 2006 na úrovni 30 mld. Kč a v roce 2007 15 mld. Kč. Oproti 
predikci z 1. SZ se jeho prognóza pro rok 2006 zvyšuje o 4 mld. Kč (rozhodnutí vlády  
o čerpání úvěru od EIB na povodňovou prevenci). Čisté čerpání úvěrů podnikovým sektorem 
předpokládáme v letošním roce 10 mld. Kč a v příštím roce vyrovnané (proti lednové predikci 
beze změny).  

Ve srovnání s lednovou prognózou platební bilance (bez operací bankovního sektoru) 
dochází pro letošní rok ke snížení očekávaného přebytku platební bilance o 19 mld. Kč na  
10 mld. Kč. Na rok 2007 se prognóza nemění. Z očekávaného vývoje a dalších nových 
informací (definitivní schválení výstavby automobilky Hyundai) více méně vyplývá potřeba 
zachování záporného úrokového diferenciálu i ve střednědobém horizontu v zájmu udržení 
stability kurzového vývoje.  

Na základě předběžných údajů o vývoji platební bilance za únor 2006 skončil běžný účet 
přebytkem ve výši 2,0 mld. Kč. Stejně jako v lednu byl ovlivněn především přebytkem 
obchodní bilance, jenž však byl významně korigován schodkem bilance výnosů (zejména vliv 
odhadovaného reinvestovaného zisku). Finanční účet (bez vlivu změny devizových rezerv) 
vykázal přebytek 20,6 mld. Kč (v lednu skončil schodkem). Výrazně jej ovlivnil růst 
krátkodobých pasiv finančních institucí a ČNB. Proti přebytku finančního účtu působil 
zejména schodek přímých investic (vliv účetního snížení základního kapitálu Transgasu).  
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Prognóza platební bilance

mld. Kč 1999 2000 2001 2002 2003 2004  o.2005  p.2006 p.2007
A. Běžný účet -50.6 -104.9 -124.5 -136.4 -160.6 -167.3 -61.7 -70.0 -50.0
   Obchodní bilance -65.8 -120.8 -116.7 -71.3 -69.8 -26.4 40.4 80.0 105.0
              Vývoz 908.8 1 121.1 1 269.6 1254.4 1370.9 1722.7 1875.2 2070.0 2280.0
              Dovoz 974.6 1 241.9 1 386.3 1325.7 1440.7 1749.1 1834.8 1990.0 2175.0

   Bilance služeb 41.5 54.6 58.0 21.9 13.2 12.5 19.4 25.0 35.0
        Příjmy 243.9 264.8 269.7 231.1 219.2 248.5 258.0 276.0 302.0
             Doprava 53.5 53.7 57.5 56.6 60.6 72.3 78.8 86.0 100.0
             Cestovní ruch 109.1 115.1 118.1 96.3 100.3 107.2 110.9 116.0 121.0
             Ostatní služby 81.2 96.0 94.1 78.3 58.3 69.0 68.3 74.0 81.0
        Výdaje 202.3 210.2 211.7 209.3 205.9 236.0 238.6 251.0 267.0
             Doprava 27.1 27.5 30.6 29.3 33.7 38.6 43.1 49.0 56.0
             Cestovní ruch 51.8 49.4 52.8 51.5 54.4 58.4 57.8 60.0 63.0
             Ostatní služby 123.5 133.3 128.3 128.4 117.8 139.0 137.7 142.0 148.0

   Bilance výnosů -46.7 -53.0 -83.5 -115.6 -119.9 -157.8 -142.3 -180.0 -195.0
             Příjmy 64.3 75.4 84.9 66.8 75.5 87.0 112.3 120.0 127.0
             Náklady 111.0 128.4 168.4 182.4 195.4 244.8 254.6 300.0 322.0

   Běžné převody 20.4 14.4 17.8 28.7 15.8 4.3 20.9 5.0 5.0
            Příjmy 45.4 36.6 36.4 46.7 47.0 46.8 75.6 65.0 70.0
            Výdaje 25.0 22.2 18.6 18 31.2 42.5 54.7 60.0 65.0
B. Kapitálový účet -0.1 -0.2 -0.3 -0.1 -0.1 -14.0 5.1 7.0 9.0
           Příjmy 0.6 0.2 0.1 0.2 0.2 5.6 5.7 8.0 10.0
           Výdaje 0.7 0.4 0.4 0.3 0.3 19.6 0.6 1.0 1.0
C. Finanční účet 106.6 148 172.8 347.8 157.1 233.6 229.6 70.0 60.0
   Přímé investice 215.7 190.8 208.3 270.9 53.5 101.8 242.7 100.0 115.0
          V zahraničí -3.1 -1.7 -6.3 -6.8 -5.8 -26.0 -20.5 -30.0 -25.0
          V České republice 218.8 192.4 214.6 277.7 59.3 127.8 263.2 130.0 140.0

   Portfoliové investice -48.3 -68.2 34.9 -46.7 -35.7 59.4 -72.0 -70.0 -70.0
       Aktiva -65.6 -86.6 4.4 -75.6 -83.9 -63.9 -72.9 -80.0 -80.0
          Majetkové cenné papíry -49 -44.2 9.4 -7.8 5.6 -30.1 -26.0 -30.0 -30.0
          Dluhové cenné papíry -16.6 -42.5 -5.0 -67.8 -89.5 -33.8 -46.9 -50.0 -50.0
       Pasiva 17.3 18.5 30.5 28.9 48.2 123.3 0.9 10.0 10.0
         Majetkové cenné papíry 4.4 23.8 23.2 -9.0 30.1 19.6 -36.4 0.0 0.0
         Dluhové cenné papíry 12.9 -5.4 7.2 37.9 18.0 103.7 37.3 10.0 10.0

   Finanční deriváty 0 -1.4 -3.2 -4.3 3.9 -3.2 -2.8 . .

   Ostatní investice -60.9 26.9 -67.1 127.9 135.5 75.6 61.7 40.0 15.0
        vláda -5.5 1.1 1.8 21.6 18.2 33.2 34.9 30.0 15.0
        podniky 6.8 24.8 23.6 -9.1 40.4 42.4 26.8 10.0 0.0
        bankovní sektor -62.2 1.0 -92.5 115.5 76.8 . . .
Celkově skupiny A až C 55.9 43.0 48.0 211.3 -3.6
Platební bilance bez operací bankovního sektoru 52.3 173.0 7.0 19.0
Využití privatizačního účtu/změna rezerv ČNB -6.8 -92.9 0.0 0.0
Další operace s vlivem na nabídku a poptávku po devizách   19,0*  -19,4**   11,5***
Zajištění vládních dluhopisů -45.0 -30.0 0.0 0.0
Přebytek (+), resp. nedostatek deviz na trhu (-) 19.5 30.7 18.5 19.0
Vysvětlivky:
* jen účetní operace spojená s deblokací zahraničního dluhu
**náhrada škody ČSOB ponechaná v SR
*** jen účetní operace snižující vykázaný příliv přímých investic
Poznámky:
1/ s jednoročním zpožděním očekáváme zvýšení záporného salda bilance výnosů za rok 2005 až o 15 mld. Kč
2/ běžné převody v roce 2005 ovlivněny jednorázovou úhradou ČSOB ze Slovenska ve výši  19,4 mld. Kč
3/ Přímé investice v ČR v roce 2005 ovlivněny jednorázovým prodejem majetku v rozsahu cca 150 mld. Kč, 
    očekáváme jejich zvýšení až o 15 mld. Kč z titulu růstu reinvestovaného zisku (viz bilance výnosů).
4/ Pokles držby majetkových cenných papírů v roce 2005 byl ovlivněn jednorázovým přesunem do PI v rozsahu
   cca 20 mld. Kč.
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Příloha 7 – Aktuální vývoj na trhu nemovitostí 

Vývoj v prvním čtvrtletí 2006 

V 1. čtvrtletí 2006 ceny bytů a tržní nájemné vlivem souběžného působení rostoucí nabídky 
na trhu a zvyšujících se nároků klientů na straně poptávky stagnovaly. Naproti tomu ceny 
stavebních pozemků v důsledku omezené nabídky na trhu nadále mírně rostly. Nejnovější 
prognózy pro letošní rok se přiklánějí k mírnému růstu cen rezidenčních nemovitostí  
(o 3 – 4 %), v případě dobré adresy až o 10 %. Nejúspěšnějším segmentem trhu komerčních 
nemovitostí jsou i nadále logistické a průmyslové parky. 

Nabídka na trhu rezidenčních nemovitostí se neustále rozšiřuje a zkvalitňuje. V roce 2005 byl 
dokončen v ČR rekordní počet bytů od roku 1990 (téměř 33 tis. bytů; přes 40 tis. bytů bylo 
zahájeno a přes 155 tis. rozestavěno), přičemž většinu bytů stavějí developerské firmy  
a částečně se na výstavbě podílejí městské části. Poptávka je v současné době i nadále 
výrazně ovlivňována vývojem hypotečních sazeb. Po období historicky nejlevnějších hypoték 
s úrokovou sazbou pod 4 %1 nastalo období levných hypoték, kdy v únoru 2006 činila 
hodnota hypoindexu 4,12 %. Podle údajů MMR banky v ČR v roce 2005 poskytly přes  
52 tis. hypoték (z tohoto 15 tis. hypoték v Praze) v celkovém objemu 72,7 mld. Kč. Průměrná 
výše hypoték zahrnující všechny fixace stoupla z 1 256 000 Kč v únoru 2005 na 1 445 000 Kč 
v únoru 2006, což je v prvé řadě důsledek zvýšeného zájmu klientů o rozlohou větší byty 
s vyšším standardem vybavení na úkor menších bytů (1+1 a 2+kk). Konkurence mezi 
hypotečními bankami se přesunula z oblasti úročení do oblasti nových produktů a prodejního 
servisu2 (v dubnu vstoupila nově na hypoteční trh Poštovní spořitelna, která bude poskytovat 
hypotéky na zhruba 70 českých poštách). 

Realitní odborníci i dostupné aktuální cenové údaje naznačují, že ceny bytů v současné době 
stagnují, resp. tendence dalšího růstu cen v Praze a ve většině velkých měst v ČR jsou 
poměrně nevýrazné, přičemž klienti jsou stále náročnější a developerské firmy se snaží ve 
zostřeném konkurenčním prostředí nabízet v rámci srovnatelných cen vyšší kvalitu. Český 
rezidenční trh se již v současné době začíná přibližovat svými parametry západoevropským 
standardům (Německu, Rakousku a Velké Británii), kde je dobrá adresa všeobecně 
považována za nejvýznamnější ukazatel kvality bytu, od něhož se odvíjí prodejní cena. 
V praxi to znamená, že na cenovém vrcholu jsou nové a rekonstruované byty v dobrých 
čtvrtích, o něco níže jsou bytové jednotky ve starých cihlových domech a nejméně atraktivní  
a cenově nejníže jsou byty na panelových sídlištích. 

V atraktivních městských částech, především v centru a jeho nejbližším okolí, jsou ceny 
vysoké s tendencí dalšího růstu (např. projekt Anděl Residence s cenou kolem 80 tis. za m2), 
na okrajích Prahy ceny bytů postupně klesají v důsledku menší poptávky (v Bohnicích, 
Kobylisích a na Chodově). Nabídka nových bytů, zvýšený zájem o bydlení v rodinných 

                                                           
1   Fincentrum hypoindex je vážená průměrná úroková sazba, za kterou jsou poskytovány v daném kalendářním 

měsíci nové hypoteční úvěry pro fyzické osoby, kde vahami jsou objemy poskytnutých úvěrů. Vstupní data 
poskytují následující banky: Česká spořitelna, ČSOB, eBanka, GE Money Bank, HVB Bank, Hypoteční 
banka, Raiffeisenbank, Volksbank CZ, Wüstenrot hypoteční banka a Živnostenská banka. 

2   Např. některé banky nabízejí hypotéku „dva v jednom“, které zahrnují financování zakoupení nemovitosti  
i vybavení domácnosti. GE Money Bank zavedla speciální úvěr (až do výše maximálně 50 % nemovitosti), 
kdy je potvrzení o výši příjmů nahrazeno čestným prohlášením klienta. Vedle produktových novinek se 
objevují různé slevy či bonusy (např. eliminace poplatku za sjednání podmínek úvěru).  
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domech3, změna postoje k vlastnickému typu bydlení a nízké hypoteční sazby vedou ke 
stagnaci tržního nájemného, zejména ve velkých městech jako je Praha, Hradec Králové  
a Plzeň. Ceny pozemků, zejména stavebních, i nadále mírně rostou. Cenový vývoj na trhu 
nemovitostí dokládá následující graf: 

 
Graf: Úhrnné indexy cen nemovitostí a indexy cen stavebních pozemků  

(průměr 2000=100) 
 

 Pramen:Ceny sledovaných druhů nemovitostí v letech 2002-2004, ČSÚ
 Pozn.
 - nemovitosti zahrnují následující druhy: rodinné domy jednobytové zděné, byty a budovy-bytové domy
 -data do konce roku 2003 je možno prakticky považovat za definitivní, pro rok 2004 se jedná o předběžné údaje,
  které bude možno v pozdějším období mírně upřesnit, pro rok 2005 byl počet údajů v době zpracování (podzim 2005)
 velmi málo reprezentativní, údaje za rok 2005 a 2006 jsou odhady ČNB na základě veřejně dostupných informací
  (Realit, www.cenybytu i.dnes.cz a další)

80

100

120

140

160

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

 nemovitosti ČR

 nemovitosti Praha

 stav.pozemky ČR

 stav.pozemky Praha

 
 

Vysoká poptávka, nadprůměrné výnosy (8 % oproti 6,5 % ve Vídni a 7,25 % v Berlíně  
a Mnichově) a nízká míra neobsazenosti (2 % oproti 5 % ve standardních poměrech) přilákaly 
do ČR řadu velkých developerů, investorů, ale i spekulantů, takže se ČR stala v roce 2005 po 
Belgii, Francii a Nizozemsku čtvrtou nejoblíbenější zemí pro výstavbu nových logistických 
parků (pro skladování a distribuci zboží) a průmyslových parků (pro adjustaci a kompletaci 
zboží) v Evropě a zároveň zaujala první místo ve střední a východní Evropě. V roce 2005 se 
v ČR postavilo 210 000 m2 moderních průmyslových ploch určených k pronájmu, což 
                                                           
3   Podle názoru realitních odborníků nastávají v současné době tzv. postsatelitní časy, resp. přechod od domů 

v satelitních městečkách považovaných za sociální ghetta s nedostatečnou dopravní dostupností a nefungující 
infrastrukturou k bydlení v rezidencích nového typu s komplexním architektonickým řešením vč. zeleně  
a služeb (jako příklad je možno uvést Statenice,Vysoký Újezd,Velkou Chuchli a Újezd u Průhonic). 
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představuje oproti roku 2004 nárůst o 47 %, čímž kapacita průmyslových areálů překročila  
1 mil. m2. Dominantními nájemci tuzemských průmyslových areálů jsou převážně nadnárodní 
společnosti, domácí společnosti se na pronájmech podílejí zhruba jednou čtvrtinou zřejmě  
z důvodu vyšších cen (o 20 – 30 % ve srovnání s úrovní nájmů ve starších budovách) a délky 
pronájmu, která je v moderních areálech minimálně pětiletá. 

 
Prognóza 
Podle názoru developerských firem je vysoká nabídka rezidenčních nemovitostí (letos se opět 
očekává výstavba rekordního počtu nových bytů) podložena reálnou poptávkou (nebývale 
stoupne zejména poptávka po rodinných domech a větších luxusních bytech). Největší prostor 
pro růst cen budou mít i nadále stavební pozemky a rodinné domy, a to zejména v Praze a ve 
Středočeském kraji. Prezident ARK ČR Jaroslav Novotný odhaduje letošní růst cen 
rezidenčních nemovitostí na 3 – 4 % (v luxusních lokalitách na 10 %). 

Je pravděpodobné, že cenový vývoj na trhu rezidenčních nemovitostí bude v letošním roce 
ovlivňován očekáváními v souvislosti s deregulací nájemného, které se bude v období let 
2007 – 2010 zvyšovat v průměru o 14,2 % ročně až do 5 % tržní ceny bytu. Dalším faktorem 
cenového vývoje v nejbližší budoucnosti budou dopady výsledků jednání ČR s EU v oblasti 
DPH. Po skončení výjimky přejdou od začátku roku 2008 stavební práce ze snížené sazby ve 
výši 5 % do standardní 19% sazby DPH. Ve snížené 5% sazbě DPH by do roku 2015 měla 
zůstat výstavba tzv. sociálních bytů4 a do roku 2010 také stavební práce spojené 
s rekonstrukcemi a opravami bytů. Daňová výjimka se bude vztahovat na byty do 90 m2  
a rodinné domy do 150 m2.  

Podle názoru realitních odborníků riziko případného nesouhlasu Evropské komise s českou 
definicí sociálního bydlení vnáší na realitní trh nejistoty a brzdí rozvoj oživující se poptávky 
po bytech nad 90 m2, kterých bývá v nových bytových projektech 20 – 30 %. Řada 
developerů již plánuje úpravu svých projektů tak, aby mohly být zařazeny do kategorie 
sociálního bydlení (příprava středně velkého bytového projektu trvá 1 až 1,5 roku). Definice 
sociálního bydlení a poměrně velký 14% rozdíl mezi sazbami DPH povede podle odborníků 
k různým spekulacím, např. k dodatečnému spojování dvou původně sociálních bytů. Cenový 
nárůst u bytů mimo kategorii sociálního bydlení je odhadován na 10 – 14 %. 

Stabilita vývoje české ekonomiky spolu s geografickou polohou, vyspělou infrastrukturou  
a dostatkem kvalifikované a přitom levné pracovní síly vedou investory i přes stávající 
stagnaci nájemného ke zvyšování výstavby nových kancelářských budov v Praze. Podle 
vyjádření představitelů developerských firem i poradenské společnosti CB Richard Ellis má 
letošní přírůstek kancelářských ploch dosáhnout 180 tis. m2.  
                                                           
4   Pojem sociální bydlení není definován jednotně na evropské úrovni, každý stát si vymezuje obsah tohoto 

termínu ve své legislativě. V ČR kromě výše uvedených bytů a rodinných domů budou do kategorie 
sociálního bydlení patřit stavby sloužící k ubytování osob ohrožených sociálním vyloučením, např. dětské 
domovy, domovy důchodců, chráněné byty, azylové byty, apod., a dále nájemní byty pořízené z veřejných 
prostředků nebo s jejich přímou podporou, tj. byty dotované MMR nebo Státním fondem rozvoje bydlení, 
případně i byty postavené obcí bez státní dotace.  
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Příloha 8 – ČR a rozpočet EU  

Finanční toky mezi Českou republikou a Evropskou unií v 1. čtvrtletí roku 2006 
 

 mil. € mil. Kč  mil. € mil. Kč  mil. € mil. Kč  mil. € mil. Kč  mil. € mil. Kč
Předvstupní pomoc 156,9 4 877,9 67,9 2 004,9 -1,1 -30,0 223,8 6 852,9 483,0 14 731,2
   PHARE 82,5 2 576,7 58,6 1 725,2 -1,1 -30,0 140,1 4 271,9 263,6 8 047,8
   ISPA 35,8 1 086,8 35,8 1 086,8 162,0 4 926,7
   SAPARD 38,6 1 214,4 9,3 279,7 47,9 1 494,1 57,4 1 756,7
Zemědělství 90,8 2 813,7 428,5 12 739,3 339,6 9 653,0 858,9 25 206,0 1 099,8 32 630,6
   tržní opatření 4,7 147,3 70,1 2 070,7 22,2 634,8 97,1 2 852,8 299,2 8 932,9
   přímé platby 0,0 0,0 212,4 6 329,5 240,3 6 815,3 452,8 13 144,8 420,0 12 356,3
   rozvoj venkova 86,0 2 666,4 146,0 4 339,2 77,0 2 202,9 309,0 9 208,4 380,6 11 341,4
Strukturální operace 193,4 6 082,9 211,9 6 261,0 81,6 2 329,3 487,0 14 673,2 1 072,4 32 016,2
   strukturální fondy 161,6 5 118,5 137,6 4 072,4 4,2 119,2 303,5 9 310,1 857,3 25 682,0
   Fond soudržnosti 31,8 964,3 74,3 2 188,6 77,4 2 210,2 183,5 5 363,1 215,1 6 334,2
Vnitřní politiky 12,2 387,4 29,8 884,2 0,5 14,5 42,5 1 286,0 277,7 8 309,8
   přechodná opatření 10,9 320,1 10,9 320,1 27,9 840,1
   vnitřní politiky - komunitární programy 12,2 387,4 18,9 564,0 0,5 14,5 31,6 965,9 249,9 7 469,7
Kompenzace 331,3 10 466,5 291,8 8 667,7 50,5 1 433,4 673,5 20 567,6 834,1 25 401,5
Celkové příjmy z rozpočtu EU 784,6 24 628,4 1 029,9 30 557,0 471,1 13 400,3 2 285,7 68 585,7 3 767,0 113 089,3
Finanční nástroj EEA
Bilaterální pomoc Norska
Celkové příjmy 784,6 24 628,4 1 029,9 30 557,0 471,1 13 400,3 2 285,7 68 585,7

   tradiční vlastní zdroje (cla, ...) 61,2 1 910,1 146,9 4 373,7 39,2 1 118,2 247,2 7 402,1 310,3 9 577,9
   zdroj DPH 80,5 2 548,8 151,0 4 507,8 53,5 1 525,5 284,9 8 582,1 346,8 10 704,4
   zdroj HNP 374,7 11 865,3 651,5 19 463,4 214,6 6 100,8 1 240,7 37 429,4 1 964,3 60 640,7
   kompenzace Velké Británii 51,8 1 639,0 79,0 2 359,0 30,5 871,0 161,3 4 869,1 266,9 8 237,4
Celkové odvody vlastních zdrojů EU 568,1 17 963,2 1 028,3 30 703,9 337,8 9 615,5 1 934,2 58 282,6 2 888,4 89 160,5
Čistá pozice vůči rozpočtu EU 216,5 6 665,2 1,6 -146,9 133,4 3 784,8 351,5 10 303,1 878,6 23 928,8

platby Evropské investiční bance 27,7 879,8 27,7 823,3 55,5 1 703,0
   podíl na základním kapitálu 7,9 249,4 7,9 233,4 15,7 482,8
   podíl na rezervách 19,9 630,3 19,9 589,9 39,8 1 220,2
platba Evropské centrální bance 5,7 184,9 5,7 184,9
   podíl na základním kapitálu 5,7 184,9 5,7 184,9
Celkové odvody vůči institucím EU 601,6 19 027,9 1 056,0 31 527,2 337,8 9 615,5 1 995,4 60 170,6

Čistá pozice vůči institucím EU 183,1 5 600,5 -26,1 -970,2 133,4 3 784,8 290,3 8 415,1
zdroj:  MF, propočet ČNB

skutečnost předpoklad MF ČR
2004 - 20062004 - 2006Q12004 2005 2006Q1

skutečnost skutečnost skutečnost

 
 

V tabulce jsou uvedeny realizované finanční toky1 mezi rozpočtem Evropské unie a Českou 
republikou podle údajů v platební bilanci za rok 2004, 2005 a v prvním čtvrtletí roku 2006 
podle transakcí na účtech hlavních subjektů – účty Evropských společenství u ČNB, účty 
Národního fondu MF a účet Ministerstva zemědělství. Předpoklad Ministerstva financí ČR2 
pro zkrácené programové období 2004 – 2006 je odvozen ze závěrů kodaňského summitu a je 
uveden jako orientační rámec pro celé období. Údaje v kapitole vnitřní politiky za rok 2005 
jsou oproti minulé situační zprávě zrevidovány na základě výsledků přímého 
statistického šetření u největších komunitárních programů, které nejsou financovány 
přes účty v ČNB. Následující komentář k jednotlivým položkám se týká transakcí 
uskutečněných v 1. čtvrtletí roku 2006. 

                                                           
1   Finanční toky uvedené jako skutečnost:  

• Příjmy jsou realizovány z eurového účtu ES vedeného u ČNB a do platební bilance jsou přepočteny 
kurzem použitým pro danou transakci. 

• Odvody vlastních zdrojů jsou realizovány na korunový účet ES v ČNB a do platební bilance jsou také 
zahrnovány v Kč, přepočet do EUR je pouze orientační a je proveden kurzem deviza střed v den 
transakce. 

2   Finanční toky uvedené jako předpoklad MF ČR: Hodnoty v tabulce jsou součtem předpokladů v jednotlivých 
letech. Údaje v EUR vychází ze závěrů kodaňského summitu. 
• Předpoklad příjmů je přepočten do Kč průměrnými ročními kurzy. 
• Předpoklad pro odvody je přepočten kurzy stanovenými pro vlastní zdroje v jednotlivých letech. 
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Příjmy z EU 

Programy předvstupní pomoci jsou postupně ukončovány a nahrazovány standardním 
čerpáním ze všech evropských fondů. Program ISPA byl ukončen již před vstupem do EU 
v květnu 2004 a nahrazen čerpáním z Fondu soudržnosti. Ke konci roku 2005 byl oficiálně 
ukončen také program Sapard a zbývající projekty budou propláceny v souladu s nařízením 
Komise z finančních zdrojů záruční sekce EAGGF3 v rámci Horizontálního plánu rozvoje 
venkova (v tabulce – „rozvoj venkova“). Na program Phare bylo přijato v prvních třech 
měsících roku 2006 celkem 93,8 mil. Kč. V lednu 2006 došlo k převodu finančních 
prostředků z ukončených a vyúčtovaných programů Phare zpět do rozpočtu Komise. Celková 
výše vratek činila 123,7 mil. Kč. Čisté příjmy tak v rámci předvstupní pomoci z EU dosáhly 
v 1. čtvrtletí roku 2006 záporné částky -30 mil. Kč. 

Z kapitoly Zemědělství obdržela Česká republika v 1. čtvrtletí 2006 dotace v celkové výši  
9,6 mld. Kč. V rámci Společné organizace trhu bylo přijato 0,6 mld. Kč. Převody pro přímé 
platby dosáhly 6,8 mld. Kč. Na projekty z programu Horizontální plán rozvoje venkova byly 
v prvních třech měsících roku 2006 přijaty platby ve výši 2,2 mld. Kč. Dotační prostředky 
z EU jsou příjmem speciálního účtu Ministerstva zemědělství, jehož zůstatek činil ke konci 
prvního čtvrtletí tohoto roku 9,6 mld. Kč. Vykazované zůstatky ke konci roků 2004 a 2005 
byly vždy na začátku následujícího roku převedeny do rezervního fondu Ministerstva 
zemědělství, jedná se vždy o technické operace v rámci účetní uzávěrky vládního sektoru. 
Realizaci zemědělské politiky provádí SZIF4, který hospodaří se samostatným rozpočtem. 
Rozpočet je tvořen jednak prostředky přijatými z EU a dále zdroji ze státního rozpočtu ČR. 
V roce 2006 dosáhnou podle informací SZIF předpokládané výdaje intervenčního fondu 
do zemědělství celkem 33,4 mld. Kč, z toho cca 20 mld. Kč bude z prostředků rozpočtu EU.  

Z kapitoly Strukturální operace získala Česká republika v 1. čtvrtletí 2006 celkem  
2,3 mld. Kč. Z toho průběžné platby ze strukturálních fondů EU činily pouze 119,2 mil. Kč. 
Platby z Fondu soudržnosti (FS) na konkrétní projekty dosáhly 2,2 mld. Kč. Výplaty pro 
konečné příjemce prostředků z FS jsou postupně převáděny na eurové účty příjemců. Zůstatky 
na hlavních účtech Národního fondu zřízených pro příjem prostředků z fondů EU činily  
k 31. březnu 2006 v korunovém vyjádření cca 8,8 mld. Kč. 

Na Vnitřní politiky byly přijaty prostředky v celkové výši 14,5 mil. Kč. V rámci 
přechodných opatření nebyly v prvním čtvrtletí realizovány žádné převody finančních 
prostředků. V přehledu jsou platby zahrnuté do vnitřních politik placené přes účty v ČNB. 
Z toho cca 8,9 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 roce 2006 celkem 1,4 mld. Kč. Kompenzace jsou přímým zdrojem státního 
rozpočtu a nejsou vázány na realizaci konkrétních projektů. 

 

 

 
                                                           
3   Evropský zemědělský orientační a záruční fond 
4   Státní zemědělský intervenční fond 
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Odvody do EU 

Odvody zdrojů do rozpočtu Evropské unie jsou realizovány v korunách v měsíčních 
splátkách a jejich celková výše v 1. čtvrtletí roku 2006 dosáhla 9,6 mld. Kč. Z toho v únoru 
2006 činily celkové odvody vlastních zdrojů téměř 6 mld. Kč (v loňském roce byl zvýšený 
odvod zdrojů placen v lednu 2005). Vyšší odvody do rozpočtu EU byly zaplaceny 
v položkách zdroje podle HNP, DPH a příspěvek Velké Británii. Důvodem pro vyšší odvody 
je nerovnováha mezi rozpočtovými příjmy a výdaji způsobená vyššími požadavky všech 
členských států na převody plateb pro zemědělskou dotační politiku v počátku rozpočtového 
roku. Zvýšené odvody vlastních zdrojů jsou placeny na základě žádosti a pravomoci Komise 
a měly by být v následujícím období rozpuštěny podle stanovených pravidel. 

Shrnutí 

Realizovaná čistá pozice5 České republiky vůči rozpočtu Evropské unie v prvním 
čtvrtletí roku 2006 byla aktivní ve výši 3,8 mld. Kč. Aktivní saldo běžných vládních 
převodů vůči Evropské komisi v 1. čtvrtletí roku 2006 dosáhlo 1,5 mld. Kč a saldo vládních 
převodů na kapitálovém účtu platební bilance bylo aktivní ve výši 2,3 mld. Kč.  
 

                                                           
5  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 
Výhled na 2.Q 2006 vyznívá podle většiny podnikových manažerů oslovených ČNB vcelku 
optimisticky: 94 % manažerů ve zpracovatelském průmyslu a 72 % manažerů ve stavebnictví 
očekává v příštích třech měsících – pokud jde o celkové hodnocení ekonomických vyhlídek 
– pokračování, případně zlepšení dosavadních pozitivních trendů. Pouze 6 % manažerů ze 
zpracovatelského průmyslu a 28 % manažerů stavebních firem předpokládá, že všeobecná 
situace na trhu bude horší než v předchozím období. Z názorů podnikových manažerů tak lze 
usuzovat, že ekonomika jako celek by si měla i nadále udržet růstový potenciál. 

Ve zpracovatelském průmyslu byl podle posledních údajů z konce letošního ledna úhrnný 
objem zásoby práce, tj. smluvně potvrzených zakázek, o 18,2 % vyšší než ve stejném 
období loňského roku, z toho k provedení v tuzemsku o 15,7 % vyšší. Objem nových 
zakázek vzrostl meziročně o 6,6 %. Dílčí konjunkturní indexy dodávek pro vnitřní trh  
a zejména pro export vykazují ve výhledu na 2.Q 2006 hodnoty, které se pohybují v pásmu 
vysokých pozitivních očekávání: 90 % respondentů počítá s růstem nebo udržením 
tuzemských dodávek (v porovnání s předchozím čtvrtletím) a s vyšší nebo stávající úrovní 
exportu. Finanční situaci svých firem označilo 96 % manažerů jako stabilní a relativně 
dobrou, přičemž v krátkodobém horizontu neočekávají žádné výrazně negativní vlivy. Na 
úseku zaměstnanosti hodlá v příštích třech měsících 70 % respondentů zachovat stávající 
počet pracovníků (ve srovnání s 65 % v 1.Q) a 10 % respondentů jejich počet zvýšit (proti  
5 % v 1. čtvrtletí), zatímco s poklesem zaměstnanosti nyní uvažuje 20 % respondentů ve 
srovnání s 31 % v 1.Q 2006. 

Ve stavebnictví počítá zhruba polovina manažerů s udržením stávající produkce a 42 % 
manažerů s jejím zvýšením. Pokles stavební výroby očekává 8 % manažerů. Finanční situace 
by se měla zlepšit anebo zůstat bez výraznějších změn u 87 % respondentů. Naproti tomu se 
zhoršením finanční situace kalkuluje 13 % respondentů. Pokud jde o zaměstnanost, u 57 % 
respondentů by se její stávající úroveň měla zachovat a u 42 % respondentů zvýšit. 
S poklesem zaměstnanosti uvažuje 1 % respondentů. Úhrnný objem zásoby práce, tj. 
smluvně potvrzených zakázek, se v souboru respondentů ČNB pozvolna snižuje a ke konci 
ledna byl na 87,5 % úrovně ledna 2005 (-12,5 %). Pokles celkové zásoby práce souvisí 
s postupnou realizací a dokončováním velkých (zejména státních) zakázek, jejichž úbytek 
nejsou nové objednávky (v lednu meziročně +50,9 %) zatím s to plně kompenzovat. Ve 
struktuře stavu zakázek je objem zakázek na bytovou výstavbu meziročně vyšší o 67,8 %. 

Ceny průmyslových výrobců by podle názoru 84 % manažerů zpracovatelských firem měly 
ve 2. čtvrtletí letošního roku zůstat stabilní na úrovni 1. čtvrtletí. S vyššími cenami počítá  
14 % manažerů, naproti tomu s poklesem cen 2 % manažerů. Dílčí konjunkturní index cen tak 
dosáhl ve 2.Q 2006 hodnoty 112 bodů, což je o 6 bodů více než v předchozím čtvrtletí  
a o 1 bod více než ve 2.Q 2005. Z toho lze usuzovat, že celková dynamika cen by v příštích 
třech měsících měla být mírně vyšší než v předchozím čtvrtletí a přibližně stejná jako ve  
2.Q 2005. 

Ve stavebnictví předpokládá ve 2.Q 2006 stabilní hladinu cen stavebních prací 58 % 
manažerů. Růst cen očekává 42 % manažerů, s poklesem cen neuvažuje žádný z manažerů. 
Dílčí konjunkturní index cen má pro 2.Q 2006 hodnotu 142 bodů a je o 21 bod vyšší než 
v předchozím čtvrtletí a o 6 bodů nižší než ve 2.Q 2005. Dynamika cen stavebních prací by 
proto měla zrychlit v porovnání s předchozím čtvrtletím a být o něco pomalejší než ve  
2.Q 2005. 
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Příloha 10 – Analýza korelace mezi peněžními agregáty, inflací a HDP 
 

Tato příloha se zabývá vztahy mezi vývojem peněžních agregátů, inflace a hospodářské 
aktivity. Ačkoliv různé ekonomické teorie poskytují různé názory o roli peněz v ekonomice, 
z praktického hlediska provádění měnové politiky je relevantní zejména otázka, zda peníze 
jsou předstihovým indikátorem pro vývoj inflace a HDP (anebo naopak jejich vývoj spíše 
s jistým časovým zpožděním odrážejí).  

Tuto otázku lze vyhodnocovat použitím různých ekonometrických technik, z nichž pro 
jednoduchost lze využít například tzv. křížových korelací. Křížové korelace měří intenzitu 
vztahu mezi vývojem veličiny v čase t a vývojem druhé veličiny v čase t+i, kde t je daná 
časová jednotka (např. měsíc či čtvrtletí) a i počet časových jednotek, o kolik byla druhá 
veličina posunuta. Křížová korelace tedy může přispět k zodpovězení například následující 
otázky: Pokud pozorujeme zrychlení růstu daného peněžního agregátu v prvním čtvrtletí, jaká 
je pravděpodobnost zvýšení míry inflace (či růstu HDP) v následujícím čtvrtletí? 

Korelační vztahy analyzujeme konkrétně mezi růsty sezónně očištěných peněžních agregátů 
M1 a M21 a CPI inflací a reálným růstem HDP (rovněž po sezónním očištění). Využili jsme 
také jádrovou inflaci a korigovanou inflaci bez PH, nicméně výsledky křížových korelací byly 
velmi podobné jako u CPI inflace, tudíž je neprezentujeme. U inflace využíváme dat od ledna 
2002 do února 2006 na měsíční bázi a u růstu HDP čtvrtletních dat v témže období. Data před 
rokem 2002 nevyužíváme z důvodu, že výsledné míry růstu měnových agregátů by byly 
ovlivněny metodologickou změnou statistiky měnových agregátů v souvislosti s harmonizací  
s ECB.  

Graf 1 prezentuje křížové korelace mezi inflací a růstem peněžních agregátů. Kladné hodnoty 
i značí předstihovost peněžního agregátu vůči růstu CPI, záporné hodnoty i naopak jeho 
zpoždění. Červené čáry naznačují interval, ve který musí hodnota korelace přesáhnout, aby 
byla statisticky významně odlišná od nuly na 5% hladině významnosti. Z grafu 1 je patrné, že 
křížové korelace mezi meziměsíčními růsty peněžních agregátů a inflací nejsou statisticky 
významně odlišné od nuly, tudíž v krátkém období je vztah mezi penězi a inflací slabý. 
U meziročních růstů M1 pozorujeme staticky významný záporný vztah s inflací, což 
neodpovídá ekonomické intuici. U korelace mezi meziročním růstem CPI a meziročním 
růstem peněžního agregátu M2 je poté patrna statisticky významná korelace pro hodnoty 
zpoždění i v intervalu -3 až +6 měsíců, přičemž nejvyšší hodnoty dosahuje s nulovým nebo 
jen jednoměsíčním zpožděním. S rostoucím zpožděním pak korelace rychle klesá pod 5% 
hladinu významnosti. Z toho lze usuzovat, že na základě meziročního růstu M2 lze predikovat 
meziroční inflaci pouze v nejbližším měsíci, s rostoucím zpožděním predikční schopnost 
peněz rychle klesá. Výsledky tedy nenaznačují, že by měnové agregáty byly významným 
předstihovým indikátorem inflace.  

Graf 2 uvádí výsledné křížové korelace mezi růstem reálného HDP a růstem peněžních 
agregátů. Vzhledem k menšímu počtu pozorování v důsledku čtvrtletní periodicity údajů 
o HDP je širší interval naznačující statistickou nevýznamnost korelací při 5% hladině 

                                                           
1  Korelace byly spočteny také pro agregát M3. Jejich vypočtené hodnoty však byly velice podobné výsledkům 

pro M2. Rozdíl mezi peněžním agregátem M2 definovaným dle statistiky měnového vývoje v ČR a peněžním 
agregátem M3 harmonizovaným dle metodiky ECB není totiž příliš velký. Peněžní agregát M3 na rozdíl od 
M2 nezahrnuje vklady s dohodnutou splatností nad 2 roky a naopak obsahuje navíc (a) dluhové cenné papíry 
do 2 let včetně a (b) vklady ostatní vlády (jiné než centrální). Proto ani není překvapením, že korelace mezi 
meziročním růstem M2 a M3 na datech mezi 2002 a 2005 je asi 90%. 
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významnosti. Z pohledu meziročních změn pozorujeme slabě staticky významný záporný 
vztah u agregátu M1, což však opět neodpovídá ekonomické intuici. V případě agregátu M2 
nepozorujeme žádný statisticky významný vztah mezi jeho mezikvartálním, příp. meziročním 
růstem, a růstem reálného HDP, což nikterak nenaznačuje, že by dynamika měnových 
agregátů „předbíhala“ dynamiku HDP.  

V souhrnu lze říci, že na základě analýzy křížových korelací nelze považovat žádný 
z měnových agregátů za spolehlivý předstihový faktor reálného růstu HDP a inflace.  

 Graf 1: Křížové korelace peněžních agregátů a inflace  
CPIt+i a M1t – meziměsíční růst  CPIt+i a M1t – meziroční růst  
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Graf 2: Křížové korelace peněžních agregátů a HDP  
HDPt+i a M1t – mezičtvrtletní růst  HDPt+i a M1t – meziroční růst 
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