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

Exog. velič . - ropa, kurz EUR/USD
Exog. velič . - Německo, 1R EURIBOR
Fiskální impuls
Počáteční podmínky
Inflace
Domácí nominální měnové podmínky
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Po posouzení výsledků modelových simulací zachycených v GRIPu lze hodnotit bilanci 
rizik makroekonomické prognózy ze 4. SZ 2006 jako zhruba vyrovnanou. Individuální 
rizika vyplývající z jednotlivých faktorů jsou přitom relativně nízká. Riziko spojené  
s nominálním měnovým kurzem koruny vůči euru však může být vyšší, než naznačuje 
graf. Kurz je totiž v posledních týdnech apreciovanější než průměrná hodnota za  
2. čtvrtletí, ze které vychází prezentovaná simulace. Celkově tak bilance rizik prognózy 
ze 4. SZ 2006 vyznívá spíše jako mírně protiinflační. 
 
Nyní k interpretaci jednotlivých bodů v grafu. Květnová předpověď publikace Consensus 
Forecasts a termínové kontrakty naznačují, že z titulu vývoje dolarových cen ropy a ropných 
produktů lze identifikovat určitá proinflační rizika pro prognózu cenového vývoje  
a úrokových sazeb. Aktuální cena uralské ropy se nachází cca 10 % nad předpoklady dubnové 
prognózy pro 2. čtvrtletí a výhled jejího vývoje a vývoje cen benzínů na burzách ARA se 
oproti 4. SZ rovněž, zejména v krátkém období, zvyšuje. Tento pohyb je ve svém dopadu na 
budoucí vývoj domácích cen pohonných hmot a celkové inflace kompenzován novým 
výhledem vývoje kurzu USD/EUR. Nový scénář totiž na celém horizontu prognózy očekává 
slabší dolar oproti původním předpokladům, což reflektuje aktuální vývoj křížového kurzu. 
To v souhrnu vede k prakticky neutrálnímu hodnocení dopadu této skupiny informací do 
prognózy cenového vývoje v horizontu měnové politiky.  
 
Nové údaje o zahraničním ekonomickém vývoji (bod „Exogenní veličiny – Německo, 
1R EURIBOR) znamenají jen kosmetické změny v prognóze budoucího vývoje HDP a inflace 
v SRN. Prakticky totéž platí o výhledu vývoje budoucích zahraničních nominálních 
úrokových sazeb, jejichž trajektorie se zvyšuje o 0,1 p.b. na celém horizontu prognózy. 
V souhrnu tyto nové informace implikují jen velmi málo vyšší budoucí trajektorii domácích 
úrokových sazeb.  
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Odhad fiskálního impulzu pro roky 2006 a 2007 se oproti dubnové prognóze nemění. I nadále 
se pro oba roky předpokládá mírně pozitivní působení fiskální politiky na dynamiku HDP. 
Bod „Fiskální impulz“ v GRIPu se proto nachází v průsečíku os.  
 
Nově zveřejněné údaje o vývoji nabídkové strany (stavebnictví a průmysl), publikované 
obratové ukazatele (maloobchodní tržby) a výsledky konjunkturních šetření naznačují další 
zrychlení mzr. růstu reálného HDP v 1.Q 2006 na hodnoty nad 7 %. To je v souladu 
s očekáváním prognózy ze 4. SZ. Z těchto důvodů  se bod „Počáteční podmínky“ v GRIPu 
nachází v průsečíku os. Z hlediska struktury růstu se dále pravděpodobně naplní prognóza 
vývoje čistého vývozu a fixních investic, jak naznačují mj. data o vývoji zahraničního 
obchodu zboží a službami a příslušný cenový vývoj. Na základě vývoje maloobchodních tržeb 
sice nelze vyloučit poněkud vyšší mzr. růst spotřeby domácností v 1. čtvrtletí 2006, ale ostatní 
indikátory jejího vývoje svědčí spíše pro naplnění prognózy ze 4. SZ. Aktuální ekonomický 
vývoj se již delší dobu odráží ve vysoce pozitivním hodnocení ekonomické situace 
podnikateli a domácnostmi v konjunkturních šetřeních.  
 
Vývoj mzr. inflace za duben 2006 měřený indexem spotřebitelských cen byl v souladu  
se stávající prognózou. Také struktura cenového pohybu naplnila do značné míry naše 
očekávání. Nadále platí, že mzr. inflace ve výši 2,8 % je tažena zejména příspěvkem 
regulovaných cen a růstem cen pohonných hmot. Vývoj v ostatních segmentech spotřebního 
koše zůstává umírněný a v souladu s neutrálními poptávkovými inflačními tlaky. Aktuální ani 
bezprostředně očekávaný vývoj spotřebitelské inflace a jejích složek nenaznačuje 
významnější rizika pro naplnění dubnové prognózy. Rovněž tak nové informace z oblasti 
ostatních cenových okruhů (dovozní ceny, PPI, CZV) nesignalizují žádná významnější rizika 
pro prognózu spotřebitelské inflace ze 4. SZ. Nově dostupnou informací je v PSP ČR 
schválené snížení sazby DPH u vybraných položek potravin (cukrovinky, káva, čaj). K němu 
má dojít pravděpodobně od 1. 1. 2007 a povede to ke slabě protiinflačnímu dopadu na 
prognózu cenového vývoje. Přitom předpokládáme, že skutečné cenové dopady změn daní 
budou realizovány ve zhruba poloviční výši primárního (účetního) dopadu. Zmíněné snížení 
sazby daně prakticky nemění výhled vývoje nominálních úrokových sazeb, protože v simulaci 
v GRIPu se stejně jako v prognóze standardně v úrokovém pravidle reaguje pouze na inflaci 
očištěnou o primární dopady změn daní. Ta se vlivem efektů daní mění jen nepatrně.  
 
Vývoj domácích úrokových sazeb zatím v průběhu druhého čtvrtletí téměř přesně odpovídá 
základnímu scénáři dubnové prognózy. Nominální devizový kurz koruny vůči euru je 
v průměru za dosavadní průběh 2. čtvrtletí poněkud apreciovanější (28,43 Kč/EUR) vůči 
předpokladům prognózy (28,60 Kč/EUR). Tomu odpovídá poloha bodu „Domácí nominální 
měnové podmínky“ v GRIPu, která signalizuje riziko nepatrně nižší budoucí inflace  
i budoucích nominálních úrokových sazeb oproti trajektoriím ze 4. SZ. Toto riziko se však 
může poněkud zvýraznit při pohledu na vývoj měnového kurzu v posledních několika 
týdnech, kde jsou patrné náznaky obnovení posilující trajektorie.  
 
 
 
2  Prognózy ostatních institucí 
 
V květnu byla publikována dvě šetření, na základě kterých provádíme srovnání se základním 
scénářem prognózy ze 4. SZ: anketní zjišťování ČNB nazývané Inflační očekávání finančního 
trhu (IOFT, uzávěrka 11.5.) a Foreign Exchange Consensus Forecast (CF, uzávěrka 8.5.). 
Všechny níže uvedené ekonomické úvahy jsou vybrány z dotazníkových odpovědí. 
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HDP 
Analytici opět posunuli své prognózy růstu HDP pro letošní rok směrem vzhůru. Hlavním 
faktorem růstu zůstává i nadále čistý vývoz. Předpokládá se, že v příštím roce bude částečně 
nahrazen poptávkou domácností (vyšší disponibilní příjmy) a investicemi (oživení v EU, 
zahraniční investice a příliv peněz z EU). Pokračuje zvyšování potenciálního růstu 
ekonomiky. Podle několika analytiků by v letošním roce mohlo dojít k růstu potenciálního 
produktu o 5,5 až 6 %. 
 
Srovnání prognóz ČNB s externími prognózami: HDP (%) 

rok 2006 rok 2007
IOFT CF ČNB IOFT CF

 2/06 4.5 4.4
 3/06 5.1 5.1 4.6 4.4
 4/06 5.3 5.4 4.8
 5/06 5.5 4.7

ČNB

6.1

Datum vzniku 
prognózy

 
 
Měnový kurz 
V ročním horizontu se i nadále předpokládá apreciace kurzu CZK/EUR; analytici v rámci 
šetření IOFT (převážně domácí) očekávají ve srovnání se základním scénářem prognózy 
apreciovanější kurz o cca 4,4 %, zahraniční analytici v rámci šetření CF o cca 3,3 %. Důvody 
očekávané apreciace přetrvávají: konvergence české ekonomiky, příznivé výsledky obchodní 
bilance, příliv zahraničních investic a oslabení dolaru. Aktuální kurz je však podle analytiků 
nadhodnocený, a proto v krátkodobém horizontu očekávají jeho mírné oslabení (vliv odlivu 
dividend a negativního úrokového diferenciálu). 
 
Srovnání prognóz ČNB s externími prognózami: kurz CZK/EUR 

horizont 1R
CF ČNB IOFT CF

 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
 5/06 28.5 27.8 28.1

Datum vzniku 
prognózy ČNB

aktuální čtvrtletí

 
 
Inflace 
Inflační očekávání analytiků finančních trhů jsou již několik měsíců stabilní. Analytici 
očekávají, že inflace v roce 2006 již dosáhla svého vrcholu a do konce roku by měla klesat.  
V příštím roce lze naopak očekávat postupný nárůst k inflačnímu cíli. Proinflační rizika 
představují vyšší růst regulovaných cen, vyšší ceny ropy a možnost akcelerace poptávkově 
inflačních tlaků kvůli rychleji se uzavírající mezeře výstupu. Nejvýraznějším protiinflačním 
faktorem zůstává silná koruna.  
 
Srovnání prognóz ČNB s externími prognózami: inflace (%) 

horizont 3R
IOFT podniky domácnosti IOFT podniky domácnosti

 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
 5/06 2.6 2.5

2.9
2.9

horizont 1RDatum odečtu 
prognózy ČNB

3.1
3.2
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Úrokové sazby 
Predikce očekávaných úrokových sazeb se téměř nezměnily. Na květnovém zasedání BR 
ČNB jeden zahraniční analytik předpokládá snížení základních úrokových sazeb. Většina 
analytiků však očekává zvýšení repo sazby, a to přibližně na konci 3Q06. Odhady úrovně 
repo sazby v horizontu 1R se pohybují v rozmezí 1,75 – 2,75 %. Rizikem nižších sazeb 
zůstává silnější kurz koruny, ve směru vyšších sazeb může působit rychlejší 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

 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
 5/06 2.5 2.8

ČNB
3M PRIBOR

Datum vzniku 
prognózy

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

Následující graf přináší srovnání trajektorie úrokových sazeb konzistentní se základním 
scénářem prognózy, sazeb FRA a trajektorie implikovaných sazeb z výnosové křivky. 
 
Srovnání FRA a implikovaných sazeb s trajektorií sazeb konzistentních se základním 
scénářem (k 17. 5. 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. 

 
 

Z grafu je patrné, že očekávané tržní 3M sazby se v celém horizontu pohybují mírně pod 
sazbami konzistentními se základním scénářem prognózy. Rovněž analytici v rámci 
průzkumu IOFT očekávají, že zvyšování základních sazeb ČNB bude pomalejší, než 
předpokládá aktuální prognóza. 
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Shrneme-li, analytici ve svých aktuálních externích 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 v souladu 
s očekáváním silnějšího kurzu koruny. 
 
 
 
3   Přehledová tabulka nově publikovaných údajů 
 

           meziročně v %
predikce 4. SZ skutečnost

Vývoz zboží  březen 2006  . 19.5
Dovoz zboží  březen 2006  . 19.3
Obchodní bilance (mld. Kč)  březen 2006 8.0 9.0
Běžný účet platební bilance (mld. Kč)  březen 2006  . 3.0
Finanční účet plat. bil. (bez změny dev. rezerv) (mld. Kč)  březen 2006  . 3.9

Vývoz zboží  I/06 . 14.3
Dovoz zboží  I/06 . 15.0
Obchodní bilance (mld. Kč)  I/06 27.0 27.3
Běžný účet platební bilance (mld. Kč)  I/06 3.0 9.1
Finanční účet platební bilance (mld. Kč)  I/06 . 7.1

Index spotřebitelských cen  duben 2006 2.8 2.8

Ceny průmyslových výrobců  duben 2006   0.6 (Q) 0.5
Ceny zemědělských výrobců  duben 2006   2.9 (Q) 2.6
Vývozní ceny  březen 2006  -1.5 (Q) -1.6
Dovozní ceny  březen 2006   2.8 (Q) 3.2

Míra nezaměstnanosti - ke konci období dle MPSV (v %)  duben 2006 9.0 8.9
z toho: míra nezaměstnanosti - dosažitelní uchazeči  duben 2006 . 8.3
Míra nezaměstnanosti - průměr za období dle VŠPS (v %)  I/06 7.8 8.0
Celková zaměstnanost v NH - VŠPS  I/06 1.8 1.7

Průměrná nominální mzda v průmyslu  březen 2006 . 6.2
NJMN v průmyslu  březen 2006 . -8.4
Průměrná nominální mzda ve stavebnictví  březen 2006 . 17.3
NJMN ve stavebnictví  březen 2006 . 10.1

Průměrná nominální mzda v průmyslu  I/06  . 6.1
NJMN v průmyslu  I/06  . -6.4
Průměrná nominální mzda ve stavebnictví  I/06  . 7.5
NJMN ve stavebnictví  I/06  . 9.2

Peněžní zásoba (M2)  březen 2006  7.7 (Q) 8.4

Stavební výroba  březen 2006  . 8.8
Index průmyslové produkce  březen 2006 . 17.9

Stavební výroba  I/06 . 0.6
Index průmyslové produkce  I/06 . 15.4
Tržby v maloobchodu leden až únor 2006 . 7.2
*) Podle nové metodiky
(Q) U uvedeného údaje neexistuje predikce na jednotlivý měsíc, proto se uvádí predikce na čtvrtletí. 

Období
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II. INFLAČNÍ PROGNÓZA ZE 4. SZ A JEJÍ PŘEDPOKLADY 
 
V dubnu 2006 byla aktualizována střednědobá inflační prognóza na léta 2006 až 2007. 
Následující graf zobrazuje dosavadní vývoj inflace, inflační prognózu, pásmo, resp. bodovou 
hodnotu inflačního cíle ČNB a horizont měnové politiky.1 V dubnu 2006 byl dosažen 
meziroční růst spotřebitelských cen ve výši 2,8 %, což bylo v souladu s tím, co očekávala 
prognóza ze 4. SZ. 
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Výchozími předpoklady pro formulování dubnové inflační prognózy byly: 
 
Vnitřní prostředí 
- výchozí mezera výstupu pro 1. čtvrtletí 2006 v rozsahu cca +0,2 % a budoucí růst 

potenciálního (inflaci nezrychlujícího) produktu ve výši mírně nad 5 % ročně;  
- slabě uvolněná až neutrální úroková složka reálných měnových podmínek v 1. čtvrtletí 

2006 s příspěvkem -0,1 p.b. do RMCI ;  
- mírně přísná kurzová složka reálných měnových podmínek v 1. čtvrtletí 2006 

s příspěvkem +0,3 p.b. do RMCI; 
- nominální devizový kurz 28,6 CZK/EUR ve 2.Q 2006;  
- deficit soustavy veřejných rozpočtů v metodice ESA 95 ve výši 2,4 % HDP v roce 2006 

s výhledem jeho růstu na 3,0 % v roce 2007; tomu odpovídá očekávaný fiskální impulz na 
úrovni +0,2 p.b. resp. +0,5 p.b. v těchto letech; 

- byla provedena korekce v nastavení dlouhodobých rovnovážných trajektoriích v oblasti 
reálného měnového kurzu, reálných úrokových sazeb a rizikové prémie z 1. SZ a úprava 
v nastavení aparátu pro odhad počáteční podmínky pro mezeru výstupu. 

 
Vnější prostředí  
- v roce 2006, resp. 2007, růst zahraniční poptávky reprezentované indikátorem 

meziročního růstu HDP v Německu ve výši 1,7 %, resp. 1,0 %;  

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

uvedený graf pracuje s horizontem měnové politiky květen 2007 až říjen 2007.  
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- pro nejbližší čtvrtletí prognóza předpokládá úroveň cen uralské ropy kolem 59 USD za 
barel s následným postupným poklesem k úrovni kolem 53 USD ke konci roku 2006 
a stabilitu zhruba na těchto hodnotách v roce 2007; predikce vývoje domácích cen PH se 
oproti minulým SZ opírá o výhled vývoje cen benzínů kotovaných na burzách ARA; 

- prognóza předpokládá určité zklidnění růstu cen v zahraničí v letošním roce 
reprezentované meziročním růstem spotřebitelských, resp. průmyslových cen v Německu 
ve výši 1,6 %, resp. 3,8 %; pro rok 2007 je potom prognóza konzistentní s růstem 
cenového indexu CPI  tempem 2,3 %, který bude ovlivněn změnou sazby daně DPH 
v SRN; tento vliv je v prognóze očištěn ze zahraničních inflačních očekávání a domácích 
dovozních cen; výhled vývoje cen výrobců předpokládá v roce 2007 jejich mzr. růst ve 
výši 1,9 %.  

 
Dubnová prognóza ekonomického růstu očekává zastavení otevírání mezery výstupu do 
kladných hodnot a její kolísání zhruba kolem nulové hodnoty v roce 2006.  K tomu bude 
docházet vlivem přetrvávající mdlé zahraniční konjunktury, zpřísnění reálného měnového 
kurzu a jen slabě expanzivního působení fiskální politiky. Obnovení tendence k otevírání 
kladné výstupové mezery je očekáváno v roce 2007 zejména v důsledku uvolnění reálných 
měnových podmínek v kurzové složce a výraznějšího pozitivního fiskálního impulzu. Tato 
trajektorie výstupové mezery spolu s předpokládaným tempem růstu potenciálního produktu 
povede v letech 2006 a 2007 k růstu reálného HDP v rozsahu kolem 5 – 6 %.  
 
Tahounem ekonomického růstu budou v roce 2006 a 2007 i nadále fixní investice a exporty 
zboží a služeb. Vývozní dynamika bude mírně předstihovat růst dovozů, a prognóza proto 
předpokládá další snižování deficitu čistého vývozu. Spotřeba domácností bude v obou letech 
pokračovat v růstu umírněným tempem kolem 3 % v návaznosti na vývoj reálného hrubého 
disponibilního důchodu a zpožděný vliv mírně uvolněných reálných úrokových podmínek. 
Očekávaný vývoj nominálního disponibilního důchodu je v souladu s prognózou vývoje počtu 
zaměstnanců, kde se očekává zejména v roce 2006 relativně svižný růst. Mzdový vývoj bude 
určován především vývojem v podnikatelské sféře, kde prognóza očekává určité zrychlení 
dynamiky průměrných mezd zejména pod vlivem rostoucích inflačních očekávání.  
 
Prognóza očekává v roce 2006 mírné oslabení nominálního měnového kurzu k hodnotám 
kolem 29 Kč/EUR a jeho následnou stabilizaci na těchto úrovních. Až v samém závěru 
prognostického horizontu se obnoví tendence nominálního kurzu k jeho postupnému mírnému 
posilování. Vývoj měnového kurzu bude spolu s vývojem zahraničních cen a světových cen 
energií hlavním faktorem ovlivňujícím vývoj dovozních cen, přičemž v letech 2006 a 2007 
bude vývoj dovozních cen v souhrnu působit na domácí cenovou hladinu zhruba neutrálně.  
 
Dubnová prognóza konstatovala, že v následujících dvou letech bude hlavní hybnou silou 
inflačního vývoje rychlý růst regulovaných cen spolu s primárními dopady změn daní. Na 
horizontu měnové politiky bude inflace tažena i jejich sekundárními dopady v podobě zvýšení 
inflačních očekávání ekonomických subjektů. Přes zhruba neutrální inflační tlaky vyplývající 
z vývoje reálné ekonomiky bude celková inflace nejprve slabě klesat zejména vlivem vývoje 
dovozních cen a cen potravin. Poté bude inflace postupně narůstat, přičemž se na horizontu 
měnové politiky bude pohybovat v horní polovině tolerančního pásma inflačního cíle. Inflace 
očištěná o primární efekty změn nepřímých daní zůstává v horizontu měnové politiky pod 
bodovým inflačním cílem, přičemž na konci roku 2007 se k němu pozvolna blíží.  
 
S makroekonomickou prognózou a jejími předpoklady je konzistentní nejprve stabilita  
a následně postupný růst úrokových sazeb.  
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Rizika základního scénáře dubnové prognózy byla 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.  
 
Sekce měnová a statistiky po diskuzi vyznění prognózy, jejích rizik a komunikačních aspektů 
jednomyslně doporučila BR ponechat měnověpolitické úrokové sazby na nezměněné úrovni. 
Bankovní rada na svém zasedání toto doporučení vyslyšela. Rozhodnutí BR bylo rovněž 
jednomyslné. V diskuzi na BR podobně jako v SMS převážil názor, že rizika prognózy jsou 
zhruba vyrovnaná. 
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III. EXOGENNÍ FAKTORY PROGNÓZY  
 
1  Vnější prostředí 
 
1.1  Vývoj základních exogenních faktorů 
Aktualizace očekávaného vývoje exogenních faktorů je založena na květnovém průzkumu 
Consensus Forecasts (CF05). Příznivý vývoj konjunkturálních ukazatelů vedl k tomu, že 
odhad meziročního růstu německého HDP byl opět zvýšen, oproti RS04 o 0,1 p.b. jak v roce 
2006, tak v 2007. Až následně byl publikován údaj Spolkového statistického úřadu o růstu 
HDP za 1. čtvrtletí 2006. U námi používaného sezonně očištěného (ale ne o počet pracovních 
dnů) agregátu, skutečnost 2,0 % v 1. čtvrtletí 2006 mírně překonala hodnotu z RS04 (1,7 %). 
Zároveň byl revidován vzhůru růst v roce 2005 o 0,1 p.b.   
 
Výhled průměrné inflace CPI v Německu se mění jen pro rok 2006, když byl dále zvýšen  
o 0,1 p.b. K větší změně došlo v predikci cen výrobců v Německu, průměrný očekávaný 
meziroční růst indexu PPI byl opět přehodnocen vzhůru, pro rok 2006 z 3,8 na 4,3 %  
a v následujícím roce z 1,9 na 2,1 %. 
 
Stejně jako minule se očekává slabší kurz USD vzhledem k EUR, a to po celém horizontu 
předpovědi o další cca 2 %.  
 
Mírně vzhůru se opět posouvá očekávaná výnosová křivka úrokových sazeb v eurozóně, 
zejména na dlouhém konci. Tříměsíční Euribor se posunul vzhůru o 0,1 p.b. pouze v ročním 
výhledu, desetiletý německý vládní bond o 0,2 p.b. jak ve tříměsíčním, tak ročním horizontu. 
Implikované jednoleté sazby Euribor se zvýšily prakticky po celé délce předpovědi o 0,1 p.b. 
Na konci horizontu předpovědi by sazba měla dosáhnout 3,9 %. 
 
Významně byla směrem nahoru posunuta i očekávaná trajektorie cen ropy WTI (ve 
tříměsíčním horizontu o 5,5 dolaru na 67,7 USD/b, v ročním horizontu o 3,5 dolaru na  
62,8 USD/b) a z ní odvozená cena ropy uralské, zvýšila se zároveň i nejistota předpovědi. 
Společně s cenami ropy se vzhůru posunula i předpověď cen benzínu, i když v menším 
rozsahu. Předpověď je odvozená od swapových kontraktů na burzách ARA a má jiný sezonní 
charakter, než ceny ropy. Světové ceny ropy a benzínu tak představují riziko vyšší domácí 
inflace, proti tomu by však měla působit apreciace EUR vůči USD.    
  
(rozdíl v p.b.)                   HDP v SRN            (mzr. růst v %) (rozdíl v p.b.)                 CPI v SRN               (mzr. růst v %)

(rozdíl v %)                   Křížový kurz                 (USD/EUR)  (rozdíl v p.b.)                  Euribor 1Y               (sazba v %)

  (rozdíl v %)              Cena uralské ropy          (USD/barel)  (rozdíl v %)               Cena benzínu             (USD/1000kg)
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1.2  Eurozóna a Německo 
Meziroční hospodářský růst v eurozóně dosáhl v 1.Q 2006 předběžně 2 % po 1,8 % ve  
4.Q 2005. Na sílící dynamiku ukazují vedle vývoje HDP i výsledky šetření podnikatelské 
důvěry ve zpracovatelském průmyslu a službách. Vyhlídky pro 2.Q jsou také příznivé, ale 
rizikem v delším horizontu zůstávají ceny ropy a globální nerovnováha. Rovněž situace na 
trhu práce se zlepšuje; pokles míry nezaměstnanosti na 8,1 % v březnu z 8,2 % v únoru je 
provázen růstem zaměstnanosti. Spotřeba domácností zůstává i v 1.Q 2006 spíše slabá  
a maloobchodní tržby dokonce v březnu meziročně poklesly (-0,2 %). 
 
Tempo růstu spotřebitelských cen se v březnu mírně snížilo proti únoru na 2,2 % díky nižším 
cenám ropy a zemědělských výrobků. Také nárůst cen výrobců se snížil z vysokých 5,4 % na 
5,1 % v březnu. V dubnu však růst spotřebitelských cen podle předběžného odhadu opět 
zrychlil na 2,4 %, hlavně kvůli opětovnému nárůstu ceny ropy a některých dalších komodit. 
Na rozdíl od vnějších vlivů, které tlačí inflaci nad cíl ECB, domácí prostředí inflační tlaky 
nevytváří, růst mezd je velmi umírněný. V příštím roce však inflaci zvýší úpravy 
administrativních cen a nepřímých daní. V květnu ponechala ECB svou řídicí sazbu zatím 
beze změny na 2,5 %, ale vzhledem k vysokému růstu likvidity a nízkým nominálním  
i reálným sazbám zůstává „ostražitá“. Zvýšení sazeb se očekává v červnu. 
 
Sezonně a kalendářně neočištěný meziroční růst německého HDP „vyskočil“ v 1.Q na 2,9 % 
z 1,1 % v posledním čtvrtletí 20052. Také většina šetření podnikatelské důvěry v průmyslu  
a uspokojivá dynamika průmyslové produkce indikují výrazně akcelerující hospodářský růst 
na počátku tohoto roku tažený zejména zlepšováním čistého vývozu. Nově publikované 
šetření institutu ZEW ale naznačuje, že důvěra investorů v německou ekonomiku se díky 
silnějšímu euru a vyšším cenám ropy v květnu podstatně zhoršila. Zvyšování domácí 
spotřebitelské poptávky zůstává pomalé, v březnu se dokonce meziročně snížily 
maloobchodní prodeje o 2,2 % po nízkém nárůstu v lednu a únoru (o 1,8 % a 0,7 %). V dubnu 
se tempo růstu spotřebitelských cen v důsledku vyšších cen energií zvýšilo na 2 % z 1,8 %  
v březnu, ceny výrobců vzrostly kvůli cenám energií a kovů v únoru a březnu téměř o 6 %. 
Přesto zůstávají inflační tlaky omezené kvůli nízké spotřebitelské poptávce a stále vysoké 
míře nezaměstnanosti. 
 
1.3  Spojené státy 
HDP vzrostl v 1.Q 2006 meziročně o 3,5 %, růst se proti 4.Q 2005 o 0,3 p.b. urychlil a řada 
signálů naznačuje, že přetrvává robustní dynamika americké ekonomiky na hranici růstu 
potenciálního výstupu. Na tomto vývoji se podílel hlavně růst osobní spotřeby (proti 4.Q 2005 
akceleroval o 4,5 p.b.), vládních výdajů a podnikatelských investic do zařízení a softwaru. 
V opačném směru působilo další zhoršení čistého vývozu (rychlý růst dovozů předstihl 
rovněž rychlý růst vývozů). Aktuální vývoj předstihových ukazatelů naznačuje pokračování 
silného růstu, ale liší se v názoru na jeho další dynamiku. Na sílu ekonomické expanze 
ukazuje též situace na trhu práce – v dubnu zůstala nezaměstnanost na hladině 4,7 % při mzr. 
růstu zaměstnanosti (1,5 %). To se odrazilo ve mzdovém vývoji. Průměrná hodinová mzda se 
mzr. zvýšila o 3,8 %, ale její dopad do nákladů a cen byl v 1.Q  zmírněn růstem produktivity 
práce o 2,4 %. 

                                                 
 
2   Po obojím očištění (velikonoce byly vloni v 1.Q) se růst sníží na 1,4 %. U sezonně očištěného (ale ne o počet 

pracovních dnů) agregátu dosáhl růst 2,0 %. 
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V dubnu se opět zvýšilo tempo růstu spotřebitelských cen (na 3,5 % z 3,4 % v březnu)  
i cen výrobců (na 4,0 % z 3,5 %). Vývoj jádrové inflace ale ukazuje, že vysoké ceny energií  
a některých komodit zatím neprolínají dále do ekonomiky. Dne 10. května Fed zvýšil po 
šestnácté svou základní sazbu o 0,25 p.b. na 5 %. Zvýšení bylo trhy očekáváno, největší 
pozornost se zaměřila na otázku, zda Fed v doprovodném komentáři naznačí konec zvyšování 
sazeb. Fed se zatím přesnému vyjádření vyhnul a ponechal toto rozhodnutí závislé na dalších 
informacích o vývoji ekonomiky. V komentáři dále označil hospodářský vývoj v letošním 
roce jako silný s výhledem na snížení jeho tempa na hladinu dlouhodobě udržitelnou 
v důsledku ochlazení na trhu s obytnými domy, vyšších úrokových sazeb a cen energií. 
 
1.4  Středoevropské ekonomiky 
Aktuální údaje naznačují pokračování dosavadního rychlého hospodářského růstu 
středoevropských ekonomik spojeného s vysokou dynamikou soukromé spotřeby  
a zlepšováním čistého vývozu. Hospodářský růst není doprovázen výraznějšími 
poptávkovými inflačními tlaky, na druhé straně však příliš nepřispívá k řešení problému 
vysoké nezaměstnanosti, především v Polsku a na Slovensku. Růst cen energií na světových 
trzích se kromě inflace odráží ve zhoršených deficitech obchodní bilance.  
 
Růst průmyslové výroby v Polsku dosáhl v březnu 10,1 %, což představovalo nejnižší 
hodnotu mezi středoevropskými ekonomikami. Po stagnaci v loňském roce se zlepšuje 
domácí poptávka, což potvrzuje i meziroční nárůst maloobchodních prodejů v březnu o 8,2 %. 
Nezaměstnanost zůstává přes mírný meziroční pokles největším problémem polské 
ekonomiky a hodnotou 17,8 % je nejvyšší v rámci EU. Inflace je nadále nejnižší v rámci EU, 
v dubnu činil meziroční růst spotřebitelských cen jen 0,7 %.  
 
Podle předběžný údajů zvýšila maďarská ekonomika v 1. čtvrtletí 2006 mírně svůj 
hospodářský růst na 4,5 % (4. čtvrtletí 4,3 %), zejména díky zvyšování výroby exportně 
orientovaného průmyslu. To dokumentuje i vysoká dynamika průmyslové výroby (v březnu 
růst meziročně o 14 %) i rychlý růst vývozu, který se promítá do meziročního zlepšování 
čistého exportu. Schodek obchodní bilance v běžných cenách se však mírně prohlubuje 
vlivem růstu cen energií (za 1. čtvrtletí cca o 5 mld. Kč). Růst domácí poptávky je však ve 
srovnání s ostatními středoevropskými ekonomikami s výjimkou ČR zřejmě nižší 
(maloobchodní prodeje v únoru rostly meziročně o 5,9 %). Nezaměstnanost se mírně zvýšila 
(7,4 % v březnu, meziroční zhoršení o 0,6 p.b.), je však mezi středoevropskými ekonomikami 
nejnižší. Inflace zůstává zhruba na úrovni průměru EU (březen 2,3 %), ale jádrová inflace činí 
jen 0,7 %. Přesto je Maďarská centrální banka nucena udržovat s ohledem na stabilitu forintu 
(velká vnitřní nerovnováha a vnější deficit financovaný dluhovými instrumenty) své měnově 
politické sazby na nejvyšší úrovni v EU (repo sazba 6 %). 
 
Přes určité zpomalení zůstává dynamika hospodářského růstu Slovenska ve středoevropském 
regionu, pravděpodobně s výjimkou ČR, nejvyšší (1. čtvrtletí 2006 růst o 6,3 % oproti 7,4 %  
dosaženým ve 4. čtvrtletí 2005). Růst je tažen především domácí spotřebou a investicemi, ale 
díky změnám na nabídkové straně3 se zlepšil i vývoj vnější nerovnováhy. Zatímco v prvních 
dvou měsících letošního roku se přes rychlý růst exportu prohlubovalo záporné saldo 
obchodní bilance (vlivem růstu cen energií), v březnu se deficit obchodní bilance meziročně 
snížil o cca 3 mld. na 4,3 mld. SKK. Tento příznivý trend je doprovázen i solidním vývojem 
státního rozpočtu, který byl za první tři měsíce přibližně vyrovnaný. Ve stejném období 
                                                 
 
3   V březnu došlo k výraznému urychlení meziročního růstu průmyslové výroby (o 15,3 %) a v nejbližším 

období má být zahájena výroba v automobilce Kia v Žilině. 
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předcházejícího roku však byl rozpočet mírně přebytkový v rozsahu cca 3 mld. SKK. Růst 
spotřebitelských cen (nejvyšší v EU s výjimkou Pobaltí), dosahující v dubnu meziročně  
4,5 %, jen zdánlivě odpovídá vysoké domácí poptávce. Je s výjimkou cen energií soustředěn 
do oblastí bydlení, školství a zdravotnictví (regulované ceny, vliv reforem).  
 
1.5  Efektivní ukazatele 
Skutečný růst efektivního HDP v původních zemích EU byl v 1. čtvrtletí 2006 vyšší  
o cca 0,2 p.b., než odhadovala předpověď CF04 (RS04). Zatím však toto číslo zahrnuje jen 
několik málo zemí (včetně Německa). Výhled na další dva roky se prakticky v celém 
horizontu předpovědi zvyšuje o cca 0,1 p.b. O stejnou hodnotu se však zvyšuje i očekávaná 
inflace v roce 2006 poté co její hodnota v dubnu zamířila vzhůru a byla mírně vyšší než 
předpověď. 
 
V nových zemích EU naopak inflace v dubnu přesně dle prognózy poklesla a výhled se 
nemění, neboť nový EECF bude k dispozici až později. 

Efektivní ukazatele růstu HDP a spotřebitelské inflace (% mzr., vč. předpov. Consensus Forecasts)
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V dubnu a v první dekádě května došlo k výraznému posílení efektivního kurzu jak 
nominálně, tak reálně. Jeho výhled se však prakticky nemění, jak CF05 tak předpověď ČNB 
proto očekávají mírnou korekci směrem ke slabším hodnotám v nejbližším období. 
S postupem času se však obě předpovědi rozcházejí, když CF po korekci očekává další 
trendové posilování efektivního kurzu.  
 
Vzhledem k tomu, že vůči euru posilovaly i měny ostatních středoevropských zemí, zastavila 
se apreciace koruny vůči koši těchto měn a v květnu mírně korigovala své předchozí zisky. 
Předpovědi budoucího vývoje se zatím nemění. 

Efektivní kurzy (rok 2000 = 100, růst = apreciace, předpověď ČNB - plná čára, předpověď CF - tečkovaná čára)

  Svět celkem 

110
115
120
125
130
135
140

1/0
2

7/0
2

1/0
3

7/0
3

1/0
4

7/0
4

1/0
5

7/0
5

1/0
6

7/0
6

1/0
7

7/0
7

Nominální
Reálný (CPI)

Nové země EU

95
100
105
110
115
120
125

1/0
2

7/0
2

1/0
3

7/0
3

1/0
4

7/0
4

1/0
5

7/0
5

1/0
6

7/0
6

1/0
7

7/0
7

 
 
1.6  Cena ropy 
V závěru dubna vzrostla cena ropy na světových trzích až na rekordní hodnoty kolem  
75 USD/barel (WTI). V první květnové dekádě však poklesla z těchto rekordních hodnot cca  
o 8 % na 69 USD/barel. Na konci druhé květnové dekády došlo k dalšímu poklesu ceny o cca 
2 USD. Tento pokles cen byl způsoben informacemi o zvýšení amerických zásob ropy  
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i ropných produktů ke konci dubna a dále částečným snížením napětí kolem významného 
producenta ropy Íránu. Přesto však je, podle vyjádření Mezinárodní agentury pro energii 
(IEA), nutno počítat s udržením vysokých cen ropy i ve dvou až třech následujících letech 
vlivem nadále rychle rostoucí světové poptávky po ropě a tomu neodpovídajícím investicím 
do průzkumu a těžby ropy. Na počátku letošního roku byl vývoj cen ropy, kromě těchto 
dlouhodobých faktorů, negativně ovlivňován výpadky těžby ropy v důsledku nestability 
některých producentů (zejména Nigerie a Iráku) a obavami z potenciálního poklesu dodávek 
ropy v důsledku zvyšování napětí v oblasti Perského zálivu.  
 
Průměrná cena uralské ropy na evropském trhu činila v dubnu 65,1 USD/b (prognóza na  
2.Q 2006 činí 59,2 USD/barel). Na počátku května cena ropy oproti dubnovému průměru 
nepatrně poklesla. Odchylka dosavadního skutečného vývoje ceny ropy od dubnové prognózy 
na 2. čtvrtletí 2006 zatím činí cca +10 %. Meziroční růst ceny uralské ropy, která představuje 
cca ¾ českých dovozů této suroviny, činil za leden až duben cca 35 %. Dopad aktuálního 
vývoje cen ropy na cenový vývoj v ČR je však významně zmírňován oslabováním dolaru. 
 
Ceny nafty a zejména benzínu na burzách ARA v dubnu strmě vzrostly (průměr oproti březnu 
byl vyšší o 9 %, resp. 21 %), v první dekádě května pak spíše stagnovaly na dosažených 
vysokých hodnotách. Swapové kontrakty ke dni průzkumu CF05 však očekávají návrat cen 
zpět k dubnovému scénáři a předpověď se výrazněji posouvá vzhůru až od roku 2007. 
 
Očekávané ceny ropy WTI se v horizontu 3 měsíců a 1 roku podle květnového Consensus 
Forecasts zvýšily oproti dubnovým hodnotám o 5,5 USD/barel, resp. o 3,5 USD/barel. 
Zvýšení prognózy činí v tříměsíčním horizontu 8,8 % a v ročním 5,9 %. 
 
Vývoj ceny ropy na světových trzích (USD/b) Vývoj ceny ropy Ural a Benzinu (CZK/l)

0

3

6

9

12

15

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

Ural
Benzin

25

35

45

55

65

75

12
/03 3/0

4

6/0
4

9/0
4

12
/04 3/0

5

6/0
5

9/0
5

12
/05 3/0

6

6/0
6

CF 05/06
CF 04/06
Ural
WTI
Brent

 
 

1.7  Kurz USD/EUR a úrokové sazby Euribor   
Od poloviny dubna dolar začal silně oslabovat vůči většině světových měn. Spekulace trhů  
i analytiků o ukončení cyklu zvyšování měnověpolitických sazeb v USA byly posíleny  
i výroky představitelů Fedu. Z dubnových minutes je zřejmé, že většina členů OMC očekává 
konec procesu zpřísňování měnové politiky a někteří členové dokonce vyjádřili obavy 
ohledně rizik přílišného zvýšení sazeb. Fed však čelí problému, jak oficiálně konec zvyšování 
úroků ohlásit. Již tak slabý USD by se mohl dále propadnout, což by zvýšilo inflační rizika. 
Proto se Fed po všeobecně očekávaném květnovém zvýšení své měnově politické sazby  
o čtvrt p.b. na 5 % uchýlil pouze ke konstatování, že nadále bude reagovat na aktuální signály 
z ekonomiky. To však činí dolar citlivým na každou špatnou zprávu. Sentiment trhů se během 
několika týdnů otočil proti dolaru a do ohniska zájmu se opět dostává vnější nerovnováha US, 
ale i zprávy o blížícím se zvyšování sazeb v Japonsku a v eurozóně. Úrokový diferenciál ve 
prospěch USD patrně již dosáhl maxima a dále nebude dolar podporovat. Negativní sentiment 
podporují i občasné zprávy o restrukturalizaci devizových rezerv v různých zemích. Trhy si 
rovněž vyložily výzvu představitelů zemí G7 k posílení asijských měn jako výzvu k oslabení 
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dolaru. Investoři se kromě toho obávají, že se Fedu nepodaří bojovat proti inflaci bez dopadu 
na budoucí růst HDP. Do konce první květnové dekády tak poklesl dolar od začátku dubna 
v efektivním vyjádření o více než 5 %.  Z tohoto pohledu se předpověď květnového CF05 jeví 
pro dolar až příliš optimisticky, když předpovídá kurz 1,284 na konec roku 2007  
a 1,297 USD/EUR na konec 2008. Současný negativní sentiment by mohl zvrátit snad jen 
pokračující boom na US trhu nemovitostí, obrat v negativním trendu běžného účtu USA či 
informace o vývoji v eurozóně. 
 
Tržní úrokové sazby v eurozóně pokračovaly i v dubnu a květnu ve svém rostoucím trendu na 
všech splatnostech (na dlouhém konci v podstatě kopírovaly americké dlouhodobé sazby). 
ECB na svém květnovém zasedání nezvýšila sazby (což předem avizovala), ale z vyjádření 
jejích představitelů plyne, že v červnu je zvýšení již velmi pravděpodobné, neboť inflační 
rizika rostou a potvrzuje se i oživení ekonomiky. Dle CF05 je zvýšení o 0,25 p.b. v červnu 
pravděpodobné na téměř 90 %. Trhy očekávají letos v každém čtvrtletí jedno zvýšení a ke 
konci roku sazbu na úrovni 3,25 %, v průběhu roku 2007 pak její další růst až na 3,75 %. 
V dubnu 1Y PRIBOR rostl v souladu se sazbami v eurozóně a udržoval si tak konstantní 
(záporný) diferenciál, ale na počátku května došlo k dalšímu prohloubení diferenciálu.  
 
Implikované roční sazby Euribor se opět za uplynulé čtyři týdny posunuly v reakci na aktuální 
vývoj sazeb prakticky po celém horizontu předpovědi vzhůru (cca o 0,1 p.b.). Naopak 
implikované jednoleté sazby PRIBOR do konce roku 2006 poklesly (s tím, jak trhy očekávají 
pozdější počátek zvyšování domácích sazeb) a teprve od poloviny roku 2007 následovaly 
vývoj Euriboru. Implikované rozpětí jednoletých sazeb se tak dostalo dále do záporných 
hodnot a teprve s rychlejším očekávaným růstem domácích sazeb zejména od počátku roku 
2007 se rozpětí začíná v absolutní hodnotě snižovat. 
 
Rozdíl korunových a eurových výnosů (p.b.) Výhled CZK 1Y - EUR 1Y z implikovaného rozpětí
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2  Vývoj veřejných rozpočtů 
 
Ve srovnání s předchozí SZ neměníme předpoklady o fiskálním vývoji v letech 2006 a 2007. 
Deficit vládního sektoru by měl v roce 2006 klesnout na 2,4 % HDP (z 2,6 % v roce 2005) 
a poté vzrůst na 3,0 % HDP v roce 2007 především vlivem úprav řady sociálních dávek. 
V roce 2006 předpokládáme na základě ukazatele fiskálního impulzu mírně kladný příspěvek 
fiskální politiky k dynamice HDP ve výši +0,2 p.b. a v roce 2007 pozitivní příspěvek ve výši 
+0,5 p.b. Ukazatel fiskální pozice indikuje pro rok 2006 zhruba neutrální fiskální politiku  
a pro rok 2007 fiskální uvolnění (meziroční růst cyklicky očištěného deficitu o 0,4 p.b.). 
Základní fiskální ukazatele jsou zachyceny v následující tabulce:   
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2004
5.SZ 3.SZ 4.SZ 5.SZ 3.SZ 4.SZ 5.SZ 3.SZ 4.SZ 5.SZ

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

Fiskální pozice (ESA95)  -3,8 p.b.  +0,3 p.b.  +0,1 p.b.  +0,1 p.b.  -0,3 p.b.  0,0 p.b.  0,0 p.b.  +0,3 p.b.  +0,4 p.b.  +0,4 p.b.
Upravený deficit *)               
(ESA95, ČNB)              v % HDP 2,6% 1,7% 1,6% 1,6% 2,2% 2,2% 2,2% 3,1% 3,0% 3,0%
Fiskální pozice (upravený deficit)  -2,1 p.b. -0,5 p.b. -0,7 p.b.  -0,7 p.b. +0,8 p.b. +0,9 p.b.  +0,9 p.b.  + 0,3 p.b.  + 0,6 p.b.  +0,6 p.b.
Aproximace fiskálního impulsu  -1,1 p.b.  -0,6 p.b.  -0,3 p.b.  -0,3 p.b  +0,1 p.b.  +0,2 p.b  +0,2 p.b.  +0,5 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

 
 

Aktuální výsledky hospodaření státního rozpočtu 
 

Hospodaření státního rozpočtu za období leden až duben 2006 skončilo schodkem ve výši 
19,9 mld. Kč. Ve srovnání s koncem března t.r., kdy byl státní rozpočet v přebytku  
15,7 mld. Kč, tak došlo ke konci dubna k výraznému zhoršení rozpočtového salda, které má 
však sezónní charakter. V samotném měsíci dubnu činily příjmy státního rozpočtu  
63,7 mld. Kč a výdaje 99,4 mld. Kč. 
 
V porovnání se stejným obdobím loňského roku, kdy hospodaření státního rozpočtu dosáhlo 
schodku 22,5 mld. Kč, je výsledek za první čtyři měsíce roku 2006 lepší o 2,6 mld. Kč. 
Celkové příjmy státního rozpočtu za leden až duben 2006 meziročně vzrostly o 11,4 %, 
celkové výdaje o 9,7 %. Na příjmové straně pokračoval trend poměrně výrazných přírůstků 
inkasa DPH, které se meziročně zvýšilo o 22,4 %. Také růst inkasa spotřebních daní 
(meziročně +12,4 %) přispěl k vzestupu příjmů, i když mírně zaostává za rozpočtovanými 
hodnotami. Oproti očekávání pokračuje (ovšem jen v malých objemech) i růst DPPO, zatímco 
rozpočet počítá v důsledku snížení daňové sazby u inkasa této daně s výraznějším poklesem. 
Příjmy z DPFO zaznamenaly značný meziroční propad (přibližně 11,0 %), na čemž se 
podepsaly zejména dva faktory, vyplývající z aplikace novelizovaných daňových předpisů. 
Jednak byly koncem dubna realizovány vratky DPFO u plátců, kteří využili možnosti 
společného zdanění manželů (v objemu cca 4,0 – 5,0 mld. Kč), jednak byly vráceny přeplatky 
na zálohách daně placených OSVČ, které mohly uplatnit zvýšené výdajové paušály zpětně za 
rok 2005. K růstu příjmové strany SR přispělo i meziroční zvýšení nedaňových příjmů 
(o 23,7 %, tj. o 9,0 mld. Kč). K tomu došlo především v položce převodů z rezervních fondů 
(nárůst 48,6 % proti loňskému roku) a u dotací přijatých od EU (nárůst 48,4 %), naopak 
kompenzační platby přijaté z rozpočtu EU meziročně poklesly (přibližně o 36,0 %).  
 
Na výdajové straně se v průběhu dubna realizovalo několik plateb většího rozsahu, zejména 
výplata státního příspěvku ke stavebnímu spoření (15,0 mld. Kč) a zálohová platba na druhé 
čtvrtletí směrovaná do územních rozpočtů na školství (17,8 mld. Kč). K meziročnímu zvýšení 
výdajů přispěla v dubnu realizovaná druhá předsunutá platba ve prospěch VZP ve výši  
2,5 mld. Kč, o níž budou kráceny platby státu v srpnu a listopadu (po 1,25 mld. Kč). Oproti 
stejnému období loňského roku byly též vyšší odvody do rozpočtu EU (o 18,1 %, tj. přibližně 
o 1,6 mld. Kč). 
 
Vlastní hospodaření státního rozpočtu (očištěné o čerpání úvěrů od EIB a operace státních 
finančních aktiv) skončilo za leden až duben 2006 také schodkem ve výši 19,9 mld. Kč. 
Meziročně porovnatelný výsledek je tedy lepší o 3,1 mld. Kč (viz tabulka):  
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SR 2006               Skutečnost
zákon  1 -4 / 2005  1 -4 / 2006  3 - 2  3 - 1

1 2 3 4 5
SR běžné hospodaření v mld. Kč -74,4 -22,5 -19,9 2,6 54,5
v tom: čerpání úvěru EIB -9,2 -0,5 -1,5 -1,0 7,7
           operace státních aktiv 0,0 1,0 1,5 0,5 1,5
           vlastní běžné hospodaření SR -65,2 -23,0 -19,9 3,1 45,3
Pramen: účty vedené u ČNB

Rozdíl
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IV. VÝVOJ ENDOGENNÍCH VELIČIN 
 
1  Trh práce 
 
UKAZATEL OBDOBÍ PREDIKCE SKUTEČNOST
Míra nezaměstnanosti celkem - nová metodika MPSV (v %)  duben 2006 9.0 8.9
z toho: míra nezaměstnanosti - dosažitelní uchazeči  duben 2006  . 8.3
Míra nezaměstnanosti - průměr za období podle VŠPS (v %) I/06 7.8 8.0
Celková zaměstnanost v NH - VŠPS (mzr. změna v %) I/06 1.8 1.7
z toho: zaměstnanci vč. členů prod. družstev I/06 3.0 2.2
             ostatní zaměstnaní I/06 -4.2 -1.0
Průměrná nominální mzda v průmyslu (mzr. změna v %) I/06 . 6.1
Průměrná nominální mzda v průmyslu (mzr. změna v %) březen 2006 . 6.2
Průměrná nominální mzda ve stavebnictví (mzr. změna v %) I/06 . 7.5
Průměrná nominální mzda ve stavebnictví (mzr. změna v %) březen 2006 . 17.3  
Pramen: MPSV, ČSÚ 
  
V období od 4. SZ byly publikovány předběžné údaje VŠPS o zaměstnanosti  
a nezaměstnanosti v 1. čtvrtletí, míra registrované nezaměstnanosti MPSV v dubnu  
a průměrná mzda v průmyslu a stavebnictví v březnu. Vývoj těchto indikátorů je  
v souladu s prognózou ve 4. SZ a neznamená riziko pro změnu prognózy.  
 
Počet zaměstnanců včetně členů produkčních družstev se v 1. čtvrtletí meziročně zvýšil  
o 2,2 % (predikce 3,0 %). Nejvyšší příspěvky k růstu zaměstnanosti jsou podobně jako 
v předchozích čtvrtletích zaznamenány ve zpracovatelském průmyslu a v odvětví nemovitostí, 
pronájmu a podnikatelských činností (především ve skupině pátracích a ochranných činností). 
Vysoký růst počtu zaměstnanců v obchodu je kompenzován vysokým úbytkem podnikatelů  
v tomto odvětví. Ve srovnání s prognózou je zaznamenán nižší úbytek podnikatelů, který 
dosáhl hodnoty -1,0 % (predikce -4,2 %). Celková zaměstnanost se vyvíjí shodně 
s prognózou. V souladu s našimi předpoklady se zvyšuje populace a pracovní síla. Přírůstky 
zaměstnanosti jsou tak i nadále spojovány se zvyšováním zahraniční zaměstnanosti. Rozdíl ve 
vývoji počtu zaměstnanců ve srovnání s predikcí ve výši 29,1 tisíc osob nepředstavuje riziko 
pro změnu predikce, jelikož prognóza ve 4. SZ předpokládá výraznější snížení dynamiky 
růstu zaměstnanosti v průběhu letošního roku. Míra obecné nezaměstnanosti dosáhla  
v 1. čtvrtletí 8,0 % (predikce 7,8 %). 
 
Ke konci dubna dosáhla celková míra registrované nezaměstnanosti podle nové metodiky  
8,9 % (predikce 9,0 %).4 Ze sezónně očištěných údajů je nadále patrné, že se zvyšují počty 
sankčně vyřazených. Poptávka po práci se stále neprojevuje ve vyšších počtech vyřazených, 
kteří jsou umístění na pracovní místa. Vyšší počty volných pracovních míst (o 22 tisíc od 
počátku roku) zřejmě souvisejí s přísnějšími sankcemi v případě neplnění povinnosti hlásit 
volná místa na úřadech práce s platností od ledna 2006. To potvrzuje předpoklad  z minulých 
SZ, že údaje o registrovaných volných pracovních místech v průběhu minulého roku 
neodpovídaly skutečné poptávce po práci.  
 
Průměrná nominální mzda ve stavebnictví v 1. čtvrtletí 2006 vzrostla o 7,5 %. Zrychlení 
mzdového růstu bylo dosaženo při zvýšení počtu zaměstnanců o 1,4 %.  Průměrná hodinová 
mzda rostla pomaleji a zvýšila se o 5,1 %, protože došlo ke zvýšení počtu odpracovaných 
hodin. Produktivita práce se však meziročně snížila o 1,6 %, což při solidním růstu mezd 
vedlo k výraznějšímu zvýšení jednotkových mzdových nákladů (9,2 %). Mzdový vývoj byl  

                                                 
 
4   Míra nezaměstnanosti vztahující se k dosažitelným uchazečům o zaměstnání dosáhla ke konci dubna 8,3 %. 
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v průběhu 1. čtvrtletí 2006 nevyrovnaný a byl značně ovlivněn výplatami prémií a odměn 
zejména technicko-hospodářským pracovníkům. 
 
Průměrná nominální mzda v průmyslu vzrostla v 1. čtvrtletí 2006 o 6,1 %. Produktivita práce 
rostla rychleji než průměrná mzda, což se projevilo v poklesu jednotkových mzdových 
nákladů o 6,4 %. Růst mezd v průmyslu dlouhodobě negeneruje žádné inflační tlaky a lze ho 
hodnotit jako umírněný. Čtvrtletní mzdový vývoj v průmyslu je dobrým koincidenčním 
indikátorem nárůstu mezd v celé podnikatelské sféře. Údaje o růstu mezd v průmyslu 
naznačují naplnění prognózy zvýšení mezd v podnikatelské sféře o 6,2 %  v 1. čtvrtletí 2006.  
 
Zaměstnanci včetně členů produkčních družstev v NH ve 4. a 1. čtvrtletí 
(meziroční změna v % a příspěvky v procentních bodech) 
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2   Ekonomický růst a jeho složky 
 

Meziroční reálný růst v % Období Skutečnost 
Průmyslová výroba březen 2006 17,9 
Průmyslová výroba 1. čtvrtletí 2006 15,4 

Stavební výroba březen 2006 8,8 
Stavební výroba 1. čtvrtletí 2006 0,6 

Tržby v maloobchodě leden až únor 2006 7,2 
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Nově zveřejněné údaje o vývoji nabídkové strany, zahraničního obchodu  
a konjunkturních šetření nesignalizují zásadní rizika pro naplnění dubnové prognózy ve 
smyslu růstu HDP a jeho jednotlivých komponent. Ta předpokládá v 1. čtvrtletí 2006 
další zrychlení tempa meziročního růstu reálného HDP přibližně na 7,2 %. Tento 
předpoklad potvrzují také krátkodobé prognostické metody na bázi předstihových  
a koincidenčních indikátorů. 
 
Z hlediska struktury růstu v 1. čtvrtletí pravděpodobně není výrazně ohrožena prognóza 
mírného zrychlení růstu spotřeby domácností. To podporuje především dosavadní vývoj 
zdrojů jejího financování, zatímco méně průkazný vývoj tržeb naopak nevylučuje o něco 
vyšší růst spotřeby. Na straně investiční poptávky převažují signály potvrzující předpoklady  
o jejím zrychlení v uplynulém čtvrtletí. Z údajů zahraničního obchodu a stavební výroby lze 
usuzovat, že na tvorbě fixního kapitálu se i nadále významně podílely investice do strojů  
a dopravních prostředků, zatímco investice stavební povahy – tak jako v uplynulých 
čtvrtletích – spíše stagnovaly či meziročně poklesly. Předběžné odhady na základě údajů  
o vývoji zahraničního obchodu potvrzují prognózu dalšího meziročního snížení deficitu 
čistého vývozu, avšak při vyšším tempu reálných vývozů a dovozů.  
 
Ukazatele spotřeby domácností. Růst reálné spotřeby domácností podle dubnové prognózy 
mírně meziročně zrychlí na 2,7 %. Plně v souladu s očekávaným růstem spotřeby je vývoj 
jejího financování. Indikátor růstu průměrné mzdy v podnikatelské sféře naznačuje naplnění 
predikce. Možnost rychlejšího růstu spotřeby domácností naopak naznačují údaje o tržbách 
v maloobchodě. Ty se za leden až únor mzr. reálně zvýšily o 7,2 %. Časová řada reálných 
tržeb je však značně volatilní a vylučuje nalezení stabilní a robustní ekonometrické závislosti 
mezi tržbami v maloobchodě a spotřebou. To souvisí zejména s metodickými rozdíly  
v konstrukci obou ukazatelů5. Ze samotných tržeb v maloobchodě proto nelze vyvozovat 
přesnější závěry o růstu spotřeby domácností. Konjunkturní průzkum ČSÚ rovněž indikuje 
příznivé podmínky pro růst výdajů domácností na konečnou spotřebu. Průměr měsíčních 
hodnot indikátoru důvěry spotřebitelů byl v 1. čtvrtletí 2006 nejvyšší za dobu sledování 
tohoto ukazatele (od roku 1998). V dubnu se oproti březnu index důvěry spotřebitelů mírně 
snížil, v meziročním vyjádření však vzrostl o 6,5 %. Důvěra spotřebitelů tak přetrvává na 
velmi vysokých hodnotách. Na základě dostupných údajů nelze očekávat vážné ohrožení 
prognózy růstu spotřeby domácností v 1. čtvrtletí 2006, případná rizika jsou však vychýlena 
spíše směrem k vyššímu růstu spotřeby. 
 
Objem průmyslové produkce se v březnu meziročně zvýšil o 17,9 %. Za 1. čtvrtletí 2006 
meziročně vzrostl o 15,4 % (tj. nejvíce od roku 1998) a celkové tržby z průmyslové činnosti 
vzrostly o 16,2 %. Hlavní faktor zrychlení průmyslové výroby představovalo rozšiřování 
výrobních kapacit, zejména zahraničních investorů. V 1. čtvrtletí nejrychleji rostla produkce 

                                                 
 
5  Spotřeba domácností měří nákupy zboží a služeb spotřebního charakteru prováděné tuzemskými rezidentskými 

jednotkami (českými domácnostmi); obsahuje jak nákupy zboží v maloobchodě, tak i v jiných typech 
podniků (hotely, restaurace, cestovní kanceláře, pošta, finanční instituce, dodavatelé vody, plynu, energie, 
provozovny služeb pro domácnosti jako je praní, čištění, kadeřnictví, pohřebnictví, fotografické služby apod.). 
Naproti tomu tržby za zboží a služby v samotném maloobchodě (OKEČ 50, 52) včetně motoristického 
segmentu (prodej a opravy automobilů a prodej pohonných hmot) obsahují rovněž nákupy podnikatelů  
a podniků vstupujících do mezispotřeby (např. kancelářské potřeby) a do investic (automobily do podnikání)  
a do exportu (nákupy cizinců turistů i nerezidentů zde pracujících). Vzájemné překrytí spotřeby a tržeb  
v maloobchodě lze odhadnout na cca 50 % (podíl nákupů v maloobchodě na spotřebě domácností). 

 



 20

zpracovatelského průmyslu, která se meziročně zvýšila o 16,8 %. Poklesla naopak výroba 
spojená se zpracováním surovin. Pokračovala výrazná diferenciace v tempu růstu produkce 
mezi jednotlivými odvětvími. K růstu průmyslové produkce nejvíce přispěla výroba 
dopravních prostředků a zařízení (reálný růst v 1. čtvrtletí o 36,9 %), výroba elektrických  
a optických přístrojů a zařízení (růst o 24,0 %) a výroba základních kovů, hutních  
a kovodělných výrobků (růst o 12,0 %). Tato tři odvětví se na růstu průmyslu v 1. čtvrtletí 
podílela téměř třemi čtvrtinami. Z pohledu užití se v 1. čtvrtletí 2006 výrazně zvýšila  
produkce zejména pro dlouhodobou spotřebu (o 37,9 %) a pro investice (o 31,2 %), produkce 
pro ostatní druhy užití rostla pomaleji. Na průmyslové aktivitě se stále větší měrou podílejí 
podniky pod zahraniční kontrolou, jejich tržby se v 1. čtvrtletí meziročně reálně zvýšily  
o 26,3 %  a jejich podíl na celkových tržbách (v b.c.) dosáhl 58,9 %. Objem nových zakázek 
v průmyslových podnicích v březnu meziročně vzrostl o 26,5 % a dosáhl hodnoty  
130,5 mld. Kč.  
 
Celková stavební výroba za 1. čtvrtletí 2006 meziročně vzrostla o 0,6 % (v březnu o 8,8 %). 
Aktuální slabý růst, který je však nutno částečně připsat klimatickým vlivům v lednu a únoru, 
lze považovat za možný signál zpomalování dynamiky stavební produkce v celém roce 2006. 
Počet vydaných stavebních povolení v březnu opět meziročně poklesl (o 13,2 %), obdobně 
poklesly i orientační náklady nově povolených staveb (o 29,5 %). Za 1. čtvrtletí 2006 
vykázaly náklady nově povolených staveb (v běžných cenách) meziroční pokles o 10,9 %, za 
posledních devět měsíců meziroční pokles o 5,5 %. Tato data se do značné míry rozcházejí 
s často publikovanými informacemi o pokračujícím boomu stavebních zakázek. 
 
Konjunkturní očekávání (hodnocení celkové poptávky, zásoby hotových výrobků  
a očekávaný vývoj výrobní činnosti) se v dubnu proti březnu v souhrnu6 snížila (ze  
102,7 bodů na 102,1 bodu). S výjimkou průmyslu, který vykázal růst důvěry, hodnocení  
v ostatních sledovaných podnikatelských sférách (stavebnictví, obchod, služby)  
i u spotřebitelů se v dubnu proti březnu mírně zhoršila.   
 
Na základě nově dostupných údajů byly aktualizovány výsledky metod krátkodobé 
prognózy HDP na bázi předstihových a koincidenčních indikátorů.7 Průměr odhadu 
meziročního růstu HDP v 1. čtvrtletí 2006 na bázi těchto metod se nachází na hodnotě 7,1 %, 
což nevytváří předpoklad pro přehodnocení dubnové prognózy (7,2 %). V následujících 
čtvrtletích signalizují zmíněné metody mírné zpomalování mezikvartálního růstu sezónně 
očištěného agregátu odpovídající snížení meziročnímu růstu HDP přibližně k 6 %, tedy opět 
v souladu s dubnovou prognózou.  
 
Odhad salda čistého vývozu. Na základě předběžných měsíčních údajů obchodní bilance za 
1. čtvrtletí a bilance služeb za leden a únor 2006 (obojí v běžných cenách) a dále cen 
zahraničního obchodu za leden a únor 2006 byl proveden odhad čistého vývozu za  
1. čtvrtletí. Propočet čistého vývozu (-13,1 mld. Kč) odpovídá predikci ze 4. situační zprávy  
(-13,8 mld. Kč). Růst celkového reálného vývozu i dovozu lze očekávat ve srovnání s predikcí 
– vlivem velmi vysokého růstu obratu zahraničního obchodu v březnu – o 4 až  

                                                 
 
6  Pro výpočet souhrnného a podnikatelského indikátoru důvěry došlo počínaje lednem 2006 ke změně 

metodiky. Časové řady však byly zpětně přepočteny a hodnocení jsou tedy srovnatelná. (V nové metodice 
průměr roku 2005 = 100 bodům). 

7   Tyto modely se podařilo částečně zrestaurovat poté, co se prakticky rozpadly vlivem nových dat o vývoji 
HDP ve 4. čtvrtletí roku 2006 a revize údajů za předešlá čtvrtletí. Nová podoba těchto modelů bude nyní 
podrobena testování jejich predikčních schopností a stability. Vzhledem k výše uvedenému bude nutno 
nějakou dobu považovat výsledky těchto metod za spíše indikativní. 
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4,5 procentního bodu vyšší (v případě vývozu 15,2 % a u dovozu na úrovni 12,5 %).  
Z hlediska členění dovozů dle užití se v 1. čtvrtletí 2006 výrazně zvýšil meziroční růst 
hodnoty dovozů komodit investičního charakteru, který dosáhl 16,2 %. Zmíněný vývoj 
investičních dovozů podporuje předpoklady dubnové prognózy o zrychlení dynamiky 
investiční poptávky.    
 
 
 
3  Vývoj platební bilance 
 
Na základě předběžných měsíčních údajů lze vývoj platební bilance v 1. čtvrtletí 2006 
souhrnně charakterizovat pokračováním příznivého vývoje obchodní bilance, jejíž přebytek 
v rámci běžného účtu byl však z větší části kompenzován schodkem bilance výnosů, a dalším 
zmírněním čistého přílivu přímých investic v rámci finančního účtu. Běžný účet skončil po 
třech čtvrtletích opět přebytkem (9,1 mld. Kč), avšak v důsledku výrazně nižšího přebytku 
běžných převodů se meziročně o polovinu snížil. Roční klouzavý úhrn podílu běžného účtu na 
HDP se dle odhadu meziročně zmírnil na -2,4 %. 
 
Běžný účet (v mld. Kč)                                      Finanční účet (v mld. Kč) 
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Obchodní bilance dosáhla v 1. čtvrtletí 2006 přebytku 27,3 mld. Kč a meziročně se zlepšila  
o 1,1 mld. Kč. Mírné zvýšení přebytku bylo důsledkem příznivého vývoje ve fyzickém 
objemu, jenž však byl téměř zcela kompenzován nepříznivým cenovým vývojem (důsledek 
vysokých cen ropy a plynu), kdy se meziroční změna směnných relací prohloubila na -4,8 %. 
Zejména ke zrychlení růstu obratu zahraničního obchodu příznivě působil vliv oživující se 
vnější poptávky (především v SRN); byl však brzděn pokračující meziroční apreciací CZK. 
Nadále působily pozitivní efekty z přílivu zahraničního kapitálu a přesunu výrob do ČR. 
Pokračující meziroční růst přebytku skupiny strojů (přes 19 mld. Kč) byl ve velké míře 
kompenzován prohloubením schodku skupiny minerálních paliv (o více než 15 mld. Kč). 
Mírným přebytkem (0,8 mld. Kč) skončila i bilance služeb. V meziročním srovnání se však 
její přebytek v důsledku nižšího růstu příjmů snížil. 
 
Bilance výnosů vykázala při mírném meziročním zlepšení schodek -20,2 mld. Kč. Její 
rozhodující komponentu nadále představoval odliv dividend + objem reinvestovaného zisku 
z přímých zahraničních investic na výdajové straně bilance. Dle prvotního odhadu se však 
jejich hodnota meziročně prakticky nezměnila (21,9 mld. Kč). Ke zmírnění celkového 
schodku působil především meziroční růst přebytku dílčí bilance výnosů z ostatních investic 
(úroky, výnosy z rezerv ČNB). Schodek bilance náhrad zaměstnancům se naproti tomu dále 
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mírně prohloubil. Meziroční pokles přebytku běžných převodů na 1,2 mld. Kč byl ovlivněn 
vysokou srovnávací základnou minulého roku (splátkou slovenského dluhu ČSOB). Čerpání 
prostředků z fondů EU se meziročně mírně zlepšilo. Bilance převodů mezi ČR a rozpočtem 
EU dosáhla v rámci běžných převodů přebytku 1,4 mld. Kč.            
 
K přebytku finančního účtu (beze změny devizových rezerv 7,1 mld. Kč) přispěl pouze 
přebytek bilance přímých investic, který se však v 1. čtvrtletí 2006 zmírnil na 15,1 mld. Kč. 
Dominantní položku bilance představoval příliv přímých zahraničních investic ve formě 
reinvestovaného zisku (19,6 mld. Kč). Přebytek přímých zahraničních investic poklesl 
v důsledku účetní operace snížení základního jmění Transgasu (o 11,5 mld. Kč). Přímé 
investice do zahraničí nebyly významné.   
 
Portfoliové investice skončily čistým odlivem ve výši -5,5 mld. Kč – v důsledku pokračující 
poptávky tuzemských investorů po nákupu zahraničních cenných papírů, především pak 
zahraničních dluhopisů. Ke snížení celkového schodku působil čistý příliv portfoliových 
investic do nákupů cenných papírů emitovaných českými subjekty. V položce pasivních 
portfoliových investic byla přitom určující emise vládních dluhopisů v JPY. Pokles zájmu 
nerezidentů o tuzemské cenné papíry, patrný ve druhém pololetí minulého roku, se tak  
v 1. čtvrtletí 2006 zastavil. Bilance ostatních investic zaznamenala jen mírný čistý odliv  
-0,9 mld. Kč, který odrážel vzájemně se kompenzující výsledky jejích dílčích bilancí. 
Souhrnný čistý odliv sektorů podniků a vlády (v důsledku poklesu aktiv podniků) byl z větší 
části kompenzován čistým přílivem měnových finančních institucí včetně ČNB.   
 
Predikce běžného účtu na 1. čtvrtletí 2006 ze 4. situační zprávy (3 mld. Kč) se oproti 
skutečnosti (9,1 mld. Kč) znatelněji odchyluje pouze v případě schodku bilance výnosů, která 
vycházela z jejích definitivních výsledků za rok 2004 a předpokládala další mírný růst odlivu 
dividend a reinvestovaného zisku. V oblasti finančního účtu je zatím nižší než očekávaný 
čistý příliv přímých investic kompenzován nižším než očekávaným čistým odlivem 
portfoliových investic.           
 
V samotném březnu 2006 skončil běžný účet platební bilance přebytkem 3,0 mld. Kč  
a zásadněji se tak neodchýlil od hodnot předchozích dvou měsíců. Byl opět v zásadě 
výsledkem vysokého přebytku obchodní bilance, jenž však byl z rozhodující části eliminován 
schodkem bilance výnosů. Finanční účet (bez vlivu změny devizových rezerv) vykázal 
přebytek 3,9 mld. Kč. Přebytek přímých investic (7,9 mld. Kč) byl částečně korigován čistým 
odlivem bilance ostatních investic.  
 
12ti-měsíční klouzavé úhrny salda obchodní bilance                 Faktory mzr. změny celkového salda za 1. čtvrtletí 2006  
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Obchodní bilance skončila v březnu přebytkem 9,0 mld. Kč (predikce ze 4. situační zprávy 
předpokládala 8 mld. Kč), což v meziročním srovnání představuje jeho zvýšení o 1,7 mld. Kč. 
Vedle vysokého měsíčního přebytku došlo i k výraznějšímu zrychlení obratu zahraničního 
obchodu (růstu vývozu o 19,5 % a dovozu o 19,3 %). K pozitivnímu vývoji obchodní bilance 
již tradičně nejvýznamněji přispěla skupina strojů, jejíž přebytek přesáhl stejně jako 
v předchozích dvou měsících 26 mld. Kč. Proti růstu celkového přebytku působil především 
pokračující meziroční růst schodku minerálních paliv.  
 
 
 
4   Spotřebitelské ceny a ostatní cenové okruhy 
 
 4.1  Spotřebitelské ceny 
 

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

Index spotřebitelských cen 0,1 0,1 2,8 2,8
Regulované ceny  duben 2006 0,0 0,1 11,4 11,5
Čistá inflace 0,2 0,2 0,1 0,1
Ceny potravin, nápoje, tabák - čisté 0,1 0,1 -1,5 -1,5
Korigovaná inflace bez PH -0,1 -0,1 0,5 0,5
Ceny pohonných hmot - čisté 6,0 4,8 8,5 7,3
Primární dopady změn daní v nereg. cenách v p.b. 0,00 0,00 0,39 0,39  
 
Spotřebitelské ceny v dubnu 2006 zaznamenaly meziměsíční růst o 0,1 %. To bylo v souladu 
s prognózou ze 4. SZ. Vysoké míry souladu s predikcí bylo dosaženo i u struktury cenového 
růstu. 
 
Růst regulovaných cen byl celkově jen slabý, ale v jejich rámci došlo dle očekávání ke třem 
významnějším částečně protisměrným pohybům: za prvé o 1,4 % vzrostly ceny zemního 
plynu pro domácnosti, za druhé s růstem cen plynu dále souvisel růst cen tepla o 0,6 %, a za 
třetí o 3,4 % naopak poklesly ceny regulovaných telefonních poplatků (hlavně poplatky za 
dálková volání v ČR, která se nově účtují za ceny místních hovorů). Primární dopady změn 
daní byly v dubnu nulové. Od 1. dubna byla sice zvýšena spotřební daň u cigaret, avšak 
dopady této změny budou zpožděné (zatím nevyšel ani žádný cenový věstník s novými 
cenami cigaret). Tento vývoj rovněž odpovídá predikci ze 4. SZ.  
 
V rámci tržních cen vzrostly ceny potravin v dubnu jen nepatrně. Z jejich položek vzrostly 
nejvíce ceny brambor a zeleniny. Meziměsíční korigovaná inflace bez PH byla naopak slabě 
záporná. Z toho ceny neobchodovatelných ostatních položek stagnovaly a ceny ostatních 
obchodovatelných položek bez PH poklesly o 0,2 % (trvale meziměsíčně klesají již od 
počátku roku 2001). Ceny pohonných hmot v dubnu již zareagovaly na předešlý růst 
světových cen ropy a ropných produktů a vzrostly o 4,8 % (např. u benzínu Natural vrostla 
průměrná cena za litr o 1,59 Kč na litr). Ceny PH tak zaznamenaly nejvyšší dopad do 
meziměsíční inflace ze všech cenových segmentů, a to ve výši 0,14 p.b. 
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Meziroční růst jednotlivých skupin cen (kromě regul. cen vše očištěno o vliv změn daní) 
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Sezónně očištěný mzm. růst jednotlivých skupin cen (očištěných o vliv změn daní, v %) 
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Rizika (změny) predikce ze 4. SZ 2006 
 
U regulovaných cen se predikce v dubnu prakticky naplnila a nemáme ani žádné jiné nové 
informace, které by vedly ke změně celkové predikce regulovaných cen.  
 
V oblasti dopadů změn nepřímých daní rovněž dosavadní vývoj odpovídá predikci. Od  
1. dubna byla zvýšena spotřební daň u cigaret. Zpoždění cenových dopadů těchto daňových 
změn, které figuruje v predikci, potvrzují i zprávy z tisku.8 Nově však PSP ČR na jednání  
nečekaně schválila snížení sazby DPH u kávy, čaje a cukrovinek z 19 na 5 % (formou 
poslaneckého pozměňovacího návrhu k nesouvisejícímu zákonu). Zákon musí ještě schválit 
Senát a prezident a přetrvává tak nejistota o jeho aplikaci v současném znění. Bohužel ve 
stávající podobě zákona není určena účinnost tohoto opatření. Odhadujeme, že 
nejpravděpodobnějším termínem je 1. 1. 2007. Primární dopad této změny sazeb DPH do 
inflace spotřebitelských cen je -0,18 p.b., skutečný dopad odhadujeme na -0,09 p.b. (tj., že 
příslušné výrobky zlevní v průměru jen o cca polovinu hodnoty odpovídající snížení daně). 
 
                                                 
 
8  Společnost Philip Morris vyráběla v prvním čtvrtletí nestandardně na tři směny a od 1. dubna vyhlásila 

celozávodní dovolenou. Generální ředitel této společnosti odhaduje, že zásoby vyrobených cigaret vydrží dva 
až tři měsíce a pak ještě bude nějakou dobu trvat, než je vyprodají maloobchodníci. Predikce očekává dodání 
prvních cigaret s vyššími cenami na trh v červenci 2006. 
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Predikce cen pohonných hmot se prakticky naplnila, avšak z květnové publikace Consensus 
Forecasts a z termínových kontraktů vyplývá nový výhled vývoje cen ropy a ropných 
produktů i kurzu dolaru. Trajektorie cen ropy a ropných produktů byla zvýšena zejména 
v nejbližších měsících, méně pak v delším horizontu. Vliv zvýšení cen ropy bude částečně 
kompenzován předpokladem slabšího dolaru po celém horizontu předpovědi. Tyto skutečnosti 
indikují krátkodobé riziko vyššího růstu cen pohonných hmot, než bylo očekáváno ve 4. SZ. 
To potvrzují týdenní šetření cen pohonných hmot, která ukazují na jejich meziměsíční růst 
v květnu o cca 3 %, přičemž predikce ze 4. SZ očekává růst ve výši jen 0,2 %.  
 
Predikce meziměsíčního růstu cen potravin se v dubnu naplnila. Týdenní šetření potvrzují  
i predikci jejich vyššího meziměsíčního růstu v květnu (o 0,5 %). Aktuální vývoj tedy 
neimplikuje riziko nenaplnění predikce. Určitým dezinflačním rizikem predikce cen potravin 
se může stát poslední vývoj nominálního měnového kurzu.  
 
Skutečná korigovaná inflace bez PH byla v dubnu ve shodě s predikcí ze 4. SZ. I zde se 
objevuje určité riziko nenaplnění predikce související s posilováním nominálního měnového 
kurzu.  
  
Predikce celkové mzr. spotřebitelské inflace a její struktury se v dubnu naplnila. Nově 
dostupné informace ukazují na mírné protiinflační riziko predikce vyplývající z možného 
snížení DPH u kávy, čaje a cukrovinek a také z více apreciovaného kurzu Kč oproti očekávání 
4. SZ. Naopak proinflační rizika jsou u predikce cen pohonných hmot. 
 

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

predikce
Skutečnost

 
Skutečnost 

za 1. čtvrtletí 2006 
Ceny průmyslových výrobců 4/2006 0,6 1) 0,5 0,3 
Ceny zemědělských výrobců 4/2006 2,9 1) 2,6 -1,5 
Dovozní ceny  3/2006 2,8 1) 3,2 3,0 
1) Predikce průměrné hodnoty za 2. čtvrtletí resp. u dovozních cen 1. čtvrtletí 2006 ze 4. SZ 2006. 
 

Predikce dovozních cen se v březnu i v celém prvním čtvrtletí 2006 naplnila. Významné 
aktuální odchylky od scénářů 4. SZ (především odlišný vývoj světové ceny ropy) se ve 
vývoji dovozních cen v březnu ještě neprojevil. Ceny průmyslových výrobců rostly 
v dubnu o něco rychleji, než předpokládala predikce ze 4. SZ a ceny zemědělských 
výrobců naopak poněkud pomaleji.     
 
V meziročním srovnání se dovozní ceny zvýšily o 3,2 % a byly nejvíce ovlivněny růstem 
cen nerostných paliv o 35,0 % (hlavně plynu, ropy a ropných výrobků). Zvýšily se i ceny 
polotovarů o 1,3 % (především neželezných kovů). Ceny ostatních skupin klesly – nejvíce pak 
ceny hotových výrobků o 5,5 % (zejména oděvních výrobků). Ceny strojů a dopravních 
prostředků se snížily o 0,4 % (zejména strojů a zařízení k výrobě energie).  
 
Predikce celkového indexu dovozních cen pro 1. čtvrtletí ze 4. SZ se naplnila. Naplnila se  
i predikce mzr. růstu dovozních cen ve skupině Nerostná paliva a maziva, která je obvykle 
zdrojem odchylek v predikci (35 %). Oproti předpokladům predikce ale došlo v březnu 
k meziročnímu poklesu dovozních cen potravin (-0,8 %) a nápojů a tabáku (-4,5 %) – 
predikce předpokládala u obou těchto skupin mzr. růsty 0,5 %. Tato odchylka jde stejným 
směrem jako odchylka v predikci cen zemědělských výrobců (viz dále). Neočekávaný pokles 
dovozních cen potravin v březnu byl kompenzován oproti predikci nižším poklesem 
dovozních cen bez energií a potravin (meziročně poklesly v březnu o 0,9 %, predikce 
očekávala pokles o 1,2 %). V rámci této podskupiny zaznamenaly nadprůměrný meziměsíční 
narůst (1,5 %) dovozní ceny polotovarů (především neželezných kovů). 
 
Struktura meziročního růstu dovozních cen (příspěvky k mzr. růstu v p.b., resp. %) 
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Ceny průmyslových výrobců byly v dubnu meziročně vyšší o 0,5 % (v březnu o 0,3 %).  
V odvětví elektřiny, plynu a vody byly ceny v dubnu meziročně vyšší o 8,2 %, v odvětví 
koksu a rafinérských ropných výrobků o 11,5 %. Naopak levnější než ve stejném období 
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minulého roku byly především výrobky v odvětví základních kovů, hutních a kovodělných 
výrobků (o 5,0 %) a v odvětví potravinářských výrobků, nápojů a tabákových výrobků  
(o 2,7 %). Při hodnocení podle hlavních průmyslových skupin se nejvíce zvýšily ceny energií 
(o 7,9 %). Naopak se o 2,2 % snížily ceny meziproduktů.  
 
Mzr. růst cen průmyslových výrobců v dubnu byl (o 0,5 p.b.) vyšší, než předpokládala naše 
predikce ze 4. SZ. Významnější zrychlení meziročního růstu jsme očekávali až od května. 
V dubnu především zrychlil meziroční růst cen ve skupině Dobývání surovin a výroba energií 
a zpomalil meziroční pokles cen ve skupině Výroba kovů a kovodělných výrobků.  
 
Ceny průmyslových výrobců (příspěvky k mzr. růstu v p.b., resp. mzr. v %) 
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V dubnu byly ceny zemědělských výrobců meziročně vyšší o 2,6 % (v březnu o 0,3 %). 
Ceny rostlinných výrobků vzrostly o 17,6 % především v důsledku růstu cen brambor, 
zeleniny a ovoce. Poprvé od září 2004 vzrostly ceny obilovin o 0,6 %. Ceny živočišných 
výrobků byly nižší o 3,6 %, přičemž nejvíce klesly ceny drůbeže, prasat a mléka.  Predikce ze 
4. SZ sice očekávala poněkud vyšší meziroční růst v dubnu (3,4 %), avšak zatím není 
vyloučeno, že se naplní predikce pro celé 2. čtvrtletí 2006. Stále tak platí předpoklad 
zrychlení meziročního růstu CZV v průběhu roku 2006. 
 
Ceny zemědělských výrobců a jejich predikce ze 4. SZ (s.o.p.r. = 100) 
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5  Peníze a úvěry  
 
Peníze 
 
Meziroční růst peněžní zásoby se 
v březnu 2006 zvýšil o 0,5 p.b. na 8,4 %. 
Roční míra růstu peněžního agregátu M2 
upravená o kurzové a ostatní 
netransakční vlivy rovněž vzrostla, a to  
o 0,6 p.b. na 9,3 %. U peněžního 
agregátu M2 pokračovalo postupné 
zrychlování meziroční dynamiky, 
pozorované od 4.Q 2005. Rychlost 
obratu peněz se v posledním čtvrtletí 
loňského roku mírně zpomalila. 
 
 
 
 
Významný podíl na růstu peněžního 
agregátu M2 nadále měly vysoce likvidní 
peníze zahrnuté v peněžním agregátu M1, 
přestože meziroční růst M1 se v březnu 
zpomalil na 11,3 %. Méně rostly 
jednodenní vklady nefinančních podniků. 
Část těchto vkladů podniků byla přesunuta 
do vkladů s dohodnutou splatností do 
dvou let. Poptávka ekonomických 
subjektů po oběživu zůstala v březnu  
a v celém 1.Q 2006 vlivem nízkého 
zhodnocení vkladů nadále vysoká. Podíl 
M1 na M2 se mírně snížil, i přesto byl 
obdobně jako v posledních dvou letech na vysoké úrovni. Důvodem je zřejmě přetrvávající 
nízká úroveň úrokových sazeb, která implikuje nízké náklady příležitosti z držby peněz. 
Spread mezi úrokovou sazbou z vkladů s dohodnutou splatností do 1 roku a sazbou 
z jednodenních vkladů zůstal v březnu u nefinančních podniků i domácností na úrovni pouze 
cca 1 p.b. Výrazně vyšší byl nadále pouze spread mezi sazbou z vkladů domácností 
s výpovědní lhůtou do 3 měsíců a sazbou z jednodenních vkladů (1,9 p.b.) a také spread mezi 
sazbou z vkladů nefinančních podniků s dohodnutou splatností nad dva roky a sazbou 
z jednodenních vkladů (1,6 p.b.).  
 
V březnu byl zaznamenán poměrně vysoký růst kvazi-peněz (5,2 %). Meziročně došlo  
k nárůstu vkladů s dohodnutou splatností, zatímco růst vkladů s výpovědní lhůtou se téměř 
nezměnil. Projevoval se zde výše uvedený přesun z jednodenních vkladů nefinančních 
podniků. Ve struktuře kvazi-peněz se v březnu snížila vysoká dynamika repo operací, na 
kterých se podílely neměnové finanční instituce, zahrnující pojišťovny, penzijní fondy  
a ostatní finanční zprostředkovatele. Jejich podíl na peněžní zásobě byl však velmi nízký.  
 
Z hlediska celkových vkladů peněžního agregátu M2 se vklady nefinančních podniků 
v březnu zvýšily o 15,6 %. Tento poměrně vysoký růst může indikovat pokračování solidní 

Vývoj peněžních agregátů 
(meziroční přírůstky v %)
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 III/05 IV/05 I/06  2/06  3/06

Podíl 
absolutních 
stavů na M2 

v % 3/06

M1 6,4 11,1 13,1 14,2 11,3 54,1
   Oběživo 8,3 10,3 10,0 9,9 10,0 13,4
   Jednodenní vklady 5,7 11,4 14,1 15,6 11,7 40,8
M2-M1 (kvazi-peníze) 2,6 1,7 3,1 1,1 5,2 45,9
   Vklady s dohodnutou splatností 0,7 -1,2 -0,1 -2,3 2,9 34,3
   Vklady s výpovědní lhůtou 10,5 11,5 10,0 8,8 8,6 10,8
   Repo operace -9,9 11,6 123,0 138,1 107,6 0,8
M2 4,5 6,6 8,4 7,9 8,4 100,0
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ziskovosti podniků v 1.Q 2006, i když tempo růstu vkladů se mírně zvolnilo. Vklady 
domácností v březnu vzrostly o 4,8 %. Jejich růst se však v 1.Q 2006 oproti předchozímu 
čtvrtletí nezměnil, což by mohlo při patrném náznaku rychlejšího růstu průměrné měsíční 
mzdy v průmyslu indikovat mírné urychlení dynamiky spotřeby domácností, v souladu s její 
prognózou ze 4. SZ.  
 
Zvýšení růstu peněžního agregátu M2 bylo v březnu z hlediska protipoložek ovlivněno 
poklesem záporné roční míry růstu čistého úvěru vládě (z -63 % v únoru na -59,7 % v březnu;                 
v meziročním srovnání byla míra růstu čistého úvěru vládě ovlivněna zejména zlepšováním 
pozice ČKA). I přes přebytek hospodaření státního rozpočtu se zde projevoval nižší růst 
vkladů centrální vlády, související vedle vyššího růstu výdajů oproti loňskému roku i s užitím 
části rezervních fondů na investiční nákupy. U čistých zahraničních aktiv a u úvěrů 
soukromému sektoru, které měly významný podíl na růstu M2 v posledním půldruhém roce, 
došlo v březnu ke snížení jejich ročních měr růstu. U čistých zahraničních aktiv došlo ke 
zvolnění z 20,2 % v únoru na 14,4 % v březnu (především vlivem vysoké základny loňského 
roku) a u úvěrů podnikům a domácnostem z 20,8 % na 20,6 %. 
                                                                 
 
Úvěry 
 
V březnu se úvěry zvýšily o 19,9 %, což představovalo nepatrné  zpomalení oproti minulému 
měsíci (neupraveno o kurzové a ostatní netransakční vlivy). Jisté zpomalení nastalo u úvěrů 
nefinančním podnikům. Tempo růstu úvěrů domácnostem stagnovalo na vysoké úrovni. 
Celková úroková sazba z nových úvěrů přetrvávala na úrovni 5,5 %.  
 
Meziroční přírůstek úvěrů nefinančním 
podnikům se v březnu snížil o 1,3 p.b. na 
13,3 %, a to u domácích podniků  
(o 0,7 p.b. na 12,4 %) i u podniků pod 
zahraniční kontrolou (o 3,0 p.b. na  
15,7 %). Nižší růst úvěrů nefinančním 
podnikům nebyl podle předběžných údajů 
březnové platební bilance kompenzován 
vyšším čerpáním úvěrů ze zahraničí, 
které v minulosti využívaly zejména 
podniky pod zahraniční kontrolou. 
Z hlediska měnové struktury se v březnu 
snížil v segmentu podniků růst 
korunových úvěrů, zatímco růst 
cizoměnových úvěrů se zvýšil. Z hlediska odvětvové struktury se na mírném zpomalení 
růstu úvěrů nefinančním podnikům podílely zejména úvěry poskytované zpracovatelskému 
průmyslu a obchodu. V rámci zpracovatelského průmyslu se v březnu zpomalil zejména růst 
úvěrů odvětvím s výrobou kovů a kovodělných výrobků, strojů a zařízení, dopravních 
prostředků, výroby chemických látek a pryžových výrobků. Naopak zrychlení zaznamenala 
zejména dynamika úvěrů do odvětví výstavby a stavebnictví. Relativně vysoký růst úvěrů byl 
nadále u odvětví pronájmu strojů a zařízení, ubytování a pojišťovnictví. Pokud jde o členění 
podle splatnosti, určité oslabení dynamiky bylo v březnu pozorováno u krátkodobých úvěrů 
(o 1,6 p.b. na 10,1 %) a u střednědobých úvěrů (o 4,5 p.b. na 7,6 %). Nejvyšší růst byl opět  
u dlouhodobých úvěrů (21,5 %, o 0,6 p.b. výše než v únoru). Postupné urychlování jejich 
dynamiky souvisí pravděpodobně s očekávaným oživením růstu fixních investic.  

Meziroční přírůstky úvěrů
(v %)

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

1/00 1/01 1/02 1/03 1/04  1/05  3/06

Nefinanční podniky
Domácnosti 



 30

Dynamika úvěrů domácnostem přetrvávala v březnu na úrovni 33,4 %. Hlavní podíl na 
vysokém růstu úvěrů měly nadále úvěry na bydlení, a to hypoteční úvěry s dlouhodobou 
splatností. Úvěry na bydlení se stejně jako v minulém měsíci zvýšily o 35 %. Spotřebitelské 
úvěry vzrostly o 31,9 %, což bylo o 1,3 p.b. méně než v únoru. Příspěvek spotřebitelských 
úvěrů k růstu celkových úvěrů domácnostem se tak v březnu mírně snížil, i když v celém  
1.Q 2006 se jejich tempo růstu po zpomalení ve 4.Q 2005 mírně urychlilo. Ve struktuře 
spotřebitelských úvěrů (které činí 92 mld. Kč z celkového objemu úvěrů domácnostem od 
měnově-finančních institucí ve výši 438 mld. Kč) mají významný podíl „klasické“ 
spotřebitelské úvěry (78 %), podíl kontokorentních úvěrů a pohledávek z platebních karet je 
méně významný (16 %, resp. 6 %). V posledních dvou letech se zvyšoval růst „klasických“ 
spotřebitelských úvěrů a v posledních čtyřech letech i růst pohledávek z platebních karet. 
Vývoj ovlivňovala vyšší nabídka úvěrů od měnově-finančních institucí. Současně byla 
spotřeba financována ostatními finančními zprostředkovateli, kde ke konci roku 2005 hodnota 
úvěrů poskytnutých společnostmi ostatního úvěrování (splátkových prodejců) a společnostmi 
finančního leasingu činila cca 49 mld. Kč, resp. cca 39 mld. Kč. Hodnota úvěrů celkem za obě 
tyto kategorie (zhruba 88 mld. Kč) byla tudíž srovnatelná s objemem spotřebitelských úvěrů 
od měnově-finančních institucí.  
 
Celková úroková sazba z nových úvěrů nefinančním podnikům a domácnostem vstupující 
do makroekonomické prognózy v březnu přetrvávala na úrovni 5,5 % (stejné výše dosáhl  
i průměr za 1.Q 2006), i když sazby finančního trhu, a to především dlouhodobé, od poloviny 
února mírně rostly. V klientských sazbách se zvýšily pouze sazby z kontokorentních úvěrů. 
Spread mezi celkovou sazbou z nových úvěrů a sazbou 1R PRIBOR mírně poklesl na 3,2 p.b. 
a za 1.Q 2006 byl na úrovni základního scénáře prognózy. Spready se u převážné většiny 
úvěrových produktů a příslušných sazeb finančního trhu v březnu snižovaly.    
 
Úroková sazba z nových úvěrů nefinančním podnikům se v březnu nepatrně zvýšila na     
4,0 %. Výraznější růst byl zaznamenán pouze u sazby z kontokorentních úvěrů (o 0,3 p.b. na 
4,7 %). U úvěrů s objemem do 30 mil. Kč činila tato sazba 4,7 % a u úvěrů nad 30 mil. Kč     
3 %. Obdobné sazby v eurozóně se v březnu rovněž zvyšovaly. Sazby z nových úvěrů 
nefinančním podnikům jsou v eurozóně vyšší oproti ČR u kontokorentních úvěrů a u úvěrů 
nad 1 mil. EUR.  
 
Úroková sazba z nových úvěrů domácnostem se v březnu naopak snížila na 10,7 %. 
Zejména u spotřebitelských úvěrů poklesla o dalších 0,2 p.b. na 12,6 %. Sazba z úvěrů na 
bydlení přetrvávala na úrovni 4,5 % a z kontokorentních úvěrů mírně vzrostla na 15,4 %. 
Nejvýraznější rozdíly oproti sazbám v eurozóně přetrvávají u spotřebitelských úvěrů  
a u kontokorentních úvěrů – sazby jsou v eurozóně nižší u kontokorentních úvěrů zhruba  
o třetinu a u spotřebitelských úvěrů o cca polovinu. Roční procentní sazba nákladů, zahrnující 
navíc ostatní náklady související s úvěrem klienta (poplatky apod.), se v ČR v březnu  
u spotřebitelských úvěrů snížila o 0,3 p.b. na 14,0 % a u úvěrů na bydlení zůstala ve výši  
4,7 % (v eurozóně činí 7,7 % u spotřebitelských úvěrů a 4,2 % u úvěrů na bydlení).   
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V.  NAPLŇOVÁNÍ PROGNÓZY V MĚNOVÝCH PODMÍNKÁCH                   
 
1  Domácí úrokové sazby a úrokový diferenciál 
 
Úrokové sazby se pozvolna zvyšovaly od poloviny února do konce dubna (o 0,3 až 0,7 p.b. 
podle jednotlivých splatností). Hlavním faktorem bylo očekávání dalšího zpřísnění měnové 
politiky ECB a Fedu. Pozornost účastníků finančního trhu se však upínala také na dubnové 
zasedání BR ČNB, na kterém byla představena nová makroekonomická prognóza ČNB. 
Klíčové úrokové sazby zůstaly podle očekávání nezměněny; tisková konference a zveřejněný 
zápis z jednání BR vyzněly mírněji, než trh očekával (překvapení způsobila především 
zmínka o možnosti budoucího pohybu úrokových sazeb oběma směry). Tržní úrokové sazby 
proto na počátku května částečně korigovaly předcházející růst. K tomu přispěl i posilující 
kurz Kč a nižší než trhem očekávaná data o dubnové inflaci. Většina tržních subjektů očekává 
zvýšení úrokových sazeb přibližně na přelomu 3.Q a 4.Q 2006. Tržní trajektorie 3M sazeb se 
v celém horizontu pohybuje mírně pod trajektorií sazeb konzistentní s aktuální prognózou. 
 
Výnosová křivka peněžního trhu má pozitivní sklon: průměrný spread 1R PRIBOR – 
3M PRIBOR za 2.Q 2006 (do 17.5.) činil +0,3 p.b. Aktuální prognóza předpokládá spread 
+0,2 p.b. 3M PRIBOR se v dosavadním průběhu 2.Q 2006 pohyboval na úrovni 
předpokládané základním scénářem prognózy.  
 
Ve dvou dubnových primárních aukcích státních dluhopisů byl patrný nižší zájem investorů; 
tento fakt pravděpodobně souvisel s rostoucími výnosy v USA a eurozóně. V další aukci 
(10.5.) se splatností 3R se poptávka výrazně zvýšila, prodány byly dluhopisy za 6,9 mld. Kč. 
Průměrný výnos dosáhl 2,99 %.  
 
Klientské úrokové sazby již několik měsíců stagnují. Průměrná sazba z nově poskytnutých 
úvěrů v dubnu činila 5,5 %, sazba z termínovaných vkladů 1,7 %. Klientské úrokové sazby 
z nových úvěrů v reálném vyjádření z pohledu ex post dosahují 2,6 %, z pohledu ex ante  
2,9 %. 
 
Průměrná hodnota úrokového 
diferenciálu (1R PRIBOR – 1R 
Euribor) za dosavadní průběh  
2.Q 2006 dosahuje -0,8 p.b., 
přičemž  prognóza předpokládá 
spread -0,9 p.b. Aktuální hodnoty 
obou sazeb (k 17.5.) vykazují jen 
zanedbatelné odchylky oproti 
předpokladům referenčního scénáře. 
 
 
 
 
 
 

Vývoj 12M PRIBORu a 12M Euriboru 
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2  Devizový kurz 
 
V  dubnu se apreciační trend koruny vůči euru, přerušený březnovým oslabením kurzu, opět 
obnovil. V první polovině dubna, kdy USD osciloval kolem úrovně 1,21 USD/EUR, koruna 
mírně oslabovala; s přehodnocením postoje investorů vůči dolaru však následně došlo 
k jejímu posilování. V dubnu nominální kurz meziměsíčně zpevnil o 0,5 % a jeho průměrná 
měsíční úroveň představovala 28,51 CZK/EUR. V první květnové dekádě koruna oscilovala 
kolem průměrné hodnoty 28,31 CZK/EUR a odchylka od referenčního scénáře pro 4. situační 
zprávu (28,54 CZK/EUR) činila -0,8 %. Do 11. května dospěl kurz k prozatím nejsilnější 
denní hodnotě 28,23 CZK/EUR. 
 
Vývoj nominálního devizového kurzu CZK/EUR 
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V první polovině dubna CZK oslabovala před zasedáním ECB a později vlivem růstu výnosů 
amerických dluhopisů a následovala tak středoevropský region. Následná apreciace souvisela 
především s oslabováním amerického dolaru. Přispěly k ní vedle příznivých hospodářských 
výsledků i pozitivní zprávy z Maďarska ohledně očekávání proreformních kroků nové vlády, 
které vedly k celkovému zlepšení sentimentu vůči měnám regionu. 
 
 
 
3  Měnové podmínky 
 
Hodnocení dosavadního vývoje 
 
Následující tabulka obsahuje srovnání předpokladů základního scénáře prognózy v oblasti 
veličin určujících nominální měnové podmínky s jejich skutečným vývojem v průběhu  
2.Q 2006. Zatímco tuzemské i zahraniční úrokové sazby téměř odpovídají předpokladům 
prognózy, kurz koruny je mírně apreciovanější.  
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Srovnání nominálních úrokových sazeb a kurzu: prognóza a skutečnost 
 2.Q 2006 – základní 

scénář 
2.Q 2006 – 
skutečnost 

17.5. – skutečnost 

3M PRIBOR** 2,1 2,1* 2,1 
1R PRIBOR 2,3 2,5* 2,4 
Nově poskytnuté úvěry  5,6 5,5***  
1R Euribor 3,2 3,3* 3,3 
Kurz – CZK/EUR 28,60 28,43* 28,20 
*

        Průměr za čtvrtletí do 17.5.2006. 
**   3M PRIBOR není součástí měnových podmínek, v tabulce je uveden pouze pro srovnání. 
***  Údaj za březen.  

 
V tabulce jsou uvedeny nominální veličiny. Pro výpočet reálných veličin jsou brány v úvahu 
nově publikované informace o domácím a zahraničním cenovém vývoji i s jejich následnými 
dopady do výpočtu inflačních očekávání. Vývoj rovnovážných veličin je předpokládán na 
úrovni dubnové prognózy. 
 
Za těchto předpokladů působení reálné úrokové složky měnových podmínek je neutrální až 
mírně uvolněné, reálná kurzová složka je naopak mírně přísná. Celkově reálné měnové 
podmínky jsou v dosavadním průběhu 2.Q 2006 neutrální až mírně přísné s tím, že posilující 
kurz je posouvá přísnějším směrem. Vůči prognóze ze 4. SZ jde celková odchylka skutečných 
měnových podmínek v dosavadním průběhu 2.Q 2006 ve směru přísnějšího působení 
v rozsahu 0,1 p.b.  
 
Implikace pro měnovou politiku 
 
V této části je komentována pozice těch dvou bodů Grafu rizik inflační prognózy, do nichž 
vstupují veličiny používané pro výpočet nominálního indexu měnových podmínek. 
  
Bod „Domácí nominální měnové podmínky“ v Grafu rizik inflační prognózy ohodnocuje 
celkový dopad domácích nominálních měnových podmínek pro budoucí měnovou politiku. 
Domácí úrokové sazby téměř odpovídají základnímu scénáři prognózy. Nominální devizový 
kurz koruny vůči euru je mírně apreciovanější. Celkově příslušný bod v GRIPu implikuje 
riziko nepatrně nižších nominálních úrokových sazeb oproti dubnové prognóze. Aktuální 
vývoj kurzu však zvýrazňuje vyznění tohoto rizika v protiinflačním směru. 
 
Bod „Exogenní veličiny – Německo, 1R Euribor“ ohodnocuje celkové riziko prognózy 
pramenící z nových údajů o německém HDP, inflaci a aktuální implikované trajektorii  
1R Euribor. Průměrná hodnota 1R Euriboru se v dosavadním průběhu 2.Q 2006 pohybuje na 
úrovni předpokládané referenčním scénářem. Trajektorie budoucích sazeb 1R Euribor 
z období šetření CF05 se posouvá výše cca o 0,1 p.b. v celém horizontu. K výraznějším 
posunům nedošlo ani v trajektoriích německého HDP a inflace (v obou případech nárůst  
o 0,1 p.b.). Celkově simulace u bodu „Exogenní veličiny – Německo, 1R Euribor“ implikuje 
jen velmi málo vyšší budoucí trajektorii sazby 3M PRIBOR. 
 
Souhrnným pohledem přes vývoj veličin spadajících do indexu nominálních měnových 
podmínek, tedy součtem obou zmíněných bodů Grafu rizik prognózy, následně dostáváme ve 
srovnání s dubnovou prognózou zhruba nezměněnou úroveň 3M PRIBOR v následujících 
šesti čtvrtletích. Pro celkové hodnocení rizik prognózy, které je uvedeno ve Shrnutí SZ, je 
ovšem potřeba zvážit také ostatní body v Grafu rizik a všechny další relevantní veličiny.   






























