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Předkládací zpráva 
 
 
Situační zpráva o hospodářském a měnovém vývoji se předkládá podle plánu práce bankovní 
rady na I. pololetí 2007. Materiál je oproti dosavadním malým situačním zprávám předkládán 
ve zkráceném formátu. Reflektuje tak úkol vzešlý z výjezdního zasedání bankovní rady dne 
5. 3. 2007 zvážit podobu malých situačních zpráv ve snaze zestručnit jejich standardní text 
a více prostoru naopak věnovat zajímavým ad hoc tématům.  
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I. SHRNUTÍ 
 
1  Graf rizik inflační prognózy (GRIP) a výsledná bilance rizik prognóz 
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Výsledky modelových simulací zachycených v GRIPu ukazují na proinflační bilanci 
rizik makroekonomické prognózy ze 4. SZ 2007. Tímto směrem bilanci rizik vychyluje 
především výrazně rychlejší růst mezd, zaměstnanosti a očekávaný vyšší růst HDP za 
první čtvrtletí oproti dubnové prognóze. Vyšší než očekávaná inflace v dubnu je tak 
modelovými simulacemi interpretována jako důsledek tlaků z reálné ekonomiky. Dále 
směrem k vyšším úrokovým sazbám a inflaci působí vliv rychlejšího ekonomického 
růstu a vyšších úrokových sazeb v eurozóně a dosavadní vývoj nominálního měnového 
kurzu CZK/EUR.  
 
Simulace v GRIPu však neprovádí zcela úplnou aktualizaci počátečních podmínek, 
která by zahrnula nyní očekávané zrychlení růstu mezd a ekonomické aktivity v prvním 
čtvrtletí letošního roku. Plnohodnotné přehodnocení počátečních podmínek by 
pravděpodobně vedlo k menší odchylce v identifikovaných tlacích z reálné ekonomiky 
oproti dubnové prognóze a část z odchylky dubnové inflace od prognózy by byla 
přisouzena spíše krátkodobým nákladovým faktorům. To však celkově nemění nic na 
skutečnosti, že od sestavení prognózy se v podstatě neobjevila žádná informace jdoucí 
v protiinflačním směru a že naopak dochází ke kumulaci dílčích proinflačních signálů. 
V souhrnu tak hodnotíme celková rizika dubnové prognózy jako proinflační. 
 
Aktualizovaná tržní data znamenají vyšší dlouhodobější výhled dolarových cen ropy Brent 
(o cca 6 %) a cen benzínů na burzách ARA (od cca 15 % v letošním roce k cca 5 % v roce 
2008) oproti prognóze, a to i přes pokles cenových očekávání u ropy v krátkém horizontu. 
Naproti tomu odchylka předpovědi kurzu USD/EUR v letošním roce činí cca 2,5 % ve směru 
slabšího dolaru, v delším období se pak tento rozdíl snižuje na hodnoty pod 2 %. Tomu 
odpovídá poloha příslušného bodu v GRIPu  poblíž průsečíků os. 
 
V rámci ukazatelů zahraničního ekonomického vývoje (bod „Exogenní veličiny – eurozóna, 
1R Euribor“) zaznamenáváme podle CF05 oproti původním předpokladům zvýšení výhledu 
vývoje zahraniční ekonomické aktivity měřené efektivním růstem HDP v eurozóně  
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o cca 0,6 p.b. na počátku roku 2007 s tím, že rozdíl postupně klesá a v roce 2008 dosahuje cca 
0,3 p.b. Výhled efektivní inflace v eurozóně se v letech 2007 i 2008 proti předpokladům 
dubnové prognózy nezměnil. Výhled sazeb Euribor je sice stále téměř horizontální, ale proti 
základnímu scénáři prognózy je na  prognózovaném období o cca 0,3 – 0,4 p.b. výše. Z toho 
plyne poloha příslušného bodu v GRIPu ukazující na riziko mírně vyšší inflace a zejména 
domácích úrokových sazeb.  
 
Očekávání vývoje fiskální politiky se oproti aktuální prognóze nemění. Bod „Fiskální impulz“ 
v GRIPu se proto nachází v průsečíku os. Nejistotou prognózy nadále zůstává realizace 
současných záměrů vlády. 
 
Nově publikované údaje o vyšší než očekávané zaměstnanosti, vývoji průměrných mezd 
v průmyslu, o zlepšení indikátoru spotřebitelské důvěry a o rychlém růstu tržeb 
v maloobchodě naznačují pro první čtvrtletí letošního roku rychlejší růst mezd a spotřeby. 
Rovněž rychlejší než dosud očekávané tempo růstu celkového HDP oproti dubnové prognóze 
naznačují vedle samotných dat o vývoji produkce v průmyslu a stavebnictví také 
formalizované metody založené na těchto a dalších předstihových a koincidenčních 
indikátorech. Odhad tempa růstu reálného HDP pro první čtvrtletí se zvyšuje na cca 6,0 % 
meziročně (oproti původně očekávaným 5,8 %). Celkově se příslušný bod v simulaci GRIPu 
(„Počáteční podmínky“) nachází v pravém horním kvadrantu, a implikuje tak riziko vyšších 
úrokových sazeb i inflace oproti dubnové prognóze. 
 
Vývoj celkové meziroční inflace za duben 2007 (2,5 % mzr.) byl nad stávající prognózou, 
(2,1 % mzr.). Největší odchylka ve vývoji inflace jde na vrub vývoje cen potravin. Dále došlo 
rovněž k většímu než očekávanému růstu regulovaných cen a daní. Zde však největší část 
odchylky od dubnové prognózy spočívá v odlišném načasování jejich dopadů do inflace 
a samotné přehodnocení růstu regulovaných cen a daní je zanedbatelné. Mírná proinflační 
odchylka od dubnové prognózy byla rovněž zaznamenána u korigované inflace bez 
pohonných hmot. Přestože odchylka ve vývoji cen potravin může být vykompenzována 
v dalších měsících, vidíme v souhrnu celková rizika krátkodobé prognózy inflace jako mírně 
proinflační, a to zejména díky vlivu aktuálního vývoje mezd a ekonomické aktivity. Tato 
rizika prognózy však do značné míry zachycují předchozí kroky v simulaci GRIPu, zejména 
pak bod počátečních podmínek. Z toho důvodu přidání informace o skutečném vývoji inflace 
za duben a novém výhledu regulovaných cen a daní tato rizika již dále nikam neposouvá, 
a bod inflace se tak nachází blízko průsečíku os. Body „Počáteční podmínky“ a „Inflace“ je 
tak v této situaci vhodné interpretovat jako celek, naznačující vyšší inflaci a úrokové sazby 
v podmínkách vyšších tlaků z reálné ekonomiky.  
 
Nominální měnový kurz koruny vůči euru je v dosavadním průměru za 2.Q 2007 mírně slabší 
než prognóza, tuzemské úrokové sazby takřka odpovídají předpokladům prognózy. Bod 
„Domácí nominální měnové podmínky“ v GRIPu tak implikuje riziko mírně vyšší inflace 
a nominálních úrokových sazeb.   
 
 

2  Prognózy ostatních institucí 
 
V květnu byla publikována dvě šetření, na základě nichž provádíme srovnání se základním 
scénářem prognózy ze 4. SZ, a to anketní zjišťování ČNB nazývané Inflační očekávání 
finančního trhu (IOFT, uzávěrka 17.5.) a Foreign Exchange Consensus Forecast (FECF, 
uzávěrka 14.5.). Při srovnání prognóz HDP, mezd a úrokových sazeb vycházíme také 
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z Eastern Europe Consensus Forecasts (EECF, uzávěrka 19.3.). Všechny níže uvedené 
prognózy a úvahy jsou vybrány z dotazníkových odpovědí. 
 
Analytici ve svých aktuálních predikcích předpokládají ve srovnání se základním scénářem 
prognózy ČNB ze 4. SZ nižší úrokové sazby a nadále prognózují pomalejší růst HDP, silnější 
kurz a nižší očekávanou inflaci.  
 

Srovnání prognóz ČNB s externími prognózami 

rok 2007 rok 2008
IOFT EECF ČNB IOFT EECF

 2/07 4.7 4.6
 3/07 4.8 5.0 4.6 4.7
 4/07 4.8 5.3 4.7
 5/07 5.1 4.6

rok 2007 rok 2008
IOFT EECF ČNB IOFT EECF

 2/07 6.3 6.1
 3/07 6.6 6.5 6.5 6.5
 4/07 6.7 7.1 6.5
 5/07 6.9 6.6

horizont 1R
FECF ČNB IOFT FECF

 2/07 28.0 27.0 27.6
 3/07 28.1 27.2 27.8
 4/07 28.0 (2Q07) 28.0 27.9 27.2 27.7
 5/07 28.1 27.1 27.7

horizont 3R
IOFT podniky domácnosti IOFT podniky domácnosti

 2/07 3.0 2.6
 3/07 3.2 3.0 5.0 2.5 3.1 6.8
 4/07 3.1 2.5
 5/07 3.2 2.5

horizont 1R
IOFT EECF ČNB IOFT

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

 2/07 3.1 3.3
 3/07 3.1 3.1 3.4
 4/07 3.7 (2Q08) 3.1 3.8 3.4
 5/07 3.3 3.6

mzdy         
(%) ČNB

ČNB
3M PRIBOR

inflace        
(%)

úrokové sazby 
(%)

3.7
3.5

horizont 1R

3.3
3.3

6.7

HDP          
(%)

ČNB
aktuální čtvrtletí

ČNB

kurz     
CZK/EUR

ČNB

5.7

 
 
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. 
 

HDP 

Analytici dále zvýšili své prognózy růstu HDP v letošním roce z důvodu očekávaného 
rychlejšího růstu spotřeby domácností. V příštím roce však očekávají mírné zpomalení 
spotřebitelské poptávky a investic vlivem vyšších úrokových sazeb. 
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Mzdy 
Očekávané tempo růstu průměrných nominálních mezd ve sledovaných organizacích analytici 
dále mírně zvýšili. Ve prospěch vyššího růstu mezd podle nich hovoří příznivé výsledky 
domácích podniků, udržení silného růstu ekonomiky a pokles nezaměstnanosti.  

Měnový kurz 
V ročním horizontu se nadále předpokládá apreciace kurzu CZK/EUR. Analytici v rámci 
šetření IOFT (převážně domácí) očekávají v tomto horizontu ve srovnání se základním 
scénářem prognózy apreciovanější kurz o cca 2,7 %, zahraniční analytici v rámci šetření 
FECF o cca 0,8 %. Předpokládá se, že tempo posilování bude mírnější než v minulých letech.  

Inflace 
Inflační očekávání analytiků finančních trhů v ročním horizontu se mírně zvýšila. K hlavním 
proinflačním rizikům by měly patřit očekávaný vyšší růst mezd, růst cen potravin  
a sekundární efekty případného schválení fiskální reformy. Mírně proinflačním rizikem 
zůstává i současný vývoj kurzu koruny. Nový spotřebitelský koš by podle očekávání analytiků 
naopak mohl působit spíše protiinflačně. 

Úrokové sazby 
Sedm analytiků ze třinácti předpokládá zpřísnění měnové politiky již na květnovém zasedání 
BR ČNB. Odhady úrovně repo sazby v horizontu 1R se pohybují v rozmezí 3,00 – 3,50 %.  
 

Následující graf přináší srovnání trajektorie úrokových sazeb konzistentní se základním 
scénářem prognózy, sazeb FRA a trajektorie implikovaných sazeb z výnosové křivky. Z grafu 
je patrné, že očekávané tržní 3M sazby se v celém horizontu pohybují mírně pod trajektorií 
sazeb konzistentní se základním scénářem dubnové prognózy. Rovněž analytici v rámci 
průzkumu IOFT očekávají, že ČNB bude zvyšovat své základní sazby pomalejším tempem. 
 

Srovnání FRA a implikovaných sazeb s trajektorií sazeb konzistentních se základním 
scénářem (v %) 

2.5

2.8

3.1

3.4

1Q07 2Q07 3Q07 4Q07 1Q08

 prognóza ČNB (4.SZ)

 implikované sazby *

 FRA **

 
* 3M implikované sazby ze sazeb PRIBOR očištěné o termínovou prémii ve výši 20 b.b. p.a.; 

    průměrné hodnoty za 10 posledních obchodních dní k 23.5.2007 
** kótované sazby FRA; průměrné hodnoty za 10 posledních obchodních dní k 23.5.2007 
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3  Přehledová tabulka nově publikovaných údajů  
 

          meziročně v %
predikce 4. SZ skutečnost

Vývoz zboží březen 2007  . 13.0
Dovoz zboží březen 2007  . 11.8
Obchodní bilance (mld. Kč) březen 2007 10.5 12.4
Běžný účet platební bilance (mld. Kč) březen 2007  . 8.3
Finanční účet plat. bil. (bez změny dev. rezerv) (mld. Kč) březen 2007  . -16.4

Vývoz zboží I/07 . 15.3
Dovoz zboží I/07 . 13.8
Obchodní bilance (mld. Kč) I/07 35.0 37.0
Běžný účet platební bilance (mld. Kč) I/07 9.0 17.7
Finanční účet platební bilance (mld. Kč) I/07 . -26.9

Index spotřebitelských cen duben 2007 2.1 2.5

Ceny průmyslových výrobců duben 2007  3.4 (Q) 3.7
Ceny zemědělských výrobců duben 2007  9.4 (Q) 12.5
Vývozní ceny březen 2007  1.5 (Q) 2.0
Dovozní ceny březen 2007  -2.0 (Q) -1.8

Vývozní ceny I/07 1.5 1.9
Dovozní ceny I/07 -2.0 -1.7

Míra nezaměstnanosti celkem- ke konci období dle MPSV (v %) duben 2007 . 7.3
z toho: míra nezaměstnanosti - dosažitelní uchazeči duben 2007 . 6.8
Míra nezaměstnanosti - průměr za období dle VŠPS (v %) I/07 6.7 6.1
Celková zaměstnanost v NH - VŠPS I/07 1.3 1.7

Průměrná nominální mzda v průmyslu březen 2007 . 7.1
NJMN v průmyslu březen 2007 . -1.8
Průměrná nominální mzda ve stavebnictví březen 2007 . 11.0
NJMN ve stavebnictví březen 2007 . -11.3

Průměrná nominální mzda v průmyslu I/07  . 7.7
NJMN v průmyslu I/07  . -1.7
Průměrná nominální mzda ve stavebnictví I/07  . 13.1
NJMN ve stavebnictví I/07  . -12.1

Peněžní zásoba (M2) březen 2007 10.2 (Q) 10.6

Stavební výroba březen 2007  . 26.4
Index průmyslové produkce březen 2007 . 12.7
Tržby v maloobchodu vč. motoristického segmentu březen 2007 . 10.5

Stavební výroba I/07 . 28.9
Index průmyslové produkce I/07 . 12.4
Tržní služby I/07 . 4.3
Tržby v maloobchodu vč. motoristického segmentu I/07 . 9.4
*) 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 2007 byla aktualizována střednědobá inflační prognóza na léta 2007 a 2008. 
Následující graf zobrazuje dosavadní vývoj inflace, inflační prognózu, pásmo, resp. bodovou 
hodnotu inflačního cíle ČNB a horizont měnové politiky1. V dubnu 2007 byl dosažen 
meziroční růst spotřebitelských cen ve výši 2,5 %, což bylo o 0,4 p.b. více, než očekávala 
prognóza  ze 4. SZ. 
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3

4

5

1/05 4 7 10 1/06 4 7 10 1/07 4 7 10 1/08 4 7 10

horizont 
měnové 
politiky

inflace

 měnově relevantní inflace

 
 
 
Aktuální prognóza a její změny oproti 1. SZ 2007 
I. 4. SZ 1. SZ

mezera RMC* 0,5 0,5
z toho: mezera výstupu 0,6 0,7
           mezera reálných mezd 0,0 0,0
RMCI gap 0,0 0,3
z toho: RIR gap 0,2 0,2
           RER gap -0,1 0,1

II. 2Q2007 3Q2007 4Q2007 1Q2008 2Q2008 3Q2008
4. SZ 2,0 2,5 3,6 3,7 3,6 3,4
1. SZ 1,9 2,0 3,1 3,3 3,5 3,5
4. SZ 0,3 0,4 0,5 0,3 0,2 0,2
1. SZ 0,4 0,3 0,2 -0,2 -0,3 -0,3
4. SZ 5,7 5,7 5,5 5,4 5,3 5,3
1. SZ 5,4 5,2 5,0 4,8 4,8 4,8
4. SZ 5,5 5,7 4,5 4,1 4,4 4,4
1. SZ 5,6 5,7 4,4 4,2 4,1 4,0
4. SZ 2,8 3,1 3,4 3,5 3,7 3,9
1. SZ 2,7 3,0 3,2 3,2 3,4 3,6

III. 2007 2008
4. SZ 0,7 0,1
1. SZ 0,6 0,3
4. SZ 7,2 6,8
1. SZ 8,0 7,9
4. SZ -2,9 -2,6
1. SZ -3,1 -2,7

*) Registrovaná míra nezaměstnanosti (průměr za období)

1Q2007

deficit BÚ a KÚ na HDP v b.c. 

Implikované sazby

Zaměstnanost

Míra nezaměstanosti*

Reálné mzdy

CPI

Mezera RMC

HDP

 
 

 
 

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

uvedený graf pracuje s horizontem měnové politiky duben až říjen 2008. 
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III. EXOGENNÍ FAKTORY PROGNÓZY  
 

1  Vnější prostředí 
 

1.1 Vývoj základních exogenních faktorů 
V souvislosti s revizí růstu HDP v eurozóně za minulý rok směrem k vyšším hodnotám 
a s optimistickými čísly za 1. čtvrtletí letošního roku revidoval květnový Consensus Forecasts 
(CF05) své předpovědi poměrně výrazně vzhůru. Největší posun nastal u Německa, kde se 
zatím nepotvrdily obavy z negativního dopadu zvýšení DPH a minulá předpověď růstu HDP 
2,1 % se změnila na 2,4 resp. 2,3 % v letech 2007–8. O 0,1 p.b. byly zvýšeny i obě 
předpovědi pro Francii, pro letošní rok se očekávaný růst zvyšoval rovněž pro Španělsko 
a Rakousko. Předpověď růstu HDP pro efektivní eurozónu se tak zvýšila z 2,2 % pro oba roky 
na 2,5 resp. 2,3 %. Vůči RS04 je aktuální trajektorie růstu HDP výše zejména v 1.Q 2007 
(o 0,6 p.b.), ve zbytku roku pak rozdíl postupně klesá. Pro příští rok předpověď začíná sice 
propadem růstu (vlivem vysoké letošní základny), ale ve zbytku roku je růst oproti RS04 opět 
vyšší o 0,3 p.b.). 
 
Naopak cenový vývoj v eurozóně nepřinesl v dubnu žádné překvapení a proto se předpověď 
CF05 pro inflaci CPI nezměnila (v efektivním vyjádření 1,8 a 1,7 % na roky 2007–8). Jak 
skutečnost tak předpověď zůstávají v souladu s RS04. Zdá se, že dopad zvýšení DPH 
v Německu, který byl zatím značně nižší než očekávání, se již v průběhu letošního roku 
nebude dále zvyšovat. U inflace cen výrobců došlo k zanedbatelnému snížení předpovědi 
v Německu pro rok 2007, v efektivním vyjádření však předpověď zůstává stejná 
(2,1 a 2,0 %).  
 
(rozdíl v p.b.)      Efektivní HDP eurozóny      (mzr. růst v %) (rozdíl v p.b.)      Efektivní CPI eurozóny      (mzr. růst v %)

(rozdíl v %)                   Kurz USD/EUR               (USD/EUR)  (rozdíl v p.b.)                 1R Euribor                (sazba v %)

  (rozdíl v %)                Cena ropy Brent             (USD/barel)  (rozdíl v %)               Cena benzínu             (USD/1000kg)
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Při předpovědi křížového kurzu USD/EUR reflektoval CF05 další, i když ne již tak výrazné 
oslabení dolaru a posunul očekávanou trajektorii opět směrem ke slabšímu dolaru. Oproti 
RS04 je tak dolar pro letošní rok slabší cca o 2,5 %, v příštím roce se rozdíl postupně snižuje 
pod 2 %. 
 
Očekávání budoucích úrokových sazeb u tříměsíčního Euriboru se zvýšila jak v tříměsíčním 
tak v jednoletém horizontu o 0,1 p.b. U desetiletého Bundu se očekávaná sazba v jednoletém 
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horizontu zvýšila o 0,2 p.b. Očekávaná (implikovaná) trajektorie jednoletých úrokových sazeb 
Euribor (na základě tržních kontraktů ke dni šetření CF05) se v souladu s tím opět posunula 
vzhůru a kromě 2. čtvrtletí 2007 je oproti RS04 již o více než 0,3 p.b. výše.   
 
Křivka futures kontraktů na ceny ropy Brent na krátkém horizontu cca o 3 % poklesla oproti 
stavu před měsícem, ale v delším horizontu se ceny prakticky neměnily a střednědobě tak 
budoucí ceny míří vzhůru k 70 USD/b. Celá trajektorie očekávaných budoucích cen je tak 
o více než 6 % výše oproti RS04.  
 
Zatímco cena ropy v krátkém horizontu poklesla, ceny benzínu (swapových kontraktů) 
v důsledku nízkých zásob v USA naopak na krátkém konci dále vzrostly a pro letošek je 
jejich očekávání o 15 % výše než v RS04. Pro příští rok rozdíl klesá k 5 %. 
 

1.2 Eurozóna 
 
V 1. čtvrtletí 2007 pokračoval v eurozóně podle předběžných odhadů silný růst HDP 
z předchozího roku, jeho meziroční tempo růstu se mírně snížilo na 3,1 % z 3,3 % 
ve 4. čtvrtletí 2006. Růst průmyslu v únoru a březnu dosáhl téměř 4 % a míra nezaměstnanosti 
se v březnu dále snížila na 7,2 %, meziročně klesla o 1 p.b. Podle ECB bude silný růst 
pokračovat, domácí i vnější poptávka dále vzrostou. Květnový CF zvýšil oproti CF04 mírně 
svou prognózu tempa růstu HDP v letošním roce z 2,3 % na 2,5 %. Očekává vyšší poptávku 
po investicích, což se promítne ve vyšší průmyslové produkci, nižší nezaměstnanosti, ve 
vyšších mzdách i inflaci. Pro rok 2008 svůj odhad nezměnil a ponechal jej na 2,2 %. V jarní  
predikci Evropská komise (EK) zvýšila odhad růstu HDP eurozóny pro roky 2007 i 2008 
o 0,5 p.b. a 0,3 p.b. na 2,6 % a 2,5 %. Zvýšila přitom odhad růstu všech složek domácí i vnější 
poptávky a zaměstnanosti a přebytku běžného účtu, snížila predikci nezaměstnanosti 
a deficitu veřejných rozpočtů. 
 
 V dubnu se inflace spotřebitelských cen v eurozóně udržela pod 2% hladinou na 1,9 %. Růst 
cen energií inflaci tlumil, ceny potravin a služeb ji zvyšovaly. Rada guvernérů ECB na svém 
zasedání 10. května ponechala základní sazbu beze změny na 3,75 %. Na následné tiskové 
konferenci však prezident Trichet užitím slovního spojení „vysoká ostražitost“ (strong 
vigilance) signalizoval vysokou pravděpodobnost zvýšení sazeb o 0,25 p.b. v červnu. Podle 
ECB všechna rizika cenového vývoje ukazují na vyšší cenový růst. Jsou to především vysoké 
využití kapacit, případný další růst cen ropy, vyšší než očekávané zvýšení administrativně 
stanovených cen a nepřímých daní a vyšší než očekávaný růst mezd.  
 
Meziroční růst HDP v 1. čtvrtletí 2007 dosáhl v Německu dle předběžného odhadu 3,3 %. 
Proti předchozímu čtvrtletí došlo k mírnému zpomalení ekonomického růstu. Predikce růstu 
HDP za rok 2007 se v CF05 proti CF03 zvýšila o 0,4 p.b. na 2,4 %, CF05 očekává hlavně 
vyšší investice a průmyslovou výrobu. Nová (jarní) prognóza EK pro roky 2007 a 2008 
výrazně zvýšila odhad tempa růstu HDP v roce 2007 z 1,2 % na 2,5 %, v roce 2008 o 0,4 p.b. 
na 2,4 %. Pozitivní trendy z roku 2006 podle EK přetrvají. Bude pokračovat silný růst exportu 
a podíl přebytku obchodní bilance a běžného účtu na HDP se bude dále zvyšovat. Míra 
nezaměstnanosti se sníží o 2 p.b. Deficit veřejných rozpočtů se bude dále snižovat až na  
0,3 % HDP. Údaje za 1. čtvrtletí zatím tuto příznivou predikci podporují. Nezaměstnanost se 
meziročně snížila o 2 p.b., průmysl za 1. čtvrtletí vzrostl o více než 6 %, meziročně se zvýšil 
i přebytek obchodní bilance a běžného účtu. Růst cen se v únoru a březnu sice zvýšil, ale 
zůstal pod 2% hladinou. 
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1.3 Ropa 
 
Dubnová inflační prognóza pracovala s mírně rostoucí cenou ropy Brent z hodnoty 
61,2 USD/barel (2Q 2007) až na cca 65 USD/barel ve 2. čtvrtletí 2008 a následnou stabilizací 
této ceny do konce roku 2008. V dosavadním průběhu 2. čtvrtletí dosáhla průměrná cena ropy 
Brent 67,0 USD/barel a oproti prognóze byla vyšší o 9,5 %.  
 
Na trhu s ropou panuje poměrně velká nervozita, což se projevuje dosti silnými cenovými 
výkyvy. Po silném březnovém růstu dosáhla krátkodobě na počátku dubna cena ropy Brent  
hodnoty 70 USD/barel. Příčinou poměrně výrazného zvýšení cen ropy oproti počátku roku 
byla zřejmě rychlá, ale jak se později ukázalo poněkud přehnaná, reakce trhů na rozhodnutí 
zemí OPEC o snížení dodávek ropy, informaci o poklesu zásob benzínu v USA (meziročně 
o cca 15 % na nejnižší úroveň za 16 let) a krátkodobé politické vyhrocení situace kolem Íránu. 
Následoval postupný pokles ceny až na cca 62 USD/barel na počátku května. Poté však cena 
ropy Brent opět začala růst a na počátku třetí květnové dekády se pohybovala mírně nad 
70 USD/barel. Květnové opětovné zvýšení ceny ropy souvisí s informacemi o snížení těžby  
v Nigerii a Kongu. Výpadek dodávek z důvodů etnického násilí v Nigerii a rozsáhlého požáru 
v Kongu činí cca 0,8 milionů barelů denně (tj. cca 1 % světové spotřeby).  
 
Pravděpodobně v souvislosti s rozsáhlými odstávkami rafinerií v USA a zvýšením dovozu 
benzínu z Evropy do USA přitom vznikla na trhu poměrně neobvyklá situace, kdy cena ropy 
WTI rostla díky slabé poptávce podstatně mírněji než ostatní druhy a naopak cena ropy Brent 
velmi rychle. V důsledku toho je cena ropy Brent již druhý měsíc vyšší než cena ropy WTI 
(obvykle přitom bývá mírně nižší). V polovině května činila odchylka cen ve prospěch Brentu 
více než 5 USD. K vyššímu růstu ceny ropy Brent mohly přitom přispět i informace o snížení 
těžby ropy na dvou severomořských nalezištích. Cena uralské ropy se v dosavadním průběhu 
2. čtvrtletí 2007 pohybovala 3 až 4 USD/barel pod cenou ropy Brent.  
 
Světové ceny benzínu na burzách ARA v dubnu a květnu nekopírovaly vývoj cen ropy, cena 
benzínu ignorovala pokles ceny ropy a dále rostla. Vlivem již zmíněné poptávky z USA se 
ceny benzínu pohybují mírně nad úrovní, která by odpovídala ceně vstupní suroviny a sezóně. 
 
Vývoj cen ropy Brent a benzínu na burzách ARA (měsíční průměr, CZK/litr) 

0
2
4
6
8

10
12
14

2003 2004 2005 2006 2007 2008

Brent
Benzín

 
 
 
1.4  Kurz USD/EUR a úrokové sazby Euribor   
Trendové oslabování kurzu USD/EUR, ke kterému docházelo od poloviny února z výchozí 
úrovně 1,30 USD/EUR, se po neúspěšném pokusu prorazit zatím nejslabší hodnotu (1,37) na 
konci dubna zastavilo a dolar se stabilizoval poblíž hodnoty 1,35. Přesto se index vůči 
váženému koši hlavních světových měn, který FED počítá od roku 1973, dostal na historické 
minimum.Trhy neočekávají výraznější pohyb v žádném směru a současná hodnota reflektuje 
jak očekávané zvyšování sazeb ze strany ECB, tak stabilitu sazeb v USA. Smíšená data 
z americké ekonomiky (slabý růst, ale silný trh práce a soukromá spotřeba) zatím neumožňují 
Fedu opustit jeho vyčkávací taktiku, i když relativně příznivá čísla za dubnovou inflaci 
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naznačují, že příští pohyb sazeb bude spíše směrem dolů. Úrokový diferenciál mezi 
desetiletými americkými a německými vládními bondy přitom trvale klesá již od poloviny 
roku 2006, kdy dosahoval až 1,2 p.b., a v současnosti se blíží hranici 0,4 p.b. 
 
Úrokové sazby na tříměsíční i jednoletý Euribor pokračovaly i v uplynulém měsíci 
v trendovém růstu v reakci na průběžně zveřejňovaná data o pokračující síle ekonomiky 
eurozóny (i pro následující období – Ifo) a inflaci přetrvávající těsně pod hranicí dvou 
procent. Sazby na desetiletý Bund se po růstu na přelomu března a dubna stabilizovaly pod 
úrovní 4,25 %. 
 
ECB v květnu sazby ponechala na úrovni 3,75 %, ale trhy očekávají téměř jisté zvýšení na 
červnovém zasedání. S rychlejším růstem tuzemských sazeb se však záporné rozpětí mezi 
Euriborem a PRIBOR em (v absolutní hodnotě) v uplynulém měsíci poněkud snížilo. Stejný 
pohyb můžeme pozorovat i u očekávání budoucích sazeb, a proto i výhled implikovaného 
rozpětí se posunul směrem k nižším absolutním hodnotám. Současná křivka tak v podstatě 
odpovídá referenčnímu scénáři 4. SZ, když předpokládá další sbližování tuzemských 
a evropských sazeb.  
 
Rozdíl korunových a eurových swapových výnosů (p.b.) Výhled implikovaného rozpětí CZK 1R - EUR 1R
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2  Vývoj veřejných rozpočtů 
 
Očekávání fiskálního vývoje v letech 2007 – 2008 zůstávají ve srovnání s dubnovou SZ beze 
změn. Dosavadní vývoj pokladního plnění státního rozpočtu v letošním roce (viz Tabulková 
příloha č. 6) nesignalizuje nutnost přehodnocení fiskální prognózy. Aktuální informací je 
prognóza vládního deficitu zveřejněná v dubnovém fiskálním výhledu MF, která pro rok 2007 
ponechává deficit na úrovni 4,0 % HDP a pro rok 2008 uvádí hodnotu 3,2 %. Tato prognóza 
však není s naší fiskální predikcí přímo porovnatelná, protože jednak zahrnuje zatím 
neschválená reformní opatření vlády a rovněž vychází z rozdílného původního předpokladu 
MF ohledně autonomního vývoje veřejných financí v roce 2008. Pro případné úpravy 
predikce fiskálního vývoje SMS je tak určující budoucnost reformních záměrů vlády, jejichž 
schválení a výsledná podoba jsou v současné době nejisté. 
 

2005
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 3,5% 3,5% 2,9% 2,9% 4,0% 3,5% 3,5% 3,9% 3,4% 3,4%

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

200820072006
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IV. VÝVOJ ENDOGENNÍCH VELIČIN 
 

1  Trh práce 
 
UKAZATEL OBDOBÍ PREDIKCE SKUTEČNOST
Míra nezaměstnanosti celkem - metodika MPSV (v %) duben 2007  . 7.3
z toho: míra nezaměstnanosti - dosažitelní uchazeči duben 2007  . 6.8
Míra nezaměstnanosti - průměr za období podle VŠPS (v %) I/07 6.7 6.1
Celková zaměstnanost v NH - VŠPS (mzr. změna v %) I/07 1.3 1.7
z toho: zaměstnanci vč. členů prod. družstev I/07 1.0 1.3
             ostatní zaměstnaní I/07 3.1 3.5
Průměrná nominální mzda v průmyslu (mzr. změna v %) I/07 . 7.7
Průměrná nominální mzda v průmyslu (mzr. změna v %) březen 2007 . 7.1
Průměrná nominální mzda ve stavebnictví (mzr. změna v %) I/07 . 13.1
Průměrná nominální mzda ve stavebnictví (mzr. změna v %) březen 2007 . 11.0  
Pramen: MPSV, ČSÚ 
  
V období od 4. SZ byly publikovány předběžné údaje o zaměstnanosti  
a nezaměstnanosti v 1. čtvrtletí dle VŠPS, o míře registrované nezaměstnanosti MPSV 
v dubnu 2007 a o průměrné mzdě v průmyslu a stavebnictví v březnu a 1. čtvrtletí 2007. 
Podle těchto údajů byl v 1.Q 2007 cyklický růst zaměstnanosti a pokles nezaměstnanosti 
vyšší ve srovnání s prognózou ze 4. SZ. Vývoj těchto veličin přispívá k rychlejšímu  
očekávanému mzdovému růstu oproti prognóze ze 4. SZ, který představuje proinflační 
riziko v simulaci GRIPu. 
 
Ze sezonně očištěných údajů VŠPS za 1. čtvrtletí 2007 je patrné, že se v souladu s prognózou 
ze 4. SZ zvyšuje zaměstnanost. Počet zaměstnaných osob se v 1. čtvrtletí 2007 meziročně 
zvýšil o 1,7 % (prognóza 1,3 %), což představuje téměř 79,7 tis. osob. Celková zaměstnanost 
tak dosáhla nejvyšší úrovně od 3.Q 1998. Na absolutním růstu počtu zaměstnaných osob se 
podílel dvěma třetinami růst počtu zaměstnanců a jednou třetinou růst počtu podnikatelů. 
V relativním vyjádření se počet zaměstnanců včetně členů produkčních družstev zvýšil 
o 1,3 % a k jeho růstu stejně jako v předchozím období přispěl zejména zpracovatelský 
průmysl (nárůst o 32,1 tis. zaměstnanců). To úzce souvisí s realizací přímých zahraničních 
investic a navazujících činností a s příznivým vývojem poptávky. Ke zvýšení počtu 
zaměstnanců ve službách přispěl zejména růst zaměstnanosti ve veřejné správě a zdravotní 
a sociální činnosti. Meziroční růst počtu zahraničních pracovníků v ČR se v průběhu roku 
2006 postupně zvolňoval, avšak v 1.Q 2007, pravděpodobně zejména vlivem příznivých 
klimatických podmínek, zrychlil na cca 27 %. Odhad podílu zahraničních pracovníků na 
pracovní síle činil v 1.Q 2007 3,6 %2. 
 
Míra obecné nezaměstnanosti dosáhla v 1.Q 2007 6,1 % (predikce 6,7 %) a počet 
nezaměstnaných byl nejnižší od 3.Q 1998. Na chybě v predikci míry obecné nezaměstnanosti 
se podílel souběh dílčích odchylek predikce od skutečnosti v počtu zaměstnaných (0,3 p.b. 
chyby v nezaměstnanosti) a nižší pracovní síly3 (0,3 p.b. chyby v nezaměstnanosti). Výrazný 
pokles obecné míry nezaměstnanosti v prvním čtvrtletí je překvapující z hlediska značného 
nárůstu diference mezi mírou registrované nezaměstnanosti založené na počtu dosažitelných 
uchazečů  podle metodiky MPSV (7,6 %) a obecnou nezaměstnaností podle metodiky VŠPS 
(6,1 %). Nárůst této diference není podle informací ČSÚ způsoben změnou metodiky, je jen 
výrazem odlišné metodiky obou statistik. Nelze vyloučit, že výrazný pokles obecné míry 
                                                 
2 Tento podíl není zcela přesný, protože je zkonstruován z rozdílných statistik. Údaje o počtu zahraničních  

pracovníků poskytuje MPSV a pracovní síla je získána z údajů VŠPS ČSÚ. 
3 Pracovní síla se v 1.Q 2007 v meziročním vyjádření snížila o 0,4 % a pokračoval tak její pokles z konce 

minulého roku, který nastal po 9 čtvrtletích  nepřetržitého růstu. 
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nezaměstnanosti je částečně způsoben i chybou měření 4. 
 
Míra registrované nezaměstnanosti celkem (tj. bez očištění o nedosažitelné uchazeče o práci) 
dosáhla ke konci dubna 7,3 %. Sezonně očištěná nezaměstnanost se snižuje zejména 
v důsledku pozitivně působícího souběhu nižšího počtu nově hlášených nezaměstnaných 
a pokračujícího růstu vyřazených uchazečů umístěním. Z vývoje Beveridgeovy křivky je 
patrné, že se nadále snižuje cyklická složka registrované nezaměstnanosti. Pro 2.Q 2007 je 
průměrná míra registrované nezaměstnanosti podle stávající prognózy 7,0 % a aktuální 
propočet naznačuje, že míra celkové registrované nezaměstnanosti by mohla být ještě 
o 0,1 p.b. nižší. 
  
Průměrná měsíční nominální mzda v průmyslu vzrostla v 1.Q 2007 o 7,7 %, což při vysokém 
růstu produktivity práce vedlo k poklesu NJMN o 1,7 % (za rok 2006 pokles o 2,9 %). Růst 
mezd v průmyslu tak není zdrojem inflačních tlaků. Ve stavebnictví se ve 4. čtvrtletí 2006 
zvýšila průměrná měsíční mzda o 13,1 % a NJMN zde poklesly o 12,1 %. Vzhledem k tomu, 
že průmysl se na celkové zaměstnanosti a tedy i mzdách podílí více než 40 % a aktuálně 
rychle rostoucí mzdy ve stavebnictví mají poměrně malou váhu na zaměstnanosti 
v podnikatelské sféře, lze očekávat, že se růst průměrné mzdy v podnikatelské sféře bude 
v prvním čtvrtletí pohybovat okolo 7,7 % (predikce ze 4. SZ  7,1 %). 
 
Zaměstnanci včetně členů produkčních 
družstev 
(mzr. změna v % pro celek a příspěvky 
v p.b. pro jednotlivé části) 
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průmyslu a stavebnictví 
(mzr. změny v %, predikce ze 4. SZ) 
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4  Nicméně udávaná statistická chyba obecné míry nezaměstnanosti podle VŠPS je +/- 3 promile.  
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2  Ekonomický růst a jeho složky 
 
Meziroční reálný růst v % Období Skutečnost 
Průmyslová výroba březen 2007 12,7 
Průmyslová výroba 1. Q 2007 12,4 
Stavební výroba březen 2006 26,4 
Stavební výroba 1. Q 2007 28,9 
Tržby v maloobchodě vč. motor. segm. březen 2006 10,5 
Tržby v maloobchodě vč. motor. segm. 1. Q 2007 9,4 
Tržby v tržních službách 1. Q 2007 4,3 
 

Dubnová prognóza předpokládá, že mezikvartální dynamika sezonně očištěného HDP se 
v 1.Q udrží na hodnotě 1,4 %, stejně jako v předchozích čtyřech čtvrtletích. Avšak nové 
údaje za 1.Q signalizují, že mezikvartální růst může dosáhnout 1,6 %, čemuž odpovídá 
meziroční růst HDP o 6,0 % (oproti 5,8 % ve 4. SZ). Vyšší růst reálného HDP indikují 
metody založené na předstihových a koincidenčních indikátorech, souhrnný indikátor 
důvěry5, stejně jako i vývoj některých výdajových složek. Vyšší ve srovnání s prognózou 
bude patrně růst spotřeby domácností, vývozu a dovozu. 
 
Ukazatele spotřeby domácností. Růst reálné spotřeby by mohl v 1.Q přesáhnout 6 %, 
zatímco prognóza předpokládá růst 5,6 %. Vyšší oproti prognóze mohou být finanční zdroje 
domácností, jak naznačují aktuální údaje o zaměstnanosti a růstu průměrné mzdy v průmyslu 
a stavebnictví. Rychlejší růst spotřebitelských výdajů zároveň signalizuje indikátor 
spotřebitelské důvěry (ČSÚ), když se jeho průměrná hodnota zvýšila ze 103,1 ve 4.Q na 
106,0 v 1.Q. Vysoký růst zaznamenaly i tržby v maloobchodě včetně motoristického 
segmentu, v 1.Q se zvýšily o 9,4 % (ve 4.Q o 6,6 %), v březnu dokonce o 10,5 %.   
 
Odhad čistého vývozu. Z kompletních předběžných měsíčních údajů obchodní bilance 
a bilance služeb (obojí v běžných cenách) a cen zahraničního obchodu za 1.Q je vlivem 
příznivějších směnných relací patrné riziko nižší úrovně kladného čistého vývozu okolo 
3 mld. Kč (10,9 mld. ve 4. SZ). Současně nové údaje indikují ve srovnání s prognózou mírně 
vyšší tempo růstu celkového vývozu i dovozu.    
 
Investice. Z hlediska členění dovozů podle užití se v 1.Q meziroční růst dovozu komodit pro 
investiční účely (v běžných cenách) dále mírně zrychlil na 25,8 % (z 23,3 % ve 4.Q). Růst 
fixních investic ve stálých cenách patrně dosáhne v 1.Q předpokládaných 7,8 %. 
 
Mírně vyšší růst HDP v 1.Q ve srovnání s dubnovou prognózou naznačují metody založené na 
předstihových a koincidenčních indikátorech, ukazatele průmyslové a stavební produkce. 
Objem průmyslové produkce se v 1.Q zvýšil meziročně o 12,4 % (ve 4.Q o 7,7 %), vysoký 
byl i růst objemu nových zakázek (11,6 % v 1.Q, určité zpomalení na 6,3 % bylo 
zaznamenáno v březnu). Stavební výroba v 1.Q meziročně vzrostla o 28,9 % (ve 4.Q 
o 10,1 %), zejména vlivem extrémně příznivých klimatických podmínek. Velmi vysoké jsou 
nadále orientační náklady nově povolených staveb, v 1.Q se zvýšily o 25,1 %, především 
                                                 
5  Souhrnný indikátor důvěry se z průměrné hodnoty 105,9 ve 4.Q zvýšil na 107,1 v 1.Q. V dubnu se souhrnný 

indikátor mírně snížil na 106,4, především v důsledku zhoršených očekávání spotřebitelů, zatímco sentiment 
v podnikatelské sféře zůstal zhruba na úrovni předchozích měsíců. Souhrnný indikátor důvěry dosahuje 
v posledních měsících historicky nejvyšších hodnot (od roku 1998, kdy je tento index publikován). V roce 
2006 byl průměrný souhrnný indikátor důvěry 104,2. V roce 2005 (tj. v bazickém období) dosáhl hodnoty 100. 
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vlivem mimořádného růstu o 76,3 % v březnu. Vysoký růst průmyslové a stavební produkce 
můžeme očekávat i v dalších měsících. Tržby v tržních službách6 v 1.Q meziročně vzrostly 
o 4,3 %, zatímco ve 4.Q se zvýšily o 3,3 %. 
 

 
3  Vývoj platební bilance7 
 
V 1. čtvrtletí 2007 skončil běžný účet platební bilance přebytkem (17,7 mld. Kč), který se 
meziročně zvýšil o necelých 11 mld. Kč. K jeho zlepšení (po čtyřech čtvrtletích meziročního 
zhoršování) významně přispěl příznivý vývoj výkonové bilance. Růst jejího přebytku byl 
především důsledkem zvýšení přebytku obchodní bilance a jen částečně i bilance služeb. 
Zlepšení obchodní bilance nebylo ani v 1. čtvrtletí 2007 plošné a bylo již tradičně především 
důsledkem pozitivního vývoje skupiny strojů a dopravních prostředků. V samotném březnu 
2007 přesáhl přebytek obchodu se stroji již 30 mld. Kč, což představovalo zatím jeho 
historicky nejvyšší měsíční úroveň. K příznivému vývoji zahraničního obchodu významně 
přispělo i meziroční zmírnění schodku skupiny minerálních paliv v důsledku poklesu ceny 
ropy a snížení naturálního dovozu zemního plynu. Bilance výnosů skončila v 1. čtvrtletí 
schodkem 17,4 mld. Kč, který se meziročně mírně snížil.  
 
12ti-měsíční klouzavé úhrny salda obchodní bilance na základě členění podle SITC (v mld. Kč) 
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V rámci finančního účtu dosáhla bilance přímých investic přebytku 31 mld. Kč, jehož 
meziroční zvýšení bylo výsledkem vyššího přílivu investic do základního kapitálu. Přebytek 
přímých investic tak výrazně působil ke zmírnění celkového schodku finančního účtu 
(26,9 mld. Kč), vzniklého v důsledku čistého odlivu portfoliových a ostatních investic. 
V údajích o vývoji pozic bankovního sektoru za 1. čtvrtletí 2007 lze pozorovat prudký růst 
                                                 
6 Tržní služby zahrnují činnosti v oblasti výpočetní techniky, ostatní podnikatelské činnosti a ostatní činnosti 

převážně osobního charakteru. 
7 Dne 7.6.2007 bude zveřejněna revize platební bilance za roky 2004 – 2006 (viz schůzka vedení ČSÚ a ČNB 

21.5.t.r.). Hlavním důvodem revize je přechod na jiný primární zdroj v oblasti obchodu službami 
(z označování bankovních transakcí pomocí platebních titulů na přímé zjišťování prováděné ČSÚ). Údaje za 
1.čtvrtletí 2007 budou již také založeny na tomto zdroji dat.  
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krátkodobých korunových aktiv bank vůči nerezidentům (zvýšení představuje téměř 
50 mld. Kč). Nerezidenti přitom tyto zdroje nevyužili na nákup tuzemských akcií ani 
dluhopisů. Jako možné vysvětlení využití těchto prostředků se proto nabízí nákup výše 
úročených cizoměnových aktiv (tzv. carry trade). Lze spekulovat především o maďarském 
forintu.    
 
Na základě předběžných měsíčních údajů za 1. čtvrtletí 2007 je patrné, že se běžný i finanční 
účet platební bilance vyvíjí celkově v souladu s predikcí ze 4. situační zprávy. Riziko 
nenaplnění predikce platební bilance je především spojeno s nejistotami ohledně způsobu 
financování fiskálního deficitu, resp. stanovení podílu zahraničních zdrojů na jeho 
financování. Zejména se to týká bilance portfoliových investic a nejasností ohledně 
zamýšlené emise vládních dluhopisů.     
 
Roční klouzavé úhrny komponent platební bilance (v mld. Kč) 
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Box: Hlavní trendy ve vývoji platební bilance  
 

Pro vývoj platební bilance ČR zůstávají určující změny salda výkonové bilance (v tom hlavně 
obchodní bilance), bilance výnosů a bilance přímých investic. Pro obchodní bilanci byl přitom ze 
střednědobého horizontu (po roce 2000) určující růst přebytku skupiny strojů, který byl významněji 
korigován pouze vývojem schodku skupiny minerálních paliv. Oscilace úhrnného schodku zbývajících 
osmi skupin byla již méně významná. 
  
Příznivý vývoj skupiny strojů je přímým důsledkem výrazného přílivu zahraničního kapitálu ve formě 
zahraničních přímých investic do vybraných proexportně orientovaných strojírenských oborů. 
Rozsáhlé toky investic do automobilového průmyslu patrné již v průběhu devadesátých let byly 
později následovány zejména výraznější investiční aktivitou v rámci oborů elektrotechnického 
průmyslu (hlavně výroba televizních obrazovek, počítačů). K příznivému vývoji bilance strojů 
v současnosti působí i celá řada dalších objemově méně významných proexportně orientovaných 
investic, realizovaných na základě prostého přesunu výrob ze starých členských zemí EU do ČR. Toky 
přímých investic do ostatních, nestrojírenských, odvětví průmyslu byly nižší. Stav přímých 
zahraničních investic v ČR v rámci strojírenských oborů dosáhl v závěru roku 2005 241 mld. Kč a na 
celkovém stavu přímých investic zpracovatelského průmyslu se podílel 42 %, podíl samotné výroby 
motorových vozidel přitom činil 24 %. Investiční proces v rámci automobilového průmyslu lze 
celkově charakterizovat jako pokračující expanzi, patrnou již od první poloviny devadesátých let. 
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Zatímco zahraniční investoři z vyspělých tržních ekonomik jsou motivováni především komparativní 
výhodou nižších nákladů práce, zahajování investic asijskými investory je vyvoláno také 
protekcionistickými opatřeními EU ve formě celních bariér na dovoz vybraných výrobků do EU.  
 
Koncem roku 2005 dosahoval podíl zpracovatelského průmyslu na celkovém stavu přímých 
zahraničních investic v ČR 38 %. Příznivé hospodářské výsledky průmyslu, významně 
ovlivněné růstem vývozu zboží, umožňují zahraničním vlastníkům generovat další reinvestice, resp. 
výplatu dividend. Obojí přitom působí k prohlubování schodku bilance výnosů. Přestože se 
s výjimkou Budvaru další významné prodeje průmyslových podniků do rukou nerezidentů v současné 
době neočekávají, vzhledem k probíhajícím a očekávaným investicím, zejména ve strojírenských 
oborech, předpokládáme, že se hodnota vyplacených dividend nerezidentům bude ve střednědobém 
horizontu dále mírně zvyšovat. V roce 2005 dosáhla výše vyplacených dividend nerezidentům v oboru 
výroba motorových vozidel zatím jen 7,6 mld. Kč, tedy stejně jako v případě exportně méně 
významně orientovaného potravinářského průmyslu (včetně zpracování tabáku) nebo výroby ostatních 
nekovových minerálních výrobků. Rovněž hodnota vyplacených dividend nerezidentům ostatních 
strojírenských oborů byla v úhrnu poměrně nízká (4,7 mld. Kč). V souvislosti s fází investičního cyklu 
je proto třeba počítat s jejím postupným nárůstem. V roce 2005 se dividendy zpracovatelského 
průmyslu na celkové hodnotě vyplacených dividend nerezidentům podílely 49 %. Zbytek souvisel 
zejména s výplatou dividend v rámci služeb. Příznivé hospodářské výsledky sektoru služeb se však 
prozatím v rámci bilance služeb výrazněji nepromítly a lze předpokládat, že i v budoucnu budou 
v převážné míře spojeny s uspokojováním domácí poptávky.  
 
 
 
4   Spotřebitelské ceny a ostatní cenové okruhy 
 
 4.1  Spotřebitelské ceny  

Období      meziměsíčně v %       meziročně v % dopad odchylky u mzr.
predikce 4.SZ skutečnost predikce 4.SZ skutečnost v p.b. do inflace

Index spotřebitelských cen 0,3 0,7 2,1 2,5 0,37
Regulované ceny   duben 2007 0,2 0,6 4,3 4,7 0,08
Primární dopady změn daní v nereg. cenách v p.b. 0,04 0,12 0,25 0,33 0,08
Čistá inflace 0,3 0,6 1,4 1,7 0,21
Ceny potravin, nápoje, tabák - čisté 0,4 1,0 3,5 4,1 0,15
Korigovaná inflace bez PH 0,0 0,1 0,7 0,8 0,07
Ceny pohonných hmot - čisté 4,5 4,3 -3,5 -3,7 -0,01
                           U regulovaných cen je zdánlivá nelogičnost mezi chybou predikce a dopadem této chyby do inflace způsobena aktualizací spotřebního koše.  

 

Celková meziroční inflace v dubnu byla vyšší o 0,4 p.b. oproti dubnové prognóze. 
Největší část odchylky byla způsobena poměrně kolísavým vývojem cen ovoce 
a zeleniny. Chyba v predikci cen potravin však může být částečně vykompenzována 
opačným pohybem cen potravin v květnu, což naznačují i týdenní šetření cen potravin. 
Dále došlo k jinému načasování dopadů změn nepřímých daní u cigaret a růstu 
regulovaného nájemného a k jednorázové chybě dané neočekávaně vysokým růstem 
regulovaných cen léčiv. Nyní aktualizovaná prognóza mzr. růstu regulovaných cen 
v roce 2007 by byla jen mírně vyšší se setinovými dopady do inflace oproti dubnové 
prognóze. Predikce celkových dopadů změn daní v roce 2007 by se kromě odlišného 
načasování nezměnila, v roce 2008 by byla mírně snížena.  
 
Mírná proinflační rizika stávající prognózy pro nejbližší měsíce však plynou z nově  
publikovaných hodnot o vývoji reálné ekonomiky a z vývoje některých exogenních veličin. 
Kurz Kč k euru je nepatrně depreciovanější oproti scénáři (kurz k dolaru je naopak 
apreciovanější). Nové údaje z trhu práce ukazují na vyšší pokles nezaměstnanosti, vyšší růst 
zaměstnanosti a rychlejší růst mezd. Toto a další informace následně implikují vyšší růst 
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spotřeby domácností i vyšší růst HDP ve srovnání s predikcí ze 4. SZ. Rychlejší je i růst cen 
ropy.  

Meziroční růst jednotlivých skupin cen (kromě regul. cen vše očištěno o vliv změn daní) 
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Rizika (změny) krátkodobé predikce oproti 4. SZ 2007 u jednotlivých částí inflace 
 
Odchylka v predikci růstu regulovaných cen byla způsobena především neočekávaně velkým 
růstem doplatků za předepisované léky (o 12,3 %)8. Dále v dubnu došlo k  růstu regulovaného 
nájemného v jiné výši (0,9 %), než jsme očekávali (zhruba stagnace). Zde se ale jedná jen 
o jiné načasování. Predikce celkového růstu regulovaného nájemného v roce 2007 se tímto 
nemění. Aktualizace celkové predikce regulovaných cen vede ke zvýšení predikce jejich 
meziročního růstu v roce 2007 pouze o 0,2 p.b. Za hlavní nejistotu predikce považujeme 
budoucí vývoj cen zemního plynu v souvislosti s vyšším výhledem vývoje cen ropy. 
 
V oblasti dopadů změn nepřímých daní došlo v dubnu 2007 k očekávanému zvýšení cen 
cigaret z titulu zvýšení spotřebních daní od 1. 4. 2006. Zároveň se v cenách již projevilo 
i zvýšení daní platné od 1. 3. 2007. Výrobci a dodavatelé cigaret tedy nejméně z části dodrželi 
závazek, že omezí předzásobování cigaretami. V predikci ve 4. SZ jsme odhadovali, že letošní 
zvýšení cen cigaret se projeví až v květnu 2007. Nenaplnění predikce načasování však nemá 
vliv na predikci celkových dopadů změn daní, v dalších měsících budou dopady menší 
o dubnovou odchylku od prognózy. Na základě dostupného návrhu zákona (který nebyl 
v době zpracování 4. SZ k dispozici) byla aktualizována predikce dopadů zvýšení spotřebních 
daní u cigaret od ledna 2008. Predikce je snížena o 0,05 p.b. (aktuální predikce je 0,35 p.b., ve 
4. SZ bylo 0,40 p.b.). 
 
Ceny pohonných hmot vzrostly v dubnu meziměsíčně o 4,3 % (predikce předpokládala 
4,5 %). Aktuální světové ceny ropy a benzínů jsou ale vyšší, než předpokládaly scénáře 4. SZ, 
a směrem nahoru byly posunuty i predikce v Consensus Forecasts. Proinflační rizika predikce 
z toho plynoucí potvrzují i týdenní šetření cen pohonných hmot, která ukazují na jejich mzm. 
růst v květnu o 3,6 %, přičemž predikce ve 4. SZ je -0,6 %. 
 
Vývoj cen potravin (bez vlivu daní) byl v dubnu nad prognózou (4,1 % meziročně proti 
3,5 % ve 4. SZ). Růst cen potravin v dubnu byl zapříčiněn zejména vyšším meziměsíčním 
růstem cen zeleniny a ovoce. Z týdenních šetření vyplývá, že by tato odchylka měla být 
v květnu alespoň z části kompenzována (ceny zeleniny a ovoce by měly zpětně výrazně 
klesnout a celkově v květnu očekáváme zhruba stagnaci cen, zatímco prognóza předpokládá 
                                                 
8 Komplikovanost vyhlášek v oblasti zdravotnictví týkajících se doplatků za léky znesnadňuje odhad jejich 

dopadu do inflace, krom toho ČSÚ provedl (v návaznosti na  změnu vyhlášky) v dubnu váhovou revizi 
u jednotlivých položek regulovaných cen léčiv v rámci spotřebního koše. 
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růst o 0,4 %). Predikce cen zemědělských výrobců ze 4. SZ se v dubnu naplnila. Rizika 
predikce potravin ze 4. SZ jsou tedy v horizontu několika příštích měsíců jen mírně 
proinflační.  
 
Korigovaná inflace bez PH byla v dubnu o 0,1 p.b. vyšší než stávající prognóza. Proinflační 
rizika plynou hlavně z odchylek vývoje indikátorů inflace vůči dubnové prognóze. Oproti 
předpokladům bude pravděpodobně vyšší vývoj mezd a z toho odvozený růst domácí 
spotřebitelské poptávky, což naznačují i poslední údaje o spotřebitelském sentimentu 
a o tržbách v maloobchodě. Analýza vývoje korigované inflace bez PH potvrzuje její 
urychlování, tak jak to předpokládá i 4. SZ. Zmírnil se dlouholetý trvalý meziroční pokles cen 
obchodovatelných ostatních komodit bez PH a současně rovněž mírně zrychluje meziroční 
růst neobchodovatelných ostatních komodit. 
 
Minulý vývoj a predikce meziroční inflace (v %) 
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4.2 Ostatní cenové okruhy 
 

  

S k u tečn o st

za  1 . č tv r tle tí 2 0 0 6
C e n y  p rům yslo v ýc h  v ýro b ců   4 /0 7 3 .4  2 ) 3 .7 3 .2

C e n y  z e m ěd ě lsk ýc h  v ýro b ců   4 /0 7 9 .4  2 ) 1 2 .5 1 2 .9
D o v o z n í c e n y   3 /0 7 -2 .0  1 ) -1 .8 -1 .7

1 ) p rům ě r  za  1 . č tv r tle tí 2 0 0 7
2 ) p rům ě r  za  2 . č tv r tle tí 2 0 0 7

M e z iro čn í z m ěn y  v  % O b d o b í S c é n á ř / 
p re d ik c e

S k u tečn o st

 
 
Ostatní cenové okruhy v souhrnu indikují neutrální až mírně proinflační rizika dubnové 
prognózy. Vývoj dovozních cen za první čtvrtletí a vývoj cen zemědělských výrobců 
v dubnu byl zhruba v souladu s dubnovou prognózou. Vývoj cen průmyslových výrobců 
byl v dubnu mírně vyšší oproti prognóze, a to díky vyšším cenám výrobků z ropy. 
 
V meziročním srovnání dovozní ceny v březnu podle očekávání klesaly, a to o 1,8 %. 
Nejhlubší pokles byl zaznamenán u cen nerostných paliv (-7,6 %),  celkový index dovozních 
cen byl ale stále nejvíce ovlivněn poklesem cen u skupiny strojů. Z významnějších skupin 
naopak nejrychleji rostly ceny tržních výrobků tříděných podle materiálu (4,5 %). Za celé 
1. čtvrtletí 2007 se dovozní ceny meziročně snížily o 1,7 %. Ceny průmyslových výrobců se 
v dubnu meziročně zvýšily o 3,7 %. Nejvíce se zvýšily ceny v odvětvích základních kovů, 
hutních a kovodělných výrobků (o 8,2 %), elektřiny, plynu a vody (o 7,2 %). Ceny se snížily 
jen v odvětví dopravních prostředků (o 1,4 %) a v odvětví koksu a rafinérských ropných 
výrobků (o 1,1 %). 
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Dovozní ceny (mzr. v %, resp. příspěvky 
v p.b.) 

Ceny průmyslových výrobců (mzr. v %, 
resp. příspěvky v p.b.) 
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Ceny zemědělských výrobců v dubnu byly vyšší o 12,5 % (v březnu o 15 %), v jejich rámci 
vzrostly ceny rostlinných výrobků o 30,6 % (zejména v důsledku vyšších cen brambor 
o 68,0 % a obilovin o 37,9 %). Naproti tomu ceny živočišných výrobků podle očekávání stále 
meziročně klesaly a to o 3,8 %, přičemž pokles cen byl zaznamenán téměř u všech položek 
živočišné výroby. Postupné zpomalování meziročního růstu cen zemědělských výrobců 
a výrazně odlišný vývoj u cen živočišných a rostlinných produktů odpovídá dubnové 
prognóze. 
 
Ceny zemědělských výrobců (mzr. v %) 
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5  Peníze a úvěry 
 

Peníze 
 
Meziroční růst peněžního agregátu M2 se v březnu 2007 pohyboval na úrovni 10,6 %, stejně 
jako v předchozím měsíci. V celém 1.Q 2007 se růst M2 v průměru oproti závěru roku 2006 
dále zvýšil a byl mírně nad prognózou ze 4. SZ 2007. To potvrzuje pokračování vysokého 
růstu hrubého domácího produktu. Růst M2 ovlivňovala nízká hladina úrokových sazeb, 
přičemž se v něm promítala zejména dynamika úvěrů podnikům a domácnostem, zatímco 
zvýšení čistého úvěru vládě bylo méně významné. Peněžní zásoba rostla i v březnu nadále 
rychleji než dlouhodobá rovnovážná poptávka po penězích (9,3 %). To naznačuje možnost 
jejího mírně proinflačního působení ve střednědobém horizontu. Ve 2.Q 2007 by měl růst 
peněžní zásoby zpomalit na 9,6 % a na této úrovni by měl přetrvávat do konce letošního roku. 
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Podle aktuálních údajů za 1.Q 2007 se oproti 4. SZ dále zvýšily peněžní převis i nominální 
a reálné peněžní mezery, přičemž nominální peněžní mezera se pohybovala v kladných 
hodnotách. To rovněž  naznačuje možné proinflační tlaky ve středním období.   
 
Pohled do struktury peněžního agregátu M2 v březnu ukazuje na zpomalení růstu M1          
o 0,8 p.b. na 14,1 % a naopak na pokračující akceleraci dynamiky kvazi-peněz o 1 p.b.         
na 6,5 %9. Příspěvek M1 k růstu M2 však zůstal významný (70 %). V rámci kvazi-peněz dále 
rostly krátkodobé vklady s dohodnutou splatností do dvou let a vklady s výpovědní lhůtou do 
tří měsíců, a to u domácností, nefinančních podniků i u finančních neměnových institucí. 
K meziročnímu růstu M2 přispívaly vklady domácností z 56 %, vklady nefinančních podniků 
z 28 % a vklady finančních neměnových institucí z 16 %.    

Peněžní agregáty M1 a M2 
(měsíční údaje, mzr. změny v %) 

Struktura peněžních agregátů 
(průměry za čtvrtletí a stavy ke konci měsíce, 
mzr. změny v %)                                                
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Podíl na 
M2 v % 

3/07
M1 16,5 15,2 14,4 14,9 14,1 55,8
   Oběživo 11,4 11,4 12,1 12,1 12,6 13,5
   Jednodenní vklady 18,2 16,4 15,2 15,7 14,6 42,3
M2-M1 (kvazi-peníze) 0,6 2,8 5,7 5,5 6,5 44,2
   Vklady s dohod. splatností -4,9 -2,5 2,3 1,5 3,9 31,9
   Vklady s výpovědní lhůtou 19,3 19,5 18,7 18,6 19,1 12,0
   Repo operace 5,4 8,0 8,0 -19,0 -56,4 0,3
M2 9,0 9,6 10,5 10,6 10,6 100,0

 
 

 

Úvěry 
Meziroční růst úvěrů se v březnu 2007 zvýšil oproti předchozímu měsíci o 0,5 p.b. na 20,8 %. 
Přispěly k tomu úvěry podnikům10 i domácnostem. Poměrně vysoký růst úvěrů odrážel   
nízkou hladinu úrokových sazeb a robustní ekonomický růst.  
 
Úvěry nefinančním podnikům se meziročně zvýšily o 19,4 %. Rychlé tempo růstu 
dlouhodobých úvěrů (28,2 %) bylo v souladu s růstem hrubé tvorby fixního kapitálu. Zhruba 
98 % objemu nových úvěrů nefinančním podnikům má úrokovou sazbu, která je pohyblivá či 
fixovaná do jednoho roku, a je tudíž značně citlivá na změny sazeb s dopadem do bilancí 
podniků. Dluhová zátěž podniků se 100 a více zaměstnanci úrokovými náklady (vyjádřená 
podílem úrokových nákladů na hospodářském výsledku před zdaněním) činila v roce 2006  
8,7 %. Nejvyšší dluhová zátěž je zejména v odvětví ubytování a stravování a v odvětví 
obchodu, kde lze tudíž předpokládat největší dopady budoucího zvýšení úrokových sazeb. 
Naopak nejnižší dopady do zisku by měly být v odvětvích energetiky a stavebnictví (viz 
Příloha 9 ze 4. SZ 2007 Financování nefinančních podniků).  
 
Meziroční růst úvěrů domácnostem v březnu pokračoval v dalším pozvolném zrychlování 
a dosáhl hodnoty 30,5 %. K vyššímu růstu úvěrů domácnostem přispívaly úvěry na bydlení 
i spotřebitelské úvěry. Meziroční dynamika úvěrů na bydlení dosáhla 32,7 % 

                                                 
9    Únorové údaje o struktuře peněžní zásoby byly v březnu 2007 upraveny ve směru méně výrazného snížení 

růstu jednodenních vkladů v rámci M1 a nižšího růstu vkladů s dohodnutou splatností v rámci kvazi-peněz.  
10    Úvěry podnikům zahrnují úvěry nefinančním podnikům a finančním neměnovým institucím.     
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a spotřebitelských úvěrů 24,4 %.11 Ve vyšším růstu úvěrů se mimo jiné projevovala nižší 
hladina úrokových sazeb. Úrokové sazby z nových úvěrů na bydlení v březnu poklesly 
o 0,1 p.b. na 4,5 %. Od poloviny loňského roku se spready mezi sazbami s delšími (nad jeden 
rok) a kratšími fixacemi snížily, což se projevilo růstem podílu objemu nových úvěrů na 
bydlení s delšími fixacemi na cca 70 %. Růst úvěrů na bydlení byl též v souladu s oživením 
trhu nemovitostí a se zrychlením dynamiky reálného hrubého disponibilního důchodu 
pozitivně působícího na dostupnost úvěrů. Ve vyšším růstu spotřebitelských úvěrů se 
projevovala relativně vysoká spotřebitelská poptávka domácností doprovázená zvyšováním 
inflace a pokles úrokové sazby z nových úvěrů o 0,2 p.b. na 12 %.  
 
 
Box: Dopad očekávaného zvýšení úrokových sazeb do bilancí domácností 
 

Růst úrokových sazeb v rozsahu prognózy ze 4. SZ 2007 se u domácností projeví zvýšením úrokových 
nákladů i výnosů. U domácností celkem dle národních účtů tohoto sektoru za rok 2006 jsou úrokové 
výnosy vyšší než úrokové náklady. Pokud by se v horizontu prognózy zvýšila úroková sazba z nových 
úvěrů zhruba o pětinu, tak by růst dluhové zátěže domácností (poměr úrokových nákladů k hrubému 
disponibilnímu důchodu, který činí 1,6 %) mohl ceteris paribus snížit hrubý disponibilní důchod, 
a tímto kanálem i spotřebu o cca 0,3 – 0,4 p.b. Zvýšení sazeb by se v bilancích domácností ovšem 
projevilo i v růstu úrokových výnosů z vkladů (2,3 % z hrubého disponibilního důchodu v roce 2006), 
což by za předpokladu stejného zvýšení úrokové sazby z úvěrů jako z vkladů vedlo naopak ke zvýšení 
hrubého disponibilního důchodu o cca 0,4 p.b. To indikuje, že celkový netto efekt zvýšení úrokových 
sazeb do hrubého disponibilního důchodu a z tohoto titulu do spotřeby bude omezený.  
 

V realitě bude dopad zvýšení úrokových sazeb do hrubého disponibilního důchodu a do spotřeby 
záviset nad rámec výše uvedeného propočtu i na reakci bank, na struktuře úvěrů a na příjmovém 
a věkovém složení domácností. Při zvyšování základní měnověpolitické úrokové sazby obvykle 
dochází ke slabší reakci bank u sazeb z vkladů než z úvěrů. U úvěrů na bydlení s delšími fixacemi je 
sice zvýšení sazeb částečně již započítáno, ale přesto vyšší než očekávané zvýšení sazeb může náklady 
na financování bydlení zvýšit. Rozdílné dopady lze předpokládat dle věkové a příjmové struktury 
domácností. Mladší generace jsou v souhrnu spíše deficitní (úrokové náklady převyšují výnosy), 
zatímco starší generace spíše přebytkové a navíc domácnosti s nižšími příjmy se vyznačují výrazně 
nižší mírou úspor oproti domácnostem s vyššími příjmy, což je činí více citlivými na jakékoliv pohyby 
úrokových sazeb. Z tohoto pohledu lze očekávat výraznější dopady zvýšení úrokových sazeb do 
bilancí mladších domácností a domácností s nižšími příjmy.      
 

Úroková sazba z nově poskytnutých úvěrů v březnu 2007 mírně poklesla a dosáhla úrovně 
6 %. V celém 1.Q 2007 byla v souladu s prognózou ze 4. SZ 2007. Úroková sazba z nových 
úvěrů nefinančním podnikům činila 4,4 % a z nových úvěrů domácnostem 10,6 %.

                                                 
11 Úvěry od MFI představují podstatnou část celkové zadluženosti domácností. Údaje o úvěrech od 

nebankovních institucí za 1.Q 2007 zatím nejsou k dispozici.  
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V.  NAPLŇOVÁNÍ PROGNÓZY V MĚNOVÝCH PODMÍNKÁCH                   
 

1  Domácí úrokové sazby a úrokový diferenciál 
 
Úrokové sazby se během dubna a na počátku května zvýšily cca o 0,2 až 0,3 p.b. podle 
jednotlivých splatností. K hlavním faktorům patřila komunikace ČNB, pokračující růst sazeb 
na zahraničních trzích (především v eurozóně), mírně slabší koruna a zveřejněné údaje  
o dubnové inflaci. Účastníci trhu posunuli svá očekávání směrem k dřívějšímu zvýšení sazeb, 
což potvrdil i rychlý průzkum Reuters mezi analytiky ze dne 10.5.  Podle něj 14 analytiků 
z 19 dotazovaných očekává zvýšení sazeb ČNB ještě do konce 2.Q 2007. Nervozita na 
peněžním trhu před blížícím se květnovým zasedáním BR se projevila ve zvýšené volatilitě 
nejkratších splatností. Tržní trajektorie sazeb 3M PRIBOR se v celém horizontu pohybuje 
těsně pod trajektorií sazeb konzistentní s aktuální prognózou.  
 
Výnosová křivka peněžního trhu má pozitivní sklon: průměrný spread 1R PRIBOR – 
3M PRIBOR za 2.Q 2007 (do 23.5.) činil +0,3 p.b. Aktuální prognóza předpokládá spread 
+0,2 p.b. Hodnota 3M PRIBORu se v dosavadním průběhu 2.Q 2007 pohybovala mírně pod 
úrovní předpokládanou základním scénářem prognózy, 1R PRIBOR v průměru odpovídal 
prognóze. 
 
Klientské úrokové sazby v březnu stagnovaly. Průměrná sazba z nově poskytnutých úvěrů 
činila 6,0 %, sazba z termínovaných vkladů 2,1 %. Klientské úrokové sazby z nových úvěrů  
v reálném vyjádření z pohledu ex post dosahují 4,1 %, z pohledu ex ante 2,7 %. 
 
 
2  Devizový kurz 
 
V průběhu dubna a druhé květnové dekády přešel mírný apreciační trend kurzu CZK/EUR, 
patrný v předchozím měsíci, v tendenci k mírnému oslabování. V dubnu meziměsíčně 
nominální kurz ještě o 0,2 % posílil a jeho průměrná měsíční úroveň představovala 
28,0 CZK/EUR. V první a druhé dekádě května pak koruna oslabila zhruba na úroveň 
28,2 CZK/EUR. V dosavadním průběhu 2. čtvrtletí dosáhl kurz průměrné hodnoty  
cca 28,1 CZK/EUR a jeho odchylka od referenčního scénáře (expertní predikce pro 2.Q) pro 
4. situační zprávu (28,00 CZK/EUR) činila jen 0,3 %. Predikce ČNB pro 2.Q se jeví jako 
nevychýlená vzhledem k aktuální predikci MF ČR (27,90 CZK/EUR), Evropské komise 
(27,98 CZK/EUR), Eastern Europe Consensus Forecasts (koncem června 28,12 CZK/EUR), 
Global Insight (28,15 CZK/EUR) i IOFT (1 měsíc 27,99 CZK/EUR).     
 
Vývoj nominálního devizového kurzu CZK/EUR 
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Nevýrazné posílení koruny v první dubnové dekádě mělo souvislost s potvrzením ratingu 
dlouhodobých závazků ČR v cizích měnách na stupni „A“ agenturou Fitch. Následné 
oslabování CZK bylo zejména spojeno se zájmem o prodej koruny v souvislosti s výplatou 
dividend a dále pak v květnu s přivíráním dlouhých pozic před zasedáním Fedu, ECB a BoE. 
Jednotlivé měny středoevropského regionu se přitom vyvíjely značně diferencovaně.  

 
 
3  Měnové podmínky 
 
Hodnocení dosavadního vývoje 
 
Následující tabulka obsahuje srovnání základního scénáře prognózy v oblasti veličin 
určujících nominální měnové podmínky s jejich skutečným vývojem v průběhu  
2.Q 2007. Kurz koruny je v průměru oproti prognóze nepatrně slabší. Tuzemské sazby 
PRIBOR téměř odpovídají předpokladům prognózy, zahraniční úroková sazba 1R Euribor se 
pohybuje na mírně vyšší úrovni.  
 
Srovnání nominálních úrokových sazeb a kurzu: prognóza a skutečnost 
 2.Q 2007  

– základní scénář 
2.Q 2007  

– skutečnost 
23.5.  

– skutečnost 
3M PRIBOR** 2,8 2,7* 2,8 
1R PRIBOR 3,0 3,0* 3,2 
Nově poskytnuté úvěry  6,0 6,0***  
1R Euribor 4,1 4,3* 4,4 
Kurz – CZK/EUR 28,00 28,09* 28,25 
*

        průměr za čtvrtletí do 23.5.2007 
**   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 je úroková složka reálných měnových podmínek neutrální, kurzová 
složka je mírně uvolněná. Celkové reálné měnové podmínky jsou v dosavadním průběhu 
2.Q 2007 neutrální až mírně uvolněné. Vůči prognóze ze 4. SZ jde celková odchylka 
skutečných reálných měnových podmínek v dosavadním průběhu 2.Q 2007 ve směru 
uvolněnějšího působení v rozsahu 0,1 p.b. 
 

Implikace pro měnovou politiku 
 
V této části je komentována pozice bodu „Domácí nominální měnové podmínky“, který  
v Grafu rizik inflační prognózy ohodnocuje celkový dopad domácích nominálních měnových 
podmínek pro budoucí měnovou politiku. Nominální měnový kurz koruny vůči euru je  
v průměru za 2.Q 2007 nepatrně slabší než prognóza, tuzemské úrokové sazby téměř 
odpovídají předpokladům prognózy. Celkově příslušný bod v GRIPu implikuje riziko mírně 
vyšších nominálních úrokových sazeb a inflace.   
 


























