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I. SHRNUTÍ 
 
1  Graf rizik inflační prognózy (GRIP) a výsledná bilance rizik prognóz 
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Exog. velič . - ropa, kurz EUR/USD
Exog. velič . - eurozóna, 1R Euribor
Fiskální impuls
Počáteční podmínky
Inflace
Domácí nominální měnové podmínky

 
 
Výsledky modelových simulací zachycených v GRIPu ukazují na proinflační bilanci 
rizik makroekonomické prognózy ze 4. SZ 2007. Tímto směrem bilanci rizik vychylují 
především nové informace o rychlejším růstu mezd a HDP v prvním čtvrtletí letošního 
roku spolu s vyšším očekávaným růstem ekonomické aktivity a úrokových sazeb 
v eurozóně. Mírné proinflační riziko představuje i dosavadní vývoj domácí inflace 
a nominálního měnového kurzu CZK/EUR. Ostatní rizika nad rámec provedené 
simulace GRIPu vesměs naznačují další kumulaci dílčích proinflační signálů. Neobjevila 
se žádná nová informace jdoucí protiinflačním směrem. V souhrnu tak hodnotíme 
celková rizika dubnové prognózy jako proinflační. 
 
Aktualizovaná tržní data znamenají proti 5. SZ i aktuální prognóze vyšší dlouhodobější 
výhled dolarových cen ropy Brent (o cca 10 %). V případě benzínů na burzách ARA zůstávají 
vyšší ceny oproti aktuální  prognóze přibližně na úrovni květnových rozdílů (od cca 15 % 
v letošním roce k cca 9 % v roce 2008). Odchylka předpovědi kurzu USD/EUR v letošním 
i příštím roce se podle červnové předpovědi Consensus Forecasts oproti květnu nezměnila 
a činí cca 2,0 % ve směru slabšího dolaru. Tomu odpovídá poloha příslušného bodu v GRIPu  
poblíž průsečíků os. 
 
V rámci ukazatelů zahraničního ekonomického vývoje (bod „Exogenní veličiny – eurozóna, 
1R Euribor“) zaznamenáváme podle CF06 oproti původním předpokladům opětovné zvýšení 
výhledu vývoje zahraniční ekonomické aktivity měřené efektivním růstem HDP v eurozóně  
o cca 0,8 p.b. na počátku roku 2007 s tím, že rozdíl postupně klesá a v roce 2008 dosahuje cca 
0,3 p.b. (podobně jako v CF05). Výhled efektivní inflace v eurozóně se v letech 2007 i 2008 
proti předpokladům dubnové prognózy změnil jen nepatrně. Výhled sazeb Euribor se v červnu 
posunul opět vzhůru. Proti základnímu scénáři prognózy je výše; v roce 2007 o cca 0,3 p.b., 
v  roce 2008 o 0,7 p.b., což zvyšuje úrokový diferenciál vůči koruně. Z toho plyne poloha 
příslušného bodu v GRIPu ukazující na riziko mírně vyšší inflace a zejména vyšších 
domácích úrokových sazeb.  
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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. 
 
Meziroční růst HDP v prvním čtvrtletí 2007 činil 6,1 % (o 0,3 p.b více než dubnová 
prognóza). Současně byla provedena revize časových řad za období 2004 – 2006 představující 
zvýšení temp růstu HDP v jednotlivých letech o 0,3 – 0,4 p.b. Ve srovnání s prognózou  rostla 
v 1.Q 2007 rychleji zejména spotřeba domácností. Vyšší byly z důvodu vyšší poptávky 
dovozy, které vedly k nižšímu kladnému čistému vývozu ve srovnání s prognózou. Hrubá 
tvorba kapitálu se v souhrnu vyvíjela ve shodě s dubnovou prognózou. Údaje o rychlejším 
vývoji ekonomické aktivity nacházejí odraz i v údajích o trhu práce, kde došlo na počátku 
letošního roku k rychlejšímu růstu zaměstnanosti a výraznějšímu poklesu nezaměstnanosti. 
Nově publikované údaje o růstu mezd v podnikatelské sféře za první čtvrtletí (8,3 %) byly 
rovněž vyšší ve srovnání s dubnovou prognózou, což v souhrnu představuje riziko jdoucí 
proinflačním směrem. Nejnovější údaje o vývoji mezd ve vybraných odvětvích, registrované 
nezaměstnanosti, objemech průmyslové výroby a stavební produkce spolu s dalšími 
předstihovými indikátory  naznačují, že dynamika tempa růstu HDP z počátku letošního roku 
by mohla být zachována i ve druhém čtvrtletí. Celkově se příslušný bod v simulaci GRIPu 
(„Počáteční podmínky“) nachází v pravém horním kvadrantu, a implikuje tak riziko vyšších 
úrokových sazeb i inflace. 
 
Vývoj celkové meziroční inflace za květen 2007 (2,4 % mzr.) byl nad stávající prognózou, 
(1,9 % mzr.). Největší odchylka ve vývoji inflace jde na vrub vývoje cen pohonných hmot. 
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 celkové přehodnocení růstu regulovaných cen a daní je zanedbatelné. Mírná 
proinflační odchylka od dubnové prognózy byla rovněž zaznamenána u korigované inflace 
bez pohonných hmot a potravin. Bod „Inflace“ tak v simulaci GRIPu představuje riziko ve 
smyslu nepatrně vyšší inflace na horizontu měnové politiky a vyšších budoucích úrokových 
sazeb.   
 
Nominální měnový kurz koruny vůči euru je v dosavadním průměru za 2.Q 2007 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. Aktuální vývoj měnového kurzu  tato rizika dále umocňuje. 
 
 
 
2  Prognózy ostatních institucí 
V červnu 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 15.6.) a Foreign Exchange Consensus Forecast (FECF, 
uzávěrka 11.6.). Při srovnání prognóz HDP, mezd a úrokových sazeb vycházíme také 
z Eastern Europe Consensus Forecasts (EECF, uzávěrka 21.5.).  
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Srovnání prognóz ČNB s externími prognózami 

rok 2007 rok 2008
IOFT EECF ČNB IOFT EECF

 3/07 4.8 5.0 4.6 4.7
 4/07 4.8 5.3 4.7
 5/07 5.1 5.2 4.6 4.8
 6/07 5.5 4.7

rok 2007 rok 2008
IOFT EECF ČNB IOFT EECF

 3/07 6.6 6.5 6.5 6.5
 4/07 6.7 7.1 6.5
 5/07 6.9 6.8 6.6 6.8
 6/07 7.5 7.1

horizont 1R
FECF ČNB IOFT FECF

 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
 6/07 28.2 27.3 27.7

horizont 3R
IOFT podniky domácnosti IOFT podniky domácnosti

 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
 6/07 3.2 2.5

horizont 1R
IOFT EECF ČNB IOFT

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

 3/07 3.1 3.1 3.4
 4/07 3.7 (2Q08) 3.1 3.8 3.4
 5/07 3.3 3.3 3.6
 6/07 3.5 3.8

mzdy         
(%) ČNB

ČNB
3M PRIBOR

inflace        
(%)

úrokové sazby 
(%)

3.8
3.7

horizont 1R

3.3
3.5

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. 
 

Analytici dále zvýšili své prognózy růstu HDP a mezd v letošním i příštím roce. Očekávaná 
úroveň kurzu CZK/EUR se sice mírně posunula ke slabším hodnotám, přesto v ročním 
horizontu analytici očekávají ve srovnání se základním scénářem prognózy apreciovanější 
kurz o cca 2,0 % (v rámci šetření IOFT), resp. o cca 0,8 % (v rámci šetření FECF). Inflační 
očekávání zůstala nezměněna v obou sledovaných horizontech. Prognóza úrokových sazeb 
se mírně zvýšila. Odhady úrovně repo sazby v horizontu 1R se pohybují v rozmezí 3,25 – 
4,00 %. Dva analytici z jedenácti předpokládají další zpřísnění měnové politiky již na 
červnovém zasedání BR ČNB.  
 
Z následujícího grafu je patrné, že očekávané tržní 3M sazby se v celém horizontu pohybují 
mírně nad trajektorií sazeb konzistentní se základním scénářem dubnové prognózy. Analytici 
v rámci průzkumu IOFT očekávají, že ČNB bude zvyšovat své základní sazby pomalejším 
tempem. 
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Srovnání FRA a implikovaných sazeb s trajektorií sazeb konzistentních se základním 
scénářem (v %) 

2.5

2.8

3.1

3.4

3.7

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 20.6.2007 
** kótované sazby FRA; průměrné hodnoty za 10 posledních obchodních dní k 20.6.2007 
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3  Přehledová tabulka nově publikovaných údajů  
 

          meziročně v %
predikce ze 4. SZ skutečnost

Hrubý domácí produkt I/07 5.8 6.1
Výdaje domácností na konečnou spotřebu I/07 5.6 6.7
Výdaje vlády na konečnou spotřebu I/07 0.5 0.4
Tvorba hrubého fixního kapitálu I/07 7.8 1.5
Změna stavu zásob a cenností (mld. Kč, s.c.) I/07 16.3 39.2
Vývoz zboží a služeb I/07 13.6 14.6
Dovoz zboží a služeb I/07 13.4 16.5

Vývoz zboží duben 2007  . 19.7
Dovoz zboží duben 2007  . 16.8
Obchodní bilance (mld. Kč) duben 2007 3.0
Běžný účet platební bilance (mld. Kč) duben 2007  . -16.8
Finanční účet plat. bil. (bez změny dev. rezerv) (mld. Kč) duben 2007  . 5.7

Vývoz zboží I/07 . 16.7
Dovoz zboží I/07 . 15.7
Obchodní bilance (mld. Kč) I/07 35.0 34.5
Běžný účet platební bilance (mld. Kč) I/07 9.0 13.4
Finanční účet platební bilance (mld. Kč) I/07 . -14.5

Index spotřebitelských cen květen 2007 1.9 2.4
MP inflace květen 2007 1.6 1.9

Ceny průmyslových výrobců květen 2007 3.4 (Q) 4.1
Ceny zemědělských výrobců květen 2007 9.4 (Q) 12.1
Vývozní ceny duben 2007 0.5 (Q) 1.9
Dovozní ceny duben 2007 -2.3 (Q) -1.6

Míra nezaměstnanosti - ke konci období dle MPSV (v %) květen 2007 7.0 (Q) 6.9
z toho: míra nezaměstnanosti - dosažitelní uchazeči květen 2007 . 6.4
Průměrná mzda ve sledovanáných organizacích I/07 6.8 7.8
Průměrná mzda v podnikatelské sféře I/07 7.1 8.3
Průměrná mzda v nepodnikatelské sféře I/07 5.3 6.1
NJMN v NH (mzdy a platy podle NÚ na HDP v s.c.) I/07 2.0 3.5

Průměrná nominální mzda v průmyslu duben 2007 . 8.8
NJMN v průmyslu duben 2007 . -1.8
Průměrná nominální mzda ve stavebnictví duben 2007 . 11.2
NJMN ve stavebnictví duben 2007 . -5.5

Peněžní zásoba (M2) duben 2007 9.6 (Q) 11.4

Stavební výroba duben 2007  . 17.6
Index průmyslové produkce duben 2007  . 14.0

Tržby v maloobchodu vč. motoristického segmentu duben 2007  . 8.1
(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 květnu 2007 byl dosažen 
meziroční růst spotřebitelských cen ve výši 2,4 %, což bylo o 0,5 p.b. více, než očekávala 
prognóza  ze 4. SZ. 
 

0

1

2

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 květen až listopad 2008. 
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III. EXOGENNÍ FAKTORY PROGNÓZY  
 
1  Vnější prostředí 
 
1.1 Vývoj základních exogenních faktorů 
Červnový Consensus Forecasts opět zvýšil předpověď růstu HDP v eurozóně, když 
skutečnost za 1. čtvrtletí 2007 výrazně předčila očekávání. Ekonomika eurozóny v efektivním 
vyjádření by tak měla v letošním roce vzrůst o 2,7 %, přičemž dubnová prognóza (RS04) 
předpokládala růst o 0,5 p.b. nižší. Významnou měrou k tomu přispělo přehodnocení výhledu 
růstu v Německu (o 0,7 p.b. na 2,7 %). Předpověď na rok 2008 byla zvýšena v porovnání 
s RS04 o 0,1 p.b. na 2,3 %.  
 
Cenový vývoj v eurozóně nepřinesl žádná výrazná překvapení, a proto se ani předpověď 
CF06 pro inflaci (CPI) příliš nezměnila. Výhled efektivního ukazatele spotřebitelských cen 
v eurozóně byl pro letošní rok pouze mírně zvýšen (o 0,1 p.b.) na 1,9 %. Na rok 2008 zůstala 
předpověď nezměněna (1,7 %). Nová předpověď pro letošní rok je o 0,1 p.b. vyšší, než 
předpokládal RS04. Pro samotné Německo došlo ke zvýšení očekávané spotřebitelské inflace 
o 0,1 p.b. pro rok 2007 i 2008 na 1,9 %, resp. 1,6 %. Mírně vzrostl také očekávaný efektivní 
růst cen výrobců v eurozóně na 2,2 % v roce 2007 a 2,1 % v roce 2008. 
 
(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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Očekávaná trajektorie jednoletých úrokových sazeb Euribor se posunula v červnu opět 
vzhůru. Pro letošní rok činí očekávaná hodnota jednoletého Euriboru 4,4 % a pro rok 2008 je 
očekávána hodnota 4,7 %. Oproti předpokladům RS04 je nyní Euribor o přibližně 0,3 p.b. 
výše pro rok 2007 a o 0,7 p.b. výše pro rok 2008. 
 
Předpověď kurzu USD/EUR se oproti minulému měsíci změnila pouze nepatrně. Nadále je 
hodnota dolaru očekávána pro rok 2007 i 2008 na úrovni 1,34. Oproti RS04 je tak dolar pro 
letošní i příští rok slabší cca o 2 %. 
 
Předpověď ceny ropy Brent odvozená z futures kontraktů oproti minulému měsíci vzrostla 
a v porovnání s RS04 je o přibližně 10 % výše. Nyní činí její očekávaná hodnota 66,7 USD/b 
v roce 2007 a 72,3 USD/b v roce 2008. Předpověď ceny benzínu se oproti minulému měsíci 
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příliš nezměnila a oproti RS04 je tak přibližně o 15 % výše pro letošní rok a o 9 % výše pro 
rok 2008. 
 

1.2 Eurozóna  
Podle zpřesněných odhadů Eurostatu dosáhl hospodářský růst v eurozóně v 1. čtvrtletí 2007 
hodnoty 3,0 %. Ve srovnání s předcházejícím čtvrtletím to znamenalo zpomalení růstu 
o 0,3 p.b. Růst byl tažen zejména investicemi (meziroční růst o 7,2 %), naopak u konečné 
spotřeby domácností došlo k poměrně výraznému zpomalení tempa růstu na 1,3 %. Přitom 
v loňském roce rostla spotřeba domácností více než 2 %. Tahounem růstu eurozóny zůstalo 
nadále Německo těžící ze své exportní výkonnosti, v opačném směru působil hospodářský 
vývoj v Itálii a Francii. 
  
Relativně rychlý hospodářský růst se promítá do poklesu míry nezaměstnanosti, která se 
meziročně snížila o 0,9 p.b. na 7,1 % (duben 2007), což je nejnižší hodnota v této dekádě. 
Příznivý vývoj na trhu práce je patrný prakticky ve všech ekonomikách (s výjimkou 
Portugalska), přičemž menší ekonomiky mají zpravidla výrazně nižší míru nezaměstnanosti.  
 
Silná zahraniční poptávka a meziroční pokles cen energií přispěly ke zlepšení obchodní 
bilance eurozóny v l. čtvrtletí 2007. Deficit obchodní bilance se snížil meziročně téměř 
o 12 mld. EUR a obchodní bilance se téměř vyrovnala (-1 mld. EUR). Vlivem poklesu 
deficitu obchodní bilance je nyní běžný účet prakticky v rovnováze (meziroční zlepšení 
o 13 mld. EUR na -1,4 mld. EUR, tj. -0,1 % HDP).  
 
Podle předběžných odhadů Eurostatu setrvala v květnu inflace na dubnové hodnotě 1,9 %, což 
je o 0,6 p.b. méně, než ve stejném období loňského roku. Hlavním důvodem je pokles cen 
energií na světových trzích, což se odrazilo mj. v meziročním snížení růstu cen dopravy 
o 3,6 p.b. na 1,6 % a v poklesu cen topných olejů o 8,3 %. Tahounem růstu cen jsou 
v letošním roce především potraviny, jejichž růst se promítá i do cen veřejného stravování, 
a tabákové výrobky. Příčinou růstu cen potravin je, kromě vlivů počasí a rostoucí orientace 
zemědělců na pěstovaní plodin k energetickému využití, též nedostatek sezonních pracovních 
sil v zemědělství (sklizeň ovoce a zeleniny).  
 
Výrazně optimistická očekávání přetrvávají ohledně vývoje našeho největšího obchodního 
partnera Německa. Zatímco inflace se pohybuje na úrovni průměru eurozóny, hospodářský 
růst je mírně vyšší (1.Q 2007 meziročně o 3,3 %). Hlavním důvodem byla vysoká poptávka 
po německém zboží v zahraničí a vysoké investice firem jak do výstavby, tak do nových 
zařízení. Důvěra podniků i investorů zůstává vysoká, investiční klima zlepší i připravované 
reformy včetně snížení daní z podnikových zisků.  
 

1.3 Ropa 
Dubnová inflační prognóza (RS04) předpokládá pro 2. čtvrtletí 2007 cenu ropy Brent ve výši 
61,2 USD/barel. Její hodnota za dosavadní průběh čtvrtletí činí 68 USD/barel, tj. o 11 % více, 
než předpoklad RS04. Přetrvává neobvyklá situace, kdy jsou ceny ropy Brent vyšší, než ropy 
WTI. V posledních dvou týdnech se tento rozdíl ještě zvýšil a krátkodobě byla cena ropy 
Brent až o 8 USD/barel vyšší. Od druhého květnového týdne cena ropy Brent začala prudce 
stoupat a z 63 USD/barel se během tří týdnů vyšplhala přes 71 USD/barel. Od této doby se 
pohybuje v intervalu 68 – 72 USD/barel a citlivě reaguje na informace odrážející zejména 
nabídkovou stranu trhu. 
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V  krátkém horizontu bude mít na vývoj ropných cen vliv zejména stav zásob surové ropy 
a benzínu v USA. Dalšími významnými cenovými faktory jsou krize kolem iránského 
jaderného programu a situace v Nigérii (povolební nepokoje, které již utichají, a bojové 
aktivity separatistů v deltě Nigeru, které nepolevují). Zatímco vývoj amerických zásob surové 
ropy kopíruje vývoj v posledních letech, u benzínu je situace dramatičtější. Jeho zásoby jsou 
nižší v porovnání s víceletým průměrem i minulým rokem (o 6 % a 7 %). Nepříznivou situaci 
poněkud zmírňuje fakt, že produkce benzínu v Americe je na obvyklé úrovni. Pokud tedy 
nedojde v krátkém horizontu k mimořádné události (vyhrocení situace v Iránu či Nigérii, 
havárie rafinerie, přírodní katastrofa), měl by tlak na ceny s koncem motoristické sezony 
polevit. V poněkud delším horizontu bude ceny navíc ovlivňovat vývoj americké spotřeby, 
průběh hurikánové sezony (předpovídán bouřlivý průběh), vliv sezonnosti čínské ropné 
poptávky a úspěch čínské vlády při snaze o ochlazení ekonomiky. Dopad také bude mít 
rozhodnutí OPECu, zda zvýší svou ropnou produkci. 
 

Vývoj cen ropy Brent a benzínu na burzách ARA (měsíční průměr, CZK/litr) 
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1.4 Kurz USD/EUR a úrokové sazby Euribor   
Kurz dolaru vůči euru začal mírně posilovat z hodnoty přibližně 1,36 USD/EUR na přelomu 
dubna a května až na 1,33 USD/EUR v polovině června. Důvodem mírného posílení dolaru 
byly zejména rostoucí úrokové sazby vládních dluhopisů a vyjádření představitelů FEDu 
o přetrvávajících inflačních rizicích. Tato vyjádření trh vyhodnotil jako vůli FEDu ponechat, 
přes zpomalující hospodářský růst, své sazby v letošním roce na dosavadní úrovni. Pro 
ponechání sazeb na současné úrovni hovoří (dle představitelů FEDu) inflace, pohybující se 
relativně vysoko nad 2 % (květen 2,7 %) a trh práce, charakterizovaný vysokou zaměstnaností 
a rekordně nízkou nezaměstnaností.  
 
Tříměsíční i jednoletý Euribor pokračoval v uplynulém měsíci v mírném růstu trvajícím již 
více než rok. Oproti polovině května se tyto sazby zvýšily o 8 resp. 17 b.b. V červnu 
přistoupila ECB k dalšímu zpřísnění měnové politiky o 0,25 p.b. na 4 %, což je nejvyšší sazba 
za posledních šest let. Podle ECB je současná úroveň sazeb akomodativní a inflační vývoj je 
třeba dál pozorně sledovat. Zvýšení sazeb by ale nemělo zpomalit další růst ekonomiky 
v eurozóně. Tento komentář v posledním roce a půl naznačoval další zvýšení sazeb za 
2–3 měsíce. Trhy očekávají ještě minimálně jedno, ale nyní spíše dvě zvýšení sazeb ve druhé 
polovině letošního roku. Za poslední měsíc se tak očekávání růstu sazeb v eurozóně zvýšilo 
výrazněji než v ČR. V důsledku toho došlo k prohloubení očekávaného záporného 
diferenciálu koruny vůči euru zhruba o 0,1 p.b. oproti polovině května. Trhy nicméně i nadále 
předpokládají jeho pokles ze současné úrovně až na cca 0,75 p.b. v horizontu jednoho roku. 
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Rozdíl korunových a eurových swapových výnosů (p.b.) Výhled implikovaného rozpětí CZK 1R - EUR 1R
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2  Vývoj veřejných rozpočtů 
 
Předpoklady ohledně vývoje fiskální politiky ve srovnání s květnovou SZ neměníme. Nadále 
očekáváme, že deficit vládního sektoru (bez vlivu reformních opatření) dosáhne v roce 2007 
hodnoty 3,5 % HDP a v roce 2008 hodnoty 3,4 % HDP. Ukazatele fiskální pozice  
a aproximace fiskálního impulzu rovněž zůstávají beze změny (viz tabulka). Aktuální 
informací je schválení vládního návrhu „fiskální reformy“ v prvním čtení v Poslanecké 
sněmovně. Vzhledem ke stávající politické situaci však není jisté, zda a v jakém rozsahu 
budou tyto změny prosazeny ve druhém čtení, případně v dalších krocích legislativního 
procesu.   
 
Mezi nové informace patří i vládní schválení rozpočtového opatření na počátku června, které 
se týká užití části prostředků rezervních fondů. Prostředky rezervních fondů v rozsahu cca 
13,9 mld. Kč budou převedeny do státního rozpočtu do kapitoly Všeobecná pokladní správa 
a budou použity zejména na posílení výdajů kapitoly Ministerstva dopravy jako dotace pro 
Státní fond dopravní infrastruktury (10,7 mld. Kč). Tato operace však představuje jen změnu 
ve způsobu financování a do fiskální predikce v metodice ESA 95 se tedy nepromítne. 
 

2005
6.SZ 4.SZ 5.SZ 6.SZ 4.SZ 5.SZ 6.SZ 4.SZ 5.SZ 6.SZ

Deficit vládního sektoru                
(ESA 95, ČNB)             v % HDP 3,5% 2,9% 2,9% 2,9% 3,5% 3,5% 3,5% 3,4% 3,4% 3,4%

Fiskální pozice (ESA 95)  +1,3 p.b.  -0,2 p.b.  -0,2 p.b.  -0,2 p.b.  +0,6 p.b.  +0,6 p.b.  +0,6 p.b.  -0,2 p.b.  -0,2 p.b.  -0,2 p.b.
Upravený deficit *                      
(ESA 95, ČNB)              v % HDP 2,5% 2,7% 2,7% 2,7% 3,5% 3,5% 3,5% 3,4% 3,4% 3,4%
Fiskální pozice (upravený deficit)  +1,1 p.b.  +0,5 p.b.  +0,5 p.b.  +0,5 p.b.  +0,8 p.b.  +0,8 p.b.  +0,8 p.b.  -0,2 p.b.  -0,2 p.b.  -0,2 p.b.
Aproximace fiskálního impulzu  0,0 p.b  +0,4 p.b.  +0,4 p.b.  +0,4 p.b.  +0,7 p.b.  +0,7 p.b.  +0,7 p.b.  +0,1 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 %) květen 2007 7.0 (Q) 6.9
z toho: míra nezaměstnanosti - dosažitelní uchazeči květen 2007 . 6.4
Nominální měsíční mzda ve sled. org. - ČSÚ (mzr. změna v %) I/07 6.8 7.8
z toho: v podnikatelské sféře (mzr. změna v %) I/07 7.1 8.3
             v nepodnikatelské sféře (mzr. změna v %) I/07 5.3 6.1
Nominální hodinová mzda v podn. sféře - MPSV (mzr. změna průměru v %) I/07 . 5.7
Nominální hodinová mzda v podn. sféře - MPSV (mzr. změna mediánu v %) I/07 . 5.5
Nominální mzda v průmyslu podle ČSÚ (mzr. změna v %) duben 2007 . 8.8
Nominální mzda ve stavebnictví podle ČSÚ (mzr. změna v %) duben 2007 . 11.2
Poznámka: (Q) U uvedeného údaje neexistuje predikce na jednotlivý měsíc, proto se uvádí predikce na čtvrtletí.
Pramen: MPSV, ČSÚ  
 
V období od 4. SZ byly publikovány údaje MPSV o míře registrované nezaměstnanosti 
v květnu 2007, údaje ČSÚ o vývoji měsíčních mezd v 1.Q 2007 a ve vybraných odvětvích 
v dubnu 2007 a dále údaje MPSV o vývoji hodinových výdělků v podnikatelské sféře 
v 1.Q 2007. Růst mezd v 1.Q 2007 byl vyšší než predikce ze 4. SZ. Vývoj míry 
registrované nezaměstnanosti celkem v prvních dvou měsících 2.Q 2007 naopak 
naznačuje, že dubnová prognóza předpokládající její snížení na 7 % se ve 2.Q 2007 
naplní. 
 
Míra registrované nezaměstnanosti celkem dosáhla ke konci května 6,9 %. Ze sezonně 
očištěných údajů je patrné, že nezaměstnanost nadále klesá. V květnu se snižovala v důsledku 
souběhu poklesu počtu nově hlášených nezaměstnaných i počtu růstu vyřazených uchazečů. 
Z vývoje Beveridgeovy křivky v posledním roce je patrné, že se snižuje cyklická složka 
registrované nezaměstnanosti. Růst poptávky po práci při již relativně nízké míře 
nezaměstnanosti začíná narážet na nedostatek pracovníků v odpovídající kvalifikační 
struktuře, což se projevuje nejen v pokračujícím přílivu zahraničních pracovníků, ale i ve 
vyšším tlaku na růst mezd. Podle očekávání se meziroční tempo růstu průměrné měsíční 
nominální mzdy v národním hospodářství v 1.Q 2007 v porovnání s předchozím čtvrtletím 
zrychlilo. Intenzita tohoto zrychlení však byla vyšší, než očekávala prognóza ze 4. SZ. 
Průměrná mzda ve sledovaných organizacích vzrostla o 7,8 % (predikce ze 4. SZ 6,8 %). 
Reálná mzda se zvýšila o 6,2 % (predikce ze 4. SZ 5,4 %).  
 
V podnikatelské sféře se průměrná měsíční mzda v prvním čtvrtletí zvýšila o 8,3 % (7,1 % 
podle 4. SZ). Vysoká pravděpodobnost výraznějšího překročení prognózovaného mzdového 
růstu byla avizována již v 5. SZ na základě koincidenčních ukazatelů z průmyslu 
a stavebnictví. Zrychlení mzdového vývoje odráží aktuální cyklickou pozici ekonomiky 
a rychle klesající míru nezaměstnanosti. Dalším faktorem ovlivňujícím růst mezd v letošním 
1.Q byla též velmi mírná zima, zatímco ve srovnatelném období předchozího roku byly 
klimatické podmínky naopak nepříznivé. Práce zejména ve stavebnictví i v navazujících 
odvětvích tak mohly probíhat bez významnějšího sezonního výkyvu. Údaje MPSV (ISPV2) 
o růstu průměrného hodinového výdělku však nenaznačují dramatické zrychlení růstu mezd 
v 1.Q 2007. Meziroční růst průměru hodinového výdělku podle MPSV ve srovnání  
se 4. čtvrtletím mírně zpomalil (5,7 %). Rozdíl mezi růstem průměrné mzdy (ČSÚ) 
a hodinového výdělku (MPSV) by bylo možné vysvětlit růstem počtu odpracovaných hodin. 
Údaje ČSÚ o růstu počtu odpracovaných hodin (0,5 %) však tuto hypotézu nepodporují.  

                                                 
2  Informační systém o průměrném výdělku. 
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V nepodnikatelské sféře vzrostla průměrná mzda o 6,1 % (4. SZ 5,3 %). Přes určité zrychlení 
mzdové dynamiky lze vývoj růstu mezd v nepodnikatelské sféře hodnotit jako plynulý, 
přičemž oproti prognóze ze 4. SZ neinterpretujeme pozorovaný vývoj jako významnější riziko 
pro vývoj celkových mezd v ekonomice.  
 
V 1. čtvrtletí se nominální jednotkové mzdové náklady v národním hospodářství zvýšily 
meziročně o 3,5 % (2,0 % podle 4. SZ). Chyba v predikci byla způsobena vyšším než 
očekávaným růstem průměrné mzdy a zaměstnanosti, tj. větším objemem mezd a platů. 
Celkové NJMN v posledních dvou čtvrtletích zrychlují, což naznačuje nárůst inflačních tlaků 
z titulu mzdové náročnosti produktu. Podle výpočtu z národních účtů se NJMN v průmyslu po 
třech letech poprvé zvýšily, a to o 3,9 %. 
 
Údaje za vybraná odvětví v dubnu signalizují, že vysoká dynamika růstu mezd bude ve 
2. čtvrtletí 2007 pokračovat a mzdový růst by mohl v podnikatelské sféře dosahovat až 8 % 
(prognóza ze 4. SZ 7,1 %). V průmyslu vzrostla průměrná mzda v dubnu o 8,8 %. Při vyšším 
fondu pracovní doby (5,3 %) se počet odpracovaných hodin zvýšil o 4,5 %. Při vysokém růstu 
produktivity NJMN v průmyslu klesly o 1,8 %3. Ve stavebnictví vzrostla průměrná mzda 
o 11,2 %. V dubnu došlo ve stavebnictví ke zvolnění mimořádně vysokých temp růstu 
produktivity ze zimních měsíců. Pokles NJMN se tak zmírnil cca o polovinu na 5,5 %. 
 
Beveridgeova křivka Toky registrované nezaměstnanosti 
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3  V rámci údajů za vybraná odvětví v dubnu jsou NJMN v průmyslu a stavebnictví dopočteny z měsíčních údajů 
ČSÚ o růstu průměrné mzdy a produktivity práce.  

30
40
50
60
70
80
90

100
110
120

380 400 420 440 460 480 500 520 540
Počet  nezaměstnaných osob

Po
če

t v
ol

ný
ch

 p
ra

c.
 m

ís
t 5/07

1/99

1/05

1/04

1/06

1/07

1/00

1/01

1/02
1/03



 13

2  Ekonomický růst a jeho složky 
 
Ukazatel 
(stálé ceny 2000, meziroční změny v %)

Období Predikce Skutečnost 

Hrubý domácí produkt 1Q 2007 5,8 6,1 
Spotřeba domácností 1Q 2007 5,6 6,7 
Spotřeba vládních institucí 1Q 2007 0,5 0,4 
Hrubá tvorba kapitálu 1Q 2007 11,1 13,4 

v tom: Hrubá tvorba fixního kapitálu 1Q 2007 7,8 1,5 
Zásoby vč. cenností (mld. Kč) 1Q 2007 16,3 39,1 

Vývoz zboží a služeb 1Q 2007 13,6 14,6 
Dovoz zboží a služeb 1Q 2007 13,4 16,5 
Čistý vývoz zboží a služeb (mld. Kč) 1Q 2007 10,9 4,9 
Průmyslová výroba duben 2007 . 14,0 
Stavební výroba duben 2007 . 17,6 
 

Reálný HDP se podle odhadu ČSÚ v 1.Q meziročně zvýšil o 6,1 % (o 0,3 procentního bodu 
více ve srovnání s dubnovou prognózou). Zároveň byl revidován růst HDP v letech 2004 
a 2005 o +0,4 procentního bodu a v roce 2006 o +0,3 procentního bodu. Po sezonním očištění 
činil v 1.Q mezikvartální růst reálného HDP 1,5 % (prognóza 1,4 %). Oproti jednotlivým 
čtvrtletím roku 2006 je mezičtvrtletní dynamika zhruba stabilní, což očekávala dubnová 
prognóza. Ve 2.Q lze očekávat meziroční růst HDP o 0,3 procentního bodu rychlejší oproti 
dubnové prognóze vlivem revize údajů za období 2004–2006, celkově se HDP 
pravděpodobně zvýší o 6,0 %. Samotné nové údaje nesignalizují změnu dynamiky oproti 1.Q, 
nejistotou však podobně jako v předchozích čtvrtletích zůstává vývoj směnných relací a jejich 
dopad do čistého vývozu. 
 
Vývoj HDP (mzr. v %)    Vývoj HDP (sez. oč., mezikvartálně v %) 
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Pramen: ČSÚ, prognóza ČNB ze 4. SZ 2007   
 

Ve srovnání s prognózou rostla v 1.Q rychleji zejména spotřeba domácností. Vyšší byly 
z důvodu silnější domácí poptávky dovozy, které vedly k nižšímu čistému vývozu ve srovnání 
s prognózou. Výrazně nižší růst fixních investic má protiváhu ve vyšší změně zásob. Celkově 
se hrubá tvorba kapitálu vyvíjí shodně s prognózou.4 
 
 

                                                 
4 Podobě jako v předchozích čtvrtletích k růstu HDP přispívá zejména spotřeba domácností a hrubá tvorba 

kapitálu. Příspěvek čistého vývozu k meziročnímu růstu HDP se snížil a v 1. čtvrtletí 2007 činil -0,6 p.b. (ve 
4.Q 2006 0,3 p.b.). 
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Spotřeba domácností se ve stálých cenách v 1.Q zvýšila meziročně o 6,7 % (prognóza 
5,6 %). ČSÚ zároveň provedl revizi růstu spotřeby domácností o +0,4 p.b., v roce 2004,  
o -0,4 p.b. v roce 2005 a o -0,2 p.b. v roce 2006. Sezonně očištěná spotřeba domácností se 
v 1.Q oproti předchozímu čtvrtletí zvýšila o 1,8 % (ve 4.Q o 2,1 %), zatímco dubnová 
prognóza předpokládala v 1.Q růst o 1,4 % (při růstu o 1,4 % ve 4.Q). Odchylku oproti 
prognóze tak lze z části přičíst revizi údajů. Prognóze naopak odpovídá růst zdrojů pro 
spotřebu domácností. Hrubý disponibilní důchod domácností se v 1.Q zvýšil o 7,8 % 
(prognóza 8,0 %). Podle dostupných informací byl oproti prognóze rychlejší růst mezd (blíže 
v kap. IV.1 Trh práce), zatímco růst sociálních transferů byl oproti očekávání nižší. 
V běžných cenách se spotřeba domácností zvýšila o 7,7 % (prognóza 7,1 %), rozdíl oproti 
prognóze byl především důsledkem revize údajů. Velmi podobné tempo růstu hrubého 
disponibilního důchodu a nominálních spotřebních výdajů domácností znamenalo 
v meziročním srovnání téměř stagnaci míry hrubých úspor.  
 
Spotřeba vlády se ve stálých cenách v 1.Q meziročně zvýšila o 0,4 %, dubnová prognóza 
očekávala růst o 0,5 %. V běžných cenách se spotřeba vlády zvýšila o 4,0 % (prognóza 
4,6 %). 
 
Hrubá tvorba kapitálu se v 1.Q ve stálých cenách zvýšila o 13,4 % (prognóza 11,1 %), odlišně  
oproti očekávání se vyvíjely její složky. Fixní investice se v 1.Q meziročně zvýšily jen  
o 1,5 % (prognóza 7,8 %), zatímco zásoby se zvýšily o 39,1 mld. Kč (prognóza 
16,3 mld. Kč). Nízký růst fixních investic byl podle ČSÚ zaznamenán v důsledku poklesu 
investic do strojů a zařízení (-6,6 %) v souvislosti s tím, že v datovém souboru nebyla zjištěna 
žádná větší investiční akce do rozvoje a obnovy výrobních kapacit. Lze očekávat, že část 
zásob bude podobně jako při minulých revizích přesunuta do fixních investic. Vysoký růst 
zásob může zároveň signalizovat vyšší růst budoucích investic. Na přetrvávající vysoký růst 
investic ukazuje vývoj dovozů pro investiční účely a přetrvávající růst stavební výroby ve 
2.Q. 
 
Reálný vývoz zboží a služeb se v 1.Q meziročně zvýšil o 14,6 % (prognóza 13,6 %), zatímco 
dovoz se ve stejném období zvýšil o 16,5 % (prognóza 13,4 %).5 Mírně rychlejší růst dovozu 
ve srovnání s prognózou, který souvisí s vyšší domácí poptávkou, vedl k nižšímu přebytku 
čistého vývozu. Ten dosáhl v 1.Q 4,9 mld. Kč, zatímco prognóza předpokládala přebytek 
10,9 mld. Kč. Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku se přebytek čistého vývozu 
snížil o 9,4 mld. Kč. 
 
Příznivé finanční výsledky v sektoru nefinančních podniků a korporací6  za 1.Q odrážejí 
pokračující vysoký růst ekonomické aktivity. V podnicích s 50 a více zaměstnanci v 1.Q 
přidaná hodnota v běžných cenách meziročně vzrostla o 10,2 %. Z publikovaných dat lze 
propočítat meziroční růst výkonů o 9,2 % a osobních nákladů o 11,1 %. Z údajů je dále 
možno odhadnout pokračující výrazný meziroční nárůst zisku před zdaněním ve výši kolem 
9,5 %. Při odhadovaném nižším růstu vlastního kapitálu (kolem 5 %, odhad z dat za podniky 
nad 250 zaměstnanců) to znamená udržení, resp. zvýšení rentability vlastního kapitálu ve 
srovnání s 1.Q 2006. 

                                                 
5 Meziroční růst dovozu byl v 1.Q o 1,9 procentního bodu vyšší, než růst vývozu. V běžných cenách byl ve 

stejném období vlivem směnných relací naopak rychlejší růst vývozu o 0,9 procentního bodu. 
6 Počínaje 1. čtvrtletím 2007 ČSÚ změnil rozsah sledovaných souborů nefinančních podniků (nově podniky 

s 250 a více zaměstnanci (stavová i toková data), některá toková data rovněž za podniky s 50 – 249 
zaměstnanci a rovněž výrazně snížil počet sledovaných tokových ukazatelů. Nově zejména dále nepublikuje 
osobní náklady, odpisy, zisk, rentabilitu vlastního kapitálu a nákladů, počty podniků ve ztrátě apod. Některé 
údaje lze z publikovaných dat odhadnout. 



 15

Nově dostupné údaje pro 2.Q nepředstavují významný signál změny v dynamice růstu HDP 
oproti předchozímu čtvrtletí. Objem průmyslové produkce se v dubnu meziročně zvýšil 
o 14,0 % (od počátku roku o 12,2 %). Růst průmyslové produkce byl tažen produkcí 
v tradičních vývozních odvětvích. Objem nových zakázek v průmyslových podnicích se 
v dubnu meziročně zvýšil o 6,3 %, z toho objem zakázek ze zahraničí vzrostl o 13,6 %. 
Objem stavební výroby se v dubnu zvýšil o 17,6 %. Orientační náklady nově povolených 
staveb zaznamenaly v dubnu obdobně jako v březnu extrémní meziroční růst (o 41,2 %). Přes 
určité zpomalení růstu objemu nových zakázek v průmyslu v březnu a dubnu lze i nadále 
očekávat vysoký růst průmyslové a stavební produkce v dalším období.   
 
Vývoj tržeb v maloobchodě signalizuje dynamiku spotřeby domácností zhruba na úrovni 
1.Q. V dubnu se tržby v maloobchodě včetně motoristického segmentu meziročně zvýšily 
o 8,1 %, průměr za 1.Q byl 9,4 %. 
 
Souhrnný indikátor důvěry dosáhl v květnu úrovně 106,5 (v dubnu 106,4), zatímco v 1.Q 
dosáhl průměrné hodnoty 107,1. Snížení oproti 1.Q je způsobeno pokračujícím zhoršeným 
očekáváním spotřebitelů, zatímco sentiment v podnikatelské sféře je nadále vysoký. 
 

 
3  Vývoj platební bilance 
 
Na začátku června byla zveřejněna na základě společné dohody ČSÚ a ČNB revize dat 
platební bilance za období 2004 až 2006. Hlavním důvodem revize byl přechod na nový zdroj 
dat vývozu a dovozu dopravních a ostatních služeb. Vlivem revize došlo v souhrnu ke zvýšení 
vykazovaného přebytku bilance služeb7, ale zároveň také ke snížení vykazované hodnoty 
dovozu zboží8 (tedy zvýšení přebytku obchodní bilance). 
 
Nově vykázaný deficit běžného účtu dosáhl v roce 2004 -5,2 % HDP (snížení 
o 19,9 mld. Kč), v roce 2005 -1,6 % HDP (snížení o 28,6 mld. Kč) a v roce 2006 -3,1 % HDP 
(snížení o 33,4 mld. Kč). Podle nových údajů dosáhl přebytek obchodní bilance v roce 2006 
68,2 mld. Kč (původně 44,4 mld. Kč) a přebytek bilance služeb dosáhl ve stejném roce 
34,6 mld. Kč (původně 12,5 mld. Kč). 
 
V 1. čtvrtletí 2007 již podle nové metodiky dosáhl přebytek běžného účtu platební bilance 
13,4 mld. Kč, což v meziročním vyjádření představuje zhoršení ve výši 4,2 mld. Kč. Na tomto 
výsledku se podepsal horší vývoj ve všech položkách kromě obchodní bilance, kde došlo ke 
zvýšení přebytku (o 11,2 mld. Kč). Meziroční pokles přebytku bilance služeb činil 
2,0 mld. Kč. Deficit bilance výnosů se prohloubil o 10,2 mld. Kč zejména v důsledku výrazně 
vyššího objemu reinvestovaného zisku. Deficit běžných převodů se také zhoršil (mzr. 
o 3,3 mld. Kč). Kapitálový účet skončil přebytkem ve výši 2,6 mld. Kč. 
 
V dubnu se běžný účet propadl do deficitu v hodnotě 16,8 mld. Kč. Důvodem byl především 
výrazný deficit bilance výnosů (23,2 mld. Kč), za kterým v tomto měsíci stál zvýšený odliv 
dividend. Také bilance běžných převodů skončila v deficitu 2,8 mld. Kč. Naopak obchodní 
bilance stejně jako bilance služeb dosáhla přebytku 5,5 mld. Kč, resp. 3,6 mld. Kč. 
 

                                                 
7 Dosavadní informace získávané z podkladů bank byly nahrazeny výsledky přímého šetření ČSÚ u respondentů. 
8 Při revizi byl dovoz zboží vedle hodnoty včetně zahraničních obchodních nákladů (cif) nově vykázán 

v hodnotě zboží na hranici vyvážející země (fob). 
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Z hlediska zbožové struktury zahraničního obchodu došlo k dalšímu nárůstu přebytku ve 
skupině stroje a dopravní prostředky a zároveň se stabilizoval obchod s energetickými 
surovinami. Proti zlepšování obchodní bilance působil pokles přebytku v položce tržní 
výrobky vlivem stále vysokých cen kovů. 
 

12ti-měsíční klouzavé úhrny salda obchodní bilance na základě členění podle SITC (v mld. Kč) 
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Čistý příliv přímých zahraničních investic dosáhl v 1. čtvrtletí 2007 výše 26,3 mld. Kč. Do 
České republiky směřovalo ve formě přímých investic 30,3 mld. Kč, z toho 28,4 mld. Kč činil 
odhad reinvestovaného zisku a 14,0 mld. Kč navýšení základního kapitálu. Vnitropodnikové 
úvěry naproti tomu poklesly o 12,1 mld. Kč. I přes čistý příliv přímých investic skončil 
celkový finanční účet deficitem 14,5 mld. Kč, a to zejména v důsledku zvýšeného čistého 
odlivu portfoliových a ostatních investic ve výši 19,6 mld. Kč, resp. 25,1 mld. Kč. 
 
Odliv portfoliových investic byl způsoben zejména nákupy zahraničních akcií domácími 
nebankovními subjekty. Nerezidenti spíše prodávali tuzemské akcie i obligace. V rámci 
ostatních investic došlo zejména ke zvýšení depozit bankovního sektoru v zahraničí. V dubnu 
došlo k čistému přílivu portfoliových investic v hodnotě 1,1 mld. Kč, zároveň však čistý odliv 
na účtu ostatních investic dosáhl 9,9 mld. Kč. 
 

Roční klouzavé úhrny komponent platební bilance (v mld. Kč) 
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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 0,2 0,4 1,9 2,4 0,51
Regulované ceny   květen 2007 0,4 0,3 3,7 4,1 0,06
Primární dopady změn daní v REGUL.  cenách v p.b. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Primární dopady změn daní v NEREGUL.  cenách v p.b. 0,06 0,12 0,31 0,45 0,14

Ceny potravin, nápoje, tabák - čisté 0,4 0,0 3,2 3,5 0,06
Korigovaná inflace bez PH 0,1 0,1 0,7 0,8 0,07
Ceny pohonných hmot - čisté -0,6 4,3 -7,4 -3,1 0,19
                           U regulovaných cen je zdánlivá nelogičnost mezi chybou predikce a dopadem této chyby do inflace způsobena aktualizací spotřebního koše.  
 
 
Celková meziroční inflace byla v květnu o 0,5 p.b. vyšší oproti dubnové prognóze. 
Největší část odchylky byla způsobena rychlým růstem cen pohonných hmot v důsledku 
rychlejšího růstu cen ropy a vyššími dopady změn daní u cigaret (zde se ovšem jedná jen 
o jiné rozložení v čase). Vyšší byl i růst regulovaných cen v důsledku neočekávaně vysokého 
růstu regulovaných cen léčiv v dubnu. Odchylka v predikci korigované inflace bez PH 
a v predikci růstu cen potravin měla celkem dopad +0,13 p.b. Aktualizovaná prognóza mzr. 
růstu regulovaných cen v roce 2007 by byla jen mírně vyšší se setinovými dopady do celkové 
inflace. Predikce celkových dopadů změn daní v roce 2007 by se kromě odlišného načasování 
nezměnila, v roce 2008 by byla mírně snížena (tj. stejně jako v 5. SZ). 
 
Proinflační rizika stávající prognózy pro nejbližší měsíce však plynou z posledních 
údajů o vývoji reálné ekonomiky a o vývoji dalších veličin. Kurz Kč k euru je oproti 
scénáři depreciovanější (kurz k dolaru je nyní zhruba na scénáři). Nové údaje z trhu práce 
ukazují na vyšší pokles nezaměstnanosti, vyšší růst zaměstnanosti, rychlejší růst mezd 
a NJMN. Nové údaje o růstu HDP a výhled na nejbližší čtvrtletí ukazují na vyšší tempo 
ekonomického růstu a spotřeby ve srovnání se 4. SZ. Rychlejší je i růst cen ropy, cen 
průmyslových výrobců a dovozních cen. 
 
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 v dubnu (o 12,3 %)9. Dále v dubnu došlo 
k neočekávanému růstu regulovaného nájemného (0,9 %). Zde se ale jedná jen o jiné 
načasování. Predikce celkového růstu regulovaného nájemného v roce 2007 se nemění. 
V květnu se predikce regulovaných cen naplnila. 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 v dubnu a více 
i v květnu projevilo i zvýšení daní platné od 1.3.2007. Výrobci a dodavatelé cigaret tedy 
alespoň částečně dodrželi závazek, že omezí předzásobování cigaretami s předchozími 
cenami. V predikci ve 4. SZ jsme odhadovali, že letošní zvýšení se projeví v cenách cigaret až 
v květnu 2007. Odlišné načasování dopadů změn daní u cigaret však nemá vliv na predikci 
celkových dopadů těchto změn, v dalších měsících budou dopady pravděpodobně 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 i v květnu meziměsíčně o 4,3 % (predikce 
předpokládala 4,5 % resp. -0,6 %). Aktuální světové ceny ropy a benzínů jsou vyšší, než 
předpokládaly scénáře 4. SZ, a směrem nahoru byly posunuty i tržní výhledy těchto cen. 
Proinflační rizika predikce potvrzují i týdenní šetření cen pohonných hmot, která ukazují na 
jejich mzm. růst v červnu o cca 1,5 %, přičemž predikce ve 4. SZ je -0,2 %. V posledních 
dnech ale ceny PH stagnují nebo velmi mírně klesají. 
 
Vývoj cen potravin (bez vlivu daní) byl v květnu mírně nad prognózou (3,5 % meziročně 
proti 3,2 % ve 4. SZ). V dubnu byl růst cen potravin vyšší a v květnu naopak nižší než 
předpokládala naše prognóza. Tato volatilita byla opět způsobena vývojem cen zeleniny 
a ovoce. Týdenní šetření naznačují, že by dosavadní odchylka v predikci měla být v červnu 
dále kompenzována. Vyplývá z nich, že v červnu budou ceny potravin meziměsíčně zhruba 
stagnovat, zatímco prognóza předpokládá růst o 0,3 %. Poslední údaje o meziročním růstu cen 
zemědělských výrobců jsou ale o něco málo vyšší, než byla predikce ve 4. SZ. Rizika 
predikce potravin ze 4. SZ jsou tedy v horizontu několika příštích měsíců spíše mírně 
proinflační.  
 
Korigovaná inflace bez PH byla v dubnu a v květnu v souhrnu o 0,1 p.b. vyšší, než stávající 
prognóza. Proinflační rizika spíše plynou z odchylek vývoje indikátorů inflace vůči dubnové 
prognóze. Oproti předpokladům je vyšší růst mezd, spotřeba domácností i růst NJMN. Vyšší  
byl také meziroční růst cen průmyslových výrobců a dovozních cen. Kurz Kč k euru je oproti 
scénáři ze 4. SZ depreciovanější.  
 
 
 

                                                 
9 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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Minulý vývoj a predikce meziroční inflace (v %) 
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4.2 Ostatní cenové okruhy 
 

Skutečnost
za 1. čtvrtletí 2006

Ceny průmyslových výrobců  5/07 3.4 1) 4.1 3.2
Ceny zemědělských výrobců  5/07 9.4 1) 12.1 12.9
Dovozní ceny  4/07 -2.3 1) -1.6 -1.7

1) průměr za 2. čtvrtletí 2007

Meziroční změny v % Období Scénář/ 
predikce

Skutečnost

 
 
Ostatní cenové okruhy v souhrnu indikují mírně proinflační rizika dubnové prognózy. 
Vývoj dovozních cen za první čtvrtletí a za duben spolu s vývojem cen průmyslových 
výrobců v dubnu a květnu byl nad stávající prognózou. Vývoj cen zemědělských 
výrobců byl v dubnu i v květnu mírně vyšší oproti prognóze. 
 
V meziročním srovnání dovozní ceny v dubnu podle očekávání klesaly, a to o 1,6 %. Jejich 
pokles byl opět nejvíce ovlivněn snížením cen strojů a dopravních prostředků o 4,3 %. 
Nejvýrazněji (o 7,5 %) se však opětovně snížily ceny minerálních paliv. Ve všech ostatních 
skupinách dovozních cen vývoj v dubnu proinflačním směrem oproti prognóze ze 4. SZ. 
Ceny průmyslových výrobců se v květnu meziročně zvýšily o 4,1 %. Nadále významně 
vzrostly ceny v odvětvích základních kovů, hutních a kovodělných výrobků (o 8,4 %), 
elektřiny, plynu a vody (o 7,2 %) a potravinářských výrobků (o 2,9 %). Rozdíl prognózy 
a skutečnosti jde v největší míře na vrub vyššího, než očekávaného růstu cen ropy a částečně 
i růstu cen výrobků z kovů. 
 
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 byly v květnu meziročně vyšší o 12,1 % (v dubnu o 12,5 %). 
V jejich rámci vzrostly ceny rostlinných výrobků o 27,6 % (stejně jako v minulých měsících 
v důsledku vysokého růstu cen brambor a obilovin). Naproti tomu ceny živočišných výrobků 
podle očekávání stále meziročně klesaly, a to o 2,1 %, přičemž pokles cen byl plošný. 
Postupné zpomalování meziročního růstu cen zemědělských výrobců a výrazně odlišný vývoj 
u cen živočišných a rostlinných produktů odpovídá dubnové prognóze, avšak celkově je 
meziroční růst cen oproti prognóze mírně vyšší. 
 
Ceny zemědělských výrobců (mzr. v %) 
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5  Peníze a úvěry 
Peníze 
Meziroční růst peněžního agregátu M2 se v dubnu 2007 oproti předchozímu měsíci zvýšil 
o 0,8 p.b. na 11,4 %. Pohyboval se nad úrovní dubnové prognózy pro 2.Q 2007 (9,6 %). 
Vysoký růst M2 byl v souladu s růstem nominálního HDP a inflace. Vyšší dynamiku M2 
ovlivňovala nízká hladina úrokových sazeb a promítalo se v ní zvýšení úvěrů podnikům 
a domácnostem a čistých zahraničních aktiv. Významný podíl na růstu M2 měly zejména 
krátkodobé vklady, z hlediska sektorového vklady domácností a vklady finančních 
neměnových institucí. Peněžní zásoba rostla rychleji než odhadovaná rovnovážná poptávka po 
penězích (9,6 %). Zvýšení rovnovážné poptávky po penězích ve 2.Q 2007 oproti předchozímu 
čtvrtletí bylo ovlivněno odhadem vyššího růstu potenciálního produktu. Dubnový vývoj M2 
nadále ukazuje na mírný posun ve směru více proinflačního působení ve střednědobém 
horizontu, a to jak ve srovnání s minulým vývojem, tak vůči předpokladům ve 4. SZ. Podle 
aktuálních údajů za 2.Q 2007 se mírně zvýšily peněžní převis a nominální peněžní mezera. 
Reálná peněžní mezera spíše stagnovala, což naznačuje, že ve vyšším růstu M2 se promítala 
aktuální vyšší inflace. Nominální peněžní mezera byla kladná, ostatní dva indikátory 
dosahovaly nadále záporných hodnot.  
 
Peněžní agregáty M1 a M2 
(mzr. změny v %)                                              

 
Struktura peněžních agregátů 
(mzr. změny v %) 
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Podíl na 
M2 v % 

4/07
M1 16,5 15,2 14,4 14,1 15,0 56,0
   Oběživo 11,4 11,4 12,0 12,4 12,3 13,4
   Jednodenní vklady 18,2 16,4 15,2 14,7 15,9 42,6
M2-M1 (kvazi-peníze) 0,6 2,8 5,7 6,5 7,0 44,0
   Vklady s dohod. splatností -4,9 -2,5 2,3 3,9 4,5 31,9
   Vklady s výpovědní lhůtou 19,3 19,5 18,7 19,1 18,8 11,8
   Repo operace 5,4 8,0 -40,3 -56,4 -53,4 0,3
M2 9,0 9,6 10,5 10,6 11,4 100,0  
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Úvěry 
Meziroční růst úvěrů v dubnu 2007 zrychlil o 0,2 p.b. na 21 %. Přispěly k tomu úvěry 
domácnostem, zatímco příspěvek úvěrů podnikům10 mírně poklesl. Úroková sazba z nových 
úvěrů se nepatrně zvýšila o 0,1 p.b. na 6,1 % a byla mírně nad úrovní prognózy ze 4. SZ     
(6,0 %). K uvedenému vývoji však přispěl zejména růst sazeb z kontokorentních úvěrů, 
u kterých se může projevovat vliv sankčních úroků v případě zpoždění splátek.    

Úvěry nefinančním podnikům se v dubnu meziročně zvýšily o 19,1 %, jejich tempo růstu se 
však v letošním roce zpomaluje. Méně rostou krátkodobé i dlouhodobé úvěry, i když jejich 
dynamika je nadále vysoká (10,8 % u krátkodobých a 27,5 % u dlouhodobých úvěrů) 
a odpovídá vysokému ekonomickému růstu.  

Meziroční růst úvěrů domácnostem se od počátku letošního roku zvyšoval a dosáhl 31,2 % 
(u úvěrů na bydlení 33,4 % a u spotřebitelských úvěrů 25,6 %). Úroková sazba z nových 
úvěrů na bydlení přetrvávala na nízké úrovni 4,5 %. Mírně se snížily sazby s delšími 
fixacemi, což bylo doprovázeno růstem podílu úvěrů s těmito sazbami (viz Box Změny 
úrokových sazeb a struktury nových úvěrů na bydlení). Růst úvěrů na bydlení byl v souladu 
s vývojem na trhu nemovitostí. Vyšší poptávka domácností po spotřebitelských úvěrech byla 
podporována dalším snížením úrokové sazby z těchto úvěrů o 0,3 p.b. na 11,6 %.    
 
 

Box: Změny úrokových sazeb a struktury nových úvěrů na bydlení  

Růst úvěrů na bydlení je doprovázen změnou struktury nových úvěrů v důsledku změn úrokových 
sazeb z úvěrů s různými délkami fixace. Zvyšování úrokových sazeb v posledním roce a půl působilo 
rozdílně na sazby s různými délkami fixace, což je významné z hlediska dopadů do bilancí a spotřeby 
domácností. Nominální úrokové sazby z nových úvěrů na bydlení se po zvýšení měnověpolitických 
sazeb v říjnu 2005 a dále ve druhém pololetí 2006 zvýšily. Od druhého pololetí 2006 byl vývoj sazeb 
z hlediska fixací diferencovaný. Rostly sazby s kratšími fixacemi (tj. do jednoho roku)11, zatímco 
sazby s delšími fixacemi spíše klesaly. To bylo v souladu s vývojem výnosové křivky. Tím se spready 
mezi dlouhodobými a krátkodobými sazbami snižovaly. 

Přestože největší podíl na celkových úvěrech mají úvěry s delšími fixacemi, jejich podíl se od roku 
200412 do poloviny roku 2006 snižoval. Od poloviny roku 2006 byl vývoj opačný a podíl úvěrů s delší 
fixací vzrostl na 65,7 % a u úvěrů s kratší fixací poklesl na 34,3 % (k tomuto protisměrnému pohybu 
došlo zejména u úvěrů s fixací od jednoho roku do pěti let, resp. úvěrů s fixací sazby do jednoho 
roku). To odráželo výše uvedený pokles spreadů mezi dlouhodobými a krátkodobými sazbami. 
Aktuální růst podílu úvěrů s dlouhodobými sazbami ukazuje, že domácnosti začaly více preferovat 
úvěry s delší fixací sazby. To může mít dlouhodobější dopady do jejich bilancí v případě budoucího 
růstu úrokových sazeb u všech splatností. V růstu podílu úvěrů s dlouhodobou sazbou se může dále 
projevovat dostatek dlouhodobých finančních zdrojů MFI získávaných emisí hypotečních zástavních 
listů, snaha MFI zvyšovat dostupnost úvěrů prodlužováním jejich splatností a zvýšená konkurence 
MFI zaměřená na tento segment úvěrového trhu.    
                                             

 
 
 
 
 
 
 
                                                 
10 Úvěry podnikům zahrnují úvěry nefinančním podnikům a finančním neměnovým institucím.     
11 Pohyblivá úroková sazba je zahrnuta do sazby s fixací do jednoho roku.   
12 Údaje o struktuře nových úvěrů na bydlení a jejich úrokových sazeb jsou k dispozici od roku 2004. 
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Spready mezi úrokovými sazbami                            Struktura úvěrů na bydlení podle fixace  
s delší a kratší fixací (tj. do 1 roku) z úvěrů             úrokové sazby                                               
na bydlení (nové obchody, v p.b.)                            (nové obchody) 
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Spread a podíl úvěrů na bydlení                                 Korelace spreadu a podílu úvěrů    
s fixací sazby od 1 do 5 let                                            na bydlení s fixací sazby od 1 do 5 let  
(nové obchody, v p.b., podíly na celku v %,              (nové obchody, osa x je spread v p.b. a osa y                             
spread mezi sazbou od 1 do 5 let a sazbou do 1 r.)   jsou podíly úvěrů na celku v %) 
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Z uvedeného celkově vyplývá, že domácnosti se při rozhodování o délce fixace úrokových sazeb 
z nových úvěrů na bydlení řídí podle počátečních nákladů. Růst podílu úvěrů s fixací sazby od 
jednoho roku do pěti let (zejména těch s tříletou fixací) lze hodnotit pozitivně s ohledem na zajištění 
domácností proti budoucímu růstu úrokových sazeb. V dlouhodobějším horizontu, v případě zvýšení 
sazeb u všech splatností, by se však přesto mohly projevit výraznější dopady do bilancí zejména u 
domácností s nižšími příjmy.  

Obdobný vývoj struktury úrokových sazeb a podílů nových úvěrů byl od konce roku 2005 
zaznamenán i v eurozóně, kde spready mezi dlouhodobými a krátkodobými sazbami se téměř  
uzavřely. Podíl úvěrů s delší fixací sazby se v eurozóně zvýšil na 58 %.    
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V.  NAPLŇOVÁNÍ PROGNÓZY V MĚNOVÝCH PODMÍNKÁCH                   
 

1  Domácí úrokové sazby  
 
Vývoj úrokových sazeb byl ovlivněn zvýšením základních sazeb ČNB o 0,25 p.b. s platností 
od 1.6.2007. Tato úprava byla očekávána téměř všemi účastníky finančního trhu. Bylo to 
zřejmé jak z průzkumů mezi analytiky, tak i z chování bank v repo tendrech před zasedáním 
BR. Banky kumulovaly volnou likviditu tak, aby byly schopny uložit maximum volných 
prostředků u ČNB bezprostředně po předpokládaném zvýšení repo sazby. V důsledku toho 
nejkratší splatnosti dočasně klesly výrazně pod úroveň původní repo sazby. 
 
Bezprostředně po oznámení o zpřísnění měnové politiky se sazby téměř nezměnily, v dalších 
dnech však pokračovaly v mírném růstu ve všech splatnostech. Vedle tuzemských faktorů 
(kumulující se inflační rizika, pokračující růst české ekonomiky, oslabující koruna, očekávané 
další zvýšení základních sazeb ČNB) byl vývoj sazeb ovlivněn také situací na zahraničních 
trzích. Obavy z globálního růstu sazeb se negativně projevují v náhledu investorů na 
emerging markets; na těchto trzích pak oslabují národní měny a zvyšují se úrokové sazby. 
 
Výnosová křivka peněžního trhu má pozitivní sklon, když průměrný spread 1R PRIBOR – 
3M PRIBOR za 2.Q 2007 (do 20.6.) činil +0,4 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, naopak 1R PRIBOR byl v průměru 
mírně výše. 
 
Klientské úrokové sazby od počátku tohoto roku stagnují. Průměrná sazba z nově 
poskytnutých úvěrů v dubnu činila 6,1 %, sazba z termínovaných vkladů 2,1 %. Klientské 
úrokové sazby z nových úvěrů v reálném vyjádření z pohledu ex post dosahují 3,5 %, 
z pohledu ex ante 2,9 %. 
 
 

2  Devizový kurz 
 
V prvních dvou květnových týdnech se kurz koruny vůči euru po dubnovém oslabování ustálil 
na hodnotě okolo 28,15 CZK/EUR. Ve třetím týdnu dosáhl rychlým oslabením úrovně 
28,3 CZK/EUR, ale následně se prudkým posílením vrátil na původní hodnotu. Od počátku 
čtvrtého květnového týdne je ve vývoji kurzu koruny patrná tendence k oslabování. Kurz 
koruny tak v polovině června dosáhl denní hodnoty 28,56 CZK/EUR, nejvyšší od dubna 
2006. Průměrná hodnota kurzu za 2. čtvrtletí 2007 (do 13.6.) byla proti výchozím 
předpokladům dubnové prognózy (RS04) o 0,6 % vyšší. V květnu byl kurz oproti RS04 slabší 
o 0,8 % a v červnu již o 1,5 %. 
 
Na oslabování kurzu koruny v průběhu 2. čtvrtletí 2007 se nepochybně podílel negativní 
sentiment vůči středoevropským měnám, minimálně od poloviny května obdobně oslabovaly 
všechny měny regionu. Oslabování koruny bylo spojeno také s výplatou dividend, ale 
rozhodující vliv měl s velkou pravděpodobností dopad obchodů „carry trades“. Na zvýšení 
sazeb ČNB na konci května domácí měna téměř nereagovala (krátkodobě posílila asi 
o 5 haléřů). 
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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 mírně slabší. Tuzemské sazby PRIBOR 
vykazují jen nepatrné odchylky od prognózy, zahraniční úroková sazba 1R Euribor se 
pohybuje na vyšší úrovni.  
 
 2.Q 2007  

– základní scénář 
2.Q 2007  

– skutečnost 
20.6.  

– skutečnost 
3M PRIBOR** 2,8 2,7* 2,9 
1R PRIBOR 3,0 3,1* 3,4 
Nově poskytnuté úvěry  6,0 6,1***  
1R Euribor 4,1 4,4* 4,5 
Kurz – CZK/EUR 28,00 28,22* 28,73 
*

        průměr za čtvrtletí do 20.6.2007 
**   3M PRIBOR není součástí měnových podmínek, v tabulce je uveden pouze pro srovnání 
***  údaj za duben 
 

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 až mírně 
přísná, kurzová složka je uvolněná. Celkové reálné měnové podmínky jsou v dosavadním 
průběhu 2.Q 2007 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 0,2 p.b. 
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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. Tuzemské úrokové sazby téměř odpovídají 
předpokladům prognózy, nominální měnový kurz koruny vůči euru je v průměru za 2.Q 2007 
mírně slabší než prognóza. Celkově příslušný bod v GRIPu implikuje riziko mírně vyšších 
nominálních úrokových sazeb a inflace. Aktuální hodnota kurzu, která je ještě slabší než 
dosavadní průměr za 2.Q 2007, dále zvýrazňuje vyznění tohoto rizika. Tržní očekávání jdou 
však stále apreciačním směrem. 
 
 
 


























