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6. situační zpráva o hospodářském 
a měnovém vývoji



PPřřijatijatéé mměěnovnověěpolitickpolitickéé rozhodnutrozhodnutíí
a poma poměěr hlasovr hlasováánníí

Po projednání situační zprávy rozhodla bankovní rada 
ČNB většinou hlasů ponechat limitní úrokovou sazbu pro 
dvoutýdenní repo operace nezměněnou na stávající úrovni 
2,75 %. Pro toto rozhodnutí hlasovali čtyři členové
bankovní rady, jeden člen hlasoval pro zvýšení sazeb o 
0,25 procentního bodu.



DubnovDubnováá prognprognóóza inflaceza inflace
a skutea skuteččnost za kvnost za kvěěten 2007ten 2007
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PodrobnPodrobněějjšíší pohled na inflacipohled na inflaci

-5

-3

-1

1

3

5

7

9

11

13

1/03 5 9 1/04 5 9 1/05 5 9 1/06 5 9  1/07 5
Obchodovatelné-pot raviny, nápoje, tabák Obchodovatelné-ostatní bez PH

Neobchodovatelné-regulované Neobchodovatelné-ostatní



VnVněějjšíší prostprostřřededíí

Srovnání předpokladů dubnové prognózy s červnovým výhledem 
založeným na šetření Consensus Forecasts a tržních očekáváních

2007 2008
prognóza 1,8 1,7

CF -červen 1,9 1,7
prognóza 2,2 1,9

CF -červen 2,2 2,1
prognóza 2,2 2,2

CF -červen 2,7 2,3
prognóza 61,6 65,5

trh - červen 66,7 72,3
  Cena benzínu (USD/t) prognóza 586,2 621,1

trh - červen 656,3 673,7
prognóza 1,32 1,31

CF -červen 1,34 1,34
  1R EURIBOR (v %) prognóza 4,1 4,0

trh - červen 4,4 4,7

  Kurz USD/EUR (úroveň)

  Efektivní ukazatel spotřebitelských cen eurozóny (v %)

  Efektivní ukazatel cen výrobců eurozóny (v %)

  Efektivní ukazatel HDP eurozóny (v %)

  Cena ropy Brent (USD/barel)



DalDalšíší novnovéé úúdaje od posledndaje od posledníího ho 
mměěnovnovéého zasedho zasedáánníí BRBR

• cenové indikátory:
- květnový mzr. růst cen průmyslových výrobců (4,1 %)
- květnový mzr. růst cen zemědělských výrobců (12,1 %) 

• HDP: 
- mzr. růst HDP v 1.Q 2007 (6,1 %)

• předstihové indikátory růstu:
- dubnový mzr. růst tržeb v maloobchodu (8,1 %) 
- dubnový mzr. růst průmyslové výroby (14,0 %)
- dubnový mzr. růst stavební výroby (17,6 %)

• vnější rovnováha: 
- dubnové saldo obchodní bilance (3,0 mld. Kč)

• trh práce:
- mzr. růst průměrné nominální mzdy v 1.Q 2007 (7,8 %; 
v podnikatelské sféře 8,3 %)



HlavnHlavníí nejistoty prognnejistoty prognóózyzy

Rizika prognózy jsou proinflační.

- vyšší aktuální i očekávané inflační tlaky z reálné ekonomiky, 
zejména z trhu práce

- vývoj ekonomické aktivity a úrokových sazeb v eurozóně
- vyšší květnová inflace
- slabší kurz koruny k euru


