








I. Inflace 

 
Leden 1999: 
Meziměsíční index spotřebitelských cen  0,8 %     Meziroční index spotřebitelských cen 3,5 % 
Meziměsíční čistá inflace                    0,5 %     Meziroční čistá inflace                        0,7 % 
 
 
1. Minulý vývoj 
 
Po pěti měsících záporné nebo velmi nízké meziměsíční inflace došlo k lednu k výraznějšímu 
růstu spotřebitelských cen. Příčinou byl pravidelný lednový vyšší růst regulovaných cen  
a rovněž ze sezónních důvodů vyšší mzm. čistá inflace. Meziměsíční růst spotřebitelských cen 
v lednu 1999 činil 0,8 %.  Regulované ceny vzrostly meziměsíčně v lednu o 1,8 % (vloni  
o 9,3 %) s dopadem do inflace 0,46 procentního bodu (vloni 2,13). Růst regulovaných cen byl 
nejvíce ovlivněn růstem telefonních poplatků, které meziměsíčně vzrostly o 14,2 %, dále 
růstem zákonného pojištění motorových vozidel o 9,9 % a růstem  vodného a stočného  
o 9,8 %. Meziměsíční čistá inflace v lednu činila 0,5 %. V jejím rámci vzrostly ceny potravin 
o 0,9 % a korigovaná inflace dosáhla 0,2 %.  
 
Růst cen potravin byl především důsledkem zvýšení cen ovoce mírného pásma o 10,0 % a zeleniny o 25,3 %, 
což bylo odrazem zvýšení poptávky v předvánočním období. Zastavil se výrazný pokles cen masa a masných 
výrobků z předchozích měsíců, mj. v důsledku snížení dotací EU na vývoz masa. Nízká hodnota meziměsíční 
korigované inflace 0,2 % (meziročně 2,6 %) byla důsledkem nízké poptávky po položkách zahrnutých do 
korigované inflace v předvánočním období i v lednu a nadále příznivého vývoje dovozních cen (příznivý vývoj 
devizového kursu a v menší míře než v minulých měsících vývoj světových cen surovin). Z tohoto důvodu 
nedošlo k výraznějšímu růstu cen ani v důsledku pravidelného vytváření nových ceníků k 1. lednu. V rámci 
korigované inflace uvedené faktory utlumily především růst cen ostatních obchodovatelných komodit (70 % 
korigované inflace), které meziměsíčně mírně poklesly o 0,05 % (meziročně vzrostly o 0,3 %). Naopak 
pokračoval poměrně výrazný růst cen neobchodovatelných neregulovaných komodit meziměsíčně  
o 0,8 % (meziročně o 7,2 %). 
 
Lednový růst regulovaných cen i  meziměsíční čistá inflace byly podstatně nižší než v lednu  
v m.r., a proto došlo k dalšímu výraznému snížení meziročního růstu spotřebitelských cen  
z 6,8 % v prosinci 1998 na 3,5 % v lednu 1999 a meziroční čisté inflace z 1,7 % na 0,7 %. 
Meziroční index regulovaných cen poklesl z prosincové hodnoty 20,4 % na 12,1 % v lednu. 
V lednu nedošlo ke změnám ve výši nepřímých daní. 
 
 
Základní údaje o spotřebitelských cenách (meziměsíční vývoj) v % 

UKAZATEL
      3/98       6/98       9/98       10/98       11/98       12/98       1/99

 MEZIMĚSÍČNÍ RŮST SPOTŘEBITELSKÝCH CEN 0,1 0,3 0,1 -0,2 -0,2 -0,2 0,8
     v tom: podíl podíl podíl podíl podíl podíl podíl
     Regulované ceny 0,2 0,03 0,1 0,03 0,1 0,03 0,2 0,04 0,0 0,00 0,0 0,01 1,8 0,46
     Vliv  nepřímých daní v nereg. cenách 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
     Čistá inflace 0,1 0,10 0,4 0,28 0,1 0,07 -0,3 -0,19 -0,3 -0,25 -0,3 -0,19 0,5 0,36
           z toho: 
          - ceny potravin 0,2 0,08 0,4 0,12 0,0 0,00 -0,6 -0,16 -1,0 -0,28 -0,9 -0,26 0,9 0,25
          - korigovaná inflace 0,0 0,02 0,4 0,16 0,2 0,07 -0,1 -0,03 0,1 0,03 0,2 0,07 0,2 0,11
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Meziměsíční čistá inflace v letech 1995 až 1999 
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Sezónně očištěný meziměsíční index spotřebitelských cen (ČSÚ) 

1998 
(v %) 

Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec

Původní 
údaj 

3,99 0,63 0,12 0,29 0,09 0,30 1,94 -0,22 0,09 -0,15 -0,24 -0,19 

Sezónně 
očišť. údaj 

3,55 0,51 0,31 0,26 0,20 0,17 2,14 0,00 0,12 -0,12 -0,21 -0,13 

 

 

Sezónní očištění čisté inflace (propočet ČNB)  

-0,90

-0,40

0,10

0,60

1,10

1,60

%

Mzm. čistá inflace 0,84 0,34 0,11 0,47 0,12 1,43 0,19 0,85 0,62 0,57 0,52 0,55 1,48 0,71 0,11 0,20 0,10 0,37 -0,18 -0,31 0,09 -0,26 -0,34 -0,26 0,49

Sezónně očištěná 0,13 0,24 0,33 0,50 0,23 1,18 0,59 1,33 0,55 0,54 0,51 0,48 0,77 0,61 0,34 0,23 0,22 0,12 0,22 0,17 0,02 -0,29 -0,35 -0,33 -0,22

1/97 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1/98 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1/99

 
 
Ze sezónního vyrovnání vyplývá, že ani relativně vyšší hodnota meziměsíční čisté inflace v lednu 1999 
neznamená zastavení trendu z předešlých měsíců. Tento výsledek potvrzuje i vývoj trendové složky čisté inflace, 
která klesá prakticky shodným tempem. Trendová složka klesá tempem cca 0,4 procentního bodu za 6 měsíců. 
 
Standardní (z minulých SZ) je i interpretace uvedeného vývoje – jedná se o pokračující souběh vlivu: 
- silného mzr. poklesu dovozních cen (v prosinci 1998 až o 10 % v důsledku extrémního poklesu světových 

cen surovin a apreciace kursu v druhé polovině roku 1998) 
- slabé domácí poptávky, zejména po nepotravinářském zboží (ve 4. čtvrtletí mzr. pokles tržeb za toto zboží o 

14 %), která nestimuluje cenový růst 
- specifického mzr. poklesu vývoje cen potravin. 
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Trendová složka vývoje čisté inflace (meziměsíční indexy) 
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Základní údaje o spotřebitelských cenách (meziroční vývoj) v %  

UKAZATEL
      3/98       6/98       9/98       10/98       11/98       12/98       1/99

 MEZIROČNÍ RŮST SPOTŘEBITELSKÝCH CEN 13,4 12,0 8,8 8,2 7,5 6,8 3,5
     v tom: podíl podíl podíl podíl podíl podíl podíl
     Regulované ceny 30,8 6,38 29,7 6,11 20,4 4,79 20,6 4,81 20,5 4,78 20,4 4,73 12,1 2,97
     Vliv  nepřímých daní v nereg. cenách 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73 0,00
     Čistá inflace 7,9 6,32 6,5 5,19 4,3 3,30 3,4 2,64 2,6 1,96 1,7 1,32 0,7 0,54
           z toho: 
          - ceny potravin 7,2 2,40 5,8 1,96 3,1 1,00 1,9 0,60 0,4 0,14 -1,2 -0,38 -2,0 -0,61
          - korigovaná inflace 8,4 3,92 6,9 3,22 5,1 2,30 4,5 2,04 4,0 1,82 3,7 1,70 2,6 1,15

 MÍRA INFLACE (roční klouzavý průměr) 10,0 11,5 11,4 11,2 11,0 10,7 9,8

 
 

Struktura meziročního růstu spotřebitelských cen v %  
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Krátkodobá predikce (do 3/99) 
 
Predikce z 1. situační zprávy (mzr. růst spotřebitelských cen 3,1 – 3,7 %, mzr. čistá inflace  
0,0 – 0,7 %) byla upravena z těchto důvodů: 
- nahrazení predikčního intervalu v lednu (rozpětí 0,2 proc. bodu) skutečnou hodnotou 
- týdenní šetření vybraných cen potravin ukazují na výrazný meziměsíční pokles cen 

potravin v únoru, což vedlo ke změně predikce vývoje cen potravin 
- vzhledem k současnému vývoji kursu Kč nepředpokládáme, že by se kurs opět zhodnotil 

až na úroveň okolo 35,20 Kč/EUR (18 Kč/DEM), a očekáváme, že znehodnocení kursu se 
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velmi mírně promítne ještě v 1. čtvrtletí 1999 do vývoje  cen (především do korigované 
inflace). 

 
Ke konci 1. čtvrtletí 1999  očekáváme meziroční růst celkového indexu spotřebitelských cen 
v rozpětí 2,8 – 3,1 % a míru inflace  8,2 %. 
 
 
2.1 Regulované ceny 
 
V únoru a v březnu 1999 neočekáváme změny centrálně regulovaných cen a poplatků  
a uvažujeme pouze s růstem věcně usměrňovaných cen a cen stanovovaných místními orgány. 
Z tohoto důvodu  v únoru a březnu 1999 predikujeme pouze mírný mzm. růst regulovaných 
cen (0,3 % resp. 0,1 %) s minimálními dopady do celkového indexu spotřebitelských cen. 
Mzr. růst regulovaných cen v únoru a březnu predikujeme na cca 12 %. 
 
 
2.2 Čistá inflace 
 
V únoru a březnu ve srovnání s lednem predikujeme opět zpomalení mzm. čisté inflace. 
Kromě sezónních vlivů očekáváme, že bude nadále příznivě působit především nízká 
poptávka, vývoj světových cen surovin a potravin a velká konkurence v maloobchodním 
prodeji potravin. Protisměrně bude působit námi předpokládané usazení kursu Kč na vyšší 
úrovni než na přelomu roku, což jsme promítli především do zvýšení predikce meziměsíční 
korigované inflace na březen 1999 o 0,2 procentního bodu (ve srovnání s predikcí  
v 1. situační zprávě). Ve srovnání s 1. situační zprávou jsme změnili i predikci cen potravin. 
Uvedené předpoklady ukazovaly a nadále ukazují na utlumení růstu cen potravin, ale poslední 
informace (detailní vývoj cen potravin v lednu, týdenní šetření vybraných cen potravin) 
signalizují, že utlumení růstu cen potravin bude vyšší než jsme původně předpokládali a že 
v únoru dojde opět k meziměsíčnímu poklesu cen potravin. Ke konci 1. čtvrtletí očekáváme 
mzr. čistou inflaci v rozmezí od  -0,2 % do 0,3 %. 
 
 
3. Predikce do konce roku 1999 
 
Predikce z 1. situační zprávy se významně nemění. Mzr. růst spotřebitelských cen v prosinci 
1999 očekáváme v  rozpětí 4,2 – 6,2 % a míru inflace 3,0 – 4,0 % (při mzr. čisté inflaci 
v rozmezí  2,7 – 5,4 %).  Změna číselných údajů není důsledkem změny predikce, ale 
zkrácením predikovaného období o 1 měsíc a tedy technickým zúžením intervalu 
spolehlivosti. 
 
 3.1  Regulované ceny a vliv administrativních úprav  
 
Ke konci roku 1999 predikujeme meziroční růst regulovaných cen cca 9 %. 

V roce 1999 predikujeme tedy výrazně nižší růst regulovaných cen než v roce 1998. Tato predikce vychází 
z aktuálních čísel o změnách jmenovitých centrálně regulovaných cen, jejichž stanovování je v kompetenci MF  
a z predikce plynulého růstu ostatních položek regulovaných cen, jejichž růst cen zhruba kopíruje vývoj celkové 
inflace (v růstu věcně usměrňovaných cen a cen stanovovaných místními úřady se promítá téměř výhradně pouze 
růst nákladů). Jmenovitě jsou v predikci zahrnuty kromě úprav v 1. čtvrtletí  roku 1999 dále očekávané 
červencové změny centrálně regulovaných cen (ostatními položkami rozumíme: jmenovitě neuvedené centrálně 
regulované položky,  položky, jejichž ceny stanovují místní úřady, věcně usměrňované ceny a poplatky) : 
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Položka      Mzr. růst  Dopad do inflace v proc. bodech 
Nájemné      10 %   0,40 
Elektřina     15 %   0,57 
Plyn      15 %   0,22 
Osobní železniční doprava   15 %   0,06 
Lednové růst reg. cen    1,8 %   0,46 
Ostatní položky celkem       0,51 
Celkem      8,6 %   2,22 

 
Vliv dalších administrativních zásahů: Další administrativní zásahy nejsou v naší predikci 
promítnuty. 
  
V průběhu roku 1999 nelze vyloučit zvýšení spotřebních daní. Podle původních návrhů by mělo zvýšení 
spotřebních daní u pohonných hmot a cigaret dopad do inflace cca 0,4 procentního bodu a nepřímo do čisté 
inflace podle našeho odhadu nejméně 0,2 procentního bodu. Tzn., že přijetí tohoto návrhu by vedlo k úpravě 
predikce mzr. růstu spotřebitelských cen v prosinci 1999 o cca 0,6 procentního bodu nahoru, tj. 4,8 – 6,8 %.  
 

3.2 Čistá inflace 
 
Ve srovnání s 1. situační zprávou neměníme naše předpoklady o vývoji hlavních inflačních 
faktorů. Výjimkou je vývoj devizového kursu, kde původní předpoklad z 1. SZ (35,2 – 37,2 
Kč/EUR, tj 18,00 – 19,00 Kč/DEM) je aktuálním vývojem zpochybněn. 
 
Predikce mzr. čisté inflace do konce roku 1999 vychází z těchto předpokladů: 
 
- kurs se bude pohybovat v koridoru 35,2 – 38,1 Kč/EUR, tj. 18,0 – 19,5 Kč/DEM 
- světové ceny surovin a potravin zůstanou zhruba na současné úrovni, resp. ještě dále 

mírně poklesnou 
- spotřebitelské ceny v 8 zemích hlavních obchodních partnerů, kteří se podílejí cca 70 % 

na našem zahraničním obchodě v roce 1999 dosáhnou 1,5 až 3 % (propočteno 
z očekávaného vývoje inflace v těchto zemích, váženého podílem dané země na našem 
ZO), ceny výrobců v těchto zemích budou (s výjimkou Slovenska a Polska stagnovat) 

- dovozní ceny se budou pohybovat od výrazného poklesu ve 4. čtvrtletí 1998 o cca 8 % až 
k vyšším hodnotám ve 3. čtvrtletí 1999 (mzr. růst cca 7,0-8,0 % při kursu 37,6 Kč/EUR, 
tj. 19,20 Kč/DEM) 

- reálné příjmy v roce 1999 mzr. vzrostou o cca 2,0 – 4,0 %, spotřeba domácností o 0,5 – 
2,5 % 

- bude částečně omezen dovoz dotovaných potravin, především masa, jehož dovoz měl 
velký vliv na pokles cen potravin v 2. polovině m.r. 

- úroveň reálných 1T repo sazeb, deflovaných cenami průmyslových výrobců, se bude na 
počátku roku 1999 pohybovat kolem 7,0 – 8,0 % a ke konci roku kolem 4,0 – 5,0 %, 

- mzr. růstu ukazatele peněžní zásoby do konce 3. čtvrtletí 1999 na úrovni kolem 6 – 7 % 
- deficit státního rozpočtu kolem 30 - 40 mld. Kč 
- mzr. změny HDP v roce 1999 na úrovni  +1,0 až –2,0% 
 
Kromě již uvedených faktorů a předpokladů bylo při predikci přihlédnuto k očekávanému vývoji dalších faktorů, 
jmenovitě se jedná o : ceny průmyslových výrobců, tržby za potraviny, ceny zemědělských výrobců, ukazatel 
důchodové pozice domácností, .inflační očekávání, dovozní index ČNB, predikce vývoje cen potravin podle 
skupin,  týdenní vývoj cen  potravin, cenová očekávání výrobců, ceny světového trhu potravin. komodit, cena 
ropy. Predikce čisté inflace byla ověřována disponibilními ekonometrickými vztahy. 
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Předpokládaný vývoj hlavních faktorů čisté inflace po čtvrtletích  

Období Mzr. růst Mzr. růst Mzr. růst Mzr. růst Mzr. růst Mzr. růst
reál. příjmů reál. tržeb cen PV dovozních cen* M 2 zem. výrobců

v % v % v % v % v % v %
1.Q99 3,3 -1,8 0,2 -1,1 8,1 -3,2
2.Q99 3,5 -0,6 0,0 3,3 4,9 1,9
3.Q99 3,5 -1,0 0,8 7,6 6,1 -2,1
4.Q99 1,8 -0,5 2,7 11,0 5,5 5,5  

* při kursu 19,20 Kč/DEM 
 
 
Celkové shrnutí : Při očekávané mzr. stagnaci až mírném mzr. poklesu světových cen surovin 
a potravin a očekávaném vývoji zahraniční inflace (stabilita až pokles cen průmyslových 
výrobců v zahraničí) zůstává hlavním nákladovým faktorem, spojeným s externím 
prostředím, vývoj devizového kursu. Nejistota, pokud jde o šíři spektra kursového vývoje 
v průběhu roku 1999, vede k rozdílným předpokladům o vývoji dovozních cen jako jednoho 
z podstatných faktorů cenového vývoje (rozpětí mzr. růstu ve 3. čtvrtletí cca od 1,0 do 10,0 %, 
horní hranice odpovídá oscilaci kursu kolem  38,1 Kč/EUR  (19,50 Kč/DEM) v průběhu 
celého roku). 
 
Nejistý je odhad, jakou intenzitou budou v letošním roce kursově nákladové impulsy 
přenášeny do domácího cenového vývoje. Promítnutí  očekávaného vývoje dovozních cen do 
domácí cenové hladiny podle průměrné zkušenosti minulých let by nevyloučilo překročení 
pásma inflačního cílení pro konec roku. Nejnovější vývoj však naznačuje (a k tomuto závěru 
se přiklání i celková predikce), že souhrn poptávkových a domácích nákladových impulsů 
(podrobněji dále) by měl uvedené kursové impulsy utlumit.  Z domácích nákladových faktorů 
bude pravděpodobně rizika nedodržení pásma inflačního cílení zvyšovat vývoj jednotkových 
mzdových nákladů ve výši 6,0 – 7,0 % cestou tlaku na růst cen průmyslových výrobců 
(dosavadní růst kolem 2,0%)  jako ukazatele, jehož vývoj silně koreluje s vývojem korigované 
inflace. Nicméně vliv nákladových mezd je poněkud potlačován nízkým podílem osobních 
nákladů v celkové struktuře ceny (kolem 13 %). Ostatní domácí faktory  nákladové inflace 
pravděpodobně nebudou tlačit na růst cen především v důsledku slabé poptávky. 
Nezanedbatelným faktorem je i vývoj zásob, kde vývoj tržeb a dovozu pro osobní spotřebu 
v posledních 2 čtvrtletích signalizuje jejich nárůst. 
 
Určitá rizika pro vývoj cen zůstávají na poptávkové straně. Jádrem těchto obav je změna 
dynamiky reálných příjmů domácností (od cca 3 % mzr. poklesu v roce 1998 ke 2 – 4 % mzr. 
růstu v roce 1999). Riziko zrychlení cenového růstu v důsledku vývoje poptávky je snižováno 
ve třech směrech: v souvislosti s růstem míry nezaměstnanosti a celkovými očekávání 
ekonomického vývoje předpokládáme zvýšení sklonu k úsporám a odklad nákupů, za druhé 
očekávaný mzr. růst reálné spotřeby (0,5 – 2,5%) je – zejména ve spodní části intervalu 
slabým impulsem pro razantnější cenový růst, zejména při očekávaném umírněném růstu 
nákladových faktorů. Konečně za třetí nelze vyloučit, že změny v reálných příjmech se 
promítnou do poptávky s určitým zpožděním (postupná tvorba zdrojů). 
 
S přihlédnutím k očekávanému vývoji světových cen a změnám ve struktuře maloobchodního 
prodeje očekáváme u cen potravin spíše slabý růst (mzr. růst v prosinci 1999 cca 2 – 3 %). 
Právě v této oblasti je však nejistota odhadu značná a rizika neočekávaných změn cen  vysoká 
(vliv státní politiky v resortu zemědělství v kombinaci s vlivy subvencovaných exportů ze zemí 
EU, silné výkyvy cen jednotlivých komodit, vliv přírodních faktorů). 
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Vcelku tedy neměníme predikci z 1. situační zprávy (mimo technické úpravy šíře intervalu), 
jejíž střed vycházel z oscilace kursu v průběhu roku kolem 36,2 Kč/EUR (18,50 Kč/DEM) 
(kromě dalších předpokladů, jež jsou uvedeny výše a které se proti 1. situační zprávě prozatím 
výrazněji nemění). Po provedené technické úpravě činí interval aktuální predikce mzr. čisté 
inflace v prosinci 1999 2,7% – 5,4 % se středem 3,8 %. Případné udržení aktuální úrovně 
kursu posunuje nejpravděpodobnější mzr. inflaci do horní poloviny predikovaného intervalu. 
Pro udržení koncové hodnoty mzr. čisté inflace v intervalu cílení považujeme za kritickou 
průměrnou  celoroční úroveň kursu kolem 38,1 Kč/EUR (19,50 Kč/DEM) a to v závislosti na 
případných výraznějších odchylkách vývoje některých jiných faktorů proti uvedeným 
předpokladům. 
  
 
Meziroční čistá inflace v % (průměr meziročních hodnot v jednotlivých měsících 
čtvrtletí) 
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Box  -   Predikce čisté inflace v návaznosti na vývoj devizového kursu 
 
Vývoj devizového kursu je jedním z nejdůležitějších faktorů vývoje inflace. Ovšem navázání 
predikce inflace na vývoj jedné nezávislé proměnné (v tomto případě devizového kursu) je 
spojeno s řadou závažných metodických, ekonometrických a koneckonců i věcných 
(ekonomických) problémů. Vztah kursu a inflace se mění, jakkoli je vliv kursových změn na 
změny cenové poměrně značný, v důsledku změn dalších podstatných inflačních faktorů 
(spotřebitelská poptávka, světové ceny, očekávání výrobců apod.) se mění intenzita tohoto 
vlivu. Predikce inflace v návaznosti na změny jednoho faktoru představuje tedy pouze scénář 
„ceteris paribus“ s orientačními výsledky. Některé výsledky, k nimž je v závěrech 
přihlédnuto, nejsou rovněž z ekonometrického hlediska plně korektní (nevyhovující úroveň 
některých testů).  

M ezim ěs. zm ěna váženého kursu v %  a m ezim . růst  korigované 
inflace v %  (3m ěsíční klouzavé prům ěry, 1M  zpoždění)
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1. Vztah kursu a čisté inflace 
 
Uvedený vztah aktuálně z pohledu predikční schopnosti popisujeme rovnicí : 
Sez.očištěný mzm. index čisté inflace(t) = 0,52*x (t-1) –9,516, kde  x je absolutní hodnota 
kursu Kč k DEM (R2 = 0,79). 
Tento vztah (při předpokládaném kursu v průběhu celého roku cca 19,00 Kč/DEM) vede k predikci mzr. čisté 
inflace v prosinci 1999 ve výši 4,4 % (střed intervalu 3,4 %– 5,4 %). Obdobně celoroční úroveň kursu 19,50 
Kč/DEM vede k mzr. čisté inflaci 6,8 % (střed intervalu5,8 % - 7,8 %). Nevýhodou tohoto přístupu je krátkost 
časových řad (použití řad od září 1997). Vzhledem k vývoji dalších faktorů inflace (spotřebitelská poptávka 
apod.) lze očekávat vyšší pravděpodobnost hodnot kolem spodní hranice intervalu, tj. kolem 3,4 %, resp. 5,8 %, 
což odpovídá výsledkům předchozích metod. 
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Uvedený vliv dalších faktorů inflace promítá alternativní model s použitím korekční 
proměnné pro slabou poptávku a vliv cen potravin od září m.r., zjištěné na základě 
statistických analýz (R2 = 0,84). Tento postup významně zlepšuje kvalitu predikce (kterou 
ověřujeme použitím modelu pro propočet hodnot v minulosti. Při použití tohoto postupu 
vychází mzr. čistá inflace v prosinci 1999 cca 1,8 % pro celoroční úroveň kursu 19,00 
Kč/DEM a cca 4,0 % pro celoroční úrovni kursu 19,50 Kč/DEM. Uvedené odhady 
vycházejí tedy z předpokladu, že úroveň tlumícího tlaku ostatních, zejména poptávkových 
faktorů bude po celý rok 1999 na stejné úrovni, jako v posledních 4 měsících. Použití tohoto 
upraveného modelu pro predikci považujeme zejména pro krátké období příštích 3 – 6 měsíců 
za vhodnější než variantu neupravenou. 
 
Mzm. změny čisté inflace v % v závislosti na celoroční úrovni kursu od února 1999 19,50 Kč/DEM (mzr. čistá 
inflace v prosinci 1999 cca 4,0 %) 
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2. Vztah mezi vývojem kursu a korigované inflace 
 
2.1 Pro predikci dopadu změn kursu na korigovanou inflaci a tím zprostředkovaně na čistou 
inflaci splňuje podmínky následující ekonometrický vztah, který vychází z rozhodujícího 
vlivu cen průmyslových výrobců  a kursu Kč/DEM se dvouměsíčním zpožděním na 
korigovanou inflaci. (kurs Kč/DEM oproti použití koše měn byl vybrán pro vyšší R2) 
 
Mzm. růst korig. inflace = 0,39+0,35*mzm. růst CPV(t)+0,136*mzm. změna kursu k DEM (t-2),  
( R2 = 0,65, hodnota DW testu = 1,73) 
 
Za předpokladu mzr. růstu cen průmyslových výrobců v prosinci 1999 v intervalu 1,5% až 5,4% (střed 3,5%) a 
celoroční úrovně kursu 19,50 Kč/DEM vychází mzr. korigovaná inflace v prosinci 1999 v rozmezí 7,1% až 
11,4%( střed 9,2%). Při předpokladu mzr. růstu cen potravin v prosinci 2,7% by činila mzr. čistá inflace 5,3% až 
7,9% (střed 6,6%). Je třeba ovšem brát v úvahu, že daný ekonometrický vztah byl propočten na období let 1995-
98 a nepromítá se v něm dostatečně vliv slabé poptávky v posledních měsících. Tento vliv kvantifikujeme na 
1,0-1,5 p. b. tzn., že mzr. čistá inflace by činila v prosinci 1999  4,4-7,3% (střed 5,8%). 
 
2.2 Další vztahy mezi mzm. změnami kursu a mzm. změnami korigované inflace vedou k  poznatku, že při 
nulových změnách kursu průměrná hodnota  mzm. korigované inflace v průběhu roku se pohybuje kolem 0,4 – 
0,5 %. Při stabilitě kursu na cca 18,00 Kč /DEM tedy mzr. korigovaná inflace v prosinci 1999 tedy vychází na 
4,8 – 6,0 %. Při původní predikci (v lednu) bylo uvažováno s nejnižší hodnotou konstatního členu rovnice (0,45) 
a s cca 0,5 p.b. snížení za rok v důsledku odhadované slabé poptávky, znamená hodnotu 4,6 % (jako střed 
intervalu 3,4 % - 5,7 %). Při odhadovaném mzr. růstu cen potravin 2,7 % z tohoto propočtu vyplývá predikovaný 
interval mzr. čisté inflace v 1299 při původním referenčním kursu 3,5 - 4–2 % (střed 3,8 %).   
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Při variantě setrvání kursu na úrovni cca 19,5 Kč/DEM vychází dopad do korigované inflace ve výši 1,4 p.b. 
Meziroční korigovaná inflace by tudíž ve 1299 dosáhla 6,2 – 7,4 %, po snížení o 0,5 p.b. 5,4 % - 6,6 %. Za 
předpokladu mzr. růstu cen potravin 2,7 %, by upravená predikce mzr. čisté inflace činila 4,4 – 5,0 % (střed 4,7 
%). Při udržení kursu do 19,50 Kč/DEM, slabé domácí poptávce (max. do 1,5 % mzr. růstu spotřeby 
domácností) a příznivém vývoji cen potravin (uvedených mzr. v prosinci 2,7 %) by úroveň čisté inflace setrvala 
v intervalu zvoleného inflačního cíle. K tomuto závěru opravňují dále očekávaný slabý mzr. růst M2, očekávaná 
stabilita, resp. nevyloučený mírný pokles světových cen surovin, což by ve vývoji dovozních cen částečně 
eliminovalo vliv kursové depreciace. 
 
 
3. Vliv kursu přes vztah dovozních cen a korigované inflace 
 
Vliv kursu na cenový vývoj je modifikován vývojem světových cen a tzv. světové inflace. 
Vývoj inflace byl dále ověřován na vývoji dovozních cen (varianty uvedené pro různé 
předpoklady o kursovém vývoji i vývoji ostatních faktorů). Pro úrovně kursu (stabilní 
v průběhu celého roku ) vychází následující vývoj mzr. dovozních cen : 
Úroveň kursu 
(Kč/DEM) 

Mzr. růst dovoz. cen 
v 0399 

Mzr. růst dovoz. cen 
v 0699 

Mzr. růst dovoz. cen 
v 0999 

Mzr. růst dovoz. cen 
v 1299 

18,00 -7,5 -3,3 0,7 3,0 
19,20 -1,1 3,3 7,6 11,0 
19,50 0,2 4,7 9,0 11,7 
 
3.1 Vztah dovozních cen a cen průmyslových výrobců lze popsat regresním vztahem 
čtvrtletních průměrů mzr. změn CD a PPI: 
 
y(t)= 4,16 + 0,166*x (t-1) 
DW = 2,29, R/2  = 0,79 
Z toho vychází při cenách dovozců  (při kursu 19,20 Kč/DEM)  mzr. růst CPV 5,4 % /horní 
hranice pro 4. čtvrtletí 1999). 
 
Z průběhu regrese vyplývá, že uvedený vývoj představuje horní (rizikovou trajektorii) vývoje cen průmyslových 
výrobců. Ve skutečnosti předpokládáme výrazně nižší růst, vyplývající z: 
- z očekávané výrazně nižší dynamiky poptávky ve srovnání s minulými roky, z nichž je propočten regresní 

vztah 
- ze skutečného vývoje v lednu,  tento měsíc je rozhodující pro celoroční vývoj cen průmyslových výrobců 

(rozdíl mzm hodnot v lednu 1998 a lednu 1999 u cen průmyslových výrobců 1,0 p.b., resp. 1,7 proc. bodu u 
cen výrobců ve zpracovatelském průmyslu. V lednu 1999 došlo oproti minulým rokům k mzm. poklesu, což 
implikuje velmi slabý mzm. růst cen v průběhu 1. pololetí a přeneseně i pro celý rok. 

Pro čtvrté čtvrtletí roku 1999 tedy mzr. růst průmyslových výrobců odhadujeme v průměru (pro kurs 19,20 
Kč/DEM)  na cca 2,7% (interval 0,9 – 4,4 %).   
 
3.2 Vztah cen výrobců a korigované inflace 
 
Uvedený vztah popisujeme vztahem  :Mzr. korigovaná inflace = 0,9*mzr. růst CPV + 2,4  
přičemž tento vztah vychází z dlouhodobě těsné závislosti mezi vývojem cen průmyslových 
výrobců a korigované inflace. Při krajních mezích intervalu predikce CPV 1,5-5,4% vyplývá 
podle uvedeného modelu korigovaná mzr. inflace v prosinci 1999 v intervalu 3,7-7,2% (střed 
5,4%) a čistá inflace při  růstu cen potravin 2,7% meziročně na  3,2-5,4% (střed 4,3%). Růst  
CPV o 5,4% přitom vychází z kursu 19,20 Kč/DEM. a z předpokladu výraznějšího oživení 
domácí poptávky při stagnaci světových cen surovin a inflace v zemích nejdůležitějších 
obchodních partnerů).   
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4. Vliv kursu na ceny potravin 
 
Vliv změn kursu na vývoj cen potravin není modelově propočítáván. Důvodem je především 
zvýšená volatilita cen potravin a řada dalších skutečností, která činí predikci potravin 
(s výjimkou krátkodobé predikce na 1 – 2 měsíce) značně rizikovou. Lze ovšem očekávat, že 
při jinak stejném působení všech ostatních faktorů se kursová depreciace promítne do růstu 
cen potravin. Plné promítnutí kursových změn do cen potravin však nepokládáme za reálné. 
 
Vzhledem k  vlivu působení řady dalších faktorů lze uvažovat o přímém dopadu vlivu změny kursu do cen pouze 
u jižního ovoce, při váze tohoto segmentu na cenách potravin znamená mzm. změna kursu o 8,3 %, tj. na 19,5 
Kč/DEM zvýšení mzr. cen potravin o cca 0,3 p.b. tj. na 3,0 % (při referenčním scénáři mzr. růstu cen potravin 
v prosinci 1999 2,7 % ). Souhrnný vliv změněné úrovně kursu však může být vyšší. Jako rizikové faktory 
predikce cen potravin považujeme zejména silnou volatilitu cen potravin, vliv vývoje sklizně v roce 1999, 
možnost zavedení změn u spotřebních daní v květnu, vývoj kursu Kč a v této souvislosti především 
bezprostřední vývoj cen tropického a subtropického ovoce, neexistence ucelené komplexní ochrany trhu 
zemědělských výrobců a potravin v ČR proti subvencovaným dovozům a tudíž možnost opakování situace 
prudkého nárůstu importu subvencovaných zemědělských produktů podobně jako v druhé polovině roku 1998  
u vepřového masa.   
 
5. Shrnutí výsledků  
 
Použití jednotlivých uvedených metod a porovnání jejich výsledků vede k následujícím 
závěrům: 
- promítnutí historicky delší zkušenosti (za poslední tři roky) se vztahem kursu a inflace by 

při úrovni kursu kolem 19,50 Kč/DEM znamenalo téměř jisté překročení horní hranice 
intervalu inflačního cílení 

- poznatky z aktuálního vývoje několika posledních měsíců ukazují, že v důsledku slabé 
úrovně poptávky  se elasticita změn inflace v závislosti na změnách kursu snižuje 

- při očekávané slabé úrovni poptávky v roce 1999 se rizika pro udržení intervalu inflačního 
cílení, vyplývající z posunu úrovně kursu na hranici cca 19,50 Kč/DEM, snižují. Rozdíl 
v intenzitě působení kursu na inflaci odhadujeme pro rok 1999 proti předchozím rokům až 
o 2,4 proc. bodu 

- při původní referenční úrovni kursu z 1. SZ (18,00 Kč/DEM) při očekávaném vývoji 
dalších faktorů inflace (podrobněji v části I. 3.2) lze očekávat mzr. čistou inflaci v prosinci 
1999 cca 3,8 % (střed intervalu). Z posunu referenční úrovně kursu  na cca 19,50 
Kč/DEM vyplývá posun mzr. čisté inflace zhruba do pásma 4,0 – 5,8 %, jehož střed 4,9 % 
je na horní hranici intervalu inflačního cílení. 

 

Alternativní prům. celoroční úroveň kursu a mzr. čistá inflace v 1299 (v %)
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II. Faktory inflace 
 
 
1.   Měnový vývoj 
 
1.1  Peníze 
 
 
V souladu se sezónně nižší úrovní poptávky po penězích počátkem kalendářního roku 
množství peněz v české ekonomice v lednu 1999 v absolutním vyjádření pokleslo. Tento 
pokles byl však ve srovnání s minulým rokem méně výrazný a vyústil ve zvýšení meziročních 
přírůstků peněžních agregátů. 
 
V meziročním vyjádření tak počátkem roku 1999 došlo k urychlení přírůstku peněžní zásoby, 
které bylo ovlivněno především následujícími dvěma faktory: 
 
- technický vliv nižší základny v lednu 1998 (koncem roku 1997 byl zaznamenán 

významnější přesun mezi investicemi do krátkodobých cenných papírů a vklady, tj. mezi 
peněžním agregátem M2 a L – vliv cca 2 procentní body), 

 
- urychlení meziroční dynamiky peněžního agregátu M2 odráží zvýšení úvěrové emise 

(přírůstek očištěné úvěrové emise dosáhl v lednu cca 10 mld. Kč, tj. o 5 mld. Kč více než 
ve stejném období m. r., vzrostly však především úvěry v cizí měně). 

 
I přes určité urychlení přírůstku peněžní zásoby v lednu t. r. nadále predikujeme, že meziroční 
přírůstek peněžní zásoby by ke konci roku 1999 měl dosáhnout 6 – 7 %. Tato predikce již 
zahrnuje mírně vyšší přírůstek úvěrové emise v letošním roce (o 15 mld. Kč) ve srovnání 
s rokem 1998. Vyšší přírůstek množství peněz v ekonomice v roce 1999 ve srovnání s rokem 
1998 (z důvodu mírného oživení úvěrové emise a většího deficitu veřejných financí) by měl 
působit na zastavení hospodářského poklesu mezi 3. a 4. čtvrtletím. V celoročním vyjádření 
by však HDP měl dále poklesnout. 
 
 
1.1.1  Peněžní agregáty  
 
Dle předběžných údajů bank lze očekávat, že meziroční přírůstek peněžního agregátu M2 a L 
dosáhne v lednu 7,7 %, resp. 8,8 %1. Oba peněžní agregáty v meziročním vyjádření ve 
srovnání s koncem roku 1998 výrazně vzrostly. Tento vývoj byl ovlivněn především nízkou 
základnou roku 1998 (u peněžního agregátu M2) a oživením úvěrové emise. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Veškeré údaje o vývoji množství peněz v prosinci 1998 a lednu 1999 jsou i nadále údaji předběžnými.  
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Peněžní agregáty M2 a L 
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1.1.2  Sektorová struktura peněžního agregátu M2 
 
Pro hodnocení sektorové struktury peněžního agregátu M2 nejsou od minulé situační zprávy 
k dispozici žádné nové údaje (termín pro předložení údajů bankami za prosinec a leden je 
vzhledem k účetním uzávěrkám stanoven až na 22. 2. 1999). Dle předběžných údajů  
o celkovém vývoji vkladů však lze očekávat, že domácnosti si i nadále udrží dosavadní 
dynamiku přírůstků. Oproti minulosti (vzhledem k nárůstu úvěrové emise) však 
předpokládáme mírné oživení meziročního přírůstku vkladů u podnikové sféry. 
 
Sektorová struktura peněžního agregátu M2 
(stavy v mld. Kč, údaje za 12/98 jsou odhadnuté) 
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1.2  Domácí úvěrová emise 
 
V měsíci lednu bylo poprvé od srpna 1998 zaznamenáno zvýšení meziročního přírůstku 
očištěné2 úvěrové emise bank. Přírůstek úvěrů v meziročním vyjádření vzrostl z 4,2 %  
v prosinci 1998 na 4,7 % v lednu t. r. V absolutním vyjádření úvěrová emise vzrostla o cca  
10 mld. Kč (ve stejném období m. r. pouze o cca 5 mld. Kč).  
 
Přírůstek úvěrové emise byl zaznamenán především u úvěrů v cizí měně (nárůst o 8 mld. Kč). 
Korunová úvěrová emise tak zůstala i nadále velmi nízká (cca 2 mld. Kč) a zatím není patrná 
reakce na provedené snížení úrokových sazeb ČNB3. 
 
Přírůstek úvěrové emise neočištěný o kurzové a další vlivy dosáhl v lednu meziroční 
dynamiky -1,2 % (v prosinci 1998 to bylo -2,2 %). Vzhledem k tomu, že tento pohled nebere 
v úvahu faktory (jako je tomu u očištěných úvěrů), které mohou výrazně modifikovat 
výsledné hodnoty (kurzové vlivy, objem odpisů úvěrů atd.), tyto údaje nemají z hlediska 
měnové politiky požadovanou vypovídací schopnost. Přesto i u tohoto údaje je patrné 
zastavení poklesu v meziroční dynamice. 
 
 
Vývoj meziměsíčních přírůstků korunových a devizových úvěrů 
(údaje za 12/98 i 1/99 jsou předběžné) 
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Poznámka: Očištěno o kurzové vlivy, odpisy, kapitalizaci úroků a banky bez licence. 
 
 
 
                                                           
2 Očištěno o kurzové vlivy, odpisy, kapitalizaci úroků a banky bez licence. 
3 Vzhledem k tomu, že veškeré údaje o vývoji úvěrové emise jsou předběžné a již v průběhu ledna vykazovaly 
značnou proměnlivost, nedoporučujeme vyvozovat významnější závěry z oživení cizoměnové úvěrové emise až 
do jejího definitivního potvrzení. Operativní údaje bankovní statistiky jsou počátkem každého roku silně 
ovlivněny účetní uzávěrkou. V lednu t. r. došlo rovněž k významnějšímu kurzovému pohybu, který při 
definitivním doúčtování kurzových vlivů v obchodních bankách může významně změnit údaj o vývoji 
cizoměnové emise a tím i celé hodnocení úvěrové emise. 
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Zvýšení přírůstku úvěrové emise, především vlivem nárůstu cizoměnových úvěrů, je zřejmé 
rovněž z vývoje přírůstků sezónně očištěných celkových úvěrů. 
 
 
Vývoj přírůstků sezónně očištěných celkových úvěrů (%) 

 1 měsíc  3 měsíce 6 měsíců rok
 červen 98 0,7 3,1 4,1 6,2
 červenec 98 -0,5 1,3 2,5 6,1
 srpen 98 1,6 1,7 4,1 7,3
 září 98 0,5 1,5 4,6 7,1
 říjen 98 0,4 2,5 3,8 7,1
 listopad 98 -0,5 0,4 2,1 5,8
 prosinec 98 -1,3 -1,4 0,1 4,2
 leden 99 1,5 -0,3 2,1 4,7

 prosinec 98   předběžné údaje
 leden 99   předběžné údaje

Přírůstek úvěrů za poslední

 
 
Pozn.: Očištěno o kurzové vlivy, odpisy, kapitalizaci úroků a banky bez licence. 
 
 
Za základní informaci z hlediska vývoje úvěrové emise považujeme především informaci, že 
zatím stále nedošlo ke zřetelnější reakci bank na snížení úrokových sazeb v korunové úvěrové 
emisi. Její objem zůstává i nadále od května 1997 na relativně velmi nízké úrovni.  
 
Příčiny „blokace“ úvěrového kanálu a možnosti jeho opětovného uvolnění: 
 
Mezi hlavní příčiny prudkého omezení korunové úvěrové emise od května 1997, která 
v rozhodující míře ovlivňuje vývoj celkového množství peněz v ekonomice a tím i úroveň 
poptávky, lze uvést: 
 

- vysoké úrokové sazby tlumící poptávku po úvěrech (v průběhu roku 1997 – 1998 
bylo dosaženo historicky nejvyšších úrovní úrokových sazeb jak v nominálním, tak 
i v reálném vyjádření); 

- obezřetné chování bank (projevuje se účinnost celé řady opatření bankovního 
dohledu, která přiměla banky ke standardnímu posuzování úvěrových rizik a tím  
i omezení nabídky úvěrů ve srovnání s předchozím obdobím); 

- situace mikrosféry (nedostatečná úroveň vlastních zdrojů podnikové sféry, které 
vypovídají o celkově nízké produktivitě českých podniků a tím i schopnosti 
garantovat úhradu přijatých závazků). 

 
 
Prvním předpokladem pro obnovení úvěrové emise je snížení úrokových sazeb (bylo již 
realizováno). Naplnění tohoto předpokladu však v ČR samo o sobě ještě nemusí zajistit 
zvýšení objemu poskytovaných úvěrů, a to především z následujících důvodů: 
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- nabídková strana (poskytování úvěrů bankami) se již přes složitý konsolidační 

proces bankovního systému a požadavky centrální banky na obezřetné chování 
bank stává standardní. Tento proces zbývá završit privatizací velkých domácích 
bank. Nelze tudíž předpokládat jakékoliv změkčení prostředí pro poskytování 
úvěrů a tím i opakování velmi benevolentního přístupu bank v poskytování úvěrů 
z počátku 90. let; 

 
- problematická však zůstává strana poptávky po úvěrech. Problém nízké úvěrové 

emise je v současnosti především problémem mikrosféry, která není schopna 
vyhovět standardním požadavkům bank. Mikrosféra je charakterizována nízkou 
úrovní vlastního kapitálu, značným objemem starých i nových dluhů a celkově 
nízkou úrovní rentability. Nezbytnou podmínkou pro uvolnění úvěrové emise je 
provedení radikální restrukturalizace podnikové sféry (od podpory vstupu 
převážně zahraničních investorů do stávajících nosných podniků až po urychlení 
procesu bankrotů a likvidace dlouhodobě ztrátových firem). 

 
 
1.2.1  Čistý úvěr vládě 
 
Na základě předběžných výsledků k 31. lednu 1999 vykázal státní rozpočet přebytek 
hospodaření ve výši 14,9 mld. Kč (loni v lednu přebytek 17,0 mld. Kč). Tento relativně 
příznivý údaj je však zapotřebí posuzovat velmi střízlivě, neboť lednový vývoj je  
charakterizován vždy nízkým čerpáním rozpočtových výdajů, zatímco rozpočtové příjmy 
obvykle překračují alikvótní podíl tohoto měsíce. Příjmy vykázané ke konci ledna t. r. (index 
93,7 %) však dosahují varovně nízkých hodnot v porovnání i s tak nízkou úrovní příjmů 
dosahovanou ve stejném období let 1997 a 1998, která vedla v prvním případě k balíčkovým 
opatřením, ve druhém pak k vysokému konečnému deficitu státního rozpočtu. Tuto skutečnost 
lze považovat za jeden ze signálů potvrzujících tendence směřující k výraznému překročení 
schváleného deficitu státního rozpočtu na rok 1999, kde základní příčiny spočívají  
v nadhodnocení makroekonomických parametrů pro sestavování státního rozpočtu na tento 
rok. 
 
V souvislosti s přechodným rozpočtovým provizóriem, které skončilo 15. ledna t. r. 
schválením vládního návrhu státního rozpočtu na rok 1999 Parlamentem ČR, došlo  
k vyhlášení rozpočtových opatření na l. čtvrtletí, omezujících v souladu s rozpočtovými 
pravidly procento čerpání běžných výdajů kapitol v tomto období, s výjimkou výdajů 
mandatorních. Tento aspekt tak ještě více zvýraznil sezónní pokles čerpání výdajů, které za 
leden nedosahovaly ani úrovně skutečnosti dosažené ve stejném období loňského roku (index 
96,9 %).  
 
V období mezi předložením a schválením vládního návrhu státního rozpočtu na rok 1999 
Parlamentem ČR byly schváleny dvě úpravy daňových zákonů s účinností od 1. ledna t. r. 
(úprava nezdanitelných částek o vliv inflace u daně z příjmů fyzických osob, zkrácení lhůt pro 
odepisování investičního majetku u daně z příjmů právnických osob), které se projeví ve 
snížení inkasa příjmů o cca 8,5 mld. Kč. Pokud poslanci Parlamentu projednají a schválí 
vládní návrh novely zákona o spotřebních daních (uvažované zvýšení sazeb u pohonných hmot 
a cigaret od 1. 5. 1999), dojde naopak k posílení daňového inkasa o cca 4 mld. Kč (alikvóta 
od 1. 5.). Reálný dopad již uskutečněných, případně velmi pravděpodobných změn, zvyšuje 
původně uvažovaný deficit na cca 35,5 mld. Kč. Mimo shora zmíněného vlivu odlišných 
(nadhodnocených) makroekonomických východisek pro rok 1999, kdy např. rozdíl mezi  
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původním odhadem tempa HDP ve s. c. uvažovaným MF a současným zpřesněným odhadem 
ČSÚ je cca 2,6 procentního bodu!, které lze ocenit výpadkem příjmů ve výši až cca 10 mld. 
Kč, je zapotřebí uvážit další reálná rizika, která mohou ovlivnit konečnou výši rozpočtového 
schodku v roce 1999.  K nejzávažnějším patří zejména:  
  
- úhrada ztráty Konsolidační banky za rok 1998 včetně oddlužení ČS, a. s., která zvýší 

výdaje (resp. vládní zadluženost) minimálně o cca 20,0 mld. Kč, 
- nesplácení ruského dluhu, které sníží příjmy o cca  3,0 mld. Kč, 
- pravděpodobná realizace některých rizikových státních záruk (např. Zetor), která zvýší 

výdaje o cca 2,1 mld. Kč, 
- zvýšení nemocenských dávek od 1. 10. t. r. – vyšší výdaje o 1,5 mld. Kč; 
 
Po započtení příznivého vlivu nižších úroků dluhové služby (nižší výdaje o cca 2 mld. Kč) by 
tak případný schodek státního rozpočtu mohl dosahovat úrovně až cca 70,0 mld. Kč (tj. 3,7 % 
předpokládaného HDP). Celý vládní sektor v tom případě může dosáhnout podílu na HDP ve 
výši cca 4,3 %, znamenající překročení indikačních maastrichtských kritérií o cca  
1,3 bodu).  
 
Vysoký přebytek státního rozpočtu vykázaný ke konci ledna t. r. byl základní příčinou 
snížení čistého úvěru vládnímu sektoru, který poklesl v lednu 1999 proti počátečnímu stavu  
o 19,7 mld. Kč, zatímco loni v tomtéž období činil jeho pokles 13,7 mld. Kč. Za další příčinu 
lednového poklesu lze označit nárůst držby státních cenných papírů domácím nebankovním 
sektorem, vyplývající z dlouhodobě výhodných bezrizikových podmínek. 
 
V nejbližším období (do konce 1. čtvrtletí t. r.) lze očekávat změnu ve vývoji státního 
rozpočtu, která povede  k přepólování současného rozpočtového přebytku na mírný deficit 
ke konci března. Tato skutečnost se bezprostředně projeví v postupné kumulaci nárůstu 
čistého úvěru vládě proti počátku roku (v únoru o cca 2,0 mld. Kč, v březnu o cca  
4,5 mld. Kč).  
 
V oblasti veřejného dluhu došlo oproti informaci uvedené v minulé situační zprávě pouze 
k nepatrnému zpřesnění v jeho struktuře. Celkový objem veřejného dluhu se nemění. 
Definitivní údaje o vývoji veřejného dluhu k 31. 12. 1998 budou k dispozici až po zveřejnění 
údajů o místních rozpočtech. Podrobnější údaje o výši a struktuře veřejného dluhu jsou 
uvedeny v příloze. 
 
 
1.3  Úrokové sazby 
 

Úrokové sazby během ledna pokračovaly ve svém poklesu, i když ne tak jednoznačně jako 
v předcházejících měsících. Vývoj úrokových sazeb s kratší splatností byl ovlivněn především 
dalším snížením úrokových sazeb ze strany ČNB. Dne 16. 1. byla snížena repo-sazba z 9,5 % 
na 8,75 %, k dalšímu snížení došlo 28. 1. na 8 %. Dlouhodobé sazby pokračovaly rovněž  
v poklesu, avšak mírnějším tempem, neboť zde byla již očekávání snížení sazeb zabudována  
s větším předstihem. Zároveň sazby s delší splatností reagovaly na brazilskou krizi, která 
vypukla po oznámení o devalvaci brazilské měny; trh se však brzy stabilizoval. Nicméně  
v závěru ledna v důsledku nerovnoměrného vývoje jednotlivých maturit došlo ke změně tvaru 
výnosových křivek. U krátkodobých sazeb se výnosová křivka narovnala, u dlouhodobých 
byla dokonce mírně pozitivní. Tato situace naznačuje, že trh již neočekává další pokles 
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úrokových sazeb, což dokládají i kótace sazeb FRA. Opakované snižování repo-sazby se dále 
odrazilo v klientských úrokových sazbách. 

 

1.3.1  Vývoj krátkodobých sazeb 
 
V lednu se hladina úrokových sazeb PRIBOR dále snížila, tento trend však byl krátkodobě 
přerušen určitou korekcí, především na delším konci křivky. Nejvýraznější příčinou se stala 
reakce na brazilskou krizi v polovině měsíce; její vliv v následujících dnech postupně slábl. 
Zveřejnění ekonomických údajů (CPI, obchodní bilance) se naopak na tomto segmentu 
prakticky neprojevilo, stejně jako příliv likvidity v důsledku nabytí účinnosti nižší sazby PMR 
(28. 1.), neboť změna byla oznámena v dostatečném předstihu, takže trh stačil uvolněné 
prostředky alokovat. Snížením repo-sazby, které bylo realizováno ve dvou krocích, ČNB 
víceméně naplnila očekávání trhu. Na konci měsíce došlo ke stabilizaci úrokové křivky 
PRIBOR na úrovni kolem 8% hladiny a v podstatě k jejímu narovnání. Další kroky ve snížení 
úrokových sazeb v nejbližší době již nejsou trhem očekávány. Případné negativní vlivy, a to  
i krátkodobé (nepříznivý vývoj obchodní bilance, politická situace) mohou v této situaci 
poměrně rychle vést k další změně tvaru výnosové křivky na pozitivní. Celkově se průměrná 
hodnota sazby 1T PRIBOR snížila v porovnání s prosincem o 1,4 procentního bodu na 9,2 %, 
úroková sazba 1R PRIBOR se snížila o 1,2 procentního bodu na 8,1 %. Negativní sklon 
výnosové křivky (-1,06 procentního bodu) v tomto případě odráží situaci v průběhu měsíce, 
k jejímu narovnání došlo až v závěru měsíce. Rozpětí nákup/prodej zůstávají stabilní na 
úrovni 0,3 procentního bodu. 
 
Vývoj krátkodobých sazeb
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Vývoj spreadu 12M - 1T PRIBOR
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Hladina sazeb FRA se vyvíjela obdobně s depo trhem, avšak poklesy zde byly mírnější. 
Důvodem je poměrně velká citlivost na jednotlivé události, takže značná část poklesu byla na 
tomto segmentu zahrnuta do cen již dříve. V jednotlivých splatnostech činil pokles 0,5 až 1,0 
procentního bodu. V současné době již kótace FRA (podobně jako plochá výnosová křivka 
PRIBOR) nenaznačují očekávání dalšího snížení sazeb ze strany ČNB.  

 
Na trhu krátkodobých dluhopisů proběhly v lednu dvě primární aukce SPP se splatností 3M  
a 6M. Hrubé výnosy dosáhly 7,9 - 8,0 % při přetrvávajícím převisu poptávky. Průměrná 
hladina výnosové křivky SPP si zachovala trend poměrně rychlého poklesu a vyvíjela se tak  
v souladu s vývojem sazeb na trhu depozit. Pro splatnosti 2M - 12M se v lednu pohybovala  
v pásmu 8,2 - 9,0 %, což představuje pokles oproti prosinci o 1,1 - 1,9 procentního bodu. Ve 
srovnání s prosincem se také snížil negativní sklon delšího konce křivky. 

 
Výše úrokového diferenciálu byla v lednu ovlivněna dvojím snížením repo-sazby ze strany 
ČNB. Atraktivita úrokového diferenciálu po několikanásobném snižování sazeb tak již 
poměrně značně poklesla, což se projevilo v zájmu o českou měnu. V zemích EU se 
v prosinci úrokové sazby sjednotily na 3 %, na této úrovni se pohybovaly i v lednu po vzniku 
nové měny euro. V porovnání s koncem prosince se úrokový diferenciál PRIBID/CZK – 
EURIBOR snížil ve všech splatnostech, u delších splatností byl pokles nižší. Na konci ledna 
činil úrokový diferenciál 4,9 procentního bodu u splatnosti 1M, 4,8 procentního bodu  
u splatností 3M i 12M. Tyto hodnoty se již pravděpodobně blíží k určitému stropu, při kterém 
jsou zahraniční investoři ochotni investovat do korunových aktiv; nižší hodnoty by zřejmě 
vedly k odlivu krátkodobého kapitálu a oslabení koruny. 

 
Pro úplnost uvádíme i hodnoty úrokového diferenciálu PRIBID/CZK - LIBOR/USD, které se 
na konci ledna pohybovaly v rozmezí 2,7 až 3,1 procentního bodu. Vzhledem k rizikové 
prémii udávané pro nově se rozvíjející trhy (cca 2 procentní body) již dolarový úrokový 
diferenciál téměř neexistuje. 
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Aktuální vývoj k 12. 2. 1999 
 
Na počátku února se úrokové sazby PRIBOR pohybovaly těsně nad 8 %, výnosová křivka 
měla plochý tvar, příp. velmi mírně pozitivní (12. 2. spread 1R – 1T činil 0,16 procentních 
bodů). Z toho lze usuzovat, že trh v současné době neočekává žádnou změnu krátkodobých 
úrokových sazeb, což potvrzuje i úroveň sazeb FRA.  
 
 

1.3.2  Vývoj dlouhodobých sazeb 

 
Na trhu IRS také pokračoval  klesající trend. Ten byl však přerušen zhruba v polovině ledna 
růstem v reakci na brazilskou krizi. Následně pak pokračoval opět pokles, přičemž větší 
dynamika se projevila na krátkém konci. V závěru ledna došlo k mírnému růstu sazeb, 
především na dlouhém konci. V důsledku toho se ve druhé polovině měsíce tvar křivky 
změnil na mírně pozitivní. Průměrné spready 5R - 1R (-0,1 procentního bodu) a 10R - 1R  
(-0,3 procentního bodu) ještě odrážejí negativní sklon výnosové křivky počátkem měsíce.  
 
Ceny dluhopisů v porovnání s koncem prosince nezaznamenaly výraznější změny. Vývoj  
v průběhu měsíce byl poměrně volatilní a byl ovlivněn především dvěma hlavními faktory: 
brazilskou krizí a očekáváním dalšího snižování sazeb. Ve druhé polovině měsíce se na trhu  
promítly dva další vlivy, a to zveřejněné údaje o vývoji obchodní bilance (horší než se 
všeobecně čekalo) a blížící se primární aukce pětiletého státního dluhopisu. Celkově výnosy 
státních daněných dluhopisů klesly v rozmezí 0,7 - 1,0 procentního bodu, výnosová křivka 
dosáhla víceméně plochého tvaru. Na konci ledna (29. 1.) proběhla aukce nového pětiletého 
státního dluhopisu. Emise se vydává v objemu 5 mld. Kč (požadavky 7,4 mld. Kč), kupón byl 
stanoven na 7,95 %.  

 

Vývoj dlouhodobých sazeb
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Aktuální vývoj k 12. 2. 1999 
 
Proti konci ledna se dlouhodobé sazby IRS zvýšily o 0,3 procentního bodu ve všech 
splatnostech. Tvar výnosové křivky zůstává mírně pozitivní, spread 5R – 1R dosahuje  
0,3 procentního bodu. Trh státních dluhopisů byl negativně ovlivněn problémy s  nově 
emitovaným dluhopisem SD 7,95/04 (splatnost dle emisních podmínek 5R, dle zákona 15R), 
což vedlo k úplnému zastavení obchodování s touto emisí a poklesu obchodní aktivity na 
tomto segmentu trhu. 
 
 
1.3.3  Klientské sazby 
 
Pokles nominálních i reálných úrokových sazeb na nově poskytované úvěry pokračoval 
v návaznosti na pokles úrokových sazeb mezibankovního trhu i v prosinci 1998. 
 
Průměrné nominální úrokové sazby na nově poskytované krátkodobé úvěry v prosinci 
poklesly z 12,9 % na 11,7 %, což je nejnižší úroveň od vzniku ČR. Celkem ve druhém 
pololetí 1998 poklesla úroveň nominálních úrokových sazeb na nově poskytované úvěry  
o 4,3 procentního bodu. Dopad poklesu nominálních úrokových sazeb do úrokových sazeb  
reálných je nadále zmírňován  souběžně probíhajícím dezinflačním procesem. Reálné úrokové 
sazby na nově poskytované krátkodobé úvěry se sice od listopadu 1998 začaly rovněž 
snižovat a v prosinci 1998  poklesly  ve vyjádření CPI z 5,4 % na 4,9 % a ve vyjádření PPI  
z 10,1 % na 9,5 %, zůstávají však, především ve vyjádření PPI, stále na vysoké úrovni. 
 
Obdobná tendence k poklesu nominálních a reálných úrokových sazeb se projevuje  
i u vkladů. Průměrná nominální úroková sazba na krátkodobé termínované vklady poklesla  
v listopadu 1998 z 11,1 % na 10,1 %, reálná z 2,9 % na 2,6 % ve vyjádření CPI. Do vývoje 
reálných úrokových sazeb na vklady se tak poprvé v tomto roce promítl vliv snižování 
nominálních úrokových sazeb, který byl v předchozích měsících eliminován vývojem inflace.  
Přes tento pokles však zůstává reálná úroková sazba na tyto vklady na mimořádně vysoké 
úrovni. 
 
Snižování průměrných nominálních úrokových sazeb pokračovalo i v lednu 1999. Signalizují 
to referenční úrokové sazby významných bank, od nichž odvozují tyto banky klientské 
úrokové sazby pro většinu nově poskytovaných úvěrů. 
 
Vývoj referenčních sazeb vybraných bank 
 

1998 1999 Banka Název sazby 
1. 10. 1. 11. 1.12 1. 1. 1. 2. 

Česká spořitelna Základní sazba 14,00 12,70 12,00 11,20 10,80 
ČSOB Prime rate 13,50 12,60 11,00 10,50   9,75 
IPB Bazická sazba 16,90 16,60 15,70 15,50 15,20 
Komerční banka Referenční sazba 13,50 13,00 10,90 10,60 10,20 
 
 
Pod vlivem snížení  úrokové sazby 2T PRIBOR pro repo-operace ČNB a následného poklesu 
úrokových sazeb na mezibankovním  trhu došlo v lednu 1999 ke snížení referenčních sazeb  
u všech významných obchodních bank. K významnému snížení došlo především u prime rate 
ČSOB, která se dostala poprvé od počátku r. 1996, odkdy jsou referenční sazby sledovány,   
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pod úroveň 10 %. Na doposud nejnižší úrovni mají své referenční sazby Česká spořitelna  
a Komerční banka. Výjimkou je IPB, která svoji bazickou sazbu drží na poměrně vysoké 
úrovni. Úroková politika IPB je rovněž od úrokové politiky ostatních bank odlišná  
i v tom, že s cílem získat dlouhodobější zdroje úrokově zvýhodňuje vklady s delší výpovědní 
lhůtou. Ostatní banky zatím výrazně úrokově preferují vklady s velkým objemem a krátkou 
výpovědní lhůtou. 
 
Do objemu korunových úvěrů se pokles klientských úrokových sazeb zatím neodráží, neboť 
pokles nominálních úrokových sazeb se v oblasti reálných úrokových sazeb projevil 
v důsledku dezinflace se zpožděním pěti měsíců až v listopadu 1998 a zatím s méně výrazným 
dopadem. V podmínkách hospodářského poklesu a nejistoty ve vývoji jednotlivých podniků 
projevují banky i nadále při poskytování úvěrů opatrnost.  
 
Aktuální vývoj k 12. 2. 1999 
 
Snižování referenčních sazeb pokračovalo u většiny obchodních bank i v první polovině 
února 1999. S výjimkou České spořitelny snížily v období od 1. do 12. 2. své referenční sazby 
všechny významné obchodní banky. ČSOB snížila svoji prime rate z 9,75 na 9,50 %, IPB 
bazickou sazbu z 15,20 na 14,70 % a Komerční banka referenční sazbu z 10,20 na  
10,00 %. Banky tak reagovaly na snížení úrokové sazby pro 2T repooperace ČNB z 29. 1. 
1999.   
 
 
1.4  Devizový kurz, finanční účet a devizové rezervy 
 
1.4.1  Devizový kurz 
 
Vývoj nominálního kurzu koruny vůči euru lze od počátku tohoto roku rozdělit na dvě 
období. Pro první lednovou dekádu je charakteristická stabilita kurzu (resp. nepatrné 
zhodnocování). Rozhodujícím faktorem pro uvedenou stabilitu kurzu, přetrvávající od druhé 
poloviny prosince 1998, byla neměnnost vyhlídek ohledně klíčových sazeb v zemích EMU  
a vyčkávání na další rozhodnutí ČNB o úrokových sazbách. Ve druhém období, od začátku 
druhé lednové dekády až do poloviny února, kurz koruny vůči euru neustále oslaboval. 
V době od 11. ledna do 10. února se znehodnotila koruna vůči euru o 12,3 procentních bodů. 
Mezi rozhodující faktory ovlivňující uvedený vývoj patří jak vlivy vnější (reakce 
mezinárodních finančních trhů na brazilskou krizi), tak vlivy vnitřní (i) snižování klíčových 
úrokových sazeb ČNB, (ii) zveřejnění nepříznivého vývoje makroekonomických ukazatelů 
české ekonomiky (zahraniční obchod - růst exportu přestal být rychlejší než růst importu, 
nezaměstnanost, atd).  
 
Vývoj kurzu koruny vůči americkému dolaru během sledovaného období probíhal shodně 
jako u kurzu koruny vůči euru. První období bylo charakterizováno obdobnou stabilitou 
kurzu. Od druhé lednové dekády pak došlo k oslabování koruny. V období od 11. ledna  
do 10. února činilo znehodnocení koruny vůči dolaru 16 procentních bodů.  
 
I  přes poměrně jednoznačné měsíční znehodnocování kurzu koruny vůči euru a dolaru nelze 
zatím říci, zda se jedná o trvalejší korekci kurzu nebo o jeho dočasný výkyv. Lze se domnívat, 
že oslabování koruny souvisí s poklesem hladiny klíčových úrokových sazeb ČNB  
a přehodnocováním ekonomické situace a vyhlídek české ekonomiky. Příznačné je v této 
souvislosti chování rozpětí ask-bid na trhu swapů koruny za dolar a na trhu korunových  

 22 



depozit využívaných krátkodobými devizovými spekulanty od poslední lednové dekády do 
poloviny února. Zdá se, že drobnější napětí na těchto dvou trzích (mírný růst rozpětí ve 
splatnostech jednoho, tří a šesti měsíců) kulminovalo kolem 8.-10. 2. a v současné době mizí. 
Toto lze považovat za náznak vyčkávání ze strany krátkodobých investorů neboli neúplné 
ujasněnosti jejich záměrů ohledně české měny. 
 
 
Denní průběh nominálního kurzu koruny vůči EUR a USD v lednu a únoru 1999 
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Ve vývoji reálného kurzu koruny vůči německé marce lze očekávat v lednu, po předchozí 
stabilizaci v druhé polovině roku 1998, reálné oslabení jako odraz znehodnocování 
nominálního kurzu a pokračujících nízkých hodnot tuzemské meziměsíční inflace.  
 
 
Nominální a reálný kurz koruny vůči DEM 
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1.4.2  Finanční účet a devizové rezervy 
 
V letošním roce bude finanční účet platební bilance zatížen dluhovou službou ze středně   
a dlouhodobých závazků k 30. 6. 1999 v rozsahu zhruba 3,6 mld. USD. V květnu je splatná  
1. emise dluhopisů Hl. m. Prahy ve výši 250 mil. USD (8,1 mld. Kč). K úhradě této částky 
chybějí magistrátu 3 mld. Kč. Městské zastupitelstvo chce proto vydat reemisi obligací ve 
výši 200 mil. euro (7,5 mld. Kč). Zbylé peníze z reemise, jejíž splatnost má být minimálně 
deset let, chce město investovat do důležitých dopravních staveb. Dne 1. února oficiálně 
požádalo Komisi pro cenné papíry o vydání souhlasu s emisí obligací. 
 
V lednu přidělila městu Praha ratingová agentura Standard & Poor’s hodnocení spolehlivosti 
závazků v domácí měně A+, jeden stupeň pod ratingem AA- pro Českou republiku. Na druhé 
straně rating devizových závazků potvrdila agentura na úrovni A-, což odpovídá hodnocení 
ČR. Praha by zřejmě s odkupem uvedených obligací zahraničními investory neměla mít 
problémy vzhledem k tomu, že uvedené známky stále zůstávají na relativně vysoké úrovni 
v investičním pásmu. 
 
Největším podílem dluhové služby je zatížena podniková sféra (2,2 mld. USD). Klesající 
tržby průmyslových firem a v rozporu s tím růst reálných mezd, spolu se zvýšenou opatrností 
bank v poskytování úvěrů, mohou vést k obtížím podniků se splácením jejich dluhové služby 
ve vztahu k zahraničí. 
 
Měnové turbulence v Brazílii a zkomplikování ekonomické situace v zemích střední  
a východní Evropy vč. ČR vedly  ke změně očekávání zahraničních investorů.  Podle 
informací dealerů se od koruny začínají odvracet zahraniční investoři, kteří doposud na 
vysokém úrokovém diferenciálu vydělávali. Diferenciál přestává být ve spojení se zvýšenými 
kursovými riziky lákavý. Tento vývoj se odráží v pouze částečné obnově emisí korunových 
eurobondů v I.Q. 1999. V lednu  bylo splatno za 11,5 mld. Kč eurobondů  a nové byly 
emitovány jen ve výši 3,0  mld. Kč. Na únor připadá splatnost emisí v rozsahu 8,50 mld. Kč  
a k 10. únoru byly ohlášeny zatím emise v rozsahu 5,75 mld. Kč. Poměr nových emisí ke 
splatným činil za období od počátku roku 44 %. Stav emitovaných a doposud nesplacených 
korunových eurobondů k 10.2. v objemu 57 mld. Kč je považován zahraničními prameny 
(Wall Street Journal) za běžný stav. Celkově je v prvním čtvrtletní splatno 23,50 mld. Kč 
korunových euroemisí.  
 
Vývoj devizových rezerv ČNB byl v lednu ovlivněn v podstatě jen depreciačním trendem 
kursu koruny. Přispělo k němu mimo uvedené příčiny i likvidování podrozvahových pozic 
bank v lednu 1999 oproti stavu ke konci roku 1998. Dolarová hodnota rezerv v důsledku toho 
poklesla o 0,2 mld. USD na 12,4 mld. USD. Jejich korunová hodnota se zvýšila o 17,8 mld. 
Kč na 394,7 mld. Kč. ČNB operovala na devizovém trhu jen v omezeném rozsahu, a to 
nákupy deviz v celkové částce 2,8 mil. USD k pokrytí splátek dluhové služby státu. 
 
 
1.5  Akciový trh 
 
Na počátku ledna kurzy na akciovém trhu rostly, index PX 50 se několik dní držel nad hranicí 
400 bodů. Následný pokles byl reakcí na negativní zprávy o vývoji v Latinské Americe. 
Obdobný pokles zaznamenaly i ostatní nově se rozvíjející trhy. Pro nedostatek impulsů 
akciový trh v druhé polovině ledna spíše stagnoval. Snížení repo-sazby se na akciovém trhu  
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prakticky neprojevilo, na rozdíl od trhu s dluhopisy. Celkový objem obchodů na BCPP byl  
v lednu výrazně nižší než v předchozích měsících, dosáhl pouze 86 mld. Kč. Dluhopisy se na 
celkovém objemu obchodů na BCPP podílely 90,2 %, akcie a podílové listy 9,8 %. 
 
Index PX 50 zůstal v meziměsíčním srovnání téměř na stejné úrovni, změna činila pouze  
0,1 procentního bodu. Výraznější cenové výkyvy byly zaznamenány při obchodování během 
měsíce. Z jednotlivých titulů největší změny zaznamenaly akcie ČEZ (-11,3 %) a akcie Škody 
Plzeň (-8 %), menší pokles byl u akcií IPB (-5,6 %) a Unipetrol (-5,5 %). Rostly akcie 
Českých radiokomunikací (+25,2 %), zájem byl i o akcie investičních fondů  KB IF  
(+11,0 %) a RIF (+10,4 %). Sledované oborové akciové indexy se také vyvíjely 
nerovnoměrně. Výrazně poklesl index zemědělství (-24,5 %) a obchodu (-25,1 %), oslabení  
u dalších odvětví bylo mírnější. Posílily indexy oborů potravinářství (+5,9 %), dopravy  
a spojů (+5,3 %) a investiční fondy (+5 %).  
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Od ledna tohoto roku zavedla BCPP nový index PX-D pro obchodování s deriváty. Počáteční 
hodnota indexu byla stanovena na 1000 bodů, báze indexu je tvořena emisemi 
obchodovanými v systému SPAD. Index je stejně jako index PX 50 propočítáván kontinuálně. 
Index  PX-D se v lednu vyvíjel podobně jako index PX 50 a celkově ve srovnání s prosincem 
posílil o 2,4 procentního bodu a uzavíral tak na 1024,2 bodu. 
 
Nepřímá relace mezi vývojem akciových indexů v ČR s vývojem kurzu se prosazuje jen 
krátkodobě. Koruna během měsíce převážně oslabovala, naproti tomu u akcií nebyl v lednu 
zjevný trend kurzu. Nepřímý vztah mezi vývojem akciových indexů a vývojem kurzu se 
projevoval hlavně do poloviny měsíce. 
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Vývoj kurzu Kč vůči EUR a indexu PX-50
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Aktuální vývoj k 12. 2. 1999 
 
Na počátku února akciový trh převážně klesal, podobně jako ostatní evropské trhy. K 12. 2. 
dosáhl index PX 50 hodnoty 375,8 bodu. Kromě vlivu zahraničních trhů se do vývoje cen 
promítly negativní údaje o průmyslové výrobě, nezaměstnanosti a analýza ČSÚ  
o nepříznivém vývoji ekonomiky. 
 
 
Měnový vývoj – shrnutí: 
 
Snížení úrokových sazeb ČNB se v oblasti měnového vývoje zatím výrazněji nepromítlo do 
vývoje úvěrové emise a tím i množství peněz v ekonomice. Úvěrová emise je blokována 
především situací v mikrosféře, kde je třeba provést radikální restrukturalizaci.  
 
Aktuálně dochází k uvolňování měnových podmínek prostřednictvím vývoje devizového 
kurzu. Úrokový diferenciál se značně zúžil a vývoj devizového kurzu poprvé po několika 
letech odráží především celkovou makroekonomickou situaci ČR.  
 
I když dle propočtu reálných úrokových sazeb v rámci boxu i nadále existuje prostor pro 
snížení úrokových sazeb, vývoj na finančním trhu signalizuje, že pravděpodobně bylo již 
dosaženo dna v jejich snižování. Výnosové křivky sazeb PRIBOR a IRS jsou mírně pozitivní 
a trh tak signalizuje, že již neočekává další pokles. Další úpravy úrokových sazeb by tak měly 
být posuzovány rovněž s ohledem na vývoj na finančním trhu, především pak v kurzové 
oblasti. Pokud by došlo k trvalé kurzové korekci, uvolnění měnových podmínek by u této 
veličiny nahrazovalo další případné uvolňování úrokových sazeb.  
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 2. Agregátní poptávka a nabídka 
 
Dle odhadu ve 4. čtvrtletí 1998  pokračoval mzr. pokles konečné, resp. celkové domácí poptávky (o cca 2 –  
3 %).  Reálný HDP meziročně poklesl  přibližně o 3,4 %, nelze vyloučit i pokles na úrovni 4 – 5 %.  
Mzr. dynamika reálného dovozu zboží a služeb (cca 5,3 %) předstihla dynamiku reálného vývozu zboží a služeb  
(4,4 %). Podíl salda čistého vývozu zboží a služeb na reálném HDP ve 4. čtvrtletí  činil přibližně 9,6 %.  
 
Míra růstu  reálného HDP by se v roce 1999 dle našich odhadů měla pohybovat v intervalu  
od  +1 do –2 %. Během  1. čtvrtletí  dojde pravděpodobně k poklesu reálného HDP přibližně 
o 2,7 %. V případě konečné resp. celkové domácí poptávky očekáváme v roce 1999 mzr.  
změny v intervalu od +1,5 do – 1 %.  V 1. čtvrtletí  očekáváme mírný přírůstek konečné resp. 
celkové domácí poptávky přibližně o 0,4  % resp. 0,5 %.  Mzr. růst reálného dovozu zboží 
 a služeb (cca 3,4 %) si v roce 1999 pravděpodobně udrží mírný předstih před růstem 
reálného vývozu (cca 1,5 %).  V 1. čtvrtletí  bude rozdíl mezi tempy růstu reálného dovozu  
a vývozu  patrně větší (7,3 % oproti 3,8 %). Podíl záporného salda čistého vývozu na HDP 
 v s.c. v r. 1999 dosáhne dle odhadu 7,6 %. 
 
Základní údaje o nabídce a poptávce v reálném vyjádření (mzr. růst ze s.c. v %), 
referenční kurs 18 Kč/DEM 

UKAZATEL SKUTEČNOST PREDIKCE

I/98 II/98 III/98 IV/98 1998 I/99 II/99 III/99 IV/99 1999

 HRUBÝ DOMÁCÍ PRODUKT -0,9 -2,4 -2,9 -3,4 -2,5 -2,7 -0,1 0,1 0,4 -0,5

 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA (dom.popt. a vývoz) 6,8 2,0 1,2 0,3 2,4 1,9 1,1 1,3 0,7 1,2

 CELKOVÁ DOMÁCÍ POPTÁVKA   1) -4,5 -4,3 -2,8 -2,2 -3,4 0,5 1,4 1,8 0,3 1,0

 KONEČNÁ DOMÁCÍ POPTÁVKA   2) -2,1 -4,6 -1,5 -2,6 -2,7 0,4 1,3 1,5 1,6 1,2

     v tom:

     Spotřeba dom ácností -1,6 -7,0 -0,9 -0,8 -2,6 0,8 1,9 1,7 1,4 1,5

     Spotřeba vlády -2,7 0,6 -0,8 -1,1 -1,0 0,0 0,2 0,1 0,5 0,2

     Tvorba fixního kapitálu -2,5 -4,1 -3,1 -5,5 -4,0 0,1 1,0 2,0 2,3 1,5

 DOVOZ ZBOŽÍ A SLUŽEB 17,3 7,9 7,1 5,3 9,1 7,3 2,6 2,8 1,1 3,4

 VÝVOZ ZBOŽÍ A SLUŽEB 27,4 12,3 8,1 4,4 12,2 3,8 0,7 0,5 1,3 1,5

 Č ISTÝ VÝVOZ ZBOŽÍ A SLUŽEB (saldo, m ld. Kč) -21,3 -19,1 -21,2 -32,7 -94,3 -30,6 -24,0 -27,0 -32,5 -114,1

 1) vč. změny stavu zásob;  2) beze změny stavu zásob  
 
Podíl netto vývozu na HDP v s.c. (v %) 
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2.1 Domácí poptávka 
 
Trend mzr. poklesu reálné spotřeby domácností se ve 4. čtvrtletí  roku 1998 velmi slabě 
zpomalil především díky obnovenému růstu reálných příjmů  ve 3.  čtvrtletí.   Očekáváme, že 
v průběhu roku 1999 se i nadále udrží vzestupný trend reálných příjmů domácností. Tím se 
pravděpodobně posílí sklon ke spotřebě domácností (očekáváme mzr. růst kolem 1,5 %).  
       
Ve 4.čtvrtletí  1998  neočekáváme zmírnění poklesu hrubé tvorby fixního kapitálu v s.c. 
(meziroční pokles o cca 5,5 %).  Během roku 1999 předpokládáme mírný nárůst investic 
v intervalu od 0% do 2 %, v 1.čtvrtletí meziroční růst přibližně o 0,1 %. K mírnému růstu 
investiční poptávky přispěje především očekávaný příliv zahraničních investic. Očekáváme 
minimální mzr. růst spotřeby vlády.   
 
Meziroční míra změn komponent domácí poptávky (v % ze s.c. 1994) 
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Základní údaje o vývoji reálných příjmů, spotřeby tržeb a domácností  
    mzr. změna v %

UKAZATEL  Skutečnost Odhad x Predikce xx

I/96 II/96 III/96 IV/96 1996 I/97 II/97 III/97 IV/97 1997 I/98 II/98 III/98 IV/98 1998 I/99 II/99 III/99 IV/99 1999

Celkové příjmy domácností 2,3 3,9 2,5 7,4 4,1 5,1 6,5 2,3 -0,1 3,3 -1,9 -5,9 -4,8 0,3 -3,1 3,3 3,5 3,5 1,9 3,1

Disponibilní příjmy domácností 2,6 3,5 2,2 8,1 4,2 5,8 6,4 2,8 0,1 3,6 -2,0 -5,8 -5,1 0,3 -3,3 3,4 3,1 3,0 1,9 3,0

Spotřeba domácností 7,0 7,7 7,3 6,2 7,0 4,0 5,7 -2,2 -0,3 1,6 -1,6 -7,0 -0,9 -0,8 -2,6 0,8 1,9 1,7 1,4 1,5

Tržby v odvětví obchodu a pohostinství   xxx 10,3 11,5 12,2 11,5 11,4 1,0 2,5 -3,9 -1,9 -0,7 -5,1 -8,5 -6,3 -8,4 -7,2 -2,1 -1,1 -0,7 -0,2 -0,9

Podíl čist. finančních aktiv na disp. příjmu (v % pro daný rok) 7,9 7,3 6,3 10,9 8,2 6,7 10,0 6,7 12,9 9,2 4,2 11,8 7,5 11,7 9,0 6,1 10,5 7,5 13,0 9,5

x  Odhad založený na korigovaných projekcích příslušných trendů (časové řady od roku 1993, SPSS).

xx Predikce uvedená v tabulce na rok 1999 je středovou hodnotou intervalu. Rozptyl okolo středové hodnoty uvažujeme v rozmezí -1,5 až + 1,5 procentního bodu.  

xxx  IV/98 a 1998 skutečnost

Pramen: Statistika ČNB a ČSÚ.  
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Vývoj reálné spotřeby, tržeb, disponibilních příjmů (mzr. růst v % - levá osa) 
a podílu čistých fin.aktiv na disponibilních příjmech (stav v kvartálu v % - pravá osa)   
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2.2  Výstup 
 
Reálný HDP dle odhadu ve 4. čtvrtletí  1998 mzr. poklesl nejméně o cca 3,4 %. Uvedený pokles je signalizován : 

- mzr.  poklesem průmyslové produkce  (o 7,6 %) a stavebnictví  (o cca 9,7 %) ve 4.  čtvrtletí 
- mzr. poklesem tržeb v maloobchodě o 6 % ve 4. čtvrtletí  
- vývojem ukazatele peněžní zásoby M2 (další zpomalení mzr. růstu ve 4. čtvrtletí) 
- částečně i mzr. poklesem velkoodběru elektřiny ve 4.čtvrtletí o cca 3,5 % proti stejnému období minulého 

roku.  
 
V roce 1999 by v případě udržení kursu na úrovni 35,2 Kč/EUR (18 Kč/DEM) reálný HDP 
poklesl o cca 0,5 % (střed intervalu) a pokrýval by domácí poptávku z 91,2 %.  Pokud by se 
však projevila tendence k dlouhodobému oslabení kursu na současných 37,2 Kč/EUR při 
zachování 2T repo sazby na úrovni 8 %, došlo by díky zdražení inputu k poklesu reálného 
dovozu (za rok  1999 o cca 8 mld. Kč) a růstu reálného vývozu (za rok 1999 o cca 5 mld. Kč). 
Celkový pokles reálného HDP by tak byl pravděpodobně nepatrně nižší (střed predikčního 
intervalu cca -0,3 %). V roce 1999 očekáváme mzr. růst průmyslové produkce na úrovni cca 
1,5 % a mzr. pokles stavební výroby o cca 3,0 %. 
 
Meziroční růst HDP a průmyslové produkce (v % v s.c.) 
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Konjunkturální očekávání podniků a vývoj indexu průmyslové produkce 
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2.3.  Obchodní bilance, čistá zahraniční poptávka, běžný účet 
 
Schodek obchodní bilance za rok 1998 představoval 79,5 mld. Kč a meziročně se snížil o 59,8 
mld. Kč, tj. o 43 % proti objemu r. 1997. Podíl salda obchodní bilance na HDP v b.c. činil  
4,4 %.  Na saldo obchodní bilance ve 4. čtvrtletí pozitivně působilo zlepšení směnných relací, 
které převážilo negativní vliv rychlejšího růstu fyzického objemu dovozu před vývozem. 
V opačném případě by se schodek obchodní bilance prohloubil.  
 
Meziroční změny reálného vývozu a dovozu zboží (v % ze s.c.) 
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Na celkovém zpomalení dynamiky domácího vývozu, které se rovněž odrazilo v mzr. poklesu 
průmyslové produkce ve 4. čtvrtletí, se nejvíce projevily ztížené odbytové možnosti realizace 
produkce na zahraničních trzích v důsledku oslabené vnější poptávky a silné Kč, dále pak 
pokles průmyslové výroby a rostoucí nedostatek provozního kapitálu výrobních podniků. 
Pokles dovozu souvisel především s rasantním snížením dovozů pro mezispotřebu v důsledku 
recese v průmyslu a poklesu hodnoty surovinových dovozů.  
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Saldo čistého vývozu dosáhlo dle odhadu ve 4. čtvrtletí 1998  hodnoty -32,7 mld. Kč v s.c.  
a podílelo se na reálném HDP ve stejném období přibližně z 9,6 %. Běžný účet platební 
bilance dosáhl za 1.-3. čtvrtletí 1998 schodku cca. 15,9 mld. Kč, což proti stejnému období 
předchozího roku představuje snížení o 63,8  mld. Kč (tj. cca.o 80 %). Celkový deficit 
běžného účtu v roce 1998 odhadujeme na úrovni  28 - 31 mld. Kč, tj. přibližně 1,6 % HDP 
v b.c. 
 
Propočty, založené na předpokladu stability kursu na úrovni cca 35,2 Kč/EUR (18,0 
Kč/DEM)  implikovaly pro rok 1999 ve vývoji obchodní bilance očekávání dalšího 
prohlubování negativních tendencí ze druhé poloviny roku 1998, zejména ve vztahu 
k vývozům (dopad ekonomických problémů Slovenska, krize v Rusku, zmírnění 
ekonomického růstu v SRN). Přes zmíněné problémy s realizací českých vývozů na 
zahraničních trzích však vyústily v předpoklad (na základě šetření komoditní struktury), že 
mírný předstih mzr. dynamiky vývozu před mzr. dynamikou dovozu bude pokračovat i nadále 
(ve vyjádření v b.c.). 
 
 Zejména vývozy komoditní skupiny 7 (stroje a zařízení) porostou výrazně rychleji než vývozy celkem. Naopak 
problémy lze očekávat u vývozů potravinářských komodit, částečně i u další produkce o nižším stupni 
zpracování. V případě dovozů očekáváme, že si rozhodující podíl (přes 50 %) zachovají dovozy pro 
mezispotřebu. Jejich dynamika však bude silně závislá na vývoji průmyslové produkce. Závažné riziko 
dynamizace dovozů, především ve druhé polovině roku, představuje mzdová nezdrženlivost s následným 
dopadem na poptávku po spotřebních dovozech a zvýšené dovozy pro investice (zejména dovozy investičních 
celků pro petrochemii). V důsledku pokračujícího, i když slábnoucího příznivého vývoje směnných relací by to 
znamenalo zhoršování podílu čistého vývozu na HDP při udržení relativně velmi příznivého podílu obchodní 
bilance i běžného účtu na HDP (cca na úrovni roku 1998). 
 
Udržení aktuální depreciace kursu CZK vůči EUR (naúroveň cca kolem 37,4 Kč/EUR) po celý letošní rok by se 
promítlo do poklesu dovozu o cca 8 mld.  Kč za rok. V případě vývozu odhadujeme jeho zvýšení rovněž na cca 8 
mld. Kč za rok. Na základě modelových propočtů bylo dále zjištěno, že přírůstek dovozu závisí významněji na 
vývozu než na směnném kursu. Lze očekávat, že se stávající oslabení kursu CZK projeví zčásti v růstu tržeb 
vývozců, aniž ovlivní očekávaný vývoj vývozu ve fysických jednotkách (zejména v důsledku již uzavřených 
kontraktů), zčásti vytvoří prostor pro dodatečnou  expansi vývozů založenou na vyšší cenové 
konkurenceschopnosti - nižších kontraktních cenách -  na zahraničních trzích (zejména v případě malých  
a středních podniků). U dovozu můžeme očekávat - v případě neúměrně vysokého oslabení CZK - výraznější 
růst dovozních cen, jenž se projeví zčásti růstem spotřebitelských cen, částečně poklesem zisku obchodních 
firem, a postupnou substitucí jistého dílu dovážené produkce produkcí tuzemskou. Neočekáváme však, že dopad 
depreciace CZK na zlepšení salda obchodní bilance bude zásadní. Protisměrně bude totiž působit sílící vliv 
decelerace ekonomického růstu a s tím spojená snížená poptávka jak v rámci vyspělých tržních ekonomik 
(především SRN), tak zejména v tranzitivních ekonomikách (především SR). 

 
V roce 1999 očekáváme (při stagnaci nebo mírném zvýšení salda obchodní bilance  
o cca 5 mld. Kč) schodek běžného účtu zhruba na úrovni 28 - 33 mld. Kč, tedy rovněž cca  
1,6 % HDP. V 1. čtvrtletí 1999 předpokládáme schodek běžného účtu na úrovni cca 13 mld. 
Kč. Jde o nejvyšší čtvrtletní predikovaný deficit běžného účtu v roce 1999 (z důvodu 
očekávaného relativně nižšího přebytku bilance služeb). 
 
 
Změna makroekonomických ukazatelů při původním kursu 35,2 CZK/EUR a opraveném kursu 37,5 
CZK/EUR: 

 Kurs 
CZK/EUR 

HDP 
v s.c. 

Celková 
domácí 

poptávka 

Spotřeba 
domácností 

Spotřeba 
vlády 

HTFK Netto 
vývoz  

Vývoz  
v b.c. 

Dovoz  
v b.c.  

Změna 
deflátoru 
HDP  v % 

Původní verze 35,2 -0,5 1,0 1,5 0,2 1,5 -114,1 5,6 5,0 6,1 
Upravená verze 37,5 -0,3 0,7 0,9 0,2 1,5 -107,0 10,0 9,0 7,0 
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Obchodní bilance – klouzavý úhrn za 12 měsíců 
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Podíl běžného účtu na HDP (v %) 
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Vývoj struktury běžného účtu (mld. Kč b.c.) 
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3. Trh práce, příjmy domácností 
 
 
3.1 Vývoj mezd a příjmů 
 
Základní údaje o mzdovém vývoji     mzr. změna v %

UKAZATEL  SKUTEČNOST Odhad x Predikce xx
I/96 II/96 III/96 IV/96 1996 I/97 II/97 III/97 IV/97 1997 I/98 II/98 III/98 IV/98 1998 I/99 II/99 III/99 IV/99 1999

 PRŮMĚRNÁ MZDA V ČR        (nominální) 17,4 21,0 16,5 17,1 18,0 13,7 13,0 12,4 8,4 11,9 10,9 7,0 9,2 9,1 9,0 9,6 9,5 9,2 9,1 9,4
                                              (reálná) 7,9 11,6 6,6 7,8 8,4 6,1 6,0 2,3 -1,5 3,1 -2,1 -5,0 -0,3 1,5 -1,5 6,0 6,1 5,6 4,1 5,6
     v  tom:
    Nepodnikatelská sféra      (nominální) 15,0 33,0 15,3 18,5 20,6 12,2 11,1 10,2 -6,6 5,8 5,0 -6,2 3,0 7,8 1,9 12,7 13,0 12,7 13,3 12,9
                                             (reálná) 5,7 22,6 5,5 9,1 10,8 4,6 4,2 0,3 -15,2 -2,5 -7,4 -16,7 -5,9 0,2 -7,9 9,0 9,5 9,0 8,1 9,0
    Podnikatelská sféra           (nominální) 18,2 17,1 17,0 16,6 17,1 14,1 13,6 13,0 13,0 13,6 12,6 11,1 10,9 10,5 11,3 8,9 8,6 8,3 8,0 8,5
                                             (reálná) 8,7 7,9 7,0 7,3 7,6 6,4 6,6 2,8 2,6 4,7 -0,6 -1,4 1,2 2,8 0,6 5,3 5,2 4,8 3,1 4,7
        v  tom:
        soukromé organizace   (nominální)  x x x . . . . . . . 11,6 11,9 12,7 11,3 9,2 9,0 . . . . . . .
                                             (reálné) . . . . . . . 1,6 1,7 3,9 -1,8 -3,1 -0,5 . . . . . . .
        státní organizace          (nominální)  x x x x . . . . . . . 15,5 15,6 15,9 11,8 10,2 12,4 . . . . . . .
                                             (reálné) . . . . . . . 5,1 5,0 6,8 -1,4 -2,3 2,6 . . . . . . .
        mezinárodní organizace  (nominální)  x x x x x . . . . . . . 14,7 13,5 14,4 14,1 17,3 12,1 . . . . . . .
                                             (reálné) . . . . . . . 4,4 3,0 5,4 0,7 4,1 2,4 . . . . . . .
x  Odhad založený na korigovaných projekcích příslušných trendů (časové řady od roku 1993, SPSS).
xx Predikce uvedená v tabulce na rok 1999 je středovou hodnotou intervalu. Rozptyl okolo středové hodnoty uvažujeme v rozmezí -1 až + 1 procentního bodu.  
xxx Zahrnují tuzemské (fyzické a právnické) osoby bez státní účasti
xxxx Zahrnují tuzemské (fyzické a právnické) osoby se 100 % státní účasti
xxxxx Zahrnují subjekty s tuzemským a zahraničním kapitálem
Pramen: ČSÚ.  
 
Ve 3. čtvrtletí 1998 vzrostla průměrná reálná mzda v podnikatelské sféře meziročně o 1,2 %, což znamená 
reálný růst poprvé od 4. čtvrtletí 1997. Příčinou růstu reálných mezd v podnikatelské sféře je značná setrvačnost 
nominálního mzdového vývoje v souběhu s klesající dynamikou CPI. Nejvyššího tempa růstu průměrné reálné 
mzdy dosáhly státem kontrolované podniky. Tendence k růstu reálných mezd bude trvat po zbytek roku 1998 a 
v roce 1999 se dokonce ještě prohloubí. Ve 4. čtvrtletí 1998 očekáváme růst průměrné reálné mzdy 
v podnikatelské sféře o 2,8 %, v 1. čtvrtletí 1999 o 5,3 %, a za rok 1999 jako celek o 4,7 %. Uvedené odhady 
jsou podpořeny již uzavřenými kolektivními smlouvami na rok 1999 v intervalu meziročního růstu průměrné 
nominální mzdy 7-12 %, při predikované  průměrné hodnotě CPI ve výši 3,6 %. Mzdová úroveň v roce 1999 
povede k neúměrnému reálnému zlepšení důchodové situace příjemců mezd v podnikatelské sféře. Dalším 
důsledkem bude, že mzdy na makroekonomické úrovni přestanou být faktorem přispívajícím k obnovování 
vnitřní rovnováhy (viz dále).   
 
Mzr. růst  reálné mzdy a produktivity práce v průmyslu (v %) Mzr. růst  reálné mzdy a produktivity práce ve stavebnictví (v %)
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Meziroční pokles produktivity práce v průmyslu (-3,9 %) zaostal ve 4. čtvrtletí 1998 za dynamikou reálné 
produkční mzdy (5,5 %). Vzniklý růst reálných jednotkových mzdových nákladů (RJMN) o 9,8 % nemá 
v průmyslu obdoby od 4. čtvrtletí roku 1996 (obdobný vývoj předpokládáme i ve stavebnictví). V 1. čtvrtletí 
1999 dojde v průmyslu k  růstu RJMN o 2,5 %, ve stavebnictví RJMN poklesnou o 1,9 %. Predikce provedené 
na rok 1999 jako celek nasvědčují tomu, že v průmyslu RJMN vzrostou o 1 %, ve stavebnictví poklesnou  
o 1,3 %. Průmyslovým  výrobcům se tedy v roce 1999 nepodaří vyrovnat postupný růst mzdové náročnosti na 
jednotku produktu ani zrychleným propouštěním pracovníků (pokles zaměstnanosti o 3,0 %). Predikovaný růst 
průměrné nominální mzdy v průmyslu o 8,2 % (reálné produkční mzdy o 5,8 %, při tempu růstu produktivity 
práce 4,6 %) proto může v roce 1999 působit jako nákladově-inflační faktor.  
 
Pokles průměrné reálné mzdy v nepodnikatelské sféře o 5,9 % ve třetím čtvrtletí 1998 znamená čtvrtý 
meziroční  reálný pokles  za sebou. V 1. čtvrtletí  1999  dojde pod vlivem tarifních úprav ke zvratu a reálná mzda 
v nepodnikatelské sféře poroste v celém průběhu roku 1999. Průměrná nominální mzda v ekonomice vzrostla 
ve 3. čtvrtletí 1998 meziročně o 9,2 %. Reálná mzda poklesla o 0,3 %, což v porovnání se stejným obdobím 
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roku 1997 znamená faktickou stabilizaci. V roce 1999 očekáváme mzr. růst průměrné nominální mzdy v celé 
ekonomice o 8,5 – 10,5 % a růst průměrné reálné mzdy o 4,5 – 6,5 %. 
 
S ohledem na pokles celkové zaměstnanosti je meziroční tempo růstu nominálních příjmů 
z mezd ve třetím čtvrtletí roku 1998 podstatně nižší než v případě průměrné nominální mzdy. 
Ze stejného důvodu je pokles reálných příjmů z mezd daleko výraznější než u průměrné 
reálné mzdy. Celkový pokles zaměstnanosti působil ve 3. čtvrtletí 1998 jako faktor, který na 
makroekonomické úrovni tlumil určité znepokojivé momenty ve vývoji průměrných mezd, 
zejména v podnikatelské sféře. Kompenzační vliv klesající zaměstnanosti bude zvlášť 
významný v roce 1999. Reálné příjmy z mezd vzrostou o 1,5 – 3,5 %.  
 
Mzdy, ceny a produktivita  

    mzr. změna v %
UKAZATEL  SKUTEČNOST Odhad x Predikce xx

I/96 II/96 III/96 IV/96 1996 I/97 II/97 III/97 IV/97 1997 I/98 II/98 III/98 IV/98 1998 I/99 II/99 III/99 IV/99 1999
 JMN (nominální příjmy z mezd na HDP v s.c.) 11,6 14,8 10,8 12,4 12,4 9,7 8,8 8,7 2,4 7,2 8,6 6,1 8,4 9,1 8,0 7,0 6,3 5,6 5,1 6,0
 Deflátor HDP  xxx 10,0 10,3 9,7 7,8 9,4 6,3 5,9 6,8 7,2 6,6 11,4 11,3 10,6 12,0 11,3 6,7 6,1 5,8 5,6 6,0
 RJMN (JMN/HDP deflátor) 1,4 4,1 1,0 4,2 2,8 3,2 2,7 1,8 -4,5 0,5 -2,5 -4,7 -2,0 -2,6 -2,9 0,2 0,2 -0,1 -0,5 0,0
 NH PP  xxx 2,6 3,6 1,6 3,1 2,7 1,4 0,8 1,0 3,6 1,7 0,6 -0,7 -0,8 -0,5 -0,4 0,9 1,3 1,6 1,8 1,3
x  Odhad založený na korigovaných projekcích příslušných trendů (časové řady od roku 1993, SPSS).
xx Predikce uvedená v tabulce na rok 1999 je středovou hodnotou intervalu. Rozptyl okolo středové hodnoty uvažujeme v rozmezí -1 až + 1 procentního bodu.  
Pramen: ČSÚ, propočet ČNB.  
 
 
Nominální jednotkové mzdové náklady (JMN) ve 3. čtvrtletí 1998 vzrostly o 8,4 %, což znamená pokračování 
tendence ke snižování jejich růstové dynamiky. HDP deflátor vzrostl za stejné období o 10,6 %, takže došlo  
i k absolutnímu meziročnímu poklesu reálných jednotkových mzdových nákladů (RJMN) o 2 %. Negativní 
signály, způsobené vývojem mezd a produktivity práce v podnikatelské sféře, se proto na makroekonomické 
úrovni zatím neprojevují v růstu RJMN. Stabilizační faktor v podobě klesajících RJMN, působící ve druhé 
polovině roku 1997 a v roce 1998 na obnovování vnitřní rovnováhy, se ale v průběhu roku 1999 vyčerpá  
a převládne opačná tendence, znamenající potenciální mzdově-inflační tlaky.  
 
Mzr. růst nominálních JMN a deflátoru HDP (v %) 
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Tempo růstu peněžních příjmů domácností se od 4. čtvrtletí 1997 soustavně snižuje. Ve 
třetím čtvrtletí 1998 dokonce platí, že tempo růstu tohoto příjmového agregátu je v porovnání 
se stejným obdobím předchozího roku méně než poloviční. Za tímto vývojem stojí především 
(díky své váze v celkových příjmech) propad růstové dynamiky nominálních příjmů z mezd 
(meziročně o 3,3 procentního bodu, tj. z tempa růstu 8,6 % na 5,3 %). Absolutně nejvyšší 
propad však zaznamenaly ostatní příjmy domácností (meziročně o 19,9 procentního bodu). 
Spolu s jistým zvolněním dynamiky sociálních příjmů tak došlo k tomu, že peněžní příjmy 
domácností celkově vzrostly ve 3. čtvrtletí 1998 o pouhých 4,2 %; reálně poklesly o 4,8 %. 
Uvedené období představuje dno v propadu reálných příjmů z mezd i celkových reálných 
příjmů domácností. Od 1. čtvrtletí 1999 očekáváme reálný růst ve všech hlavních složkách 
příjmů domácností, avšak s klesající dynamikou, která bude především ovlivněna stále se 
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snižujícím počtem zaměstnaných osob. Mzr. růst celkových reálných příjmů v r. 1999 lze 
očekávat mezi 2 - 4 %. 
 
Základní údaje o vývoji příjmů domácností     mzr. změna v %

UKAZATEL  SKUTEČNOST Odhad x Predikce xx
I/96 II/96 III/96 IV/96 1996 I/97 II/97 III/97 IV/97 1997 I/98 II/98 III/98 IV/98 1998 I/99 II/99 III/99 IV/99 1999

PENĚŽNÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTÍ (nominální) 11,3 12,7 12,0 16,6 13,3 12,6 13,5 12,4 10,0 12,1 11,1 6,1 4,2 7,8 7,2 6,8 6,8 7,0 6,8 6,8
                                                    (reálné) 2,3 3,9 2,5 7,4 4,1 5,1 6,5 2,3 -0,1 3,3 -1,9 -5,9 -4,8 0,3 -3,1 3,3 3,5 3,5 1,9 3,1
     v  tom:
     Příjmy z mezd                      (nominální) 16,7 20,2 14,5 15,9 16,8 11,1 9,4 8,6 4,6 8,2 7,7 3,5 5,3 6,3 5,6 6,2 6,0 5,9 5,8 6,0
                                                   (reálné) 7,3 10,8 4,8 6,7 7,4 3,6 2,6 -1,1 -5,0 -0,3 -5,0 -8,2 -3,9 -1,2 -4,5 2,7 2,7 2,4 1,0 2,3
     Sociální příjmy                     (nomínální) 13,3 21,2 12,0 18,4 16,2 13,8 10,1 14,2 14,7 13,2 11,2 8,2 12,9 10,4 10,6 8,6 8,7 9,0 8,5 8,7
     Ostatní příjmy                       (nominální) 1,0 -4,5 8,0 17,0 5,5 14,8 24,6 17,9 17,6 18,7 17,6 9,5 -2,0 9,0 7,8 6,5 7,1 7,7 7,3 7,2
x  Odhad založený na korigovaných projekcích příslušných trendů (časové řady od roku 1993, SPSS).
xx Predikce uvedená v tabulce na rok 1999 je středovou hodnotou intervalu. Rozptyl okolo středové hodnoty uvažujeme v rozmezí -1 až + 1 procentního bodu.  
Pramen: Statistika ČNB.  
 
Riziko nadměrného růstu reálných příjmů bývá spojeno s vývojem mezd v podnikatelském 
sektoru. Z podrobnějších propočtů však vyplývá, že příjmy z mezd v podnikatelském sektoru 
se na růstu reálných příjmů podílí pouze cca 35,0 %. Významným způsobem se na růstu 
reálných příjmů podílí rovněž např. sociální příjmy. 
 
Očekávaná změna v mzr. dynamice reálných příjmů v r. 1999 proti r. 1998 (o cca  5 - 7 proc. 
bodů) při odhadované stagnaci reálného HDP je všeobecně považována za proinflační , resp. 
nerovnovážné riziko. Dle našeho názoru je riziko růstu reálných příjmů o 2 - 4 % snižováno 
vývojem na trhu práce a očekávaným průměrným vývojem nákladových faktorů, částečně 
bude působit i faktor zpoždění. Zásadní dopady do vývoje inflace oproti existující predikci 
nepřepokládáme. 
 
3.2  Zaměstnanost a nezaměstnanost 

 
Od roku 1997 dochází na trhu práce k celkovému poklesu zaměstnanosti a růstu míry 
nezaměstnanosti. V dosavadním průběhu roku 1998 tyto tendence dále pokračují. Ve třetím 
čtvrtletí 1998 se počet zaměstnanců v NH snížil v porovnání se stejným obdobím předchozího 
roku o 1,3 %. Meziroční pokles zaměstnanosti za první tři čtvrtletí roku 1998 představuje více 
než 70 tis. osob a postihuje všechny sféry národního hospodářství (primární, sekundární  
i terciární).  V porovnání s koncem roku 1997 očekáváme meziroční pokles zaměstnanosti  
o 1,4 %.  
 
 
Základní údaje o vývoji zaměstnanosti a nezaměstnanosti 
UKAZATEL  Čtvrtletí 1998        Měsíce 1999 */

1995 1996 1997 1998 1999  I/98  II/98  III/98 IV/98  1/99   2/99  3/99  6/99  9/99
 Počet zaměstnaných v NH celkem (prům. počty) 1)
     Mzr. změna v % 2,6 0,6 -1,0 -1,4 -1,5 -1,3 -1,4 -1,3  -1,5*/ . . -1,4 -1,6 -1,3
     Fyzické osoby - počet (v tis.) 5012 5044 4922 4855 4782 4897 4899 4831  4830*/ . . 4820 4822 4769

 Počet nezaměstnaných 1)
     Fyzické osoby - počet (v tis.) 153,0 186,3 268,9 386,9 526,7 284,1 289,5 350,7 386,9 416,9 423,9 426,1 439,3 498,2
     Míra nezaměstnanosti 2,9 3,5 5,2 7,5 9,5-10,5 5,5 5,6 6,8 7,5 8,1 8,2 8,2 8,5 9,6

 Počet uchazečů na 1 volné pracovní místo  1) 1,7 2,2 4,3 10,3 . 4,4 5,0 6,8 10,3 11,5 . . . .
*/ predikce od února 1999
1) stav ke konci období  
 
 
Z hlediska struktury zaměstnanosti se nadprůměrně snižuje počet zaměstnaných žen, cizinců  
a osob se změněnou pracovní schopností. Pokles zaměstnanosti má ovšem z větší části cyklický charakter: 
v souvislosti s poklesem reálného HDP postihuje všechny sféry ekonomiky, profesní i věkové skupiny. 
Předpokládáme, že pokles zaměstnanosti se bude v průběhu celého roku 1999 nadále prohlubovat. Stagnace až 
pokles reálného HDP nebude stimulovat tvorbu dostatečného množství nových pracovních míst. Poptávku po 
práci negativně ovlivní i výsledky kolektivního vyjednávání o mzdách (viz bod 3.1), kdy podniky budou v rámci 
snižování nákladů práce nuceny k výraznějšímu propouštění než v roce 1998. Očekáváme, že ke konci  
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1. čtvrtletí 1999 poklesne zaměstnanost v porovnání se stejným obdobím min. roku o 1,4 %, ke konci 1. pololetí 
o 1,6 % a ke konci roku 1999 o 1,5 %. 
 
 
Na počátku roku 1999 se prohloubil nepříznivý trend ve vývoji nezaměstnanosti. Ke konci 
ledna 1999 dosáhla míra nezaměstnanosti 8,1 % s rekordním meziměsíčním přírůstkem   
30  tis. nezaměstnaných osob. Podporu v nezaměstnanosti pobírá přibližně polovina uchazečů  
o práci. V regionálním členění je míra nezaměstnanosti nejvyšší v severočeských  
a severomoravských okresech, kde dochází k výraznému poklesu zaměstnanosti (zejména 
v odvětví dobývání nerostných surovin).   
 
Sezónně očištěná míra nezaměstnanosti 
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Na poptávkové straně trhu práce se projevuje absence růstových odvětví (vyjma telekomunikací), která by 
vytvářela dostatek nových pracovních příležitostí. Roste disproporce mezi úhrnnou nabídkou a poptávkou  
po práci. Zatímco v  prosinci 1998 připadalo v průměru na 1 volné pracovní místo 10,3 uchazečů, ke konci ledna  
již 11,5. 
 
Vývoj nabídky a poptávky po práci 
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Očekávaný pokles agregátní zaměstnanosti a stagnace až pokles reálného HDP bude v průběhu roku 1999 
působit na další růst míry nezaměstnanosti. Ke konci 1. čtvrtletí očekáváme míru nezaměstnanosti ve výši 8,2 % 
a ke konci 1. pololetí na úrovni 8,5 %. Výraznější vzestup míry nezaměstnanosti očekáváme v průběhu  
3. čtvrtletí 1999 (ke konci září přibližně 9,6 %) v návaznosti na příliv nových absolventů škol. K 31.12. 1999 
předpokládáme koncovou míru nezaměstnanosti na úrovni 10 % (v intervalu 9,5 – 10,5 %). 
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4. Nákladové faktory 
 
4.1  Světové ceny surovin 
 
Na světových trzích byl v roce 1998 vývoj cen surovin, které jsou ve významnějším rozsahu dováženy do ČR,  
z hlediska dopadu do vnitřní cenové hladiny mimořádně příznivý. Cenový index HWWA se meziročně snížil  
o 22,3 % (z toho ve 3. čtvrtletí o 22,6 % a ve 4. čtvrtletí o 26,4 %). Největší snížení přitom zaznamenaly ceny 
energetických surovin (o 29 %). Pokles cen průmyslových surovin a potravinářských komodit byl ve srovnání 
s dynamikou cen energetických surovin pouze poloviční (14,4, resp. 12,2 %). Průměrná cena uralské ropy 
představovala v roce 1998 11,85 USD za barel a oproti předchozímu roku se snížila o 35 %. V prosinci 1998 
cena uralské ropy na spotovém trhu poklesla již pod 10 USD za barel  (9,32 USD) a oproti průměru roku 1997 se 
snížila o 51 %. 
 
Současný vývoj světových cen surovin a potravin doposud odráží přetrvávající převahu jejich 
nabídky nad poptávkou. V důsledku celosvětově slabé poptávky lze v roce 1999 očekávat 
celkovou stabilitu světových cen surovin, vyloučit nelze ani jejich další pokles, především  
v důsledku možného dalšího poklesu cen ropy (vývoj cen tříměsíčních termínovaných 
kontraktů). Riziko opětovného růstu světových cen surovin není aktuální. 
 
Vývoj meziročních indexů světových cen surovin (stejné období m.r. = 100) 
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Meziroční změny ceny ropy uralské (v %) 
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4.2. Cenový vývoj v zemích nejdůležitějších obchodních partnerů 
 
Cenový vývoj v zemích nejdůležitějších obchodních partnerů měřený vývojem spotřebitelských cen v těchto 
zemích, váženým podílem země na souhrnném obratu zahr. obchodu ČR s vybranými zeměmi, probíhal v roce 
1998 stejně příznivě jako v uplynulých letech z hlediska vlivu na hladinu dovozních cen. Tento vývoj byl 
zapříčiněn částečně pokračujícím snižováním podílu obratu zemí s relativně vysokou mírou inflace (Slovensko) 
a dále zejména výrazným poklesem míry inflace v zemích našich nejdůležitějších obchodních partnerů a to 
především v SRN z 1,8% v roce 1997 na 1,1% v roce 1998 (podíl na obchodním obratu 35,7%).    
 
Pro rok 1999 předpokládáme mírné zrychlení tempa cenového vývoje v nejdůležitějších 
zemích obchodních partnerů, přičemž jako hlavní vliv bude působit zejména  zvýšení úrovně 
inflace v SRN z 1,1 % v roce 1998 na 1,8 % v roce 1999, v USA na z 1,7 % na 2,6 %, v Itálii 
z 1,8 na 2,2 %. V roce 1999 nepředpokládáme výrazné změny v podílech na obchodním 
obratu s ČR u jednotlivých sledovaných zemí. 
 
 
Indikátor vývoje inflace v zemích obchod. partnerů (míra inflace v jednotlivých zemích, 
vážená podílem země na souhrnném obratu za vybrané země, 1999 – odhad) 

 Zem ě 1993 1994 1995 1996 1997 I.pol.1998 1999

 N ě  m  e c k o 1,681 1,35 0,846 0,846 0,864 0,561 0,867
 S l o v  e n s k o 5,8 2,546 1,782 1,584 0,975 0,91 0,91
 R a k o u s k o 0,33 0,319 0,162 0,162 0,09 0,108 0,144
 I t á l i e 0,252 0,234 0,348 0,406 0,105 0,126 0,154
 P o l s k o 1,412 1,18 1,39 1,668 0,78 0,72 0,558
 F  r a n c i e 0,084 0,064 0,105 0,105 0,055 0,05 0,08
 V e l k á  B  r i t á n i e 0,08 0,12 0,16 0,128 0,18 0,16 0,14
 U S A 0,15 0,156 0,125 0,15 0,085 0,068 0,104

 c e l k e m 9,789 5,969 4,918 5,049 3,134 2,703 2,957

 Poznám ka: odhad r. 1999 =  přepočet obratu ZO  I. pol. 1998 m írou inflace 1999  
 
 
Inflace v zahraničí (vážený mzr. růst cen u 8 nejvýznamnějších obchodních partnerů (v 
%, vahami podíly zemí na ZO) 
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4.3. Dovozní ceny 
 
Dovozní ceny, sledované na základě výběrového indexu ČSÚ, se od června 1998 meziročně plynule snižovaly 
(do listopadu 1998 již o 9,5 %). Tento mimořádně příznivý vývoj byl důsledkem souběhu pokračujícího poklesu 
cen surovin na světových trzích, nízkého růstu cen v zemích hlavních obchodních partnerů a znatelné apreciace 
kursu CZK. Pokračování příznivého vývoje dovozních cen očekáváme i v prosinci 1998. 
 
V roce 1999 bude vývoj dovozních cen (při předpokládané stabilitě světových cen surovin  
a vývoji cen v zemích obchod. partnerů) závislý především na vývoji kursu CZK.  
V 1. čtvrtletí při případné oscilaci kursu CZK na úrovni 1 DEM = 19,20 CZK, tj. 1 EUR  = 
37,60 CZK a USD = 33,00 CZK očekáváme meziroční pokles  dovozních cen v 1. čtvrtletí 
1999 o cca 1,0 %. Při očekávaném spektru kursového vývoje se vývoj dovozních cen v roce 
1999 stane významným faktorem inflačních tlaků. Ve všech variantách bude mzr. růst 
dovozních cen postupně v průběhu roku zrychlovat. 
 
Vývoj dovozních cen a kursu Kč (mzr. změny v %) 
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Variantní predikce vývoje dovozních cen v roce 1999 
(stejné období předchozího roku = 100) 
období I/1999 II/1999 III/1999 IV/1999 1999
varianta I
dovozní ceny 97,7 100,5 103,1 104,6 101,5
kurs CZK 99,7 101,7 104,1 104,5 102,5
inflace SRN 101,2 101,2 101,2 101,2 101,2
ceny surovin 79,8 85,4 87,0 94,0 86,6
varianta II
dovozní ceny 97,4 101,5 105,5 108,5 103,2
kurs CZK 99,4 102,7 106,5 108,4 104,3
inflace SRN 101,2 101,2 101,2 101,2 101,2
ceny surovin 79,8 85,4 87,0 94,0 86,6
varianta III
dovozní ceny 98,9 103,3 107,6 111,0 105,2
kurs CZK 99,4 102,7 106,5 108,4 104,3
světová inflace 102,8 102,8 102,8 102,8 102,8
ceny surovin 81,0 88,0 91,0 100,0 90,0
varianta IV
dovozní ceny 99,2 104,9 110,8 115,7 107,7
kurs CZK 99,7 104,3 109,7 113,0 106,7
světová inflace 102,8 102,8 102,8 102,8 102,8
ceny surovin 81,0 88,0 91,0 100,0 90,0
varianta V
dovozní ceny 92,5 96,7 100,7 103,0 98,2
kurs CZK 92,5 95,6 99,1 100,8 97,0
světová inflace 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6
ceny surovin 85,0 93,0 96,0 100,0 93,5
varianta VI
dovozní ceny 100,2 104,7 109,0 111,7 106,4
kurs CZK 100,2 103,5 107,3 109,3 105,1
světová inflace 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6
ceny surovin 85,0 93,0 96,0 100,0 93,5
Předpoklady:
Varianta I:  1. kurs postupně v průběhu roku apreciuje (1. čtvrtletí 19,25/DEM, 2. čtvrtletí 19,00/DEM) 
                 3. čtvrtletí 18,75/DEM, 4. čtvrtletí 18,50/DEM)
                 2. světová inflace = inflace v SRN 
                 3. ceny surovin se v jednotlivých čtvrtletí 1999 snižují oproti 4. čtvrtletí 1998 o 1,5%, 3%,
                     4,5%, 6%
Varianta II: 1. kurs je ve všech čtvrtletích 1999 stabilní: DEM = 19,20 CZK, USD = 33,00 CZK
                 2. světová inflace = inflace v SRN 
                 3. ceny surovin se v jednotlivých čtvrtletí 1999 snižují oproti 4. čtvrtletí 1998 o 1,5%, 3%,
                     4,5%, 6%
Varianta III: 1. kurs je ve všech čtvrtletích 1999 stabilní: DEM = 19,20 CZK, USD = 33,00 CZK
                 2. světová inflace = inflace 7 nevýznačnějších zemí z hlediska obratu ZO ČR
                 3. úroveň cen surovin je ve všech čtvrtletích 1999 stejná = 4. čtvrtletí 1998
Varianta IV:1. kurs postupně v průběhu roku depreciuje (1. čtvrtletí 19,25/DEM, 2. čtvrtletí 19,50/DEM,
                     3. čtvrtletí 19,75/DEM, 4. čtvrtletí 20,00/DEM)
                 2. světová inflace = inflace 7 nevýznačnějších zemí z hlediska obratu ZO ČR
                 3. úroveň cen surovin je ve všech čtvrtletích 1999 stejná = 4. čtvrtletí 1998
Varianta V: 1. kurs je ve všech čtvrtletích 1999 stabilní: DEM = 18,00 CZK, USD = 30,00 CZK
                 2. světová inflace = inflace 7 nejvýznačnějších zemí z hlediska obratu ZO ČR
                 3. úroveň cen surovin je ve všech čtvrtletích 1999 stejná = 4. čtvrtletí 1998
Varianta VI: 1. kurs je ve všech čtvrtletích 1999 stabilní: DEM = 19,50 CZK, USD = 32,50 CZK
                 2. světová inflace = inflace 7 nejvýznačnějších zemí z hlediska obratu ZO ČR
                 3. úroveň cen surovin je ve všech čtvrtletích 1999 stejná = 4. čtvrtletí 1998
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4.4. Ceny průmyslových výrobců 
 
Ceny průmyslových výrobců v lednu mzm. vzrostly o 0,4% a dosáhly mzr.  růstu 0,8%.   
 
K lednovému mzm. růstu cen výrobců došlo zásluhou výrazného cenového růstu v odvětvích dobývání 
nerostných surovin (o 4,8%) a v odvětví výroby a rozvodu  elektřiny, tepla, vody (o 3,2%), tj. v odvětvích 
vykazujících vyšší stupeň monopolizace (jejich letošní lednový mzm. růst vykazoval obdobná tempa růstu jako 
v lednu minulého roku). Naopak k výraznému mzm. cenovému poklesu (o 0,4%) došlo ve zpracovatelském 
průmyslu, čímž došlo k značnému rozdílu v  tempech cenového růstu celého průmyslu a průmyslu 
zpracovatelského (dosud se cenové indexy zpracovatelského průmyslu a průmyslu jako celku vyvíjely obdobně).  
 
Tento vývoj vede ve svých důsledcích k tomu, že úroveň reálných úrokových sazeb (1T repo 
deflovaná PPI ve zpracovatelském průmyslu) zůstává na úrovni 8,4 % pro zpracovatelský 
průmysl a v průběhu roku (při očekávaném mzr. růstu cen ve zpracovatelském průmyslu 
v prosinci 1999 cca 2,5 %) se bude pohybovat v rozmezí 5,5 – 8,0 %. 
 
Za hlavní příčinu poklesu cen průmyslových výrobců považujeme při vysoké otevřenosti domácí ekonomiky 
zejména vývoj dovozních cen v průběhu roku v kombinaci s narůstajícím vlivem slabé poptávky.  Na poklesu 
cen průmyslových výrobců se podílela ve 3. a 4. čtvrtletí roku 1998 především odvětví zpracovatelského 
průmyslu, na jejichž cenách vstupů má velký podíl cena ropy (koksárenský a rafinerský průmysl, chemický a 
farmaceutický průmysl). Dalšími příčinami poklesu cen průmyslových výrobců byla zejména slabá úroveň 
domácí poptávky a dále nižší mzdový nárůst v podnicích, zesílení konkurenčních tlaků v jednotlivých odvětvích, 
růst skladových zásob, sbližování cenových hladin v ČR a ve vyspělých ekonomikách. 
 
Meziroční růst dovozních cen ČSÚ a cen průmyslových výrobců (v %) 
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Pozn.: Dovozní ceny vč. predikce na levé ose, ceny výrobců vč. predikce na pravé ose, hodnoty dovozních cen 
posunuty o 1 období dopředu 
 
Vývoj cen ve zpracovatelském průmyslu a cen ropy (mzr. změny v %) 
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Predikce vývoje cen průmyslových výrobců pro 1. čtvrtletí : 
- cenová očekávání výrobců ( konjunkt. šetření ČSÚ) signalizují mzr. růst okolo  2,2-3,6 % 
- v 1. čtvrtletí 1999 se do cen promítne vliv vývoje dovozních cen z 4. čtvrtletí 1998 (mzr. 

pokles okolo 8 – 10 %) 
- úroveň domácí poptávky v 1. čtvrtletí zůstane na velmi slabé úrovni 
- předpokládáme další nárůst skladových zásob a tím zvýšení tlaků proti nárůstu  cen 
 
Průměrný meziroční růst indexu PPI za 1. čtvrtletí predikujeme v rozmezí 0,0% až 0,4%, za 
jednotlivé měsíce meziroční růst v únoru –0,3% až 0,2%, v březnu –0,6% až 0,3%.  
 
Predikce vývoje cen průmyslových výrobců pro 2 – 4. čtvrtletí 1999 : 
- rozhodující vliv bude mít vývoj dovozních cen, v závislosti na rozdílných předpokladech 

(podrobněji kap. 4.3) pracujeme s čtyřmi variantami tohoto vývoje, přičemž jako rizikový 
se jeví vývoj kursu Kč, v případě dalšího oslabování kursu se jeví jako pravděpodobný 
vývoj CPV v horní části intervalu predikce, přičemž toto riziko se může projevit nejdříve 
ve 3. a zejména ve 4. čtvrtletí 

- v průběhu 1. pololetí letošního ruku bude na cenový vývoj působit mnohem výrazněji vliv 
slabé poptávky  

- mírné oživení poptávky v ekonomice očekáváme nejdříve ve 3. čtvrtletí 
- vývoj meziročních hodnot cen výrobců bude ovlivňován nižší srovnávací základnou 

stejného období roku 1998, kdy docházelo  buď ke stagnaci, nebo k mzm. poklesu  cen 
 
Ceny průmyslových výrobců (mzr. růst v %) a cenové očekávání výrobců 
(3M průměr. index) s tříměsíčním posunem 
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Jako rizikový hodnotíme případný růst mezd v podnicích, odchylující se od vývoje produkce a produktivity 
(mzr. růst jednotkových mzdových nákladů rychlejší než současný mzr. růst cen výrobců). Pro 3 až 4. čtvrtletí 
1999 prognózujeme postupné zrychlení mzr. růstu cen průmyslových výrobců. Ve 2. čtvrtletí odhadujeme 
průměrný mzr. růst v intervalu –0,5% až 0,3%, v 3. čtvrtletí –0,6% až 0,9%, ve 4. čtvrtletí 0,9% až 4,4%. Střed 
uvedeného intervalu pro 4. čtvrtletí přitom vychází z  mzr. stagnace  dovozních cen ve 3. čtvrtletí 1999, postupné 
apreciací kursu, mírného poklesu cen surovin a slabé poptávky, horní hranice s růstem dovozních cen ve 3. 
čtvrtletí o cca 10-11 % v kombinaci s depreciací kursu a mírným oživením poptávky, spodní hranice 
předpokládá výrazně příznivý vývoj dovozních cen (další mzr. pokles)a kursu  v kombinaci s velmi slabou 
úrovní domácí poptávky. 
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Meziroční růst cen průmyslových výrobců a korigované inflace (v % vč. predikce do 
12/99) 
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Pozn. :Na levé ose ceny prům. výrobců vč. predikce, na pravé ose korigovaná inflace vč. 
predikce 
 
 
4.5. Ostatní cenové okruhy 
 
Ceny stavebních prací v lednu meziměsíčně vzrostly o 0,6 %, meziročně o 6,3%.. Mzr. růst 
cen stavebních prací v 1. čtvrtletí 1999 odhadujeme v intervalu 6,1-6,7%, za celý rok 1999 
odhadujeme mzr. růst v rozmezí  4,8 – 6,4 %. 
  
Ceny zemědělských výrobců poklesly v lednu meziročně o 4,9% což představuje mírné 
zpomalení temp meziměsíčních poklesů cen zemědělských výrobců oproti uplynulým 
měsícům. Vývoj cen živočišné výroby byl způsoben výrazným nárůstem subvencovaných 
importů jatečných prasat z EU na tuzemský trh, což způsobilo prudký pokles hladiny 
výkupních cen jatečných prasat v ČR a následně značné odbytové potíže domácích chovatelů. 
U produktů rostlinné výroby byl pokles cen způsoben především  vlivem příznivé domácí 
sklizně. 
 
 
Vývoj meziročních změn cen zemědělských výrobců a jejich komponent (v %) 
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V průběhu 1.čtvrtletí předpokládáme pozvolný růst cen živočišných výrobků na původní úroveň, u produktů 
rostlinné výroby očekáváme nižší meziroční hodnoty cen v celém prvním pololetí 1999. V únoru predikujeme 
meziroční ceny zemědělských výrobců v rozmezí –6,4 až –0,2 %, v březnu –3,7 % až 2,1 %, celkem za 1. 
čtvrtletí průměrně –5% až -1%.  Pro další období předpokládáme mírný  růst cen produktů živočišné výroby 
oproti roku 1998, u rostlinné výroby očekáváme prozatím stagnaci nebo mírný růst nad úroveň roku 1998 (podle 
současných cenových očekávání producentů), přičemž vyšší hodnoty meziročních růstů v závěru roku lze přičíst 
zejména nižší srovnávací bázi v minulém roce. Pro 2. čtvrtletí predikujeme mzr. ceny zem výrobců v intervalu –
3,7 % až 2,1%, ve 3. čtvrtletí –5 až 0,8 % a ve čtvrtém čtvrtletí 2,6 % až 8,2 %. Průměrná meziroční hodnota 
predikovaná na rok 1999 leží v intervalu –2,6 až 3,2 %. Relativně široký interval predikce zohledňuje velmi 
nestabilní vývoj cenové hladiny zemědělských produktů v ČR způsobený zejména neexistencí ucelené agrární 
politiky, která by ceny zemědělských výrobců alespoň částečně stabilizovala. 
 
Meziroční růst cen potravin a cen zemědělských výrobců (v %) 
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Ceny tržních služeb, jenž zahrnují všechny statisticky sledované okruhy cen tržních služeb 
(vyjma cen vodného, které je součástí indexu cen průmyslových výrobců) poklesly v lednu 
mzm. o 0,7%.  Meziročně poklesly na –4,6%. Na poklesu meziročních i meziměsíčních 
cenových indexů cen tržních služeb  se nejvíce  podílí především odvětví peněžnictví (v lednu 
mzm. pokles o 1,9 %), dále  pokles cen vnitrostátní nákladní dopravy, pojišťovnictví a 
ostatních podnikatelských služeb, naopak k výraznějšímu cenovému růstu došlo v odvětví 
pošt a telekomunikací stočného a vnitrostátní nákladní dopravy. Peněžnictví vykazuje 
dlouhodobě  pokles cen  jako jediné z odvětví tržních služeb zejména  z důvodu výrazného 
poklesu nákladových i výnosových úroků .  
 
Pro první čtvrtletí letošního roku  očekáváme další pokles cen tržních služeb mzm. v průměru o –5,7 % za 1. 
čtvrtletí zejména vlivem poklesu většiny cen většiny skupin tržních služeb vyjma růstu cen v oblasti cen pošt a 
telekomunikací (telefonní hovory),  na konci roku 1999 očekáváme mzr. nárůst cen tržních služeb ve výši –4 až 
2,5 %. 
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