








I. Shrnutí 
 
1. Shrnutí trendů a očekávaný vývoj 
 
 
Dosavadní vývoj inflace 
 
Čistá inflace v srpnu vzrostla meziměsíčně o 0,1 % a meziročně dosáhla – 0,1 %. Meziměsíční růst 
spotřebitelských cen činil také 0,1 %, meziroční růst dosáhl 1,4 %. Míra inflace  byla v srpnu  
4,1 %. Růst  spotřebitelských cen byl ovlivněn zejména pokračujícím rychlým růstem cen ropy na 
světových trzích. Jako tlumící faktor snižující cenový nárůst působily i nadále meziroční pokles cen 
potravin, chování zahraničních maloobchodních řetězců působících na českém trhu, stabilita kurzu 
koruny a nízké tempo růstu domácí poptávky. Meziroční růst spotřebitelských cen v ČR se 
v současnosti (i díky velmi omezenému rozsahu úprav regulovaných cen) pohybuje na úrovni  
 rozvinutých zemí (meziroční růst HCPI  v zemích eurozóny dosáhl v červenci 1,1%). Ceny 
průmyslových výrobců vzrostly v srpnu meziměsíčně o 0,5 % zejména vlivem růstu cen ropy, 
meziročně vzrostly o 1,2 %. Ceny stavebních prací pokračovaly ve zpomalování meziročního růstu 
(v srpnu 3,9 % v červeneci 4,4 %), meziměsíční růst poklesl na 0,1 % (v červenci 0,2 %). 
V meziročním vyjádření však ceny stavebních prací nadále zůstávají nejrychleji rostoucím 
cenovým indexem. Ceny tržních služeb meziměsíčně vzrostly o 0,9 %, meziročně poklesly  
o 16,8 %. Ceny zemědělských výrobců poklesly meziročně o 17,4 %.  
 
 
Měnový vývoj 
 
V srpnu pokračoval trend zpomalování meziročního tempa růstu peněžní zásoby. Podle konečných 
údajů se meziroční tempo růstu M2 snížilo na 7,1 % (z červencových 7,8 %). Tento pokles však byl 
doprovázen absolutním růstem množství peněz v ekonomice především z důvodu obnovení růstu 
čistých zahraničních aktiv (emise úvěrů nerezidentům), v menší míře se na tomto vývoji podílelo  
i zvýšení čistého úvěru vládě. Vývoj peněžní zásoby v letošním roce ovlivňuje zejména pokračující 
nefunkčnost úvěrového kanálu (očištěná úvěrová emise v letošním roce fakticky stagnuje) a zatím 
relativně nízký růst čistého úvěru vládě (cca 15 mld. korun). Zpomalení tempa růstu peněžní 
zásoby ve 3.čtvrtletí vede ke zmenšení „gapu“ mezi vývojem peněžní zásoby a tempem růstu 
nominálního HDP. 

Další pokles tempa růstu peněžní zásoby již nepředpokládáme. Ke konci roku predikujeme 
meziroční tempo růstu v intervalu 7,5 až 9,5 %. Rozsah koridoru predikce je ovlivněn především 
nejistotou o budoucím vývoji čistých zahraničních aktiv.  Meziroční přírůstek peněžní zásoby ke 
konci roku 2000 odhadujeme na 8 – 10 %.  
 
Dlouhodobý trend poklesu úrokových sazeb pokračoval i v srpnu. Na počátku září přetrvával tento 
vývoj u úrokových sazeb se splatností do 3 měsíců. Úrokové sazby s delší splatností stagnovaly 
resp. mírně rostly. Pozitivní sklon výnosové křivky se tak v září mírně prohloubil. Úrokový 
diferenciál mezi českou korunou a rozhodujícími světovými měnami dále poklesl v důsledku 
snížení sazeb ze strany ČNB a zvýšení sazeb v USA a Velké Británii o 0,25 procentního bodu 
(základní sazba se shodně zvýšila na 5,25 %). Také u klientských úrokových sazeb došlo v červenci 
k poklesu (v červnu mírně vzrostly). Sazby z nově poskytovaných úvěrů poklesly na 8,2 %  
(z červnových 9,1 %), sazby z celkových úvěrů dosáhly 8,6 %. K poklesu o cca 0,1 procentního 
bodu došlo v červenci i u sazeb z termínovaných vkladů na 5,2 %. Úrokové sazby z termínovaných 
vkladů v tuzemských bankách na korunových účtech a účtech v USD a GBP se tak dále sblížily. 
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Rozdíl v současnosti  činí cca 0,5 procentního bodu vůči USD a cca 0,8 procentního bodu vůči 
GBP ve prospěch koruny. 
 
Hospodaření státního rozpočtu skončilo ke konci srpna deficitem ve výši 5,5 mld. korun. Příjmy 
státního rozpočtu se vyvíjejí v souladu s očekáváním MF. Tento vývoj je dosahován zejména díky  
růstu daňových výnosů (meziroční index 106,1). Určitý výpadek příjmů státního rozpočtu proti 
předpokladům MF signalizuje dosavadní vývoj inkasa z pojistného na sociální zabezpečení. 
            Predikci schodku státního rozpočtu ke konci roku ve výši 50 mld. korun neměníme. 
Soustava veřejných rozpočtů podle našich předpokladů vykáže i při využití příjmů z prodeje 
majetku deficit ve výši 3 až 4 % HDP. V současné době vládou projednaný a schválený návrh 
státního rozpočtu na rok 2000 předpokládá celkové příjmy ve výši 594 mld. korun a výdaje  
633,8 mld. korun a z toho vyplývající deficit 39,8 mld. korun. Tento návrh neotvírá prostor pro 
významnější oživení poptávky formou zvýšení rozpočtových výdajů. Vláda však počítá s využitím 
prodeje státního majetku k dodatečnému financování výdajů mimo státní rozpočet. Rozsah těchto 
výdajů není zatím znám, neboť bude zřejmě záviset na výši dodatečných příjmů z privatizace. 
 
Příliv nedluhového kapitálu dosáhl v 1. pololetí cca 43 mld. korun. Dosavadní vývoj za rok 1999 
potvrzuje očekávané  překročení 100 mld hranice netto přílivu přímých zahraničních investic. Čisté 
čerpání úvěrů podnikatelským sektorem dosáhlo za 1. pololetí cca 17 mld. korun. Celoroční příliv 
lze v současnosti odhadnout na cca 35 mld. korun. Poměrně silný příliv zdrojů ze zahraničí je však 
kompenzován odlivem kapitálu prostřednictvím komerčních bank (zejména prudkým růstem 
krátkodobých aktiv komerčních bank - poskytování korunových úvěrů nerezidentům a růstem 
devizových rezerv komerčních bank). Pozice komerčních bank vůči nerezidentům se od počátku 
letošního roku zlepšila o více než 100 mld. korun. 

Příliv zahraničního kapitálu mimo bankovní sektor bude i nadále výrazně převyšovat deficit  
běžného účtu platební bilance. 
 
Kurz koruny vůči euru byl v průběhu srpna mimořádně stabilní, přičemž osciloval kolem hodnoty 
36,5 CZK/EUR. V září koruna posílila o cca 2,5 % na 35,7 CZK/EUR (k 28.9.) vlivem relativně 
příznivých zpráv o hospodářském vývoji (HDP a platební bilance za 2. čtvrtletí, obchodní bilance 
za srpen). 

V horizontu zbytku roku 1999 a roku 2000 lze očekávat trend k nominální apreciaci koruny 
stimulované pokračujícím přílivem převážně nedluhového kapitálu. 
 
Měnový vývoj nesignalizuje  zvýšení inflačních tlaků v ekonomice. 
 
Poptávka a nabídka v ekonomice 
 
Hrubý domácí produkt vzrostl ve 2. čtvrtletí 1999 o 0,3 %, za 1. pololetí klesl o 1,9 %. Mírný růst 
HDP byl především důsledkem zlepšení čistého vývozu a oživení spotřeby domácností o 1,4 %, 
umožněné růstem reálných mezd. V menší míře se na růstu podílela spotřeba vlády. Předpokládané 
pokračování trendu oživování domácí poptávky ve 3. čtvrtletí však není v souladu s dílčím údajem 
o červencovém meziročním poklesu maloobchodního prodeje o 1,3 %. Tento pokles byl 
pravděpodobně ovlivněn nižším prodejem pohonných hmot (červnové předzásobení před zvýšením 
spotřební daně od 1.července) a nižším počtem obchodních dnů. O tom, že červencový meziroční 
pokles maloobchodního obratu neznamená změnu dosavadního trendu, může svědčit i srpnové  
výrazné zvýšení prodejů osobních automobilů na domácím trhu,  které změnilo dosavadní 
meziroční kumulovaný poklesu prodejů v růst o 2,1 %. I nadále očekáváme, že spotřeba 
domácností bude hlavním faktorem přispívajícím ke zmírňování hospodářského poklesu  
v letošním roce a k oživování hospodářského růstu ve druhém pololetí. Zmírňování poklesu domácí 
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nabídky pokračovalo podle dílčích indikátorů i na počátku 3. čtvrtletí. Průmyslová výroba 
v červenci meziročně klesla o 6,1 %, přičemž po zohlednění nižšího počtu pracovních dní pokles 
činil 2,1 %. Za celkovým poklesem se ovšem skrývá mimořádná diversifikace temp růstu 
v jednotlivých oborech a odvětvích (např. elektronika a optika + 52,9 % dobývaní energetických 
surovin - 46,5 %). Zmírňování poklesu je ovšem významně ovlivněno srovnávací základnou.  
Za leden až červenec klesla průmyslová výroba o 6,6 %. Ve zpracovatelském průmyslu činil pokles 
za toto období 4,2 %. Také ve stavebnictví je patrné zmírňování poklesu, zejména po zohlednění 
nižšího počtu pracovních dní (v červenci meziročně pokles o 4,6 %). I toto zmírnění poklesu je  
významně ovlivněno nižší srovnávací základnou.  

Pro rok 1999 predikujeme  pokles HDP o cca 0,6 %. V roce 2000 očekáváme mírný 
hospodářský růst o cca 0,7 %. 
 
Podle dílčích ukazatelů z průmyslu a stavebnictví charakterizujících mzdový vývoj je patrné, že 
rychlý růst reálných mezd nadále pokračuje, přestože u nominálních mezd je patrné mírné 
zpomalování dynamiky. V průmyslu dosáhl v červenci meziroční přírůstek reálných mezd 4,5 %      
(nominálně 5,7 %) a ve stavebnictví se reálná mzda zvýšila o 2,2 % (nominální o 3,3 %). 
Poptávkové dopady růstu reálných mezd jsou ovšem kompenzovány urychlováním procesu 
snižování počtu zaměstnanců. Zatímco meziroční pokles zaměstnaných osob dosahoval v průmyslu 
v minulých letech cca 3 až 4 %, v červenci 1999 činil meziroční pokles již 6,3 %. Přes značný 
pokles zaměstnanosti vzrostla produktivita práce v průmyslu v důsledku výrazného poklesu výroby 
pouze o 0,2 %. Za období leden až červenec však produktivita práce v průmyslu klesla  o 2,1 %.  

Za rok 1999 předpokládáme růst průměrných reálných mezd v ekonomice o 5,5 % 
(nominálních o 7,9 %). Pro rok 2000 však očekáváme přibližně stagnaci průměrné reálné mzdy 
(průměrná nominální mzda by měla vzrůst o 3 až 5 %). Růst reálných příjmů v roce 2000 o 1,2 % 
by  měl být dosažen při mírném poklesu reálných příjmů z mezd růstem sociálních a ostatních 
příjmů. 
 
Proces restrukturalizace ekonomiky zejména  průmyslu a sezónní nárůst nabídky pracovních sil 
(absolventi škol) se promítl do zvýšení míry nezaměstnanosti  z červencových 8,8 % na 9,0 % ke 
konci srpna. Na trhu práce jsou však v poslední době patrné signály naznačující určité zvýšení 
poptávky po práci (nárůst volných pracovních míst, která nemají sezónní charakter).  

Do konce roku očekáváme další nárůst nezaměstnanosti na cca 10 %. Ke konci roku 2000 
očekáváme zvýšení nezaměstnanosti na 11 až 12 %. 
 
Vývoj platební bilance ve druhém čtvrtletí 1999 potvrdil pokračování procesu snižování vnější 
nerovnováhy. Ve 2. čtvrtletí byl dosažen  mírný přebytek běžného účtu platební bilance. Celkový 
deficit běžného účtu za 1. pololetí 1999 představoval 0,5 mld. korun. Ve srovnání se stejným 
obdobím roku 1998 došlo ke zlepšení o cca 7 mld. korun. Příčinou byl zejména příznivější vývoj 
obchodní bilance. Relativně příznivý vývoj obchodní bilance pokračoval i v červenci a v srpnu 
(deficity 6,2 resp. 3,2 mld. korun).  

V následujících měsících však předpokládáme určité prohloubení deficitu obchodní bilance 
v důsledku zhoršování směných relací a mírného oživení domácí poptávky. Předpokládáme, že 
poměr deficitu běžného účtu platební bilance k HDP přesáhne mírně 1 % .  
 
Výhled nesignalizuje výraznější změny na poptávkové straně a spíše nižší rizika v souvislosti 
s očekávaným mzdovým vývojem v příštím roce. Odhad vývoje nabídkové strany je vzhledem  
k probíhající restrukturalizaci ekonomiky  obtížný. Významnější inflační rizika nejsou patrná. 
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Vnější prostředí 
 
Na světovém trhu pokračuje od března 1999 poměrně rychlý růst cen surovin tažený zejména 
růstem cen ropy a v menší míře zemního plynu.  Na počátku roku se cena ropy pohybovala mezi 10 
a 11 USD/ barel (Brent l měsíční kontrakt) v současnosti se pohybuje mezi 23 a 24 USD. 
Zahraniční poptávka bude působit zhruba neutrálně. Mírné oživení poptávky na západoevropských 
trzích bude kompenzováno poklesem poptávky středo a východoevropských zemí s transformující 
se ekonomikou. 
 
Růst cen ropy bude v nejbližším období představovat významný nákladový cenový impuls.  
 
 
Výhled inflace 
 
Srpnový vývoj potvrdil náš předpoklad, že nyní i vlivem srovnávací základny dojde k postupnému 
obratu v cenovém vývoji od poklesu k mírnému meziročnímu růstu čisté inflace i CPI. Budoucí 
cenový vývoj bude nepříznivě ovlivňován pokračujícím růstem cen energetických zdrojů (zejména 
ropy) na světových trzích, který se do vnitřního cenového vývoje promítne s určitým zpožděním. 
Proti růstu cen bude i nadále působit stabilita kurzu a vývoj cen potravin. Výraznější růst poptávky 
(maloobchodních prodejů), který by stimuloval cenový vývoj nepředpokládáme, případný mírný 
růst by měl vést podle struktury poptávky k růstu dovozů resp. stimulaci domácí nabídky. 
Očekáváme výrazné podstřelení inflačního cíle v prosinci 1999. Čistá inflace v prosinci 1999 se 
bude pohybovat zhruba na úrovni skutečnosti roku 1998 (1,2 až 2,2). Ke konci roku 2000 
predikujeme čistou inflaci v intervalu 2,5 až 5,5 %. Šíře intervalu je dána zejména nejistotami 
budoucího vývoje cen potravin. Růst CPI v roce 2000 bude navíc ovlivněn i zvýšením rozsahu 
úprav regulovaných cen ve srovnání s rokem 1999. 
 
 
2. Makroekonomický rámec 
 
Dynamika inflace je ovlivňována poptávkovými faktory zachycenými v nominálně vyjádřeném 
HDP a v peněžních agregátech a faktory nabídkovými projevujícími se pozitivními či negativními 
nákladovými šoky.   
    
Údaje o HDP za 2. čtvrtletí 1999 naznačují určité zvýšení mzr. tempa růstu nominálního HDP  
(o 3,1%), což se projevilo hlavně v obnovení růstu reálného HDP (o 0,3%) s tím, že mzr. růst 
cenové hladiny měřené deflátorem HDP (o 2,8%) je v historii České republiky vůbec nejnižší. 
Přesto, v kontextu vývoje několika posledních let, je mzr. tempo růstu nominálního HDP stále 
velmi nízké (připomeňme, že v letech 1995-6 bylo mezi 12 a 17%), což při jeho rozložení na součet 
temp růstu cenové hladiny a reálného HDP skýtá malý prostor pro růst obou proměnných (3,1 = 0,3 
+ 2,8). Případné zvýšení  tohoto tempa růstu, syntetizující vliv spotřebních a investičních výdajů 
včetně čistého vývozu nastoluje dilema rozložení tohoto přírůstku na reálnou složku a cenový růst. 
Vzhledem k tomu, že u složek užití HDP zaznamenáváme od 2. čtvrtletí 1997 mzr. pokles hrubé 
tvorby fixního kapitálu, vyhlídky na dlouhodobější růst reálného HDP jsou omezené. 
     
Peněžní agregát M2 v reálném vyjádření (při deflování deflátorem HDP) zaznamenává po delší 
době větší mzr. nárůst (v 2. čtvrtletí 1999 o 7%) přibližující se hodnotám z let 1995:1 - 1996:2  
a kompenzující mzr. poklesy o 4-5% v jednotlivých čtvrtletích roku 1998. Jelikož vliv peněz na 
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dynamiku inflace je dlouhodobý (několik let) nelze zatím vidět v zrychlení temp růstu reálných 
peněžních zůstatků v posledních 2 čtvrtletích inflační nebezpečí. Lze shrnout, že dosavadní vývoj 
složek nominálního HDP i změna reálných peněžních zůstatků nepředstavují doposud nebezpečí 
výraznějšího poptávkového tlaku.  
 
Mzr. růst nominálních mezd v podnikatelské sféře  v 1. čtvrtletí 1999 byl 7,5% a v 2. čtvrtletí 6,5% 
s tím, že v roce 1998 byl mzr. růst kolem 11%, kdežto míra nezaměstnanosti vzrostla z průměrných 
6% v roce 1998 na 8% v prvním pololetí 1999. To zcela odpovídá tradiční mzdové Phillipsově 
křivce známé z 60.let. Avšak mzr růst reálné mzdy kolem 4% v podnikatelské a kolem 5% v celé 
ekonomice svědčí o nekorektních inflačních očekáváních při mzdových vyjednáváních na rok 
1999. Potenciální poptávkové tlaky z mzdové oblasti jsou však dosud dosti účinně neutralizovány 
poklesem zaměstnanosti. 
 
Donedávna příznivé působení nabídkových šoků na  dezinflaci se v posledních měsících mění. 
Mezera mezi mzr.tempy růstu nominálních mezd a produktivitou práce v průmyslu se od srpna 
1998 udržuje na poměrně vysoké úrovni. I když doposud kumulativní vliv této mezery na 
dynamiku cen průmyslových výrobců je statisticky nevýznamný, mohl by v budoucnu představovat 
klasický mzdově nákladový tlak. I mzr. nárůsty indexů světových cen surovin a potravin  
signalizují možnou změnu trendu (v červenci mzr. růst o 13,9%). Dosavadní hlavní faktor 
dezinflačního procesu v České republice by se tak mohl vyčerpat. 
     
Shrneme-li, inflační rizika se zdají být doposud zřetelnější na straně nákladů. Vývoj v dalších 
měsících ukáže jsou-li nákladové tlaky (mzdové a surovinové) skutečnou hrozbou nebo pouze 
přechodnou záležitostí. 
 
 
3. Prognózy ČNB a jejich změny oproti 8. SZ 
(změny prognóz vyznačeny tučně) 
 
 
                                 Aktuální  predikce                         8.SZ  
 
Čistá inflace (12/99)                               1,2 – 2,2 %                              1,2 – 2,2 % 
Čistá inflace (12/00)                               2,5 – 5,5 %                              2,5 – 5,5 % 
CPI (12/99)                                             2,3 -  3,0 %                              2,4 – 3,1 % 
CPI (12/00)                                             3,9 –  6,1 %                             3,8 -  5,9 % 
 HDP (1999)                                         -1,6 až +0,4 %                         -1,9 až + 0,1 %    
 HDP (2000)                                         -0,3 až +1,7 %                         -0,3 až + 1,7 % 
Nezaměstnanost (12/99)                         9,5 – 10,5 %                            9,5 – 10,5 % 
Nezaměstnanost (12/00)                         11 – 12 %                                 11 – 12  %                                            
Průměrná nominální mzda (1999)              7,9 %                                         8,1 % 
Průměrná nominální mzda (2000)            3 až 5 %                                      3 až 5 % 
Průměrná reálná mzda (1999)                     5,5 %                                         5,7 % 
Průměrná reálná mzda (2000)               -1,9 až + 1,7 %                        -1,9 až + 1,7 % 
Peněžní příjmy domácností reálné(1999)   4,0 %                                          4,2 % 
Peněžní příjmy domácností reálné (2000)  1,2 %                                           1,7 % 
M2 referenční scénář  (12/99)                 7,5 – 9,5 %                                7,5 – 9,5 % 
M2 referenční scénář (12/00)                 8,0 – 10,0 %                              8,0 – 10,0 % 
BÚ/HDP v b.c. (1999)                           -1,0 až – 2,0 %                           -1,0 až – 2,0 % 
BÚ/ HDP v b.c. (2000)                          -2,0 až – 3,0 %                           -2,0 až – 3,0 %                                        

 v



 
 
Zpřesnění prognóz HDP a mzdového vývoje v roce 1999 bylo provedeno na základě statistických 
údajů za druhé čtvrtletí. Ke změně prognózy CPI v roce 1999 jsme přikročili na základě nižšího než 
očekávaného rozsahu úprav regulovaných cen. Tyto změny se promítly i do úprav ukazatelů 
odvozených z těchto veličin (průměrná nominální a reálná mzda a reálné peněžní příjmy 
domácností). Úpravy odhadu CPI na rok 2000 a odvozených  reálných příjmů domácností byly 
provedeny v návaznosti na zpřesnění informací o úpravách regulovaných cen  v roce 2000 (zvýšení 
a časový posun). 
 
 
 

 vi





 

II. Faktory inflace 
  
1.  Měnový vývoj 
 
1.1  Peníze a úvěry 
 
V srpnu 1999 pokračoval trend k poklesu meziročních přírůstků peněžních agregátů M2 i L. 
V obou  případech  dosáhly  meziroční  přírůstky  meziročního  minima,  a to  M2 7,2 % a L 7,3 %. 
 
 
Vývoj peněžních agregátů M2 a L 
(údaje za 8/99 jsou odhady) 
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M2 L rok 1997: koridor 7-11 % rok 1998: koridor 5-7 %

Ve srovnání s červencem 1999 byl však u obou peněžních agregátů pokles meziročních přírůstků 
mírnější a nebyl podpořen poklesem objemu peněz v ekonomice v absolutním vyjádření. Objem 
peněžní zásoby se v srpnu 1999 naopak zvýšil o 17,1 mld Kč, což představuje nejvyšší absolutní 
přírůstek od počátku r. 1999. Na tomto přírůstku se projevil především vliv růstu čistých 
zahraničních aktiv, která vzrostla zejména v souvislosti s obnovením  emise úvěrů nerezidentům. 
V menší míře se na růstu peněžní zásoby podílely i zvýšení čistého úvěru vládě a pozvolně 
pokračující růst objemu korunových úvěrů. Objem úvěrů v cizích měnách v srpnu 1999 mírně 
poklesl. 
 
Zvýšení objemu peněžní zásoby v srpnu 1999 se promítlo i do jejího anualizovaného sezónně 
očištěného meziročního přírůstku, jehož dynamika poprvé od dubna 1999 vzrostla ze 6,4 % 
v červenci na 7,1 % v srpnu. Opětný vzestup v srpnu 1999 zaznamenal i anualizovaný  přírůstek 
peněžního agregátu L, a to ze 6,0 % na 8,1 %. Přes tento vývoj zůstávají anualizované sezónně 
očištěné přírůstky u obou peněžních agregátů ve srovnání se druhým čtvrtletím 1999 na relativně 
nízké úrovni a nepředstavují inflační riziko.  
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Snížení tempa růstu peněžní zásoby se odráží i do snížení gapu mezi vývojem peněžní zásoby  
a tempem růstu nominálního HDP. Na rozdíl od  roku 1998, kdy byl tento gap po celý rok záporný, 
zůstává v r. 1999 trvale kladný, i když se mezi druhým a třetím čtvrtletím 1999 snížil z 6,1 na 4,6 
(M2 – předpokládaný přírůstek v srpnu 1999, HDP -  předpokládaný přírůstek nominálního HDP za 
třetí čtvrtletí 1999). 
 
Z hlediska struktury se na přírůstku peněžní zásoby v srpnu 1999 podílely nejvíce korunové vklady 
(9,7 mld. Kč) a podstatně méně oběživo (2,6 mld. Kč) a vklady  v cizí měně (2,0 mld. Kč). 
V případě korunových vkladů šlo především o korekci  jejich poklesu v červenci  
(o 6,8 mld. Kč). Stejně tak tomu bylo v případě oběživa, které se po přechodném poklesu  
v červenci (o 3,0 mld. Kč) srpnovým objemem 140,5 mld. Kč opět přiblížilo objemu z června 1999 
(140,9 mld. Kč). Jak bylo předpokládáno v 8. situační zprávě, červencovému poklesu objemu 
oběživa odpovídal pokles meziročního přírůstku maloobchodního obratu.  
 
 
Vývoj oběživa a tržeb z maloobchodu v b. c. 
(údaje za oběživo v 8/1999 jsou předběžné) 

-10

-5

0

5

10

15

20

1/97  3  5  7  9  11 1/98  3  5 7 9 11 1/99  3  5  7

m
ez

iro
čn

í p
řír
ůs

tk
y 

v 
%

MOB b.c. oběživo

 
 
 
Vzestup objemu oběživa v srpnu, který je součástí dlouhodobého trendu, kdy oběživo reaguje na 
pokles úrokových sazeb u termínovaných vkladů, přičemž jeho část přechází do spotřeby  
a část má pravděpodobně tezaurační charakter. Preference hotovosti a vysoce likvidních aktiv 
v portfoliu domácností, na které připadá rozhodující část peněžní zásoby (cca 70 %), je zřejmá 
z následujícího grafu: 
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Meziroční změna peněžních agregátů sektoru domácností  
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Růst objemu vkladů v cizí měně byl způsoben do značné míry kurzovými vlivy. Po očištění činil 
vzestup objemu těchto vkladů pouze 1,2 mld. Kč, což odpovídá běžnému vývoji. 
 
Na celkovém zvýšení objemu úvěrů v srpnu 1999 o 2,7 mld. Kč se projevil vzestup korunových 
úvěrů, jejichž objem se zvýšil o 3,7 mld. Kč. Jejich vliv byl částečně eliminován poklesem úvěrů 
v cizí měně o l mld. Kč. Po očistění o vliv odpisů úvěrů, kapitalizace úroků kursové vlivy a vliv 
bank, kterým byla odebrána licence, činil přírůstek korunových úvěrů 5,2 mld. Kč a objem úvěrů 
v cizí měně poklesl o 1,9 mld. Kč. 
 
 
Vývoj meziměsíčních přírůstků korunových a devizových úvěrů 
(údaje za 8/1999 jsou předběžné) 

Poznámka: Očištěno o kurzové vlivy, odpisy, kapitalizaci úroků a banky bez licence.

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

1/97  3  5  7  9  11 1/98  3  5 7 9 11 1/99  3  5  7

m
ld

. K
č

korunové devizové

 
 

 3



 
Tento vývoj úvěrové emise, přes určité oživení, nelze hodnotit jako expanzivní. Přírůstek 
očištěných korunových úvěrů byl sice vyšší než v červenci (3,3 mld. Kč), avšak nedosáhl např. 
úrovně června (6,6 mld. Kč). To potvrzuje i následující tabulka přírůstků celkového objemu úvěrů, 
kde anualizovaný přírůstek za posledních šest měsíců  činí –0,5 %.  
 
Vývoj přírůstků sezónně očištěných celkových úvěrů (v %) 
(údaje za 8/1999 jsou předběžné) 
 

 1 měsíc  3 měsíce  6 měsíců rok

 únor 99 -0,3 -2,1 -1,8 2,3

 březen 99 -0,9 -0,2 -3,2 1,3

 duben 99 -0,1 -1,4 -3,6 0,0

 květen 99 -0,1 -1,2 -3,3 -1,2

 červen 99 -0,1 -0,3 -0,5 -2,0

 červenec 99 0,1 0,0 -1,4 -1,3

 srpen 99 0,6 0,6 -0,5 -2,3

Přírůstek úvěrů za poslední

 
 
 
Celkově lze říci, že se měnový vývoj v srpnu 1999 zásadně nezměnil. Vývoj peněžní zásoby 
nenaznačuje riziko nebezpečného zvýšení inflace. V letech 1999 a 2000 nepředpokládáme změnu 
našich predikcí uveřejněných v situační zprávě č. 8. Podle těchto predikcí by měla peněžní zásoba 
vzrůst ke konci r. 1999 ve srovnání s r. 1998 o 7,5 - 9,5 %, za předpokladu devizových intervencí 
v rozsahu cca 1 mld. Kč o 10,0 – 12,0 %. Nezměněny zůstávají i predikce pro r. 2000. Přírůstek 
peněžní zásoby v r. 2000 ve srovnání s r. 1999 by měl činit 8,0 – 10 %.  
 
 
  
1.2  Úrokové sazby a akciový trh 
 
Úrokové sazby 
 
V srpnu a na počátku září úrokové sazby víceméně pokračovaly v dlouhodobém klesajícím 
trendu pod vlivem zveřejněných údajů o inflaci. Ty spolu se špatnou výkonností ekonomiky  
a relativně silným kurzem Kč přispěly k dalšímu očekávání na snížení sazeb, které začalo sílit 
ve druhé polovině srpna. Bylo podpořeno i prohlášeními představitelů centrální banky  
a ministra financí. V důsledku toho došlo k poklesu sazeb úrokových produktů na všech 
segmentech, kdy v mnoha případech dosáhly svých historických minim. ČNB rozhodla  
o snížení svých základních sazeb, repo sazba byla snížena o 0,25 procentních bodů na 6 % 
s účinností od 3. 9., zároveň byla snížena lombardní sazba o 2 procentní body na 8 %  
a diskontní sazba o 0,50 procentních bodů na 5,5 %. Po těchto úpravách došlo 
k odpovídajícímu pohybu u sazeb s krátkou splatností, u delších sazeb nebyl vývoj tak 
jednoznačný, sazby spíše rostly. Pozitivní výnosové křivky tím získaly v září strmější sklon. 
Finanční trhy tak stále předpokládají mírný nárůst sazeb v budoucnu v souvislosti s vyšší 
očekávanou inflací. Pouze se tato jejich očekávání posunují v čase. V ročním horizontu 
očekávají analytici finančních trhů CPI ve výši 3,9 %, čistou inflaci ve výši 2,6 % (v obou 
případech cca o 0,5 procentního bodu níže než ČNB).   Tomu odpovídají   vyšší očekávané 
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sazby PRIBOR, v současnosti tedy trh nečeká další snižování sazeb. Přitom odhady tuzemských 
analytiků se pohybují na vyšší hladině, v případě CPI a 1R PRIBOR až 1 procentní bod. 
 
Očekávání vývoje inflace a úrokových sazeb na 12 měsíců dopředu (%)

CPI ČI 1T PRIBOR 1R PRIBOR
odbor 413 fin. trh odbor 413 fin. trh fin. trh fin. trh

 5/99 6.5 5.0 4.1 3.5 6.7 7.1
 6/99 6.2 4.7 4.2 3.2 6.8 7.2
 7/99 4.2 4.8 3.2 3.1 6.7 7.0
 8/99 4.2 4.2 3.2 2.6 6.4 7.0
 9/99 4.4 3.9 3.2 2.6 6.4 7.0  

 
 
V průběhu srpna se hladina sazeb PRIBOR dále snížila. K poklesu delších sazeb došlo až ve druhé 
polovině měsíce v souvislosti s očekávaným snížením repo sazby. Tvar úrokové křivky zůstal 
mírně pozitivní s průměrným spreadem 1R – 1T +0,41 procentního bodu. Na počátku září, po 
provedeném snížení repo sazby, delší konec stagnoval a výnosová křivka proto zvýraznila pozitivní 
sklon (22. 9. spread 1R – 1T +0,72 procentních bodů). Sazby FRA v průběhu téměř celého období 
rovněž zvolna klesaly, s výjimkou určité korekce uprostřed měsíce srpna. Průměrná hladina sazeb 
FRA se snížila cca o 0,1 procentního bodu ve všech splatnostech. Do poloviny září však sazby FRA 
rostly, cca o 0,2 – 0,4 procentního bodu v porovnání s koncem srpna. 
 
Vývoj krátkodobých sazeb
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Reálná úroková sazba 1T PRIBOR z pohledu ex-post ve vyjádření CPI dosáhla v srpnu 4,9 %, ve 
vyjádření PPI 5,1 %. V září se indikuje další pokles cca o 0,5 procentního bodu, v obou případech 
se jedná o nejnižší letošní hodnoty. Z pohledu ex-ante dosahuje sazba 1T PRIBOR deflovaná CPI 
1,6 %, deflovaná PPI 2,2 %.  
 
Na trhu krátkodobých dluhopisů proběhly v srpnu tři primární aukce SPP se splatností 3M, 6M  
a 9M, počátkem září pak jedna aukce se splatností 12M. Hrubé výnosy dosáhly  
6,1 - 6,5 % při trvalých převisech poptávky. Průměrná hladina výnosové křivky SPP se pro  
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 splatnosti 2M - 12M pohybovala v pásmu 6,7 - 6,8 %. Křivka má negativní tvar v úseku  
do 3M, dlouhý konec je mírně rostoucí. 
 
 
Úrokový diferenciál dále klesal od druhé poloviny srpna v reakci na očekávané a následně 
provedené snížení repo sazby. Ke zvýšení úrokových sazeb došlo podle očekávání v USA dne 24. 
8. (o 0,25 procentních bodů na 5,25 %) a poměrně překvapivě ve Velké Británii dne 8. 9. (o 0,25 
procentních bodů na 5,25 %). Nízký úrokový diferenciál se začal projevovat v tom, že rezidenti 
začínají stále více transformovat úvěrové zdroje do korun, protože úroveň zahraničních sazeb  
v kombinaci s kurzovým rizikem v porovnání se zdroji v domácí měně není již tak výhodná. 
Úrokový diferenciál PRIBID/CZK – LIBOR/EUR na konci srpna činil 3,4 procentního bodu u 
splatností do 3M, 3,1 procentního bodu u delších splatností. Hodnoty úrokového diferenciálu 
PRIBID/CZK – LIBOR/USD se pohybovaly v rozmezí 0,3 - 0,7 procentního bodu. 
 
Na trhu sazeb IRS také došlo k jejich poklesu koncem srpna, především ve střední části křivky. 
Proto se parabolický tvar úrokové křivky trochu změnil, kratší konec zůstal pozitivní, delší konec je 
prakticky plochý. Průměrný spread 5R - 1R činil v srpnu +0,6 procentního bodu, spread 10R - 1R 
+0,5 procentního bodu. Na počátku září však sazby opět začaly růst  
v rozsahu cca 0,3 – 0,5 procentního bodu ve srovnání s koncem srpna. 
 
Vývoj dlouhodobých sazeb
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Ceny dluhopisů v srpnu převážně rostly s výjimkou druhého týdne, kdy došlo k mírnému poklesu. 
Zájem byl především o dluhopisy se „starším“ režimem danění (vydaných před 1. 1. 1998), které se 
zejména fondy snažily využít k umístění své volné likvidity. Výnosy státních dluhopisů klesly o 0,2 
- 0,6 procentních bodů a u sledovaných firemních dluhopisů byl pokles řádově o 0,6 – 1,0 
procentních bodů ve srovnání s červencem. Celkově se výnosová křivka SD posunula na nižší 
výnosovou hladinu, její tvar je pozitivní se spreadem 4R - 1R +0,7 procentního bodu. První 
polovina září byla ve znamení nadprůměrného objemu obchodů a poklesu cen, který byl způsoben 
negativní náladou na trhu a převládajícími prodejními tendencemi. Nejvíce se pokles cen projevil u 
delších instrumentů, protože investoři se snaží snížit duraci svých portfolií. Trend nebyl změněn ani 
snížením základních sazeb ČNB, protože trh tuto změnu již předtím promítnul do svých cen.  
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Klientské sazby v červenci pokračovaly v sestupné tendenci (i přes mírný červnový nárůst), sazby 
z nových úvěrů klesly až na 8,2 %, sazby z celkových úvěrů dosáhly 8,6 %. Lze očekávat ještě 
nižší hodnoty vzhledem k ohlášeným změnám v referenčních sazbách. Nízké hodnoty inflace se 
stále promítají do poměrně vysoké výše reálných sazeb. Reálné sazby nově poskytovaných úvěrů 
(ex-post přístup) deflované PPI dosáhly v červenci 7,7 %, deflované CPI 7,1 %. Obdobný vývoj je 
patrný i z přístupu ex-ante, u kterého je však obtížné porovnání vzhledem ke krátkosti časových 
řad. 

 
Vývoj referenčních sazeb u vybraných bank v %

Banka Název  sazby 1998 1999
1.9. 1. 6. 1. 7. 1.8. 1.9.

Česká spořitelna Základní sazba 14.00 9.40 9.40 9.40 9.40
ČSOB Prime rate 14.80 8.15 8.15 8.15 8.15
IPB Bazická sazba 16.90 14.00 14.00 13.90 13.90
Komerční banka Referenční sazba 14.65 9.00 9.00 8.90 8.70  
 

 

Akciový trh 
 
 
Vývoj na akciovém trhu v srpnu korigoval růst z předcházejících měsíců. Hlavní index  
PX-50 poklesl v meziměsíčním srovnání o 1 bod, uzavíral na hodnotě 508 bodů. Index z počátku 
měsíce rostl, tažen akciemi KB, až na hodnotu 526,4 bodu. V září 1999 zůstala Pražská burza 
uchráněna před celosvětovým oslabováním, které se primárně odvíjelo od prodejní nálady v New 
Yorku. Vedle množství zpráv týkající se privatizace významných společností se největším 
impulsem pro trh stalo oznámení ČSÚ, že hrubý domácí produkt v ČR vzrostl ve druhém čtvrtletí  
o 0,3 %. Cenová volatilita českých akcií je ve srovnání s okolními trhy už od poloviny prázdnin 
velmi nízká. Index PX-50 se k 22. 9. pohyboval mírně nad hladinou 500 bodů. 
 
Rozdílně se vyvíjely ostatní indexy akciového trhu. Index PX-D, který zahrnuje pouze nefondové 
emise, oslabil o 37 bodů, tj. 2,8 %. Naopak se vyvíjel index PX-GLOB, složený ze všech akcií, 
který posílil o 1,5 bodu, tj. 0,25 %. Jednotlivé sledované oborové indexy se vyvíjely také odlišně od 
celkového vývoje trhu. Výrazný nárůst zaznamenaly služby (+7,8 %), naopak ve stejném rozsahu 
poklesl obchod (-7,6 %) a strojírenství (-7,6 %). Rozdílný průběh akciových indexů dokládá, že na 
trh mají větší vliv spíše různé spekulační zprávy, než že by indexy odrážely stav ekonomiky.  
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Celkový objem obchodů na BCPP byl v srpnu o 15,1 mld. Kč nižší než v červenci a dosáhl 
99,8 mld. Kč. Tradičně největší podíl na celkových obchodech dosáhly dluhopisy (88 %). 
Akcie a podílové listy se zobchodovaly v objemu 13,7 mld. Kč (pokles o 2,2 mld. Kč) a 
dosáhly 12% podíl na celkových obchodech.  
 
 
1.3   Fiskální politika 
 
Krátkodobý výkyv ve vývoji státního rozpočtu v závěru července t. r., jehož důsledkem byl 
přechodný zvrat rozpočtového salda ze schodku na mírný přebytek (+0,7 mld. Kč k 31. 7. 
1999), nezměnil zásadně výchozí deficitní trend charakterizovaný trvalým předstihem 
nominálního tempa čerpání rozpočtových výdajů před příjmy. V průběhu měsíce srpna se 
udržovala hladina deficitu převážně kolem 5 mld. Kč, ke dni 31. srpna byl vykázán deficit ve 
výši 5,5 mld. Kč (loni ve stejném období byl vykázán přebytek +6,8 mld. Kč). Příčina 
srpnového deficitu je ve výdajové straně státního rozpočtu, přestože dosud trvá rozpočtové 
omezení z titulu vázání nemandatorních výdajů započaté během rozpočtového provizória 
v lednu t. r. Mezera mezi dynamikou příjmů a výdajů od dubna postupně narůstá, ke konci 
srpna představuje rozdíl v nominálních tempech již 3,6 procentního bodu. Přesto však na straně 
rozpočtových příjmů, zejména u nepřímých daní, můžeme pozorovat už delší dobu avizované 
zvyšování meziročního tempa růstu jejich inkasa, což nasvědčuje určitému oživování domácí 
poptávky. Rozklad HDP za druhé čtvrtletí tohoto roku do hlavních komponent se zdá být 
s těmito předpoklady poměrně v souladu. 
 
Příjmy státního rozpočtu se až dosud vyvíjejí v souladu s očekáváním, přičemž si velmi slušnou 
dynamiku udržují zejména výnosy daní (nominální index 106,1 %). Daň z přidané hodnoty 
dosáhla v srpnu meziročního přírůstku 14,9 % a spotřební daně 9,5 %, což odráží oživování 
domácí poptávky. O něco hůře si vede inkaso pojistného na sociální zabezpečení, jehož 
dynamika je zatím velmi nízká (102,8 %) a naplnění celoročního rozpisu je tedy reálně 
ohroženo. 
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Výdaje státního rozpočtu za leden až srpen (nominální index 106,4 %) jsou plynule čerpány 
především v jejich transferové složce (index 109,9 %), ovlivněné srpnovou valorizací 
důchodů  
a vyšší nezaměstnaností. Kapitálové výdaje zaznamenávají ke konci srpna proti minulým 
letům rychlejší čerpání, především ve složce RO (index 130,5 %).  
 
Ke konci letošního roku predikujeme i nadále objem schodku státního rozpočtu ve výši cca  
50 mld. Kč (2,7 % HDP), v agregátu veřejných rozpočtů pak lze očekávat deficit cca 65 
mld. Kč (3,5 % HDP).  
 
Čistý úvěr vládnímu sektoru vzrostl ke konci srpna t. r. proti červenci o 3,1 mld. Kč 
především vlivem profinancování schodku běžného hospodaření státního rozpočtu ve výši 
5,5 mld. Kč, na kterém se bankovní soustava podílí částkou 3,8 mld. Kč. Ve stejném období 
došlo k poklesu prostředků deponovaných na účtech finančních orgánů u ČNB o 1,8 mld. 
Kč. Protisměrně působí výtěžky ze SPP, pomocí kterých byl deficit běžného hospodaření 
překryt o 2,5 mld. Kč. 
 
Do konce 3. čtvrtletí t. r. lze očekávat nárůst čistého úvěru vládě o cca 14,2 mld. Kč, 
způsobený zvýšenou potřebou profinancování předpokládaného deficitu státního rozpočtu 
pokladničními poukázkami (10,0 mld. Kč), poklesem depozitní pozice státních fondů na 
bankovních účtech (0,7 mld. Kč) a zejména předpokládaným poklesem depozit FNM (5,8 
mld. Kč) z titulu převodu těchto prostředků na posílení příjmové stránky státního rozpočtu. 
 
Ke konci roku 1999 lze očekávat nárůst čistého úvěru vládě proti srpnu o 71,5 mld. Kč, 
jehož příčinou bude zejména nárůst emisí státních cenných papírů o 41,3 mld. Kč ke krytí 
předpokládaného výsledného schodku státního rozpočtu (-50,0 mld. Kč) a řešení důsledků 
Kosovské krize (-2,0 mld. Kč). Další složku nárůstu tvoří pokles depozit FNM v souvislosti 
s použitím prostředků získaných privatizací ČSOB, a. s. Příznivěji proti původnímu 
očekávání se jeví přebytkové hospodaření místních rozpočtů, dané navýšením jejich depozit 
získaných zejména prodejem akcií plynárenských a elektrárenských společností, které 
obdržely bezúplatně od FNM. 
 
V nedávné době se ukončil proces schvalování rozpočtu na rok 2000 vládou ČR. Rozpočet je 
sestaven na základě makroekonomických předpokladů, které se významně neliší od představ ČNB. 
Na základě celkového posouzení rozpočtového návrhu a předpokládaného vývoje soustavy 
veřejných rozpočtů lze konstatovat, že veřejné finance jako celek by v příštím roce neměly 
výraznějším způsobem přispívat ke generování nadměrné poptávky v ekonomice. Odhad příjmů 
státního rozpočtu na příští rok se však pohybuje spíše na úrovni maximálně možného. 
 
Souběžně s návrhem státního rozpočtu na rok 2000 je předkládán ke schválení návrh 
"Střednědobého fiskálního výhledu na období 2000 - 2005". Z jeho závěrů vyplývá varovná 
skutečnost dlouhodobého deficitního trendu veřejných rozpočtů. Je zřejmé, že ani při aplikaci 
tzv."růstového scénáře" (tj. růstu reálného HDP v roce 2005 o cca 6 %) nedojde k dosažení 
rovnováhy příp. přebytku ve veřejných financích. Zpracovatelé rozpočtového návrhu si tuto 
rizikovou skutečnost ve fiskálním vývoji uvědomují a hovoří o varovném scénáři. V obou zásadních 
rozpočtových materiálech však chybí jasná koncepce a návrhy opatření, jak popsaným rizikům 
předejít, resp. je odstranit. Dlouhodobou deficitní tendenci ve vývoji veřejných rozpočtů tak vidíme 
jako základní problém budoucího fiskálního vývoje. 
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1.4 Devizový kurz, finanční účet a devizové rezervy 
 
1.4.1 Vývoj devizového kurzu 
 
Ve sledovaném období lze vývoj kurzu koruny označit jako stabilizovaný. Vůči euru se koruna již 
od začátku července pohybuje bez větších výkyvů mezi hodnotami 36,0 a 36,5 korun za euro, 
přičemž posledních pár dnů se vyznačuje posilováním. Oslabování následované opětovným 
mírným posílením amerického dolaru vůči euru během stejného období se logicky odrazilo nejdříve 
v poklesu korunové hodnoty dolaru pod hranici 34 CZK a později v návratu nad tuto hodnotu.  
I u kurzu koruny vůči dolaru je patrné několikadenní zhodnocování od poloviny září. 
 
Vývoj nominálního kurzu koruny vůči EUR a USD  
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Během srpna a první poloviny září se výnosový diferenciál korunových dluhopisů proti 
instrumentům denominovaným v eurech na splatnostech dva a deset let a dolarech na 
splatnosti deset let stabilizoval s nepatrnou tendencí k nárůstu ke konci období. Tento 
diferenciál lze interpretovat jako požadovanou kompenzaci za očekávanou depreciaci. Jeho 
stagnace a případný náznak k nárůstu může signalizovat, že trh začíná přikládat určitou váhu 
znehodnocení koruny. 
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Závazky českých bank v konvertibilních západoevropských měnách, v mil. EUR, 
a nominální kurz koruny k euru 
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Bankovní euro pasiva Nominální kurz CZK/EUR

Koruna a euro jsou velice těsně propojeny ve smyslu společných pohybů dvou hodnot: 
nominálního kurzu CZK/EUR a výše celkového objemu angažovanosti tuzemských bank ve 
finančních instrumentech znějících na euro a jiné konvertibilní evropské měny. Tato 
synchronnost se projevuje při vyjádření jak přes aktivní, tak přes pasivní stránku bilance bank 
(na příslušném obrázku je uveden společně vývoj kurzu a závazků v eurech od počátku t. r.). 
Poněvadž symetricky k tomu se musí vyvíjet též objem angažovanosti zahraničních investorů 
v korunových instrumentech, lze usuzovat, že nominální kurz CZK/EUR od ledna t. r. odráží 
množství „volných“ korun v mezinárodním oběhu. Tento objem od začátku ledna do konce 
března narůstal a byl doprovázen poklesem ceny koruny. Stejně tak jeho pozvolný pokles 
mezi dubnem a červencem doprovází posílení hodnoty české měny. Je pravděpodobné, že 
zmíněné stahování volných korun z mezinárodního obchodování má souvislost 
s privatizačními očekáváními spojenými s českou ekonomikou, při nichž se řada investorů 
předzásobovala korunami, a tím též redukovala výši eurobilančních sum na účtech českých 
finančních ústavů. Vývoj eurobilance českých bank byl od konce července t. r. do současné 
doby stabilní, i když lze pozorovat nepatrný trend jejího posílení. Tomu odpovídá rovněž 
stabilní chování nominálního kurzu CZK/EUR ve stejném období. Euro pozici tuzemských 
bank můžeme vyhodnotit pomocí tzv. order flow pohledu na kurz, podle něhož je tento 
pozitivně korelován s objemem obchodů vyřizovaných mezi devizovými dealery a investory a 
mezi dealery navzájem. Bilanční suma v eurech slouží v tomto případě jako zástupce samotné 
proměnné „order flow“, jež není pozorovatelná. Při použití přístupu „order flow” je jemné 
posílení koruny během posledního měsíce při současném mírně vzestupném trendu euro 
bilance bank náznakem nutné – i když nijak významné – korekce kurzu ve směru 
znehodnocení koruny vůči euru v následujících týdnech. 
 
Propojenost koruny s dolarem ve zmíněném smyslu víceméně schází. Odráží to fakt, že 
nejvýznamnější část mezinárodních promptních obchodů s korunovými instrumenty probíhá 
přes EUR (dříve DEM). Americký dolar má význam pro analýzu české koruny především 
z perspektivy termínových trhů: pravidelné kotace korunových swapů a forwardů existují 
pouze ve vztahu k USD. 
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Aktivitu investorů při změnách krátkodobé korunové pozice pozorujeme pomocí hodnot 
rozpětí mezi nabídkou a poptávkou zmíněných swapových sazeb (viz obrázek). Tato rozpětí 
pro všechny tří pozorované splatnosti (1, 3 a 6 měsíců) zaznamenala v období od začátku 
srpna 1999 jednodenní výkyv dne 18. 8. U promptního kurzu CZK/USD to odpovídalo 
nevýraznému lokálnímu maximu (posílení dolaru) ve stejném okamžiku. Později se podobné 
výkyvy, svědčící o kumulaci náporu investorů na opuštění korunových pozic, již 
neopakovaly. Prakticky žádná reakce nenásledovala ani po snížení dvoutýdenní repo sazby 
dne 2. 9., takže tento krok nejspíše byl účastníky trhu předvídán. 
 
Epizody náhlého nárůstu u rozpětí poptávky a nabídky sazeb na krátkodobá korunová 
depozita, vypovídající o dočasném nárůstu napětí na tomto trhu (trh „horkých peněz“, viz 
další obrázek), byly zaznamenány dvě - dne 5. 8. a pak 13. 8.  Týká se výhradně rozpětí sazby 
ze šestiměsíčních depozit. Uvedené výkyvy jsou pravděpodobně výrazem nejistoty trhů 
ohledně záměrů ČNB provádět či neprovádět intervence na oslabení měny. Bez ohledu na 
příslušné epizody je možné tvrdit, že zájem spekulantů o manipulaci s korunou byl 
v uplynulém období velmi nevýrazný. 
 
 
Rozpětí poptávky a nabídky ve swapech CZK/USD 
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Jelikož žádný vývoj během léta t. r. nepředurčil jednoznačný směr pohybu českého 
finančního trhu a reálné ekonomiky, bude devizový kurz v nejbližším období reagovat 
především na nové národohospodářské, popřípadě politické události, které momentálně žádný 
ze segmentů trhu s korunou výrazně neanticipuje.*)

 
1.4.2  Finanční účet a devizové rezervy 
 
Vývoj finančního účtu byl v 1. pololetí ovlivňován dvěma hlavními faktory. Za první z nich 
je možno považovat konkrétní kroky k urychlení privatizace, zejména předních českých 
obchodních bank, které zvýšily zájem zahraničních investorů zejména o přímé investice 
v České republice. Na druhé straně příliv těchto investic byl ve značné míře úvěrován 
českými bankami v korunách, což se promítlo do vývozu volného krátkodobého bankovního 
kapitálu. Tím došlo ke vzniku doposud nejnižšího aktivního salda finančního účtu za 
srovnatelné období od roku 1993, a to ve výši 8,3 mld. Kč. 
V posledních dvou letech je patrná tendence k vyrovnanosti toků dlouhodobého dluhového 
kapitálu, k trvalejšímu odlivu krátkodobého kapitálu a stoupající trend přílivu zahraničních 
přímých investic. 
 
Příliv přímých zahraničních investic do České republiky činil za první pololetí roku 1999 
45,1 mld. Kč, (1,3 mld. USD). Zájem zahraničních investorů se zaměřoval na pokračující 
proces privatizace, především v bankovním sektoru a v oblasti energetických distribučních 
společností. Stále probíhalo také navyšování základního kapitálu u dříve realizovaných akcí 
v především v obchodní síti. Největší příliv zahraničních investic směřoval do odvětví 
obchodu a obchodních služeb, které dosáhlo 28,9% z celkového objemu. V teritoriálním 
členění pocházelo nejvíce investic z Německa (25,8%), dále z Nizozemí (16,2%) a z USA 
(13,2%). 
 
Poměrně stabilní příliv přímých zahraničních investic do naší ekonomiky ukazuje na trvající 
perspektivnost středoevropské oblasti pro zahraniční investory. K růstu zájmu domácích 
podniků o zahraniční investice přispívá též zesilující tlak na restrukturalizaci výroby nutnou 
pro zvýšení produktivity a konkurenceschopnosti na světových trzích. V nadcházejícím 
období by se měla na přílivu přímých zahraničních investic výrazně projevit privatizace 
velkých bank s rozhodujícím podílem státu. 
 
Přímé zahraniční investice směřující z České republiky do zahraničí dosáhly 2,5 mld. Kč 
(73,8 mil. USD). Rozhodující podíl tohoto objemu byl investován v odvětví obchodu a 
ostatních služeb (79,0%). V porovnání se zahraničními investicemi přicházejícími do naší 
ekonomiky dosahují české investice v zahraničí poměrně nízkého objemu. Odliv přímých 
investic však vykazuje trvale vzestupný trend a lze předpokládat, že jeho význam nadále 
poroste. 
 

                                                           
*) Sekce bankovních obchodů provádí pravidelná šetření názorů vybraných analytiků o očekávaném vývoji 
devizového kurzu. Podle zářijového šetření je průměrné očekávání v horizontu 1 měsíce na úrovni 36,56 
CZK za EUR a v jednoročním výhledu na hladině 37,51 CZK za EUR. Skupina domácích analytiků 
předpokládá vyšší hladinu kurzu (1 měsíc 36,66; 1 rok 37,68) než skupina zahraničních odborníků (1 měsíc 
36,43; 1 rok 37,30). Komentáře opírají předpoklad stabilního vývoje o vývoj PZI. Určitá rizika v delším 
horizontu spatřují v případném růstu schodku BÚ a ve výši deficitu státního rozpočtu. Ve srovnání s názory 
v předchozích měsících dochází k mírnému poklesu očekávaných hladin kurzu.  
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Čistý příliv zahraničního kapitálu byl v menším rozsahu zaznamenán také u  portfoliových 
investic,  a to ve výši 8,5 mld. Kč (0,2 mld. USD). Do  tuzemských cenných papírů  bylo 
v saldu investováno 16,5 mld. Kč, což je úroveň srovnatelná s . pololetím m.r.( 17,9 mld. Kč). 
Do majetkových cenných papírů bylo v souvislosti s konkrétními kroky provedenými 
k urychlení privatizace v saldu investováno 11,5 mld. Kč. Během 2. čtvrtletí vzrostl zájem 
zahraničních investorů o nákup zejména předních  českých akcií (SPT Telecom, ČEZ, 
Komerční banka). U dluhových cenných papírů činil čistý příliv 5,0 mld. Kč ( v 1. pololetí 
1998 vznikl čistý odliv 3,8 mld. Kč).  
 
Většina zahraničních investic do tuzemských cenných papírů v korunách realizovaných  
k 30.6.1999 ve výši 137,7 mld. Kč (3,9 mld. USD) směřovala do dopravy a spojů (33%), 
peněžnictví (16%), služeb (14%) a do energetiky (13%). Na 1. místě mezi investory je Velká 
Británie (20%),následovaná USA (19%), SRN (16%) a Slovenskou republikou (13%).  
 
Pokud jde o investice rezidentů do  zahraničních cenných papírů, tak jejich   saldo nákupů  
a prodejů za sledované období dosáhlo –8,0 mld. Kč. Ve vlastnictví rezidentů bylo k 30.6. t.r.  
za 50,5 mld. Kč (1,4 mld. USD) těchto cenných papírů. 
 
Saldo ostatních dlouhodobých investic skončilo za 1. pololetí 1999 aktivem ve 
výši 2,4 mld. Kč.Rozhodující vliv na toto relativně nízké saldo měl  pohyb dlouhodobých 
zdrojů  obchodních bank.  U nich dochází v posledních třech letech k přechodu od dřívějšího 
masivního čistého přílivu dlouhodobého kapitálu k jeho čistému odlivu. Ve sledovaném 
období činil tento odliv -7,5 mld. Kč. Podílel se na něm především růst aktiv (o -7,0 mld. Kč) 
v důsledku zejména zvýšení stavu poskytnutých devizových úvěrů nerezidentům. Pohyby 
pasiv se téměř vyrovnaly; jejich saldo činilo -0,5 mld. Kč. Tato skutečnost je výsledkem 
rostoucí váhy splátek dříve přijatých úvěrů, které spolu s poklesem stavu přijatých depozit  
převýšily čerpání nových bankovních úvěrů, které oproti 1. pololetí 1998 vzrostly o 3,0 mld. 
Kč (o 13%). Mezi objemově nejvýznamnější nově přijaté půjčky patří syndikovaný úvěr, 
který ve výši  200 mil. USD s pětiletou dobou splatnosti a úrokovou sazbou 22,5 bazického 
bodu nad LIBOR získala v červnu Česká exportní banka. 
 
V sektoru podniků,  na rozdíl od obchodních  bank, pokračoval čistý příliv kapitálu, který 
dosáhl 13,8 mld. Kč (v 1. pololetí 1998 15,0 mld. Kč). Peněžní úvěry čerpané českými 
firmami přímo od zahraničních subjektů se na tomto přílivu podílely částkou 10,7 mld. Kč. 
Zmíněné úvěry mají v průměru delší dobu splatnosti než úvěry bankovní, čímž podíl jejich 
splátek v jednotlivých obdobích roku je nižší. U dodavatelských úvěrů převýšil růst  
dovozních závazků a inkasa vývozních pohledávek platby dovozních závazků a růst 
vývozních pohledávek o 3,1 mld. Kč (v 1. pololetí o 2,8 mld. Kč). 
 
V oblasti  vládních úvěrů  se realizoval čistý odliv zdrojů do zahraničí v rozsahu 3,3 mld. Kč, 
především jako výsledek splátek dříve čerpaných úvěrů od států G-24, Světové banky a úvěrů 
CDZ (v souhrnu 3,9 mld. Kč). 
 
V 1. pololetí byl zaznamenán doposud největší čistý odliv ostatních krátkodobých investic,  
a to ve výši 45,2 mld. Kč (v 1. pololetí to bylo pouze 5,0 mld. Kč, částky zde uváděné jsou 
včetně kurzových rozdílů). Z toho z  obchodních bank  odplynulo 48,4 mld. Kč. Hrubý odliv, 
ke kterému došlo zvýšením krátkodobých bankovních aktiv, dosáhl 67,7 mld. Kč, z toho 42,4 
mld. Kč v korunách. Z hlediska struktury aktiv jde o růst krátkodobých termínovaných vkladů  
u zahraničních bank, který se týká jak domácích bank, tak také tuzemských poboček 
zahraničních bank. Zvýšený odliv krátkodobých, zejména korunových prostředků, na účty 
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nerezidentů do značné míry souvisí s opatrnou úvěrovou politikou bank. V důsledku omezení 
tuzemských úvěrových aktivit a relativně příznivějšího vývoje běžného účtu vznikl relativní 
přebytek zdrojů, který byl krátkodobě investován v zahraničí. Korunové prostředky byly pak 
využity k úvěrování přímých a portfoliových investic v České republice. 
 
U krátkodobých pasiv obchodních bank došlo ke zvýšení depozit a  úvěrů o 19,3 mld.  Kč.  
Z toho 12,3 mld. Kč bylo v devizách a jen 7,0 mld. Kč v korunách. Přírůstek v devizách 
vznikl vlivem kurzových rozdílů v důsledku depreciace koruny. 
 
V  podnikovém sektoru  vznikl vlivem růstu dovozních závazků a peněžních úvěrů přímo 
čerpaných ze zahraničí čistý příliv zdrojů ve výši 11,0 mld. Kč.  
 
Vznik aktivního salda celkové platební bilance se projevil v přírůstku devizových rezerv ČNB 
o 7,9 mld. Kč, tj. o 0,2 mld USD (bez kurzových rozdílů). Stav devizových rezerv ke konci 
června dosáhl 414,3 mld. Kč, tj. 11,7 mld. USD. 
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Z porovnání stavu devizových rezerv ČNB, zahrnující také kurzové rozdíly, vyplývá pokles 
rezerv o 0,9 mld. USD USD, z toho za 1. čtvrtletí o 0,7 mld. USD. Ve 2. čtvrtletí se pokles 
výrazně snížil. Tento vývoj byl výsledkem apreciace kurzu USD vůči EUR. 
 
Kurz koruny byl zejména v 1. čtvrtletí vystaven depreciačním tlakům vlivem událostí kolem 
Kosova, snížení korunových úrokových sazeb a špatných hospodářských výsledků země. 
V průběhu června začal převažovat vliv rostoucího přílivu přímých zahraničních investic, 
včetně blížící se privatizace  ČSOB, a kurz koruny začal posilovat. ČNB nakupovala devizy 
pouze k financování dluhové služby a jinak neovlivňovala trh. V průměru měsíčně nakoupila 
devizy v hodnotě 29 mil. USD. Celková částka nákupů za 1. pololetí dosáhla 174 mil. USD. 
 
V červenci se vlivem zeslabení kurzu dolaru vůči euru zvýšily devizové rezervy o 288 mil. 
USD. Následující mírnější posílení tohoto kurzu v srpnu se projevilo v poklesu rezerv o 104 
mil. USD. ČNB za tyto dva měsíce nakoupila devizy v hodnotě 15 mil. USD. Stav 
devizových rezerv ČNB ke konci srpna dosáhl 417,2 mld. Kč. 
 
 

 15



2.  Poptávka a nabídka 
 
Po zhodnocení údajů o tvorbě a užití HDP za 2. čtvrtletí 1999 se predikce ročního vývoje 
základních ukazatelů nabídky a poptávky (domácí poptávka, HDP apod., podrobněji tabulka str. 
24) pro rok 1999 a 2000  proti 8.  situační zprávě zásadněji nemění. Dílčí úpravy vycházejí 
především z promítnutí rozdílu mezi predikcí a skutečností za 2. čtvrtletí do celoročního odhadu.  
Pro rok 1999 předpokládáme ve srovnání s rokem 1998 stagnaci domácí poptávky při mírném 
zhoršení netto vývozu a velmi slabém mzr. poklesu HDP. Pro 2. pololetí očekáváme slabý růst 
reálného HDP. Oscilace domácí poptávky kolem mzr. stagnace bude výsledkem růstu spotřeby 
domácností při přetrvávajícím (nicméně postupně se zmírňujícím) mzr. poklesu investic  
a mírném růstu poptávky vládního sektoru. Saldo obchodní bilance zůstane zhruba na úrovni 
m.r. Proti 1. pololetí se v pololetí druhém slabě zhorší podíl běžného účtu na HDP. 
V roce 2000 očekáváme další oživení poptávky v důsledku slabého zotavení investic a mírného 
růstu spotřeby domácností, lze očekávat velmi slabý ekonomický růst a záporný netto vývoz by se 
měl dále poněkud zvýšit. 
 
2.1 Vnější poptávka 
 
Mzr. růst reálného vývozu  a dovozu 
v % 
Očekávání vnější poptávky se proti 8. SZ 
výrazněji nemění. Při referenčním kursu 
36,00 Kč/EUR (18,40 Kč/DEM) pro 2. 
pololetí 1999 a rok 2000 a očekávaném 
vývoji konjunktury v zemích hlavních 
obchodních partnerů předpokládáme růst 
vývozu ve 2. pololetí 1999 i roce 2000 na 
úrovni kolem 4 - 5 %. 
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2.2  Domácí poptávka 
 
Mzr. růst jednotlivých komponent 
domácí poptávky (v %) 
 
Predikce domácí poptávky na rok 1999 se 
proti 8. SZ nemění. Mzr. vzestup spotřeby 
domácností, tažené růstem reálných 
příjmů při stabilitě míry úspor bude 
doprovázen mzr. stagnací spotřeby vlády 
a postupným oživováním investic mj. v 
důsledku rostoucího přílivu přímých 
zahraničních investic. V roce 2000 
očekáváme mzr.růst domácí poptávky 
kolem 1,5 %. 
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Příjmy domácností, tržby v maloobchodě a spotřeba domácností - mzr. růst v % 
    mzr. změna v %

UKAZATEL  Skutečnost OdHAD 1/ Predikce  2/

I/96 II/96 III/96 IV/96 1996 I/97 II/97III/97IV/97 1997 I/98 II/98 III/98IV/98 1998 I/99 II/99III/99IV/99 1999 2000
Celkové příjmy domácností 4,4 7,4 4,7 6,5 5,8 1,4 3,3 -0,9 -3,6 -0,1 -3,8 -9,2 -4,3 -3,1 -5,3 6,9 3,3 3,7 2,6 4,0 1,2
Disponibilní příjmy domácností 5,2 7,6 4,7 7,1 6,2 1,2 2,6 -1,3 -4,1 -0,6 -4,2 -9,4 -4,5 -3,4 -5,6 8,4 3,3 3,5 2,6 4,3 1,5
Spotřeba domácností 3/ 7,0 9,6 6,1 5,3 6,9 4,7 5,2 -1,5 0,6 2,1 -2,5 -7,1 -0,8 -1,3 -3,0 0,8 1,4 1,2 1,3 1,2 1,3
Tržby v odvětví obchodu a pohostinství 3/ 10,3 11,5 12,2 11,5 11,4 1,0 2,5 -3,9 -1,9 -0,7 -5,7 -9,0 -6,3 -7,9 -7,3 0,7 1,8 1,0 1,7 1,4 1,7
Míra úspor (v %) 8,0 7,2 7,2 10,8 8,4 6,8 9,8 6,7 12,9 9,2 4,4 12,0 7,5 8,5 8,2 11,0 4,2 7,4 8,4 7,7 8,9
1/ Odhad založený na korigovaných projekcích příslušných trendů (časové řady od roku 1993, SPSS).
2/ Predikce uvedená v tabulce na rok 2000 je středovou hodnotou intervalu. Rozptyl okolo středové hodnoty uvažujeme v rozmezí -1 až + 1 procentního bodu.  
3/ 2. čtvrtletí 1999 je skutečnost.  
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Příjmy domácností, tržby v maloobchodě a 
spotřeba domácností - mzr. růst v % 
 
Mzr. růst spotřeby domácností odvozu-
jeme především z obnovení mzr. růstu 
reálných příjmů domácností  při zhruba 
stabilní, resp. mírně rostoucí míře úspor. 
 
 
 
 
 
Vývoj míry úspor v % 
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2.3 Hrubý domácí produkt 
 
2.3.1 Vývoj ve 2. čtvrtletí 1999 
 
Hrubý domácí produkt ve 2. čtvrtletí 1999 
meziročně vzrostl o 0,3 %, , za 1. pololetí 
poklesl meziročně o 1,9 %. Současně 
s uveřejněním údajů za 2. čtvrtletí revido-
val ČSÚ údaj za 1. čtvrtletí (původně mzr. 
pokles o 4,5 %, aktuálně mzr. pokles o 4,1 
%). Sezónně očištěný HDP v 2. čtvrtletí 
ve srovnání s 1. čtvrtletím vzrostl o 2,7 %,  
tento poměrně silný mezikvartální růst ze 
sezónně očištěných čísel potvrzuje obrat 
ekonomiky k růstu, nelze jej však 
přeceňovat. Sezónně očištěná domácí 
poptávka naopak poklesla o 2,0 %, zápor-
ný netto vývoz ze sezónně očištěných 
čísel dosáhl 14,5 mld Kč. 
 

Mezikvart. změna HDP a dom. poptávky ze sez. očištěných 
dat (v %) 
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Zlepšení HDP je podle předběžných 
rozborů  především  důsledkem  výraz- 
ného snížení záporného netto vývozu 
(12,2 mld Kč, ČNB očekávala 10,0 mld 
Kč, výsledné saldo znamená 3,5 % na 
HDP, v předchozích čtvrtletích  se 
uvedený podíl pohyboval kolem 7 – 9 %, 
v 1. čtvrtletí 1999 dosáhl 8,8 %) a dále 
oživení  spotřeby domácností (mzr. růst 
ve 2. čtvrtletí o 1,4 %, ČNB očekávala 1,5 
%). Hrubá tvorba fixního kapitálu mzr. 
poklesla o 6.2 % (ČNB očekávala mzr. 
pokles o 4,9 %) a spotřeba vlády nevýraz- 
ně vzrostla o  0,7 % (ČNB předpokládala 
mzr. pokles o 0,6 %). Výrazněji odlišně 
od predikce ČNB se vyvíjela změna stavu 
zásob (predikce 6,3 mld Kč, skutečnost 
12,3 mld Kč). 

 
Podíl domácí poptávky a netto vývozu (v proc. bodech)  na 
mzr. dynamice HDP (v %)  
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Porovnání podílu domácí poptávky a netto vývozu na dynamice HDP (graf výše) ukazuje rozhodující podíl 
vnějších vztahů na obratu dynamiky HDP. Z uvedeného pohledu trvá otazník nad udržitelností, resp. 
robustností růstové dynamiky, neboť vývoj obchodní bilance (která poměrně spolehlivě signalizuje vývoj 
netto vývozu a avizovala i vývoj ve 2. čtvrtletí) byl pravděpodobně ve 2. čtvrtletí částečně  ovlivněn 
plusovým sezónním vlivem  a  za červenec – srpen ukazuje opětovně určité zhoršení. Vývoj domácí 
poptávky rovněž zatím nedává možnost posoudit, jak elastická bude domácí nabídka při oživení celkové 
domácí poptávky (zda toto oživení nepovede k opětovnému zhoršení obchodní bilance). 
 
Vývoj odvětvové struktury HDP ukazuje, 
že v rozhodujících odvětvích ekonomi-
ky   s   výjimkou   obchodu   (průmysl, 
doprava, obchodní služby, stavebnictví) 
pokračoval mzr. pokles přidané 
hodnoty (např. v průmyslu o 2,7%). 
Rovněž tato skutečnost naznačuje 
křehkost současného oživení.  
Rozhodující pro dosažení mzr. růstu 
HDP se stal  vývoj  v odvětví finančních 
služeb, kde při cca 24 % mzr. poklesu 
v b.c. vykázal ČSÚ cca 25 % růst ve s.c., 
což znamená mzr. deflátor 0,6, tj. cca 40 
% mzr. pokles cen služeb finančního 
sektoru. 
 

Struktura mzr. růstu HDP (mld Kč) 
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2.3.2  Predikce pro 2. pololetí 1999, rok 1999 a 2000 
 
Pokud jde o  odhad vývoje ve 2. pololetí, jsou k danému datu k disposici údaje  : 
- vývoj tržeb v maloobchodě a pohostinství za červenec : mzr. pokles o 1,8 % po mzr. růstu v květnu  

(o 1,7 %) a červnu (o 3,0 %) (v červenci však o 2 prac. dny méně) 
- vývoj průmyslové produkce a stavební výroby : mzr. pokles o 6,1 % (IPP) a 7,0 % (stavební výroba) 
- vývoj zahraničního obchodu : celkové saldo zahraničního obchodu za červenec – srpen dle odhadu cca 

10.5 – 11.0 mld Kč, za 3. čtvrtletí lze očekávat poněkud horší saldo zahraničního obchodu než  
ve 2. čtvrtletí  
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- konjunkturální očekávání průmyslových podniků signalizují  vzestup na 4. čtvrtletí roku, mzr. index 
průmyslové produkce v 2. pololetí bude výrazně lepší – kolem nuly (především ovšem vlivem základny 
v m.r.) , v 1. pololetí –6,3 %. 

Lze očekávat, že vývoj spotřeby domácností ve 2. pololetí se bude vyvíjet podobným způsobem jako  
v 1. pololetí (vycházíme z mzdových a příjmových signálů, červencové údaje signalizují, že další urychlení 
růstu spotřeby domácností není příliš pravděpodobné). Zlepšený vztah k zahraničí, který především ovlivnil 
výrazné zlepšení HDP ve 2. čtvrtletí,  bude pravděpodobně pokračovat, očekáváme však slabé zhoršení. 
Dosavadní rámec predikce HDP na 2. pololetí – tj. slabý růst – neměníme, dílčím způsobem 
upravujeme konkrétní rozpětí predikce (dříve 0,1 až 1,1 %, nyní 0,2 až 1,2 %).   
 
Ve prospěch dalšího zrychlení růstu  v roce 2000 uvažujeme následující faktory: 
- slabé oživení investic (určitý vliv zahraničních investic, určité zlepšení zisků podniků, investiční pobídky, úprava 

odpisových sazeb, procyklický vývoj investic  
- určitý vliv cyklického faktoru ve vývoji ekonomiky 
- určitý postup restrukturalizace podnikové sféry 
- oživení v západní Evropě, spec. v SRN 
- konjunkturní očekávání podniků (zlepšení poptávky v příštích 12 měsících) 
- očekávaný růst kapitálových výdajů státního rozpočtu 
Proti dalšímu zrychlení růstu v roce 2000 uvažujeme : 
- zpomalení růstu reálných mezd a příjmů, mj. i v důsledku dalšího růstu nezaměstnanosti (v roce 1999 mzr. růst 

reálných příjmů cca 4 %, v roce 2000 očekáváme 1,7% 
- aktuální úvěrovou blokaci a  očekávání jejího dalšího pokračování alespoň v krátkodobém horizontu  
- silný kurs v roce 2000, mzr. stagnace až apreciace 
- mzr. pokles spotřeby vlády (vycházíme z aktuální podoby rozpočtu) 
- stále křehký stav podnikové sféry 
- velmi pomalé působení institucionálních reforem 
 
Vcelku tedy zůstává náš odhad z minulých SZ: slabý růst na úrovni 0,2 až 1,2 % (střed 0,7 %). 
         
V oblasti průmyslové výroby se v současné 
době objevují výraznější signály ukazující na 
možnou změnu trendu jejího vývoje: 
- restrukturalizace vytváří nové relace mezi 
jednotlivými odvětvími. V posledním období 
zpomalování tempa poklesu objemu výroby 
v některých odvětvích, která vykazovala 
v minulých letech nejvyšší propad (kožedělný, 
textilní a oděvní) a zvyšování tempa růstu 
progresivních odvětvích (výroba dopravních 
prostředků, výroba elektrických a optických 
přístrojů, gumárenský a plastikářský průmysl) 
- Očekávání podniků (Konjunkturální testy 
ČSÚ) naznačují v porovnání s předchozím 
obdobím poměrně výrazný růst tuzemské 
poptávky (v předchozích obdobích byla 
očekávána stagnace), zlepšení je očekáváno 
i v oblasti exportu.  
-Růst počtu progresivních investic zahranič-
ních investorů (zejména v oblasti elektro-
technického průmyslu) na základě atraktivních 
investičních pobídek  
Na základě vývoje v předchozí části roku 
1999 (praktická stagnace objemů bez 
sezónních vlivů) očekáváme v  závěru 
3. čtvrtletí zastavení poklesu průmyslové 
výroby a ve čtvrtém čtvrtletí již její mírný 
růst. Ten by měl pokračovat i v roce 2000 
(celoročně o cca 1,5 %).  

Mzr. změny HDP a indexu průmyslové produkce (v %) 
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Vývoj a očekávání sezónně očištěného HDP (mld. Kč s.c. 1995) 
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Skutečný vývoj indikátorů nabídky (index 
průmyslové produkce, vývoj stavební 
výroby, tržby v dopravě, spojích a 
maloobchodu) za červenec nesignalizuje 
výraznější zrychlení ekonomického růstu.  
 

Vývoj indikátorů nabídky (mzr. změny v %) 
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Odhad vývoje ukazatelů nabídky a poptávky (mzr. změny ze s.c. 1995 v %), shrnutí predikce pro  
2. čtvrtletí a 2. pololetí 1999, rok 1999 jako celek a pro rok 2000 (kursový předpoklad 36,50 Kč/EUR 
pro 3. čtvrtletí 1999, 36 Kč/EUR pro 4. čtvrtletí 1999 a rok 2000) 

UKAZATEL SKUTEČNOST       PREDIKCE

I/98 II/98 III/98 IV/98 1998 I/99 II/99 III/99 IV /99 1999 2000

 HRUBÝ DOMÁCÍ PRODUKT -0,7 -1,9 -2,6 -3,9 -2,3 -4,1 0,3 0,4 1,0 -0,6 0,7

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

 CELKOVÁ DOMÁCÍ POPTÁVKA   1) -5,4 -5,2 -3,1 0,9 -3,2 -1,0 -0,6 -0,1 0,5 -0,3 1,5

 KONEČNÁ DOMÁCÍ POPTÁVKA   2) -3,2 -5,1 -2,1 0,1 -2,5 -1,6 -0,9 0,0 1,1 -0,3 1,2

     v tom:

     Spotřeba dom ácností -2,5 -7,1 -0,8 -1,3 -3,0 0,8 1,4 1,2 1,3 1,2 1,3

     Spotřeba vlády -5,3 1,4 1,3 5,0 0,8 1,3 0,7 -0,1 1,1 0,7 -0,3

     Tvorba fixního kapitálu -3,1 -5,9 -6,6 -0,6 -3,8 -8,1 -6,2 -2,2 0,7 -3,3 2,0

 DOVOZ ZBOŽÍ A  SLUŽEB 13,5 7,7 5,5 5,6 7,9 1,3 3,4 3,7 2,9 2,8 4,0

 VÝVOZ ZBOŽÍ A SLUŽEB 25,6 14,7 7,1 -1,2 10,7 -3,0 4,9 4,9 4,0 2,8 3,0

 Č ISTÝ VÝVOZ ZBOŽÍ A SLUŽEB (saldo, m ld. Kč) -18,3 -15,4 -21,1 -42,8 -97,6 -28,7 -12,2 -19,0 -41,2 -101,1 -114,9

 PODÍL NETTO VÝVOZU NA HDP -5,4 -4,4 -5,8 -12,2 -6,9 -8,8 -3,5 -6,0 -11,6 -7,2 -8,2

 1) vč . změny stavu zásob;  2) beze změny stavu zásob; pozn.: střed intervalu + 1 procentní bod  
 
2.4  Obchodní bilance, směnné relace, běžný účet, netto vývoz 
 
Kumulovaná obchodní bilance (kumu-
lované saldo posledních 12 měsíců, mld. 
Kč) 
 
 
Vývoj v posledních 3 - 4 měsících 
(aktuální údaje za srpen) signalizuje 
stabilizaci obchodní bilance na 12timě-
síčním saldu kolem 73 mld. Kč. 
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Vývoj salda obchodní bilance 
kumulovaně v jednotlivých letech (mld. 
Kč) 
 
Predikce salda obchodní bilance pro rok 
1999 zůstává na úrovni cca 73 mld. Kč. 
V roce 2000 očekáváme další zhoršení na 
85 - 90 mld. Kč). 
 
 
 
 
 
 
 
Predikce směnných relací, podílu netto 
vývozu na BÚ na HDP (v %) 
 
Při mírném zhoršování podílu netto 
vývozu na HDP a postupného zhoršení 
směnných relací lze očekávat i postupné 
zhoršování podílu BÚ na HDP. 
 
 
 
 

 
 

-160

-140

-120

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1996 kum. 1997 kum. 1998 kum. 1999 kum. predikce

 
 

-15,0

-10,0

-5,0

0,0

5,0

10,0

I/95 III. I/96 III. I/97 III. I/98 III. I/99 III. I/00 III.

%

Směnné relace - mzr. změna v % Predikce
podíl BÚ/HDP v b.c. podíl NX/HDP v .s.c.
Predikce BÚ/HDP Predikce NX/HDP

 
 
 
2.5  Shrnutí poptávkových faktorů inflace 
 
Z přehledu očekávaného vývoje HDP a domácí poptávky vyplývá, že ohodnocení poptávkových 
rizik inflace pro zbytek roku 1999 a pro rok 2000 se proti 7. SZ nemění a zůstávají poměrně slabá. 
Tento názor se opírá především o malý rozdíl mezi dynamikou domácí poptávky a tvorby HDP  
a o očekávaný umírněný růst spotřeby domácností, založený především na předpokládaném 
mzdovém a příjmovém vývoji v letech 1999 a 2000.  Zároveň očekáváme zhruba stabilní, případně 
mírně rostoucí míru úspor domácností. 
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3. Trh práce 
 
Oproti 8. SZ se predikce základních ukazatelů trhu práce (tj. průměrné mzdy, příjmů, zaměstnanosti 
a nezaměstnanosti) na období 1999 - 2000 výrazněji nemění. Rovněž se výrazněji nemění hodnocení 
poptávkových a nákladově-inflačních aspektů příjmového vývoje. Růst reálných mezd, odtržený od vývoje 
produktivity práce, nadále představuje rizikový faktor makroekonomické stability. Za nový signál lze 
považovat určité projevy oživení poptávky po práci, které však prozatím nejsou natolik výrazné, aby 
zvrátily dosavadní, převážně negativní vývojové tendence na trhu práce. 
 
 
3.1 Mzdy a příjmy 
 
Základní údaje o mzdovém vývoji 

    mzr. změna v %
UKAZATEL                                                        SKUTEČNOST PREDIKCE 6/ 6/

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 2000
 PRŮMĚRNÁ MZDA V ČR       (nominální)  1/ 5/ 14,0 13,3 12,8 8,4 11,9 10,9 7,0 9,2 10,1 9,3 8,6 8,0 8,2 6,7 7,9  3.0-5.0
                                                   (reálná) 6,3 6,3 2,6 -1,5 3,1 -2,1 -5,0 -0,3 2,4 -1,4 5,4 5,5 6,7 4,4 5,5  (-2.3)-1.3
     v  tom:
    Nepodnikatelská sféra        (nominální)    12,4 11,0 10,2 -6,6 5,8 5,0 -6,2 3,0 15,1 3,9 13,9 14,3 12,8 7,7 12,2  0.0-5.0
                                                   (reálná) 4,9 4,2 0,3 -15,2 -2,5 -7,4 -16,7 -5,9 7,1 -6,2 10,6 11,7 11,4 5,4 9,8  (-5.1)-1.3
    Podnikatelská sféra            (nominální)  14,3 14,1 13,4 13,0 13,6 12,6 11,1 10,9 8,9 10,9 7,5 6,4 6,5 6,5 6,7 4.0-5.0
                                                   (reálná) 6,7 7,0 3,2 2,7 4,7 -0,6 -1,4 1,2 1,3 0,1 4,4 3,9 5,1 4,2 4,4 (-1.3)-1.3
        z  toho:
        soukromé organizace   (nominální)  2/ 14,0 13,6 12,4 12,0 12,8 11,3 9,2 9,0 6,6 8,9 6,0 5,0 . . . .
                                                   (reálné) 6,3 6,5 2,3 1,7 4,0 -1,8 -3,1 -0,5 -0,8 -1,7 3,0 2,6 . . . .
        státní organizace            (nominální)  3/ 16,2 16,3 15,4 15,5 15,9 11,8 10,2 12,4 11,3 11,4 11,1 9,3 . . . .
                                                   (reálné) 8,4 9,1 5,0 4,9 6,9 -1,4 -2,3 2,6 3,6 0,6 7,9 6,8 . . . .
        mezinárodní organizace  (nominální)  4/ 13,3 15,9 14,7 13,3 14,3 14,1 17,3 12,1 12,1 14,1 10,5 7,4 . . . .
                                                     (reálné) 5,7 8,7 4,4 2,9 5,4 0,7 4,1 2,4 4,3 3,0 7,4 5,0 . . . .
1/ Predikce uvedená v tabulce je středovou hodnotou intervalu +/- 1.0 proc. bodu.
2/ Zahrnují tuzemské (fyzické a právnické) osoby bez státní účasti.
3/ Zahrnují tuzemské (fyzické a právnické) osoby se 100 % státní účasti.
4/ Zahrnují subjekty s tuzemským a zahraničním kapitálem.
5/ Jedná se o mzdy zúčtované k výplatě, nikoli skutečně vyplacené.
6/ Pro deflování bylo použito v roce 1999 oč. CPI  2.2 %, v roce 2000 oč. CPI  3.7 až  5.4 %.
Pramen: Statistické informace ČSÚ (Evidenční počet zaměstnanců a jejich mzdy v ČR).  
 
 
Vyhodnocení poznatků o kolektivním vy-
jednávání o mzdách na rok 1999 a znalost údajů 
o vývoji průměrné nominální mzdy 
v podnikatelské sféře za 2. čtvrtletí 1999 
(průmysl, stavebnictví a zemědělství včetně 
července 1999) nevedly k nutnosti zásadních 
změn dříve provedených predikcí. Predikce 
tempa růstu průměrné nominální mzdy 
v podnikatelské sféře na rok 1999 zůstává 
v intervalu 6,5 až 7,5 %. Beze změny zůstává 
také predikovaný růst průměrné reálné mzdy 
(4,2 až 5,2 %). Potvrzuje se varovná prognóza, 
že do letošního vývoje mezd se prosadí 
nadsazená inflační očekávání, navíc v kombina-
aci s rostoucí nezaměstnaností a nepostačujícím  
růstem produktivity práce. Potvrzení původních 
odhadů se vztahuje i na mzdový vývoj 
v nepodnikatelské  sféře  a v národním hospo- 
dářství  jako celku.  
 
 
 

Meziroční změny průměrné nominální mzdy v národním 
hospodářství za sledované organizace, v podnikatelském a 
nepodnikatelském sektoru (v %) 
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Setrvačnost vývoje průměrné nominální mzdy a 
nepostačující růst produktivity práce 
v průmyslu - jako klíčové složce podnikatelské 
sféry - způsobily ve 2.  čtvrtletí 1999  výrazný 
meziroční růst nominálních jednotkových 
mzdových nákladů – JMN o  4,5 %. Tento 
inflační impuls se však díky dané fázi 
ekonomického  cyklu a celkovému  nízkoinflač-
nímu prostředí takřka vůbec nepromítl do 
souběžného zvýšení cen výrobců. Místo toho 
došlo v uvedeném období k reálnému zdražení 
ceny práce na jednotku produktu (růstu 
reálných jednotkových mzdových nákladů – 
RJMN  o 4,2 %). Tento proces svědčí – spolu se 
zhoršením směnných relací - o pokračující 
dekapitalizaci průmyslových výrobců a měl by 
vést ke klesající toleranci výrobců k růstu 
reálné produkční mzdy. 
 
Vývoj příslušných ukazatelů v červenci 1999 
ovšem ukazuje na pokračující kumulování 
mzdově nákladových inflačních tlaků. 
V průmyslu se meziročně zvýšil nepoměr mezi 
růstem reálné produkční mzdy a produktivitou 
práce. RJMN díky tomu meziročně vrostly o 5 
% (meziměsíčně se zrychlila dynamika RJMN o 
0,2 procentního bodu). Spolu s červencovým 
meziročním zhoršením směnných relací o 4,5 % 
a při růstu PPI o (pouhých) 0,5 % jde o další 
důkaz pokračujícího tlaku na dekapitalizaci 
průmyslových výrobců, který není dlouhodobě 
udržitelný.  
Pro zbytek roku již nepředpokládáme další 
akceleraci uvedeného rozporného vývoje, nýbrž 
jeho stabilizaci až zmírnění – meziroční tempo 
růstu průměrné nominální mzdy si totiž 
v klíčových odvětvích podnikatelské sféry 
zachová dosavadní setrvačnost nebo dokonce 
mírně poklesne, zatímco ukazatel produktivity 
práce se bude zlepšovat. Výsledkem bude, že 
v průmyslu dosáhne ukazatel růstu RJMN za 
rok 1999 hodnoty 4,0 %. Pro rok 2000 bude 
tento vývoj představovat jedno z rizik určité 
akcelerace vývoje cen průmyslových výrobců a 
odtud i všech ostatních cenových okruhů.  
 
Obdobný rizikový vývoj mzdově-nákladových 
inflačních   indikátorů   probíhá   i   na   makro- 
ekonomické úrovni. Za 2. čtvrtletí 1999 
vzrostly JMN o odhadovaných 3,5 %  a  RJMN 
o 0,7 %. Přestože jde ve srovnání 
s 1. čtvrtletím 1999  o  podstatné  snížení  mezi-
roční růstové dynamiky RJMN, došlo opět 
k tomu, že aktuální mzdově nákladový inflační 
potenciál (JMN) nebyl plně absorbován 

Meziroční změny nominální a reálné průměrné mzdy 
v NH za sledované organizace  (v %) 
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Pozn.: Od 3. čtvrtletí 1999 predikce 
 
 
Meziroční změny reálné mzdy a produktivity práce 
v průmyslu  (v %) 
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Meziroční změny reálné mzdy a produktivity práce ve 
stavebnictví (v %) 
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v cenách běžného období (HDP deflátor), a 
proto znamená budoucí riziko akcelerace růstu 
cenové hladiny (zejména v souvislosti s růstem 
domácí poptávky a ekonomickým oživením).  
Na makroekonomické úrovni lze dovodit, že 
mzdově nákladové tlaky se budou v ekonomice 
projevovat i po zbytek roku, avšak v porovnání 
s 1. čtvrtletím 1999   na nižší úrovni dynamiky. 
Pro 3. čtvrtletí 1999 lze z předběžných 
indikátorů vývoje příjmů z mezd, predikované-
ho tempa růstu reálného HDP a HDP deflátoru 
odhadnout meziroční tempo růstu RJMN ve 
výši 1,5 % a pro 4. čtvrtletí ve výši 0,5 %, což 
pro rok 1999 jako celek povede k růstu RJMN 
o  predikovaných 1,6 %.  
 

Meziroční růst nominálních JMN a deflátoru HDP 
(v %) 
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Indikátory mezd, cen a produktivity 

    mzr. změna v %
UKAZATEL      SKUTEČNOST PREDIKCE 1/

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 2000
 JMN (nominální příjmy z mezd na HDP v s.c.) 7.2 8.4 10.0 2.8 6.9 8.9 6.0 9.8 11.9 9.1 9.1 3.5 3.7 2.9 4.7 2.9
 Deflátor HDP   2/ 6.1 5.9 6.9 7.1 6.5 10.5 11.3 11.1 11.0 11.0 5.0 2.8 2.1 2.4 3.0 3.0
 RJMN (JMN/HDP deflátor) 1.0 2.4 2.9 -4.0 0.4 -1.4 -4.8 -1.2 0.8 -1.7 3.9 0.7 1.5 0.5 1.6 -0.2
 Důchodová pozice domácností 64.9 71.8 67.2 73.7 69.5 64.5 67.4 65.1 71.9 67.3 70.5 69.0 66.8 73.0 69.8 71.1
 (nom. peněžní příjmy/ HDP b.c. v %)
 NH PP  2/ 2.5 0.4 -0.7 2.3 1.1 0.8 -0.2 -0.5 -1.7 -0.4 -1.1 3.3 3.0 3.5 2.2 1.9
1/ Predikce uvedená v tabulce je středovou hodnotou intervalu +/- 1.0 proc. bodu.
2/ 2. čtvrtletí 1999 je skutečnost.
Pramen: ČSÚ, propočet ČNB.  
 
Základní údaje o vývoji příjmů domácností 

    mzr. změna v %
UKAZATEL       SKUTEČNOST PREDIKCE1/ 2/ 2/

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 2000
PENĚŽNÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTÍ (nominální) 8.6 10.1 8.8 6.2 8.4 9.0 2.4 4.9 4.1 4.9 10.0 5.7 5.1 4.9 6.3 5.7
                                                             (reálné) 1.4 3.3 -0.9 -3.6 -0.1 -3.8 -9.2 -4.3 -3.1 -5.3 6.9 3.3 3.7 2.6 4.0 1.2
     v  tom:
     Příjmy z mezd                               (nominální) 9.7 8.5 8.0 3.8 7.3 8.1 4.0 6.9 7.5 6.6 4.6 3.8 4.1 3.9 4.1 3.5
                                                             (reálné) 2.3 1.8 -1.7 -5.7 -1.2 -4.6 -7.7 -2.4 0.0 -3.8 1.6 1.4 2.7 1.7 1.8 -0.9
     Sociální příjmy                             (nomínální) 13.4 9.7 13.8 14.2 12.8 11.2 8.2 12.9 4.5 9.1 9.8 8.1 8.0 10.7 9.2 8.6
     Ostatní příjmy                               (nominální) 3.7 13.4 7.6 6.1 7.8 9.3 -3.8 -2.6 -1.8 -0.4 20.5 7.6 5.0 3.0 8.4 7.7
1/ Predikce uvedená v tabulce je středovou hodnotou intervalu +/- 1.0 proc. bodu.
2/ Pro deflování bylo použito v roce 1999 oč. CPI  2.2 %, v roce 2000 oč. CPI  4.4 %
Pramen: Statistika ČNB.  
 
Bez větších úprav zůstává také predikce meziročního růstu peněžních i reálných příjmů domácností, kde 
došlo pouze k jistým vzájemně kompenzujícím úpravám jednotlivých položek tohoto příjmového agregátu. 
Růst peněžních příjmů domácností předpokládáme v roce 1999 v intervalu 5,0 až 7,0 %, reálné příjmy 
vzrostou v porovnání s rokem 1998  o 2,7 až 4,7 %.  Bez ohledu na to, že příjmy z mezd rostou ze všech 
hlavních složek příjmů domácností nejpomaleji, je třeba poukázat na stále ještě neúnosně vysoké meziroční 
tempo růstu nominálních i reálných  příjmů z mezd, které se výrazně odpoutalo od vývoje cen i reálného 
HDP, a to bez ohledu na rostoucí nezaměstnanost. Nákladově inflační rizika tohoto vývoje již byla zmíněna 
výše.  
Zejména v 1. čtvrtletí 1999 bylo možné pozorovat akceleraci poptávkově inflačních tlaků způsobených vývojem příjmů 
domácností: zatímco reálný HDP meziročně poklesl o 4,1 %, reálné příjmy domácností vzrostly o necelých 7 %. 
Z hlediska rozdělení disponibilního důchodu si domácnosti zlepšily svoji důchodovou pozici. Uvedený nepoměr se 
v následujícím čtvrtletí letošního roku významně snížil, avšak na rok 1999 jako celek již  k  žádnému dalšímu zlepšení 
nedojde. První signály o vývoji příjmů domácností ve 2. pololetí 1999 totiž potvrzují udržení poptávkově-inflačních 
tlaků plynoucích z výrazného přerozdělení vytvořeného HDP ve prospěch domácností (vedle příjemců mezd především 
příjemců sociálních příjmů). Za celý rok 1999 dosáhne celková hodnota příslušného přerozdělení – daná pomalejším 
tempem růstu nominálního HDP oproti tempu růstu peněžních příjmů domácností – cca 40 mld. Kč, což po odpočtu 
míry úspor představuje 3,6 % disponibilních příjmů domácností, nekrytých přírůstkem domácí nabídky. Tento 
potenciál kupní síly se může rozpustit buď v dodatečných dovozech, nebo zvýšení domácí hladiny spotřebitelských 
cen.  
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Predikce na rok 2000: Ve srovnání s rokem 1999 lze očekávat růst průměrné nominální mzdy 
v podnikatelské sféře v intervalu 4,0 – 5,0 %, což odpovídá argumentaci, o níž se opírá predikce v 8. SZ. 
Predikční interval pro meziroční  růst průměrné reálné mzdy v tomto sektoru se mění směrem dolů o 0,4 
procentního bodu (na nové hodnoty –1,3 až +1,3 %), a to v důsledku zvýšení predikce průměrné hodnoty 
CPI inflace na rok 2000. V odhadu mzr. růstu průměrné nominální mzdy v nepodnikatelském sektoru 
prozatím vzhledem k řadě nejistot ponecháváme relativně široký interval 0-5 %. Mzr. růst průměrné reálné 
mzdy v tomto sektoru se změnil o cca 0,4 proc. bodu v důsledku mírné úpravy inflace (na nové hodnoty –5,1 
až +1,3 %). Beze změny zůstává predikce vývoje celkových peněžních příjmů domácností (odhad 
meziročního růstu 4,7 až 6,7 %). Meziroční růst reálných příjmů by se v roce 2000 měl pohybovat od –0,7 
až 2,9 %. Vzhledem k očekávanému zpomalení dynamiky růstu průměrné nominální mzdy a udržení růstu 
produktivity práce by měla být zastavena další kumulace mzdově-nákladových inflačních tlaků na 
makroúrovni (pokles RJMN o 0,2 %). Rizikem ovšem zůstává nahromaděný mzdově-nákladový potenciál 
z předchozích let a jeho transmise do cen roku 2000. Z hlediska poptávkově-inflačního dojde ve srovnání 
s rokem 1999 k určitému zmírnění (ale nikoli zastavení) příslušných tlaků, což bude způsobeno snížením 
přerozdělení disponibilního důchodu ve prospěch domácností. V roce 2000 dosáhne celková hodnota 
příslušného přerozdělení odhadovaných 20,5 mld. Kč, což  po odpočtu predikované míry úspor představuje 
asi 1,9 % disponibilních příjmů domácností.  
 
Kvalitativní faktory vývoje reálné mzdy v podnikatelské sféře na rok 2000 
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V dosavadním
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růst   zlepšení     rigidita 
produktivity     terms of      nomin. mezd 

trade
Oček.CPI inflace (mzr. 
stagnace reálné mzdy  

 

les poptávky po práci a velmi nízká 
y nad veličinu očekávané CPI inflace
oduktivity práce a určité zlepšení sm
oli k dalšímu růstu reálných mezd.

é sféře zůstává odborový tlak v podob

nanost a nezaměstnanost 

je o vývoji zaměstnanosti  
1995 1996

v NH celkem (prům. počty)
2,6 0,6

 počet (v tis.) 5012 5044
 údaje

 průběhu roku 1999 pokraču
sti, započatý v předchozích dvou 

 v porovnání se stejným obdobím
vníků) a dotýká se všech sfér náro
i takovéhoto rozsahu je třeba prim
růst míry                         nízká 
nezaměstnanosti             rentabilita
podniková rentabilita budou v roce 2000    blokovat růst průměrné 
, s výslednou stagnací či nanejvýš mírným růstem průměrné reálné 
ěnných relací (TT) povedou primárně k posílení vlastních zdrojů 
 Hlavním rizikovým faktorem neúměrného růstu reálných mezd 
ě nadsazených inflačních očekávání. 

 Čtvrtletí 1998                Čtvrtletí 1999
1997 1998 1999*/ 2000*/  I/98  II/98  III/98 IV/98   I/99  II/99  III/99*/  IV/99*/

-1,0 -1,2 -3,0 -1,5 -1,3 -1,4 -1,3 -1,1 -3,5 -3,7 -2,6 -2,1
4993 4871 4725 4654 4897 4904 4831 4851 4723 4723 4705 4749

 

je trend poklesu celkové zaměstnanosti a růstu míry 
letech. Ve druhém čtvrtletí 1999 se podle údajů ČSÚ snížila 
 minulého roku o 3,7 % (v absolutním vyjádření o více jak 
dního hospodářství (primární, sekundární i terciární). Pokles 
árně připisovat cyklickému vývoji ekonomiky, kdy poměrně 
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výrazně roste stupeň nevyužití výrobních faktorů. V návaznosti na uvedený výrazný pokles zaměstnanosti 
roste i počet nezaměstnaných, který se k 31.8.1999 meziročně zvýšil o  135 tis. osob. Nesoulad mezi 
nabídkou a poptávkou po pracovní síle vzrůstá jak absolutně, tak zejména v regionální a kvalifikační 
dimenzi. Sezónní průběh nezaměstnanosti se vyvíjí v roce 1999 obdobně jako v roce minulém, avšak na 
vyšší absolutní úrovni nezaměstnanosti. Ke konci srpna 1999 dosáhla míra nezaměstnanosti 9,0 %. 
 
Vývoj nezaměstnanosti v roce 1999 

 P očet n eum ís t. o sob   P od íl žen M ěs . p ř írůs tek  M íra  neza m . V o l. p ra c . m ís . O sob y  pob .p ř ísp . N eu m .oso by  na  
O bdo b í počet o sob z toho  žen na  celk .n ez. v  % p očet osob (% ) počet m ís t počet o sob 1  vo l. p ra c .m ís to

s tav  k  31 .1 . 4 16 .94 0 215 .9 29 5 1 .8 30 .02 2  8 .05 36 .3 90 2 03 .83 7  1 1 .46
s tav  k  28 .2 . 4 27 .99 4 218 .6 99 5 1 .1 11 .05 4  8 .27 35 .2 07 2 04 .55 4  1 2 .16
s tav  k  31 .3 . 4 33 .34 0 219 .9 60 5 0 .8 5 .3 46  8 .37 32 .9 66 1 93 .04 9  1 3 .15
s tav  k  30 .4 . 4 23 .88 4 218 .5 83 5 1 .6  -9 .45 6  8 .18 32 .8 12 1 80 .95 2  1 2 .92
s tav  k  31 .5 . 4 21 .57 4 219 .2 99 5 2 .0  -2 .31 0  8 .13 33 .5 31 1 73 .74 1  1 2 .57
s tav  k  30 .6 . 4 35 .00 5 227 .5 27 5 2 .3 13 .43 1  8 .39 34 .4 82 1 81 .41 3  1 2 .62
s tav  k  31 .7 . 4 56 .71 6 242 .4 23 5 3 .1 21 .71 1  8 .79 36 .5 37 1 91 .29 2  1 2 .50
s tav  k  31 .8 . 4 65 .45 4 248 .9 15 5 3 .5 8 .7 38  8 .96 38 .6 47 1 93 .71 0  1 2 .04
s tav  k  30 .9 . 4 85 .40 0 . . 19 .94 6  9 .35 . . .
s tav  k  31 .1 0 . 4 86 .90 0 . . 1 .5 00  9 .38 . . .
s tav  k  30 .1 1 . 4 95 .90 0 . . 9 .0 00  9 .55 . . .
s tav  k  31 .1 2 . 5 18 .40 0 . . 22 .50 0  9 .98 . . .
./ údaje nepred iku jem e
O d zář í 1999  p red ikc e

 
 
Druhé čtvrtletí 1999 přineslo některé nové 
momenty, které naznačují dílčí obrat celkově 
negativních trendů na trhu práce: Od konce 
května dochází k systematickému, byť mírnému 
meziměsíčnímu absolutnímu nárůstu volných 
pracovních míst, který nemá sezónní charakter a 
mohl by indikovat určité zvýšení poptávky po 
práci (v meziročním vyjádření však byl ke konci 
srpna 1999 počet volných pracovních míst o cca 
16 tis. nižší). Zároveň od května dochází k nižším 
meziměsíčním přírůstkům počtu nezaměstnaných 
osob než v loňském roce. Z těchto údajů vyplývá, 
že současná, relativně vysoká úroveň 
nezaměstnanosti sice nadále poroste, avšak při 
zachování uvedených nových momentů by došlo 
(zejména v roce 2000) k oslabování dynamiky 
jejího růstu.  
 
Predikci hlavních ukazatelů zaměstnanosti a 
nezaměstnanosti na základě znalosti údajů za 
srpen 1999 neměníme:  ke konci září 1999 
očekáváme míru nezaměstnanosti na úrovni 9,4 % 
a ke konci roku v rozmezí 9,5-10,5 %.  
Zaměstnanost za rok 1999 poklesne o 3 %. 
Predikce pro rok 2000: Ve vývoji na trhu práce 
lze na jedné straně očekávat další pokles 
zaměstnanosti a nárůst počtu nezaměstnaných 
osob, avšak ve srovnání s rokem 1999 na 
podstatně nižší úrovni dynamiky. Tento obrat 
spojujeme zejména s předpokladem zastavení 
ekonomického poklesu a alespoň dílčí účinností 
některých vládou přijatých opatření aktivní 
politiky zaměstnanosti. Pro rok 2000 očekáváme 
meziroční pokles zaměstnanosti o 1,5 % 
a koncovou míru nezaměstnanosti v rozmezí 11 – 
12 %, s tím, že ke konci 1. a 2. čtvrtletí bude 
koncová míra nezaměstnanosti na úrovni 10,6 % 
a ke konci 3. čtvrtletí 11,2 %. 

 
Vývoj míry nezaměstnanosti v letech 1995 – 2000 v % 
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Vývoj nabídky a poptávky po práci 
 

0

50

10

15

20

25

30

35

40

45

50

199 199 4 6 8 10 12 4 6 8

v
tis.
os

0

2

4

6

8

10

12

14

v
%,
os

Počet nezaměstnaných Volná pracovní místa

Míra nezaměstnanosti Neumíst. na 1 voln. místo

 

 26



4. Ostatní nákladové faktory 
 
4.1 Dovezená inflace a dovozní ceny (cena ropy, cena zem. plynu, ceny ostatních dovozně důležitých 
komodit, souhrnný vývoj svět. cen surovin a potravin, kursový předpoklad, zahraniční inflace, predikce 
dovozních cen), predikce do 12/2000. 
 
Predikce tzv. dovezené inflace (zachycující vliv externích faktorů) se proti 8. SZ mění. Pokud jde  
 o jednotlivé podstatné faktory dovezené inflace: 
- predikce cen zemního plynu a světových cen surovin a potravin zůstává stejná jako v 8. SZ 
- predikce cenového vývoje v zemích hlavních obchodních partnerů se oproti 8. SZ nemění jak pro 

období rolované roční predikce (s horizontem do konce 3. čtvrtletí 2000), tak i do konce roku 2000 
- mění se predikce cen ropy : v důsledku vývoje cen uralské ropy v červenci a srpnu došlo ke změnám 

referenčního scénáře vývoje cen ropy.  
Referenční (tj. při setrvalém nastavení úrokových sazeb) úroveň devizového kursu se proti 7. a 8.  SZ 
nemění:  36,50 Kč/EUR (18,66 Kč/DEM) ve 3. čtvrtletí 1999 a 36,00 Kč/EUR (18,41 Kč/DEM)  
ve 4. čtvrtletí 1999 a v průběhu celého roku 2000. Vývoj dovozních cen je však významně ovlivňován 
i kursem Kč/USD , především v důsledku skutečnosti, že nákup ropy je hrazen v USD. Při referenčním 
scénáři Kč/EUR to znamená předpokládat vývoj kursu USD/EUR, přičemž pro rok 1999 vycházíme 
z publikování aktualizovaných odhadů Reuters (výsledky průzkumu mezi světovými analytiky). Trvá závěr  
o očekávaném posílení EUR vůči USD, podpořený očekávaným zmírňováním růstu a narůstajícím schodkem 
běžného účtu USA. Pro rok 2000 byla zvolena hodnota, kterou (na základě světových pramenů) odhadujeme 
za dlouhodobě rovnovážnou, tj. 1,06 USD/EUR.  
 
Růst světových cen ropy pokračoval i 
v srpnu a září. Klíčové pro další vývoj cen 
ropy bude jednání zemí OPEC v říjnu 
1999.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Silný růst cen uralské ropy (ze 14,43 
USD/barel v červnu na 18,17 USD/barel 
v červenci a 19,72 USD v srpnu) vedl ke 
změně referenčního scénáře vývoje cen 
ropy: za 3. čtvrtletí 1999 očekáváme 
průměrnou cenu uralské ropy kolem 19,50 
USD/barel, stejnou hodnotu i ve 
4. čtvrtletí 1999. Předpokládáme, že 
v průběhu roku 2000 se cena vrátí na 
dlouhodobější normál, tj. na cenu kolem 
19,00 USD/barel, resp. bude kolem něj 
oscilovat. 
 

Vývoj cen vybraných druhů ropy v roce 1999 (USD/barel) 
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Vývoj cen zemního plynu (USD/m3) 
 
Očekávaný vývoj cen zemního plynu se 
proti 7. i 8 SZ nemění. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vývoj indexů HWWA (mzr. změny v %) 
 
Předpoklad o vývoji cen dalších dovozně 
důležitých surovin ponecháváme na 
předpokladu ze 7. a 8. SZ (tj. mzr. 
stagnace cen v celém období). Za 
předpokladu zrychlení růstu cen ropy 
a zem.plynu lze očekávat i pokračování 
růstu indexu světových cen surovin 
a potravin. 
 
 
 
Inflace a ceny průmyslových výrobců 
v zahraničí 
 
 
Předpoklady o zahraniční inflaci zůstávají 
shodné se 7. a 8. SZ, rovněž předpoklady 
o kursu Kč/DEM, resp. Kč/(EUR) 
(referenční scénář 7. SZ). Ceny průmyslo- 
vých výrobců v SRN v červenci mzr. 
poklesly o 1,0 %. 
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V důsledku změn v očekávání vývoje cen 
ropy se proti 8. SZ částečně mění predikce 
dovozních cen pro 2. pololetí 1999 i pro 
rok 2000. Zásadní rámec očekávané 
trajektorie vývoje dovozních cen do konce 
roku 2000 se v zásadě nemění : silný mzr. 
růst v 2. pololetí 1999 se bude v průběhu 
1.čtvrtletí roku 2000 postupně zmírňovat  
a ve 2. čtvrtletí přejde již v mzr. pokles 
(především vlivem mzr. zpevnění kursu). 
V 2. polovině 2000 by mzr. dovozní ceny 
měly oscilovat kolem nuly. 

Predikce dovozních cen a jejich nejdůležitějších 
komponent(mzr. změny) 
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Shrnutí predikce dovozních cen (mzr. změny v %) 
 
Pro druhé pololetí trvá očekávání poměrně silného mzr. růstu dovozních cen, především v důsledku vývoje cen ropy  
a kursu (váženého koše EUR a USD při použitém předpokladu o vývoji vztahu EUR/USD). V průběhu 1. čtvrtletí 
zmírňování mzr. růstu dovozních cen, ve 2. čtvrtletí mzr. pokles a dále oscilace kolem mzr. stagnace (v případě udržení 
cen ropy kolem 19,0 USD/barel uralské ropy při udržení ostatních předpokladů, použitých v predikci (kurs, zemní plyn, 
zahraniční inflace). 
 
                                                                                                      
  
                   
                                                                                                                                 
                                                                                                        
 
                                                                                                           
                                                                                                               
                                                                                                               
                                                                                                                   
             
                                                                                                                           
                 
 
                                                                                                            
 

Cena uralské ropy : 
-19,5 ve 3. a 4.Q99, dále 19,0 
USD/barel 
   

Cena zemního plynu 

Ceny ostatních surovin 

Devizový kurz (Kč/EUR): 
- 36,5 ve 3.Q99, dále 36,00 do konce 
roku 2000 

Zahraniční inflace (PPI v SRN) cca 0,0 
% v roce 1999 i v roce 2000 Index 

dovozních 
cen ČNB 
(predikce 

dovozních cen) 

 
Uvedené odvození predikce dovozních cen pomocí regresní funkce umožňuje odhadnout změnu hodnot mzr. vývoje 
v případě změn jednotlivých parametrů (simulace jsou provedeny pro 4. čtvrtletí 1999): 
- pětiprocentní změna váženého kursu proti predikci (tj. 19,32 Kč/DEM proti předpokládaným 18,40 Kč/DEM) 

znamená změnu o 5,0 proc. bodů změnu dovozních cen 
- pětiprocentní změna ceny ropy proti predikci (tj. například:15,75 USD/barel proti 15,0 USD/barel) znamená 0,33 

proc. bodu v hodnotě mzr. změny dovozních cen, změna ceny ropy až na hodnotu 18,5 USD/barel z (15,0 
USD/barel) znamená změnu 1,4 proc. bodu v hodnotě dovozních cen 

- změna jednoho proc. bodu v hodnotě mzr. růstu cen výrobců v SRN (tj. mzr. index 1,01 místo předpokládaných 
1,0) znamená  změnu dov. cen o 0,87 proc.bodu 

  
 
4.2 Mzdově nákladové faktory (jednotkové mzdové náklady v průmyslu) 
 
V 1. pololetí 1999 pokračoval 
rychlý růst jednotkových 
mzdových nákladů v průmyslu  
jako hlavního signálu intenzity 
nákladově inflačních tlaků. 
V návaznosti na vývoj průměrné 
mzdy a produktivity práce v  
průmyslu očekáváme ve 2. po- 
loletí 1999 - přes postupné 
zpomalování - jejich další růst, 
zesilující (při vyčerpávajícím se 
působení příznivých směnných 
relací a slabé rentabilitě) 
inflační tlaky.  

Mzr. růst jednotkových mzdových nákladů v průmyslu. (v %) 
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V roce 2000 očekáváme, že produktivita práce v průmyslu již poroste rychleji než reálná produkční mzda. 
Tím se zamezí vzniku dodatečných mzdově-nákladových tlaků na ceny výrobců. Pro ceny výrobců v roce 
2000 však zůstává rizikem časově zpožděný přenos určitého nakumulovaného mzdově-inflačního potenciálu 
z období 1998-1999, jehož rozsah je velmi obtížně kvantifikovatelný. 
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4.3 Ceny průmyslových výrobců 
 
V srpnu 1999 došlo k zrychlení růstu cen průmyslových výrobců, když ceny v meziměsíčním 
srovnání vzrostly  o 0,5% a ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku o 1,2%. 
 
 
Srpnový vývoj cen průmyslových 
výrobců  na horní hranici námi 
predikovaného intervalu byl způsoben 
(obdobně jako meziměsíční růsty cen 
průmyslových výrobců v předcházejících 
měsících) výrazným  růstem  cen 
v odvětvích zpracovatelského průmyslu  
s velkým podílem zpracování ropných 
produktů (koksárenský a rafinérský 
průmysl mzm. v srpnu o 9,4%, chemický 
a farmaceutický průmysl mzm. v srpnu  
o 1,9%), který byl zapříčiněn výrazným 
růstem cen uralské ropy především 
v průběhu července a srpna 1999 (18,17 , 
resp. 19,72 USD/barel  oproti hladině 
cca. 13,94 až 14,43  USD/barel v období 
duben až červen 1999, viz. kap.4.1). 
Ostatní  odvětví   zpracovatelského   prů- 
myslu obdobně jako v červenci cenově 
meziměsíčně stagnovala. 
 
Ceny ve zpracovatelském průmyslu  
v srpnu vzrostly meziměsíčně  o 0,5%, 
meziročně o 0,5% (v červenci 1999 byl 
ještě vykázán meziroční pokles cen  
o 0,4%).  V odvětvích   mimo   zpracova- 
telský průmysl došlo v srpnu obdobně 
jako v červenci k mírnému zpomalení 
tempa meziročního růstu cen (především 
v odvětví těžebního průmyslu).  
 
  
 
 
 
 
Cenová očekávání výrobců na základě 
šetření ČSÚ, měřená saldem mezi 
subjekty očekávajícími růst a subjekty 
očekávajícími pokles PPI, ukazují nadále 
 období následujících 3 měsíců tendence 
k mírnému meziročnímu růstu PPI 
(odhadujeme v intervalu do 2%). 
 
 
 
 

Ceny průmyslových výrobců, ceny výrobců ve 
zpracovatelském průmyslu a ceny ropy (meziroční změny v %) 
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Ceny průmyslových výrobců a dovozní ceny vč. predikce (mzr. 
změny v %) 
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Cenová očekávání výrobců 
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Predikci cen průmyslových výrobců proti 
8. SZ měníme z důvodu rychlejšího růstu 
dovozních cen oproti původním očeká-
váním. U dovozních cen dochází ke 
změně referenčního scénáře vývoje cen 
ropy( viz. kap. 4.1.), kde oproti původním 
předpokladům setrvání cen ropy na úrovni 
cca. 15 až 15,50 USD/barel zvolena nová 
úroveň cca 19,00 až 19,50 USD/barel 
v období do konce roku 2000.  
 
Ceny prům. výrobců v 2. polovině roku 
bude  ovlivňovat postupný výrazný růst 
dovozních cen, pokračující – i když 
mírněji – mzr. růst nominálních jednot-
kových mzdových nákladů při výrazně se 
zhoršujících směnných relacích a mírně 
oživující poptávka. 
 

Meziroční růst cen průmyslových výrobců a korigované 
inflace v %) 
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Shrnutí predikce cen průmyslových výrobců pro 2. polovinu roku 1999 a rok 2000: 
-ekonometrický odhad z dovozních cen a z předpokladů o vývoji indexu průmyslové produkce: 3. čtvrtletí 
1999: 1,3 - 2,4%, 4. čtvrtletí 1999: 2,4 - 3,9 %, 1.čtvrtletí 2000: 3,8 - 4,5% 2. čtvrtletí 2000: 4,1-5,7% , 3. 
čtvrtletí 2000 2,8-3,9% 
-cenová očekávání podniků : 3. i 4.  čtvrtletí 1999: do 2,0 % 
- vývoj jednotkových mzdových nákladů v podnicích : při očekávaném růstu průměrné mzdy v 2. pololetí 
1999 a v roce 2000 a současné dynamice cen výrobců bude tlačit růst cen výrobců směrem nahoru 
- expertní zhodnocení  (poptávka, institucionální faktory apod.) : lze očekávat umírněný růst 
 
Intervalová predikce čtvrtletních průměrů mzr. změn cen průmyslových výrobců (v%) 

 1/1999*  2/1999*  3/1999 4/1999 1/2000 2/2000  3/2000 4/2000
střed 0.2 0.3 1.1 2.2 3.7 3.8 3.9 3.9

dolní mez 0.2 0.3 1.1 1.9 3.0 2.8 2.5 2.8
horní mez 0.2 0.3 1.1 2.5 4.5 4.9 5.2 5.0   

* 1 a 2/1999 skutečnost 
 
 
4.4 Ostatní cenové okruhy 
 
U zemědělských výrobců  došlo v srpnu 
k poklesu cen zemědělských výrobců o 17,4% 
meziročně, což představuje obdobnou hodnotu 
jako v červenci.  Cenová hladina cen většiny 
komodit zemědělské výroby se  nadále udržuje až 
na výjimky na úrovni po dramatickém poklesu 
cen v  závěru loňského roku, způsobené v pře-
vážné míře krizí v Rusku a z ní vyplývající 
přetrvávání mimořádně nízkých cen země-
dělských výrobků výrazně pod skutečnými 
náklady výrobců. 
 
V průběhu třetího a zejména čtvrtého čtvrtletí 
letošního roku očekáváme postupný slabý růst 
cenové hladiny výkupních cen zemědělských 
výrobků v živočišné výrobě (především u  masa
 

Meziroční růst cen potravin a cen zemědělských 
výrobců (v %) 
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a mléka), který bude pravděpodobně postupně 
přetrvávat až do poloviny příštího roku, 
v meziročním srovnání však budou téměř až do 
závěru letošního roku nadále vykazovány 
relativně výrazné meziroční poklesy cen 
zemědělských výrobců. Hlavními důvody růstu 
cen bude nákladově neudržitelná situace u téměř 
všech zemědělských prvovýrobců a postupné 
stupňování  jejich tlaku   na růst cen.  
 
 

Ve třetím čtvrtletí predikujeme pokles cen 
zemědělských výrobců průměrně o 14,6%, ve čtvrtém 
přibližnou stagnaci cen (-0,3%), v 1.čtvrtletí 2000 
meziroční růst 10,4%, ve druhém čtvrtletí 14,9%. 

 
 
4.3 Ceny ostatních výrobců 
 
Ceny stavebních prací meziměsíčně vzrostly v srpnu pouze o 0,1%, v meziročním srovnání o 3,9 %, což 
představuje snížení tempa růstu cen stavebních prací oproti vývoji v prvním pololetí. Růst cen stavebních 
prací odhadujeme v třetím čtvrtletí letošního roku průměrně na 4,3% meziročně, ve čtvrtém čtvrtletí 
průměrně na 5,1% meziročně. 
 
Ceny tržních služeb v srpnu meziměsíčně vzrostly o 0,9% (v červenci meziměsíčně poklesly o 2,6%), 
v meziročním srovnání se snížily o 16,6%. Na poklesu meziročních i meziměsíčních cenových indexů cen 
tržních služeb  od počátku letošního roku se nejvíce  podílí především odvětví peněžnictví a pojišťovnictví. 
Pro třetí  čtvrtletí letošního roku  očekáváme další pokles cen tržních služeb mzr. v průměru o 16,6% vlivem 
poklesu většiny cen většiny skupin tržních služeb,  na konci roku 1999 očekáváme mzr. pokles cen tržních 
služeb o 9,2%. 
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5. Vnější prostředí 
 
Ceny surovin a potravin na světových trzích pokračovaly v srpnu po určité přestávce v poměrně 
rychlém růstu taženém růstem cen ropy a zemního plynu. Ceny ropy se ve srovnání s počátkem 
roku více než zdvojnásobily a nyní se pohybují již cca 3 USD nad úrovní, na níž byly před 
poklesem cen surovin a potravin zahájeným v závěru roku 1997. Růst cen zemního plynu 
nedoprovází cenový vývoj u ropy. V současnosti jsou ceny zemního plynu proti počátku roku vyšší 
cca o 30 % (není dohoda o omezení produkce). Ceny všech ostatních surovin kromě ropy se stále 
pohybují výrazně pod úrovní před zahájením poklesu v listopadu 1997.  Růst cen je v letošním roce 
patrný dále pouze u kovů, kde se pohybuje od 10 do 20 %. Ceny ostatních surovin stagnují resp. 
klesají. Někteří analytici se domnívají, že cena ropy může vzrůst ze současné úrovně až  
k 25 dolarům  (ropa Brent 1 měs. kontrakt). Většina odhadů se však pohybuje ke konci roku kolem  
20 dolarů za barel. Návrat dalších cen surovin k hodnotám, na nichž byly před vznikem 
hospodářské krize rozvíjejících se zemí, bude zřejmě dlouhodobější záležitostí. Ceny se patrně vrátí 
k předcházejícím hodnotám až po oživení domácí poptávky v rozvojových a rozvíjejících  
se zemích. Růst cen energetických surovin vzhledem k jejich váze však již ovlivňuje vývoj 
směnných relací v českém zahraničním obchodě. Ty se od 2. čtvrtletí začínají postupně zhoršovat. 
Pokud se vývoj fyzického objemu vývozu a dovozu bude skutečně pohybovat tempy zjištěnými 
FSÚ na základě výběrového šetření pro zbytek letošního roku (vývoz + 3 % a dovoz + 2 %)  
a koeficient směnných relací zůstane zachován na poslední zjištěné úrovni cca 0,97, bude vývoj 
směnných relací vést k mírnému zhoršování obchodní bilance. 
 
Již více než rok očekávané zpomalení hospodářského růstu nastává nyní v USA. Přestože domácí 
poptávka zůstává stále na vysoké úrovni, prohlubující se deficit obchodní bilance zpomaluje tempo  
 
růstu hrubého domácího produktu. Ve druhém čtvrtletí došlo k výraznému zpomalení meziročního 
růstu na 1,8 %. K poklesu hospodářského růstu zřejmě dojde v jižní Americe, i když hospodářský 
vývoj Brazílie po měnové krizi na počátku roku je zejména díky přílivu zahraničních investic 
příznivější, než většina investorů očekávala. Hrubý domácí produkt bude pravděpodobně klesat jen 
mírně. Hospodářský růst v zemích eurozóny dosáhl meziročně ve 2. čtvrtletí 1999 jen  
1,5 % (v 1. čtvrtletí 1,6 %). V západní Evropě jsou však patrné mírné náznaky budoucího oživení 
hospodářského růstu. Od třetího čtvrtletí letošního roku a pro rok 2000 se očekává urychlení růstu 
oproti roku 1999 o 0,5 až 1 procentní bod. Hospodářský vývoj v transformujících se zemích střední 
a východní Evropy je negativně ovlivňován, kromě dopadů probíhající ekonomické transformace,  
dopady měnové krize v Rusku z druhé poloviny loňského roku a válkou v bývalé Jugoslávii. 
Z významnějších obchodních partnerů ČR je relativně vysoký hospodářský růst dosahován již jen 
v Maďarsku. Výrazně se začíná zpomalovat hospodářský růst a zhoršovat vnější rovnováha  
v Polsku. Deficit BÚ se pohybuje na dosti kritické úrovni mezi 6 až 7 % HDP. Zároveň dochází 
k růstu deficitu státního rozpočtu. Přes odlišný charakter polské ekonomiky ve srovnání s ČR (málo 
otevřená) lze očekávat v příštím roce problémy s udržením vnější rovnováhy. V případě výrazného 
omezení přílivu kapitálu není vyloučena ani měnová krize. Vůči Polsku tedy lze očekávat 
zhoršování naší zahraničně obchodní bilance. Další pokles poptávky po českém zboží není 
vyloučen ani na Slovensku. Hospodářský růst v SR se po výrazném poklesu udržuje v letošním 
roce nad 2 %, externí deficit se přijatými opatření podařilo výrazně zmírnit,  avšak za cenu 
prudkého poklesu domácí poptávky. Zpomalení hospodářského růstu se výrazně promítá do růstu 
nezaměstnanosti, která je jednou z nejvyšších v Evropě. Nelze vyloučit  další zpomalení růstu 
v příštím roce s dalším poklesem poptávky po českém zboží. Zhoršení podmínek pro export do 
zemí střední a východní Evropy by však mělo být kompenzováno zmíněným mírným oživením 
v západní Evropě.  Po zhruba dvou letech hospodářské krize dochází postupně k oživení v zemích 
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jihovýchodní a východní Asie. Vzhledem malým ekonomickým vazbám však nebude mít 
významnější vliv na český export do této oblasti. 
 
V reakci na vysoký růst domácí poptávky v USA a výrazně se zhoršující obchodní bilanci   
přistoupil Federální rezervní systém v krátké době podruhé ke zvýšení základní úrokové sazby  
o 1/4 procenta na 5,25 %. V Evropě se očekávají diskuse o případném zvýšení sazby ECB na 
podzim. Celkově se v horizontu do jednoho roku očekává ještě mírné zvýšení sazeb v USA  
a zvýšení sazeb v eurozóně až o 1 procentní bod. Pokles tuzemských sazeb a růst sazeb v USA  
a Velké Británii vedl k podstatnému sblížení sazeb na koruny a cizí měny v tuzemských bankách. 
Rozdíl v úrocích mezi korunou a USD představuje v současnosti cca 0,5 procentního bodu, vůči 
libře je rozdíl mírně vyšší. Polská národní banka zvýšila v září svoji základní úrokovou sazbu  
o 1 procentní bod z 13,0 % na 14,0 %.  
 
Vnější prostředí bude do konce letošního roku působit na českou ekonomiku mírně proinflačně                 
(růst cen energetických surovin) a z hlediska poptávky neutrálně.  
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III. Inflace 
 
1. Minulý vývoj 
Srpen 1999: 
Meziměsíční index spotřebitelských cen  0,1%   Meziroční index spotřebitelských cen 1,4% 
Meziměsíční čistá inflace                    0,1%    Meziroční čistá inflace                    -0,1 % 
 
Základní údaje o spotřebitelských cenách (meziměsíční vývoj) v % 

UKAZATEL
      6/98       9/98       12/98       3/99       4/99       5/99       6/99       7/99        8/99

 MEZIMĚSÍČNÍ RŮST SPOTŘEBIT.CEN 0,3 0,1 -0,2 -0,2 0,3 -0,1 0,2 0,8 0,1
     v tom: podíl podíl podíl podíl podíl podíl podíl podíl podíl
     Regulované ceny 0,1 0,03 0,1 0,03 0,0 0,01 0,0 0,01 0,1 0,02 0,0 0,01 0,0 0,01 1,9 0,49 0,0 0,00
     Vliv  nepřímých daní v nereg. cenách 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,32 0,00
     Čistá inflace 0,4 0,28 0,1 0,07 -0,3 -0,19 -0,2 -0,18 0,4 0,27 -0,1 -0,08 0,2 0,16 0,0 -0,01 0,1 0,06
           z toho: 
          - ceny potravin 0,4 0,12 0,0 0,00 -0,9 -0,26 -0,7 -0,19 0,0 0,00 -0,4 -0,11 0,2 0,06 -1,2 -0,35 -0,2 -0,05
          - korigovaná inflace 0,4 0,16 0,2 0,07 0,2 0,07 0,0 0,02 0,6 0,27 0,1 0,03 0,2 0,10 0,7 0,33 0,3 0,12

 
 
 
Mzm. čistá inflace v srpnu dosáhla 
0,1% při mzm. růstu korigované 
inflace (0,3 %) a mzm. poklesu cen 
potravin (o 0,2 %). Růst korigované 
inflace byl výsledkem mzm. růstu 
0,4% cen ostatních obchod. komodit 
a mzm. stagnace cen neobchodovatel. 
neregulovaných komodit. Skutečná 
srpnová korigovaná inflace byla 
shodná s predikcí ČNB, pokles cen 
potravin byl proti predikci, založené 
na obvyklém sezónním vývoji nižší. 
Rozbor změn cen jednotlivých 
skupin položek potravin prokázal, že 
tento vývoj byl způsoben pouze ne-
typickým a neočekávaným zvýšením 
cen dováženého jižního ovoce, 
neznamenal tedy důvod ke změně 
predikce cen potravin v dalších 
měsících. 
 
Údaje za srpen 1999 dále zvýraznily  
změnu trendu ve vývoji mzm. čisté 
inflace, tj. přechod na kladné mezi-
měsíční hodnoty.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Meziměsíční čistá inflace v % 
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Sezónně očištěné hodnoty a trend mzm. čisté inflace (v %) 
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U cen potravin, které se doposud 
rozhodující měrou podílely na 
stlačování mzm. cenových indexů 
čisté inflace pod nulovou úroveň, se -  
přes poklesy v červenci a srpnu 
v důsledku záporné sezónnosti 
v těchto měsících - dostala aktuální 
trendová hodnota již do kladných 
čísel. 
 
 
 
 
 
Meziroční růst spotřebitel. cen dosáhl 
ke konci srpna 1,4 % a mzr. čistá 
inflace -0,1%. Aktuální cenový vývoj 
v jednotlivých skupinách komodit 
zůstává ve značné míře důsledkem 
vlivů, specifických pro jednotlivé 
skupiny. Poměrně stabilní úroveň 
mzr. korigované inflace v posledních 
měsících byla výsledkem proti-
směrného pohybu mzr. změn 
ostatních  obchod. komodit (z - 0,2 % 
v únoru na 2,0 % v srpnu v důsledku 
vnějších nákladových vlivů) a 
neobchodovat. komodit (z 6,5 % 
v únoru na 5,1 % v srpnu v důsledku 
přetrvávající slabé poptávky) 

 
Vývoj cen potravin (skutečné hodnoty a trend, mzm. změny v %)
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Struktura mzr. růstu spotřebitelských cen (v %) 
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Základní údaje o spotřebitelských cenách (meziroční vývoj) v % 

UKAZATEL
      6/98       9/98       12/98       3/99       4/99       5/99       6/99       7/99        8/99

 MEZIROČNÍ RŮST SPOTŘEBIT.CEN 12,0 8,8 6,8 2,5 2,5 2,4 2,2 1,1 1,4
     v tom: podíl podíl podíl podíl podíl podíl podíl podíl podíl
     Regulované ceny 29,7 6,11 20,4 4,79 20,4 4,73 11,7 2,87 11,1 2,75 11,1 2,74 11,0 2,72 4,4 1,13 4,3 1,12
     Vliv  nepřímých daní v nereg. cenách 0,73 0,73 0,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,32 0,32
     Čistá inflace 6,5 5,19 4,3 3,30 1,7 1,32 -0,4 -0,33 -0,3 -0,21 -0,5 -0,37 -0,6 -0,49 -0,5 -0,36 -0,1 -0,06
           z toho: 
          - ceny potravin 5,8 1,96 3,1 1,00 -1,2 -0,38 -4,0 -1,25 -4,3 -1,34 -4,8 -1,48 -5,0 -1,53 -4,8 -1,44 -4,1 -1,24
          - korigovaná inflace 6,9 3,22 5,1 2,30 3,7 1,70 2,1 0,92 2,5 1,13 2,5 1,11 2,4 1,04 2,5 1,08 2,7 1,17

 MÍRA INFLACE (roční klouzavý průměr) 11,5 11,4 10,7 8,0 7,1 6,3 5,5 4,7 4,1

 
 
 
2. Krátkodobá predikce (do 1299) 
 
Mzr. index spotřebitelských cen by se v září měl pohybovat v intervalu od 1,5% do 1,6%  a mzr. čistá 
inflace  v rozpětí  0,0% až 0,2 %. V prosinci 1999 by mzr. růst spotřebitelských cen měl dosáhnout 2,3% až 
3,0%, mzr. čistá inflace v prosinci 1999 by se měla pohybovat v rozpětí 1,2% až 2,2 %. 
 
Nejvýznamnější změnou ve vývoji faktorů inflace v krátkodobém horizontu je růst světové ceny ropy, 
promítající se postupně do růstu dovozních cen (dovozní ceny ve skupině paliv vzrostly mzr. v červenci  
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o 33%). Poměrně silný růst dovozních cen ve 2. pololetí 1999 predikce ze 7. a 8. SZ  předpokládala, avšak 
současná a v nejbližší době očekávaná úroveň světových cen ropy je podstatně vyšší než  scénář  
v 7. SZ. Rozdíl současného scénáře dovozních cen a scénáře ze 7. SZ lze kvantifikovat cca 0,3 p.b. do mzr. 
čisté inflace v prosinci 1999 (za předpokladu neměnnosti ostatních předpokladů). Interval predikce se tedy 
nemění, nejpravděpodobnější vývoj mzr. čisté inflace je však vychýlen do horní poloviny intervalu aktuální 
predikce.  
 
V září předpokládáme meziměsíční růst cen potravin v intervalu 0,3 až 0,6%. Tento vývoj odvozujeme od 
několik měsíců stoupajícího trendu vývoje cen potravin a poměrně výrazné sezónnosti cen potravin v září 
(způsobené zejména růstem cen masa, mléka a výrobků z nich). Růst meziměsíčních cen potravin v září 
signalizují i pravidelná týdenní šetření ČSÚ. Očekáváme meziměsíční korigovanou inflaci 0,1 až 0,3 %. 
V této predikci jsou zahrnuty tyto předpoklady: 
- postupně oživující  poptávka po nepotravinářském zboží 
- v září se zatím výrazně neprojeví růst světových cen ropy 
- oživování poptávky umožní postupné promítání růstu nákladů (z minulých období), 
- sezónnost. 
 
Ve čtvrtém čtvrtletí letošního roku očekáváme meziměsíční růsty cen potravin v intervalu 0,1 až 0,6%. 
Růst meziměsíčních cen potravin v říjnu až prosinci odvozujeme od výrazné sezónnosti v těchto měsících  
a předpokladu o pokračování vývoje rostoucího trendu v cenách potravin z důvodů: 
- rychlejšího vývoje zejména cen masa a masných výrobků, mléka a mléčných výrobků vlivem 

postupného promítnutí vlivu naakumulovaného nákladově-inflačního potenciálu u zemědělských 
prvovýrobců a dále z důvodu poměrně výrazné sezónnosti u těchto druhů potravin 

- dosavadního vývoje trendu růstu ostatních skupin cen potravin (tj. vyjma cen  masa, mléka a výrobků 
z nich), kdy v období uplynulých 3 až 4 měsíců byly vykázány obdobné hodnoty mzm. růstu cen 
potravin jako v uplynulých letech, přičemž v období říjen až prosinec se u  projevuje zejména u cen 
ovoce, zeleniny výrazná sezónnost a není důvod předpokládat výraznější odklon od tohoto trendu  

Výraznému růstu cen potravin v závěru roku bude nadále bránit především  strategie obchodních řetězců 
spolu s napjatou silně konkurenční situací v tomto segmentu maloobchodního trhu a dále poměrně příznivý 
vývoj u některých komodit rostlinné výroby (olejniny, obiloviny) v druhé polovině letošního roku. 
Vývoj korigované inflace bude ovlivněn především postupným mírným promítáním dovezené inflace do cen 
výrobců při přetrvávající poměrně slabé domácí poptávce, která bude stlačovat i vývoj cen výrobců 
Pro vývoj mzr. hodnot bude podstatná postupná obměna mzm. hodnot, započítávaných do mzr. hodnot, 
v průběhu 2. pololetí. V důsledku silných mzm. poklesů v posledních 4 měsících roku 1998 znamená již 
hypotetická cenová stabilita v stejných měsících roku 1999 (tj. nulový růst cen) automaticky růst mzr. čisté 
inflace o 0,8 proc. bodu. 
 
 
3. Predikce v horizontu 1 roku (1.Q2000 – 3.Q2000) 
 
V červnu 2000 (roční rolovaná predikce) by mzr. růst spotřebitelských cen měl dosáhnout 4,2 až 
5,9%, a meziroční čistá inflace 2,3% až 4,7%. V září 2000 lze očekávat mzr. růst spotřebitelských 
cen 3,5 % až 5,7 % a mzr. čistou inflaci 2,0% až 4,9 %. 
 
Jedinou změnou predikce proti předešlé situační zprávě je změna predikce regulovaných cen v průběhu roku 
2000. Důvodem změny bylo rozhodnutí MF ČR přesunout zvýšení cen elektřiny a plynu z tradičního 
termínu od 1.července na 1. leden a zveřejnění konkrétních návrhů zvýšení regulovaných cen. Vláda 
rozhodla, že se maximální cena těchto položek zvýší o 15 % (původní odhad byl 10 %), dále byly upřesněny 
výše dalších deregulací. Meziroční růst regulovaných cen za rok 2000 se tím významně nezměnil (zvýšil se 
z 7,3 na 7,8 % - varianta střed, s dopadem této změny do inflace pouze 0,1 p.b.), avšak uvedeným přesunem 
termínu došlo ke zvýšení meziročních inflací v průběhu roku a tedy i ke zvýšení míry inflace (ke konci  
1. pololetí roku 2000 z 2,6 % na 3,1 % - varianta střed,  ke konci roku 2000 z 4,0 % na 4,4 % (varianta 
střed). 
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Základním rámec pro vývoj cen v uvedeném období se proti 7. a 8. SZ nemění a tvoří jej  : 
- očekávaný poměrně výrazný vliv růstu dovezené inflace včetně vlivu kursu (předpokládaný mzr. růst 

dovozních cen ve 3. a 4. čtvrtletí 1999 mezi 9,0 až 13,0 %, v 1. čtvrtletí 2000  kolem 5,0% (tzv. 
referenční scénář dovozních cen) 

- částečný vliv vývoje mzdových nákladů v průmyslových podnicích v uplynulých 6 – 9 měsících, který 
se dosud nepromítl do růstu cen 

- predikce potravin, kde při přetrvávajícím rozhodujícím vlivu institucionálních faktorů (subvencované 
dovozy, maloobchodní řetězce) rostou nákladová rizika.V prvních třech čtvrtletích roku 2000 
očekáváme přibližně obdobný trend vývoje cen potravin jako v závěru roku 1999, tj. předpokládáme 
velmi pozvolné pomítnutí nákladových faktorů do cen potravin, které bude tlumeno výraznou 
konkurenční situací na maloobchodním trhu 

- předpokládané slabé oživení spotřebitelské poptávky v průběhu 2. poloviny roku 1999 a v roce 2000 
- očekávání nulových změn nepřímých daní v roce 2000, dosud předložené návrhy byly zamítnuty a další 

změny výše nepřímých daní zatím nebyly navrženy. 
 
Nákladové vlivy na ceny potravin (mzr. změny v %)
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Nákladové faktory korigované inflace (mzr. změny 
v %) 
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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 cen Kurs
reál. příjmů reál. tržeb CPV dovozních cen M 2 zem. výrobců Kč/EUR

v % v % v % v % v % v % (ref. kur
I/99 3,8   0,6* 0,2*  -6,3* 9,1*  -7,4* 37,1*
II/99 3,1  2,3* 0,3*  -0,9* 10,0*  -17,3* 37,6*
III/99 4,6 1,4 1,1 10,3 7,5 - 7,8 -14,6 36,5
IV/99 3,1 1,5 1,9  -2,5 12,8 6,6 - 7,0 -0,3 36,0
1999 3,6 1,4 0,9 - 1,0 4,0 6,6 - 7,0 -8,1 36,8
I/00 2,7 1,4 3,0 - 4,5 5,1 x 10,4 36,0
II/00 2,7 1,4 2,8 - 4,9 -1,3 x 14,9 36,0

s)

 
*skutečnost 
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Minulý a očekávaný mzr. vývoj faktorů čisté inflace v %: 
- nákladové faktory     - poptávkové faktory 
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4.  Predikce do konce roku 2000 
 
Predikci meziročního indexu spotřebitelských cen ke konci roku 2000 jsme změnili pouze nepatrně z důvodu 
změn v predikci regulovaných cen (podrobně kap. 3). Predikci meziroční čisté inflace neměníme.  Ke konci 
roku 2000 se změna predikce regulovaných cen významněji projeví pouze v predikci míry inflace, která se 
zvýšila z 4,0 % (7.SZ) na 4,4 % - varianta střed. Mzr. růst spotřebitelských cen v prosinci 2000 by měl 
dosáhnout 3,9 – 6,1 % a mzr. čistá inflace v prosinci 2000 2,5 - 5,5 %. 
 
Předpokládaný vývoj hlavních faktorů čisté inflace po čtvrtletích 

Období Mzr. růst Mzr. růst Mzr. růst Mzr. růst Mzr. růst Mzr. růst cen Kurs
reál. příjmů reál. tržeb cen PV dovozních cen M 2 zem. výrobců Kč/EUR*

v %* v %* v % v %* v % v % (ref. kurs)
I/2000 2,7 1,4 3,0 - 4,5 5,1 x 10,4 36
II/2000 2,7 1,4 2,8 - 4,9 -1,3 x 14,9 36
III/2000 2,7 1,4 2,5 - 5,2 -0,9 x x 36
IV/2000 2,7 1,4 2,8 - 5,0 1,2 x x 36
2000 2,7 1,4 2,8 - 4,9 1,0 x x 36  

 
 
Meziroční čistá inflace v % (včetně predikce) 
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IV. Měnově politická úvaha a doporučení 
 
1. Měnově politická úvaha 
 
Analýza aktuálních ekonomických a měnových trendů ukazuje, že makroekonomický vývoj v 
zásadě nevybočuje z rámce vymezeného pro toto čtvrtletí v 7. situační zprávě (dále SZ) a 
aktualizovaného v 8. SZ. Jeho základním rysem v horizontu do konce roku 2000 by mělo být 
postupné mírné oživování ekonomiky. Domácí makroekonomický rámec, který dosud tlumil 
inflační tlaky, se tak postupně mění a vytváří prostor pro uvolnění potenciálních nákladových 
tlaků naakumulovaných v uplynulém období, především v souvislosti s vývojem reálných 
mezd. Rovněž ve světové ekonomice jsou patrné signály oživení ekonomického růstu. V 
některých evropských transformujících se ekonomikách patřících k hlavním obchodním 
partnerům ČR však dochází k útlumu ekonomiky a narůstání vnější nerovnováhy. Oživení 
světové ekonomiky bude vytvářet tlaky na růst světové inflace a růst cen komodit na 
světových trzích. Období výraznější dovezené dezinflace z titulu zahraničního cenového 
vývoje tak zřejmě skončilo. Výsledkem uvedených tendencí bude postupný nárůst cenových 
indexů. 
 
Tento vývoj je v zásadě v souladu s analýzami a predikcemi v předchozích dvou situačních 
zprávách. Proto se ve srovnání s minulou situační zprávou nemění predikce čisté inflace pro 
konec roku 2000, která je základním východiskem pro úvahy o opatřeních měnové politiky. 
Svojí asymetrickou střední hodnotou 3,7% (meziroční změna v prosinci 2000) nadále směřuje 
ke spodní hranici inflačního cíle pro rok 2000, který je definován intervalem 3,5 - 5,5%.  
 
Predikce vývoje jednotlivých faktorů ovlivňujících čistou inflaci se významněji mění  pouze u 
cen ropy. Její ceny zatím rostly rychleji než předpokládala prognóza a budoucí vývoj je velmi 
obtížně predikovatelný minimálně do začátku roku 2000. K rozdílnému vývoji ve srovnání s 
dosavadním scénářem došlo též u cen potravin, kde se sice dostavil pravidelný sezónní 
pokles, ale nikoliv v očekávaném rozsahu. Je však předčasné vyvozovat z jednoho údaje 
soudy ohledně případné změny trendu. 
 
Významnou stabilizační roli ve vývoji čisté inflace i spotřebitelských cen sehrává při růstu 
nákladových inflačních tlaků devizový kurs. Skutečný průměrný kurs koruny dosáhl ve 3. 
čtvrtletí hodnoty 36,432 Kč/EUR (červenec 36,521, srpen 36,415, září 36,356), tzn., že 
zpevňoval o něco rychleji, než předpokládal referenční scénář vývoje čisté inflace (36,50 
Kč/EUR ve 3. čtvrtletí). Koruna zpevňovala rychleji i přesto, že ve 3. čtvrtletí došlo k 
dvojímu snížení limitní 2T repo sazby celkem o 0,5 proc. bodu, s čímž referenční scénář z 
definice neuvažoval. Tendence k rychlejšímu zpevňování ve srovnání s referenčním scénářem  
je pravděpodobná i pro příští čtvrtletí. K prolomení hranice 36 Kč/EUR došlo již 24. 9. 
(poprvé od ledna tohoto roku).  
 
Na základě provedené analýzy a predikcí v této situační zprávě se současné nastavení 
měnových podmínek jeví jako adekvátní. Kromě uvedených faktorů je třeba při rozhodování 
o úrokové politice vzít v úvahu: 
 
- snížení sazby PMR  k 7.10. 
- vývoj měnově politických úrokových sazeb v zahraničí. V některých hlavních světových 

ekonomikách např. Spojených státech a ve Velké Britanii došlo v kontextu oživování 
světové ekonomiky a inflačních tlaků k růstu úrokových sazeb. Centrální banky v jiných 



zemích (např. ECB) naznačily, že o zvýšení uvažují, resp. že neuvažují o snížení. Ke 
zvýšení úrokových sazeb došlo např. v Polsku.  

- necitlivost posilujícího nominálního kursu koruny (který je hlavním faktorem směřování 
meziroční čisté inflace ke spodní hranici inflačního cíle na konci roku 2000) na snižování 
nominálních úrokových sazeb. 

 
V současné době přikládáme ve vývoji čisté inflace i reálné ekonomiky významnou roli 
měnovému kursu. Předpoklad dlouhodobě zpevňujícího kursu koruny v důsledku přílivu 
nedluhového kapitálu byl hlavním důvodem změny prognózy čisté inflace do konce roku 
2000 provedené v 7. SZ, kdy bylo poprvé identifikováno riziko podstřelení inflačního cíle na 
konci roku 2000. Ve světle současného tempa posilování nominálního kursu vzrůstá 
aktuálnost požadavku na provádění devizových intervencí za podmínek formulovaných při 
projednávání 8. situační zprávy. 
 
 
2. Doporučení    
 
Po projednání 9. situační zprávy  doporučujeme: 
 
A. Ponechat současnou výši limitní sazby pro 2T repo operace. 
B. V případě potřeby provádět devizové intervence. 
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