








I.Shrnutí 
 
1. Shrnutí trendů a očekávaný vývoj 
 
 
Dosavadní vývoj inflace 
 
Čistá inflace v září poklesla meziměsíčně o 0,1 % a meziročně dosáhla –0,3 %. Meziměsíční 
pokles spotřebitelských cen činil také 0,1 %, meziroční růst dosáhl 1,2 %. Míra inflace byla 
v září 3,4 %. Pokles meziměsíčního indexu čisté inflace v září byl ovlivněn zejména sezónním 
výrazným snížením cen tuzemských i zahraničních rekreačních pobytů a stagnací cen 
potravin. Příčinou nečekaného cenového vývoje v září byl odchylný vývoj (proti stejnému 
období roku 1998) ve většině hlavních skupin spotřebního koše (vyšší poklesy nebo mírnější 
přírůstky). Ke stabilitě spotřebitelských cen kromě již často zmiňovaných faktorů (kurz 
koruny, domácí poptávka, chování maloobchodních řetězců) přispívá i výrazné zpomalování 
růstu cen neobchodovatelného zboží a služeb, kde k reakci na vývoj domácí poptávky došlo 
až se značným zpožděním. Ceny průmyslových výrobců v září meziměsíčně stagnovaly. Růst 
cen v odvětvích podílejících se na zpracování ropy byl kompenzován poklesem cen 
v ostatních odvětvích zejména v průmyslu potravinářském a tabákovém a ve výrobě skla, 
keramiky a porcelánu a stavebních hmot. Meziročně vzrostla hladina cen průmyslových 
výrobců o 1,2 %. Ceny stavebních prací v září meziměsíčně vzrostly o 0,2 %, meziroční 
přírůstek cen stavebních prací poklesl ze srpnových 3,9 % na zářijových 3,7 %. Ceny tržních 
služeb poklesly v září meziměsíčně o 0,4 % a meziročně se snížily o 16,8 %. Meziroční 
pokles cen zemědělských výrobců se v září snížil na 15,8 %, v srpnu činil pokles 17,4 %.  
 
 
Měnový vývoj  
 
V září 1999 byl přerušen dosavadní trend klesajících meziročních přírůstků peněžní zásoby. 
Podle předběžných údajů došlo k mírnému zvýšení meziročního tempa růstu peněžní zásoby 
ze srpnových 7,1 % na 7,3 %. Trvale vysokou úroveň si udržují meziroční tempa růstu 
peněžního agregátu M1. Příčinou tohoto vývoje je pokles úrokové atraktivity termínových 
vkladů. Nadále se udržuje předstih nominálního tempa růstu M2 před HDP, i když  
ve 3. čtvrtletí se oproti prvnímu pololetí velikost této mezery zúžila.  
Ve 4. čtvrtletí očekáváme mírné zvýšení tempa růstu agregátu M2 z důvodu přílivu kapitálu 
ze zahraničí a deficitního hospodaření státního rozpočtu. Ke konci roku 1999 by se  meziroční 
růst peněžní zásoby měl pohybovat v intervalu 7,5 až 9,5 %. Meziroční přírůstek peněžní 
zásoby ke konci roku 2000 odhadujeme v současnosti na 9 až 13 % (provádíme korekci 
předcházejícího odhadu  8 až 10 %). Změna predikce peněžní zásoby na rok 2000 je 
důsledkem především očekávaného vyššího přílivu zahraničního kapitálu. Postupné 
zvyšování meziročních přírůstků peněžní zásoby by mělo vést k opětovnému prohlubování 
mezery mezi vývojem M2 a HDP. 
 
Úrokové sazby na peněžním trhu po přechodném mírném růstu v průběhu září, zejména  
u delších splatností, začaly opět postupně klesat. Tento pokles byl patrný u všech typů 
instrumentů a splatností. Pozitivní sklon výnosové křivky se na konci první dekády října snížil 
oproti konci září o cca 0,2 procentního bodu. Úrokový diferenciál PRIBID/CZK – LIBOR/ 
EUR  koncem září se pohyboval u všech splatností kolem 3,2 procentního bodu, vůči USD se 
pohyboval v rozmezí 0,2 – 0,6 procentního bodu. V první polovině října, v důsledku poklesu 
sazeb na domácím peněžním trhu o cca 0,3  procentního bodu, se pravděpodobně dále snížil. 
Klientské úrokové sazby pokračovaly v srpnu v poklesu. Sazby z nově poskytnutých úvěrů se 
snížily na 8 % (z červencových 8,6 %). Od počátku roku činil pokles sazeb z úvěrů cca  
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4 procentní body. Sazby z termínovaných vkladů poklesly o 0,1 procentního bodu na 5,0 %. 
Pokles od počátku roku představoval 3,7 procentního bodu. 
 
Hospodaření státního rozpočtu skončilo ke konci září deficitem ve výši 8,6 mld. korun, 
přičemž oproti konci srpna došlo k mírnému prohloubení deficitu o cca 3 mld. korun. 
Příjmová strana rozpočtu je ovlivňována příznivým vývojem nepřímých daní (DPH  
a spotřební daně) souvisejícím s oživováním domácí poptávky. Nepříznivý vývoj naproti 
tomu vykazuje výběr pojistného na sociální zabezpečení (výpadek cca 15 mld. korun) a výběr 
daně z příjmu fyzických osob (výpadek 3 – 4 mld. korun). Na výdajové straně rozpočtu je ve 
3. čtvrtletí patrné zvyšování investičních výdajů, což přispívá spolu s růstem mandatorních 
výdajů k urychlování meziročního růstu výdajů v posledních měsících. Za tři čtvrtletí 
představoval meziroční růst výdajů 6 %. 
Deficit státního rozpočtu ke konci roku je v současnosti očekáván ve výši 40 mld. korun. 
 
Kurz koruny pokračoval na počátku října v trendu mírné apreciace z druhé poloviny září až 
k hodnotám 35,5 až 35,6 CZK/EUR. Po intervencích ČNB oslabil cca o 1 korunu na 36,6 
CZK/EUR. K dalšímu oslabení kurzu na úroveň cca 37,0 CZK/EUR došlo na základě 
slovních intervencí představitelů ČNB a v souvislosti se signály o zvyšující se politické 
nestabilitě v ČR. 
 
Měnový vývoj signalizuje možné zvýšení inflačních tlaků v ekonomice v roce 2000.    
 
 
Poptávka a nabídka v ekonomice 
 
Podle dílčích indikátorů charakterizujících vývoj domácí poptávky lze ve 3. čtvrtletí 1999  
očekávat mírný růst soukromé spotřeby.  Z nových statistických údajů od poslední (9.) 
situační zprávy signalizují růst soukromé spotřeby  
- meziroční růst maloobchodních prodejů v srpnu o 3,6 %,  
- růst prodejů osobních automobilů v srpnu a v září, který vedl k tomu, že meziroční pokles 

prodejů se změnil v růst, který dosáhl za 3. čtvrtletí 1,9 %, 
Prostor pro udržení mírného tempa meziročního růstu spotřeby domácností potvrzuje  
i odhadovaný vývoj reálných příjmů ve třetím čtvrtletí. Na straně agregátní nabídky je patrné 
další zmírňování poklesu. Zvláště patrný je tento vývoj u průmyslové výroby. V srpnu 
meziročně vzrostla o 1,5 %, po očištění o vyšší počet pracovních dní klesla o 0,5 %. Tržby 
z průmyslové činnosti vzrostly v srpnu meziročně o 3,2 %. Oproti tomu ve stavebnictví není 
změna dosavadního trendu patrná. V posledních měsících se poklesy pohybují kolem 6 až  
7 %. V srpnu stavební výroba meziročně klesla o 5,2 %, po očištění o vyšší počet pracovních 
dní o 6,4 %. Zlepšující se trend je patrný  v oblasti služeb. Statistické údaje signalizují růst 
tržeb v odvětví dopravy a spojů a rovněž v odvětví zpracování dat (meziroční růst v srpnu 
v dopravě o 3,5 %, za 1 až 8 měsíc pokles o 0,9 %; ve spojích o 10,9 % ve srovnání s růstem 
o 6,7 % za prvních 8 měsíců). Příznivý vývoj obchodní bilance v běžných cenách v červenci 
až září 1999 (který představuje meziroční zlepšení o 3 až 4 mld. korun ve srovnání se stejným 
obdobím roku 1998) umožňuje s určitou pravděpodobností očekávat i meziroční zlepšení 
čistého vývozu. Tento předpoklad potvrzuje i vykázané meziroční zhoršení směných relací za 
červenec 1999.  
Oproti předcházející situační zprávě (ani oproti 7. situační zprávě) nedochází k významnějším 
změnám v predikci domácí a agregátní poptávky. Předpokládaný meziroční pokles reálného 
HDP v roce 1999 je proti 9. situační zprávě mírně nižší vlivem očekávaného mírného zlepšení 
netto vývozu (o cca 3 mld. korun ve s.c.) ve srovnání s předcházející predikcí. V roce 1999 
předpokládáme pokles HDP ve s.c. o 0,4 % (přecházející situační zpráva –0,6 %). Predikce na 
rok 2000 zůstává beze změny, očekáváme mírný růst reálného HDP o 0,7 %. 
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Z dílčích ukazatelů o mzdovém vývoji v průmyslu a stavebnictví je patrné přetrvávání 
poměrně vysokých temp růstu průměrné nominální mzdy i reálné mzdy. V srpnu vzrostla 
průměrná nominální mzda v průmyslu o 9,2 % reálná o 7,7 %, ve stavebnictví vzrostla 
nominální mzda o 7,5 % a reálná o 6 %. Produktivita práce vzrostla v průmyslu v  srpnu 
meziročně o 7,9 %, od počátku  roku však klesla o 0,9 %. Ve stavebnictví produktivita práce 
vzrostla v  srpnu meziročně o 1,4 %, od počátku roku klesla o 3,3 %.  
Predikci většiny nominálních i reálných indikátorů trhu práce pro rok 1999 výrazněji 
neměníme. Mírně zvyšujeme (na základě posledních statistických údajů o vývoji mezd 
v průmyslu a stavebnictví v srpnu a inflace v září) predikci nominální mzdy o 0,1 procentního 
bodu na 8,0 % a reálné mzdy o 0,3 na 5,8 %.  Pro rok 2000 predikci růstu průměrné 
nominální mzdy neměníme a očekáváme její růst v intervalu 3,0 až 5,0 %. V důsledku snížení 
očekávané inflace v roce 2000 mírně zvyšujeme růst průměrné reálné mzdy a reálných 
peněžních příjmů. 
 
Míra nezaměstnanosti v září stagnovala na srpnových 9 %. Růst nezaměstnanosti  v letošním 
roce je ovlivňován zejména snižováním zaměstnanosti v průmyslu, kde došlo od počátku roku 
k poklesu počtu zaměstnanců o více než 61,3 tisíc, ve stavebnictví představoval pokles 11,2 
tisíc zaměstnanců.  
Na základě nových tendencí na trhu práce signalizovaných již v minulé situační zprávě 
(zvyšování nabídky pracovních míst a nárůst počtu lidí, kteří ukončili nezaměstnanost 
nástupem do zaměstnání) snižujeme predikci míry nezaměstnanosti ke konci roku 1999 na 9,3 
až 9,8 % (předcházející  predikce 9,5 až 10,5 %). Také pro rok 2000 snižujeme odhad míry 
nezaměstnanosti o 0,5 procentního bodu na 10,5 až 11,5 %. 
 
Vývoj obchodní bilance v posledních měsících signalizuje pokračování trendu velmi mírného 
snižování záporného salda. Obchodní bilance v září skončila přebytkem ve výši 1,1 mld. 
korun (v září 1998 přebytek 0,1 mld. korun). Ve 3. čtvrtletí představuje meziroční  zlepšení 
salda obchodní bilance  4,4 mld. korun. Tempo růstu vývozů činilo v září meziročně 11 %, 
tempo růstu dovozů 9,8 %. Po očištění o vliv meziroční mírné depreciace koruny použité pro 
přepočet hodnot vývozu a dovozu, by reálná tempa růstu vývozu představovala cca 8 %  
a dovozu cca 7 %. Při stagnaci resp. mírném poklesu průmyslové výroby v ČR signalizuje 
tento vývoj přesun užití části produkce z domácích na zahraniční trhy.  
Dosavadní vývoj naznačuje, že v letošním roce bude dosažen nižší deficit obchodní bilance 
než v loňském roce a pravděpodobně bude i nižší ve srovnání s našimi predikcemi.  Oproti  
predikci deficitu obchodní bilance v roce 1999 ve výši cca 70 mld. korun  lze v současnosti 
očekávat deficit až o 10 mld. korun nižší (deficit obchodní bilance v roce 1998 činil 78,6 mld. 
korun). 
 
Pokračující mírný růst maloobchodních prodejů a růst zahraniční poptávky signalizují 
mírná rizika poptávkových inflačních tlaků. Na druhé straně jsou však patrné signály o 
oživování nabídky. Predikované zvýšení reálných příjmů v roce 2000 je pouze technickou 
záležitostí vyplývající ze snížení prognózy inflace. 
 
 
Vnější prostředí 
 
Cca 7 měsíční růst cen surovin a potravin na světových trzích se zastavil. Je obtížné říci, zda 
zastavení cenového růstu představuje jen dočasnou epizodu nebo dlouhodobější tendenci. 
Návrat cen surovin  na  úroveň před propuknutím krize v rozvíjejících se zemích se s 
výjimkou ropy dosud neuskutečnil. 
 
Cenový vývoj v ČR bude ovlivňován postupným promítáním růstu cen surovin na světových 
trzích z předcházejících měsíců do domácích cen. 

 iii



 
Výhled inflace 
 
Ve srovnání se současnou stagnací cen (čistá inflace činí meziročně –0,3 % a  růst CPI je 
výhradně výsledkem úprav regulovaných cen) očekáváme mírný růst inflace. Tento růst bude 
spíše důsledkem nákladových tlaků (dopady dovozních cen, růst mzdových nákladů zejména 
v roce 1999). Růst domácí poptávky by měl zůstat poměrně slabý. Přestože existuje několik 
indikátorů signalizujících riziko mírného oživení inflačních tlaků (měnový vývoj, částečně 
růst poptávky a vliv dovezené inflace) snižujeme poměrně zásadním způsobem predikci čisté 
inflace na rok 1999 i rok 2000. Meziroční index čisté inflace ke konci roku 1999 odhadujeme 
v současnosti na 0,8 – 1,6 % (v 9. SZ 1,2 % až 2,2 %). Pro rok 2000 snižujeme odhad čisté 
inflace z 2,5 až 5,5 % z 9. situační zprávy na 1,9 až 3,6 %. Důvodem je zejména dosavadní 
cenový vývoj, který vede k zásadnímu přehodnocení dosavadních inflačních rizik v oblasti 
cen potravin a rovněž vlivu dovozních cen na vývoj cen v tuzemsku. Změnu prognózy 
výrazně ovlivnilo i promítnutí referenčního scénáře kurzu koruny na rok 2000. Vzhledem 
k tomu, že ČNB změnila dosavadní politiku v kurzové oblasti a na devizovém trhu  aktivně 
vystoupila proti apreciaci koruny, je prognóza inflace zpracována alternativně pro různý 
kurzový vývoj.   
 
 
2. Makroekonomický rámec 
 
Pro 1. pololetí 1999 jsou charakteristické velmi nízké mzr. míry růstu nominálního HDP (0,70  
v 1. čtvrtletí a 3,1% ve 2. čtvrtletí (připomeňme, že v roce 1998 se tyto míry růstu pohybovaly 
v rozmezí 8 - 9%). Při makroekonomické identitě, kdy míra růstu nominálního HDP (x) se 
rovná přibližně součtu míry růstu cenové hladiny vyjádřené deflátorem HDP (p) a míry růstu 
reálného HDP (y) platilo ve 2. čtvrtletí: 3,1 = 2,8 + 0,3. Nízký růst x se projevil v nízkém 
růstu cenové hladiny a v ještě nižším růstu reálného HDP.1 Podrobnější pohled na složky užití 
x naznačuje převažující vliv konečné spotřeby domácností (meziroční růst také o 3,1%), 
nadprůměrně rostoucí konečnou spotřebu vlády (6%) a především růst tempa vývozu zboží 
(9,2%) při poklesu vývozu služeb (-11,2%) a hrubé tvorby fixního kapitálu (-5,7%), kde mzr. 
pokles trvá již od 2. čtvrtletí 1998. 
 
S velmi nízkými mírami růstu nominálního HDP kontrastují vyšší mzr. míry růstu peněžního 
agregátu M2 (8,6% v 1. čtvrtletí a 10% v 2. čtvrtletí), které jsou vyšší než v roce 1998 (kolem 
6%). Při identitě říkající, že součet míry růstu peněz (m) a jejich rychlosti oběhu (v) se rovná 
součtu míry růstu cenové hladiny (p) a míry růstu reálného HDP (y) je zřejmé, že vyšší tempo 
růstu peněz je doprovázeno klesající důchodovou rychlostí oběhu. Poptávka po penězích má 
v podmínkách české ekonomiky především transakční charakter a je poměrně silně spjata  
s vývojem HDP. Růst mezery mezi dynamikou M2 a nominálního HDP je v roce 1999 
zřetelný a pokud by přetrvával i v dalších letech, vytváření peněžního převisu v této podobě 
by představovalo inflační nebezpečí, neboť  "inflace je vždy a všude peněžním jevem".  
 
Mírné oživení úvěrové emise zaznamenané ve 3. čtvrtletí především v sektoru zahraničních 
bank  spolu s rozdílnou mírou zisku (rentabilita vlastního jmění) v podnicích pod zahraniční 
kontrolou (7,58% ve 2. čtvrtletí 1999, ale jen 2,06% v průměru pro všechny podniky) 
naznačují, že alespoň v části české ekonomiky se vytvářejí podmínky pro účinnější působení 
nástrojů měnové politiky, tak jak se prosazuje ve vyspělých tržních ekonomikách.  
 

                                                           
1 Za  18  čtvrtletí  (1995:1 - 1999:2),  kdy  jsou  k  dispozici  mzr. změny  revidovaných  dat  o HDP v 
jednotlivých čtvrtletích, platí následující vztah: x (10,4) = p (8,7) + y (1,6). 
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Rostoucí ziskovost převážné části českých podniků znamená snížení rozdílů mezi reálnou 
úrokovou sazbou a mírou zisku, i když ještě v září 1999 reálná úroková sazba 1T  
v pohledu ex post byla ve vyjádření CPI i PPI (4,9%) vyšší než průměrná rentabilita vlastního 
jmění. Vzhledem k dalšímu poklesu očekávanému v říjnu (o 0,6-0,7%) a zejména vzhledem k 
podstatně nižším hodnotám ex ante (1T PRIBOR deflovaný CPI činí 1,8% a deflovaný PPI 
činí 1,9%), které by měly být relevantní pro investiční rozhodování podniků, se konečně 
začíná vytvářet situace předpokládaná normálním fungováním tržního mechanismu. Zároveň 
vývoj úrokových sazeb naznačuje, že tržní subjekty dospěly k závěru, že inflace již dosáhla 
svého dna a nadále bude pouze růst.  
      
Fiskální politika si nadále udržuje mírně expanzivní charakter, který se začal formovat  
v průběhu 2.čtvrtletí. Saldo hospodaření státního rozpočtu vykazuje trvalý deficit, jehož 
základní příčinou je rychlejší meziroční tempo růstu výdajů než příjmů, přičemž tato 
odchylka se nadále prohlubuje. Přesto je možno konstatovat, že hospodaření státního rozpočtu 
se za 9 měsíců letošního roku vyvíjí ve srovnání se záměry schváleného rozpočtu na rok 1999 
relativně příznivě a nový odhad schodku rozpočtu ve výši 40,6 mld Kč lze na základě 
současných poznatků o vývoji ekonomiky považovat za rozumný. Problémem veřejných 
rozpočtů není ani tak uvedený deficit státního rozpočtu jako spíše potenciální pasiva plynoucí 
z angažovanosti státu při privatizaci bankovního sektoru, při vytváření nových 
mimorozpočtových fondů (bydlení a dopravy) a v souvislosti s nejistotou ohledně splacení 
dluhu Ruské federace. Kontroverzní otázkou je rovněž použití očekávaných zdrojů  
z privatizace, které by z povahy věci měly být použity na kapitálové výdaje nebo na 
neodkladné strukturální reformy.  
 
Ve vývoji reálného měnového kurzu převažuje stagnace, případně mírné zhodnocení během 
posledních měsíců. Mírné zhodnocení v průměru od počátku roku jde vzhledem k velmi 
nízkým mírám inflace na vrub nominálního zhodnocování koruny. Z hlediska vývozů se 
koruna ke konci srpna přiblížila hladině kurzu z let 1994-96.  
 
Situace na trhu práce je charakteristická: a) rostoucí mírou nezaměstnanosti (která  
k 30.9.1999 činila 9%, čímž se blíží k průměru zemí EU) a   b) snižující se mzr. mírou růstu 
nominálních mezd, především v podnikatelském sektoru (6,4% ve 2. čtvrtletí 1999), kde ještě 
v loňském roce se mzr. tempa růstu pohybovala nad 10%. Tento vývoj odpovídá původní 
mzdové Phillipsově křivce. V rozporu s ním je však mzr. vývoj reálných mezd a to jak  
v podnikatelské sféře (míra růstu 3,9% v 2. čtvrtletí 1999) tak především v celé ekonomice 
(5,5%). Důsledkem je růst reálných jednotkových mzdových nákladů v celé ekonomice (podíl 
na HDP 36,1% v 2. čtvrtletí 1999). Jde o podíl vyšší než ve 2. čtvrtletí 1998 (35,8%), i když 
nižší než ve stejném čtvrtletí 1997 (37,6%) i 1996 (36,8%). 
 
Spolehlivé údaje o podílu mezd  na HDP dávají pouze Národní účty, které v období 1992-96 
pro které jsou k dispozici, signalizují růst podílu mezd a platů z 32,3% v 1992 na 37% v 1996.  
V horizontu několika let tak docházelo k relativně rychlejšímu růstu mezd a platů nežli zisků. 
Méně přehledná  je situace pokud jde o roky 1997 a 1998, pro které Národní účty ještě nejsou 
k dispozici. Můžeme se opírat pouze o finanční statistiku  tzv. nefinančních podniků s více 
než 99 zaměstnanci. Podle této statistiky se skladba účetní přidané hodnoty (odpisy, osobní 
náklady a tzv. čistý provozní přebytek jako aproximace zisku) mění.  Jestliže podíl osobních 
nákladů (mzdy, odměny náklady na sociální zabezpečení a sociální náklady) na této přidané 
hodnotě byl v roce 1997 56,6% a v roce 1998 54,7%, pak v 2. čtvrtletí 1999 byl tento podíl 
52,2%.  Podle této statistiky ČSÚ se za sektor tzv. velkých podniků  tedy nedá potvrdit 
pokračující růst podílu mezd na přidané hodnotě. 
 
Pozitivní působení nákladových šoků (zejména  vývoj světových cen surovin a potravin) bylo 
hlavní příčinou české dezinflace v minulých čtvrtletích. Předpokládaný průměrný mzr. růst 
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dovozních cen o 7% ve 3. čtvrtletí 1999 a o 9,2% ve 4. čtvrtletí 1999 by znamenal zvrat 
minulého vývoje a spolu s přetrvávajícím růstem reálných jednotkových mzdových nákladů 
by mohl znamenat potenciální nebezpečí inflačního tlaku na nákladové straně. 
 
Můžeme učinit závěr, že v současné době se neprojevují výraznější inflační tlaky na straně 
poptávky díky nízkému tempu růstu nominálního HDP. Rychlejší tempo růstu nominálních 
peněžních zůstatků může znamenat  případnou hrozbu v delším časovém horizontu 
akumulováním zásoby peněz v ekonomice. Tato hrozba může být zesílena, pokud bude růst 
váha mimorozpočtových fondů v soustavě veřejných financí, neboť hospodaření těchto fondů 
je pod menší společenskou kontrolou. Rychlý růst reálných mezd, i když se zatím neprojevuje 
v cenách průmyslových výrobců, by mohl vést k růstu mzdově nákladového tlaku. Vnější 
prostředí generující vývoj dovozních cen, především ropy, může znamenat nákladový tlak v 
nejbližších čtvrtletích s tím, že postupně bude slábnout. 
 
 
 
 
3. Prognózy ČNB a jejich změny oproti 9. a 7. SZ 
 
                                                              Aktuální predikce                    9.SZ                      7. SZ 
 
 
Čistá inflace (12/1999)                         0,8 – 1,6 %                   1,2 – 2,2 %            1,3 – 2,3 % 
Čistá inflace (12/2000)                           ,9 – 3,6 %                    2,5 – 5,5 %           2,5 – 5,5 % 
CPI (12/1999)                                       2,0 – 2,6 %                    2,3 – 3,0 %           2,4 – 3,1 % 
CPI (12/2000)                                       3,4 – 4,7 %                    3,9 – 6,1 %           3,8 – 5,9 % 
HDP (1999)                                   -1,4 až + 0,6 %            -1,6 až + 0,4 %         -1,5 až +0,5 % 
HDP (2000)                                    -0,3 až + 1,7 %            -0,3 až + 1,7 %        -0,2 až + 1,8 %      
Nezaměstnanost (12/1999)                  9,3 – 9,8 %                 9,5 až 10,5 %          9,5 – 10,0 % 
Nezaměstnanost (12/ 2000)              10,5-11,5 %                  11,0 – 12,0 %        11,0 – 12,0 % 
Průměrná nominální mzda (1999)              8,0 %                               7,9 %                     8,1 % 
Průměrná nominální mzda (2000)      3,0 – 5,0 %                    3,0 – 5,0 % 
Průměrná reálná mzda (1999)                     5,8 %                                5,5 %                     5,7 % 
Průměrná reálná mzda (2000)                  -1,3 až + 1,6 %               -1,9 až + 1,7 %    
Peněžní příjmy domácností reálné (1999)    3,4 %                              4,0 %                     3,6 % 
Peněžní příjmy domácností reálné (2000)         1,8  %                              1,2 % 
M2 referenční scénář (12/1999)             7,5 – 9,5 %                   7,5 – 9,5 %         10,0 – 12,0 %    
M2 referenční scénář (12/2000)           11,0 – 14,0 %                 8,0 – 10,0 %         8,0 – 10,0 % 
BÚ/HDP v b.c. (1999)                        - 1,0 až – 2,0 %              -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 %   - 2,0 až –3,0 % 
 
 
Důvody změny prognóz čisté inflace na rok 1999 a rok 2000 jsou uvedeny v závěru kapitoly 
1. Nižší pokles indexu CPI, než by odpovídalo snížení predikce čisté inflace, je důsledkem 
nových informací o úpravách regulovaných cen. Příznivější predikce vývoje HDP v letošním 
roce je odrazem dosavadního mírně příznivějšího vývoje obchodní bilance ve srovnání 
s našimi prognózami. Snížení predikce růstu nezaměstnanosti vychází z dosavadního mírně 
příznivějšího vývoje oproti našim očekáváním a signálů z trhu práce o vzniku nových 
pracovních míst.  Pokles očekávaných reálných peněžních příjmů domácností v roce 1999 je 
způsoben změnou predikce ostatních příjmů na základě jejich odchylného vývoje v 1. pololetí 
ve srovnání s naší prognózou. Zvýšení predikce přírůstku reálných peněžních příjmů 
domácností v roce 2000 vyplývá ze snížení prognózy inflace na rok 2000.   
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II. Faktory inflace 
 
1. Měnový vývoj 
 
1.1 Peníze a úvěry  
 
Aktuální vývoj peněžních agregátů M2 a L 
 
Po postupném poklesu meziročních přírůstků peněžních agregátů M2 a L od dubna do srpna 
1999 došlo v září, podle předběžných údajů,  k zastavení tohoto trendu a meziroční přírůstky 
u obou těchto agregátů se mírně zvýšily na shodnou úroveň 7,3 %. Toto zvýšení se zatím 
neopírá o meziměsíční zvýšení absolutního objemu peněžních agregátů M2 a L. Přes jeho 
zářijový pokles však předpokládáme, že dojde k určitému zvýšení dynamiky peněžních 
agregátů, a to jak v absolutním objemu, tak i v rostoucích meziročních přírůstcích (podrobněji  
dále v části „Predikce vývoje peněžní zásoby ke konci r. 1999 a 2000“). 
 
Vývoj peněžních agregátů M2 a L 
(údaje za 9/99 jsou odhady) 
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Průměrné nominální i reálné přírůstky peněžních agregátů M2 a L za devět měsíců r. 1999 
byly nad úrovní stejného období r. 1998. U  peněžního agregátu M2 činil průměrný nominální 
přírůstek M2 za toto období v r. 1999 9,1 % (v r. 1998 7 %) a reálný 6,7 % (v r. 1998   
–4,3 %).  Průměrný nominální přírůstek peněžního agregátu L za devět měsíců činil rovněž 
9,1 % (v r. 1998 8,6 %) a reálný 6,8 % (v r. 1998 –2,9 %). Trvale vysokých přírůstků 
dosahuje i peněžní agregát Ml, pro jehož kvantifikaci za září však nejsou zatím údaje. 
 
Nominální dynamika peněžní zásoby i nadále předstihuje dynamiku nominálního HDP. 
V uplynulých dvou čtvrtletích se sice mezera mezi oběma veličinami postupně zmenšovala, 
zůstává však nadále na poměrně vysoké úrovni a vzhledem k předpokládanému vzestupu 
peněžní zásoby počítáme v budoucnosti s jejím zvětšením.  
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Vývoj mezery mezi nominální dynamikou peněžní zásoby a HDP 
 
                      
                                                    IV/98      I/99    II/99    III/99x/    IV/99xx/    IV/2000xx/ 

 
Mezera nominální M2-HDP         -1,5        9,2       6,1        4,2          5,1             7,2 
Nominální M2                                5,2        9,9       9,2        7,3          8,5           11,0xxx/    

Nominální HDP                              6,7        0,7       3,1        3,1          3,4            3,8   
       
 
x/  M2 = skutečnost, HDP = odhad odboru 413 
xx/ M2 = odhad odboru 412, HDP = odhad odboru 413 
xxx/ střed predikčního intervalu 9 – 13 % 
 
Vývoj M2 i HDP v prvním pololetí 1999, kdy jsou již známy konečné údaje za obě veličiny, 
potvrdil úvahu ze 7. situační zprávy, že vzhledem k nízké úrovni produktu, na které se 
nacházel na počátku roku a která byla pravděpodobně hluboce pod úrovní potenciálního 
produktu ČR, budou vyšší přírůstky M2 působit spíše na vývoj HDP než vývoj inflace.  
Ve druhém čtvrtletí 1999 došlo skutečně k oživení ekonomiky. Vzhledem k tomu, že však 
bylo pouze mírné a HDP pravděpodobně i nadále zůstává pod svým potenciálem, tendence 
k působení peněžní zásoby na vývoj HDP by měla i nadále přetrvávat.  
 
Aktuální vývoj peněžního agregátu M1 
 
Na rozdíl od peněžních agregátů M2 a L, které se dlouhodobě vyvíjejí shodně, je vývoj  
peněžního agregátu M1 dlouhodobě odlišný. 
 
Vývoj peněžních agregátů M1 a M2 
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Peněžní agregát M1 si i nadále udržuje vysoké přírůstky, což znamená, že vkladatelé, a to 
domácnosti i podniky nadále preferují držbu vysoce likvidních prostředků, tj. oběživa   
a netermínovaných vkladů. V červenci a v srpnu 1999 sice tempo růstu oběživa sezónně 
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zvolnilo a rostly více netermínované vklady, avšak od září došlo opět k výrazné akceleraci 
růstu objemu oběživa, jehož podíl na peněžní zásobě dosáhl rekordních 10,9 %.2
 
Sektorová  struktura peněžní zásoby  
 
Z hlediska sektorové struktury peněžního agregátu M2 lze pozorovat postupné snižování 
přírůstků množství peněz u domácností. Opačná tendence je zřejmá u podnikového sektoru. 
Kromě dále uvedených faktorů, které měly rozhodující vliv na vývoj množství peněz  
u sektoru domácností a podniků, je rovněž zřejmý vliv úrokových sazeb na změnu sektorové 
struktury M23. 
 
 
Sektorová struktura peněžního agregátu M2 
(údaje za 9/99 nejsou k dispozici) 
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Snižování dynamiky M2 u domácností je výsledkem dlouhodobého poklesu disponibilních 
příjmů a oživování spotřeby tohoto ekonomického sektoru. Z hlediska poklesu přírůstku 
množství peněz u sektoru domácností je zřejmý pokles především korunových vkladů, který 
odráží rovněž preferenci držby oběživa.  
                                                           
2 Pro srovnání v Rakousku činil v červenci 1999 podíl oběživa na srovnatelném peněžním agregátu M3 7,9 %. 
V České republice dosud nejnižší zaznamenaný podíl oběživa na M2 dosáhl 9,8 %. Z tohoto pohledu může být 
zřejmá určitá odlišnost z hlediska poptávky po oběživu v Rakousku a ČR. Vyšší poptávku po oběživu lze obecně 
zdůvodnit např. specifickým transformačním procesem.  
3 Je zřejmé, že v období vysokých úrokových sazeb profituje z této politiky především sektor domácností, který 
je hlavním věřitelem bank. Podnikový sektor je naopak zatížen poměrně značnými úrokovými náklady. Dochází 
tak ke transferu prostředků z podnikového sektoru do sektoru domácností (za předpokladu konstantní úrokové 
marže bank). Např. v červnu 1998, tj. před počátkem snižování úrokových sazeb, činily čisté platby podniků 
bankám (tj. saldo nákladových a výnosových úroků) cca 60 mld. Kč. Domácnosti naopak získávaly od bank 
v čistém saldu přibližně 50 mld. Kč. V srpnu 1999 obdobné údaje činily již pouze 30 mld. Kč u podniků, resp. 
20 mld. Kč u domácností. V období od června 1998 do srpna 1999 jako důsledek snižování úrokových sazeb se 
snížily náklady podniků pouze z tohoto titulu o cca 30 mld. Kč. Souběžně však poklesly výnosy pro domácnosti 
o rovněž 30 mld. Kč. 
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Vývoj korunových vkladů domácností srpen 1998 – srpen 1999 
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Podle průzkumů Sofres–Factum se zvláště ve druhém čtvrtletí výrazně zvýšil počet těch, kteří 
úspory nechávají doma. Dříve se v podobných šetřeních pohyboval stabilně počet  
respondentů spořících ve formě hotovosti pod jednou třetinou, nyní se jedná již o 41 %. 
Přitom jako důvod není uváděn fakt potřeby pohotové finanční rezervy, ale nevýhodnost  
akumulace rezerv ve formě bankovních vkladů, kde na jedné straně stojí klesající výnosnost 
bankovních produktů a úroveň poplatků v souvislosti s vedením účtu na druhé straně pak 
malé částky, které jsou domácnosti schopny reálně uspořit. Právě tyto malé částky jsou však 
v současné době úrokovou politikou bank znevýhodňovány, přičemž řada bank, především 
zahraničních, úspory v malých částkách odmítá. 
 
Vyšší přírůstky M2 v podnikové sféře i značné výkyvy v těchto přírůstcích se týkají 
především netermínovaných vkladů, termínované vklady v tomto sektoru stagnují. Vývoj 
vkladů v podnikovém sektoru je ovlivňován poptávkou nerezidentů po Kč, která se 
zprostředkovaně prostřednictvím užití těchto korunových zdrojů v privatizačním aj. procesu 
dostává do M2. Vzhledem k tomu, že poskytování korunových zdrojů nerezidentům není 
z hlediska implikací na M2 plynulé, rovněž přírůstky vkladů v podnikovém sektoru vykazují 
výkyvy.  
 
Z měnového hlediska došlo v září 1999, podle předběžných údajů, k poklesu u vkladů v cizí 
měně i v Kč. Korunové vklady v září poklesly o 2,4 mld. Kč, vklady v cizí měně se snížily  
o 6,9 mld. Kč, po očištění o kurzové vlivy o 2,5 mld. Kč. Podíl vkladů v cizí měně na 
celkovém objemu peněz v posledních měsících klesal (červenec 13,9 %, srpen 12,4 %, září 
12,0 %), především však vlivem kurzových změn. Po očištění vkladů v cizí měně o kurzové 
vlivy stagnuje na úrovni cca 11,3 %. 
 
Aktuální vývoj úvěrové emise bank 
 
V průběhu 3. čtvrtletí, především pak v měsících srpen a září, bylo zaznamenáno určité mírné 
oživení úvěrové emise. Toto oživení je zřejmé především v sektoru zahraničních bank. 
Vzhledem k běžným výkyvům v úvěrové emisi však tento vývoj zatím nepokládáme za 
počátek trendu. Z tohoto pohledu i nadále hodnotíme úvěrovou emisi jako relativně nízkou, 
nereagující výrazněji na dosud provedené snižování úrokových sazeb.  
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Úvěrová emise (na tzv. očištěném základě) koncem srpna byla i nadále přibližně na úrovni 
konce minulého roku, tzn. že za osm měsíců nebyl zaznamenán žádný přírůstek úvěrů. V září 
na základě předběžných údajů lze očekávat přírůstek úvěrové emise ve výši cca 10 mld. Kč, 
značná část tohoto přírůstku je však dána sezónností. Vývoj úvěrové emise v posledních třech 
měsících je zřejmý z následujícího grafu. 
 
 
Vývoj meziměsíčních přírůstků očištěných korunových a devizových úvěrů 
(údaje za 9/99 jsou předběžné) 
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Oživování úvěrové emise v srpnu a září je zřejmé z vývoje přírůstků sezónně očištěných 
celkových úvěrů.  
 

        

Vývoj přírůstků sezónně očištěných celkových úvěrů (%)
(údaje za 9/99 jsou předběžné)

 1 měsíc  3 měsíce  6 měsíců rok

 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

 září 99 1.0 1.7 1.4 -1.8

Přírůstek úvěrů za poslední

 
 
 
Pro aktuální vývoj úvěrové emise je rovněž charakteristická substituce úvěrů v cizí měně za 
úvěry v Kč. Tento vývoj může souviset s celkovým poklesem úrokových sazeb a tím i vyšší 
atraktivitou úvěrů v Kč, které na rozdíl od úvěrů v cizí měně nezahrnují kurzové riziko. 
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Významnou složkou v dynamice korunové úvěrové emise se stávají spotřebitelské úvěry, 
které od května do konce srpna 1999 vzrostly cca o 8 mld. Kč a investiční úvěry, které 
vzrostly o 7 mld. Kč4, při současném poklesu úvěrů provozních. Z časového hlediska se 
struktura úvěrů v srpnu (poslední dostupné údaje) příliš nezměnila. Na krátkodobé úvěry 
připadalo 38,9 % všech úvěrů, na střednědobé 22,4 %, na dlouhodobé 36,5 %. Vývoj 
spotřebitelských a investičních úvěrů by tak naznačoval souvislost s postupným oživováním 
nejen spotřebitelské domácí poptávky, ale rovněž i investiční poptávky.  
 
Predikce vývoje peněžní zásoby ke konci roku 1999 a 2000 
 
Predikce vývoje peněžní zásoby ke konci roku 1999 a na rok 2000 vychází ze tří 
metod: expertního odhadu, modelového propočtu a odhadu poptávky po penězích na základě 
kvantitativní rovnice směny. 
 
Expertní predikce je založena na zohlednění vlivu vnějšího sektoru, vládního sektoru  
a úvěrové emise bank na celkovou peněžní nabídku. Dominantní vliv na peněžní nabídku by 
měl mít především očekávaný příliv nedluhového kapitálu a deficitní hospodaření veřejných 
rozpočtů. V oblasti úvěrové emise je v roce 2000 vzhledem k náznakům ekonomického 
oživení a dokončení privatizace KB a ČS uvažováno s mírným nárůstem, ten však i nadále 
nebude z hlediska měnového vývoje dominantní (přírůstek úvěrů v roce 1999 12 mld. Kč, 
v roce 2000 cca 35 mld. Kč – predikovány jsou tzv. očištěné přírůstky úvěrové emise,  
tj. úvěrová emise reálně ovlivňující množství peněz v ekonomice).  
 
Vyjdeme-li z predikce platební bilance, očekávaného vývoje veřejných financí a předpokladů  
o vývoji úvěrové emise, pak přírůstek peněžní zásoby koncem roku 1999 a 2000 by měl 
dosáhnout 8,5 %, resp. 10,7 %. Vzhledem k posunu rozhodující části přílivu kapitálu z roku 
1999 do roku 2000  je na rozdíl od 7. SZ uvažováno v roce 2000 s vyšším přírůstkem M2 než 
v roce 1999.  
 
Modelová predikce vývoje peněžní zásoby je založena na základě využití Box-Jenkinsovy 
metodologie a exponenciálním vyrovnávání podle tzv. Holt-Wintersovy metody. 
 
Pro r. 1999 výsledky ekonometrických predikcí předpokládají přírůstek peněžní zásoby  
v rozpětí 6,5 – 8,5 %, což můžeme pokládat za dolní možnou hranici předpokládaného 
budoucího vývoje, neboť modely mají autoregresivní charakter a zohledňují nízké přírůstky 
peněžní zásoby posledních dvou let. Pro rok 2000 předpokládají modely přírůstek peněžní 
zásoby v rozpětí 4,8 – 8,1 %. Tuto prognózu však považujeme za nereálnou, neboť příliš 
zohledňuje vývoj v letech 1998 až 1999, který však pro r. 2000 nebude pravděpodobně 
relevantní. 
 
Predikce M2 na základě odhadu poptávky po penězích dle kvantitativní rovnice směny 
vychází z předpokladů odboru 413 o vývoji HDP a CPI v letech 1999 a 2000. Jako obtížné se 
standardně jeví určení předpokladu o vývoji rychlosti obratu peněz. Vzhledem 
k dlouhodobému trendu k poklesu rychlosti obratu peněz (s výjimkou roku 1998) očekáváme 
další pokles rychlosti obratu. V roce 1999 by pokles rychlosti obratu peněz mohl dosáhnout 
cca 4 % a v příštím roce by se mohl dokonce ještě dále prohloubit. Jako hlavní důvod vidíme 
značný příliv kapitálu ze zahraničí, který obdobně jako v letech 1994 - 1995 vedl k poklesu 
rychlosti obratu peněz. Pro rok 2000 tak předpokládáme pokles rychlosti obratu peněz o cca  
5 %.          
                                                           
4 Na rozdíl od spotřebitelských úvěrů je nárůst koncentrován pouze do jednoho měsíce (srpen). 
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Vyjdeme-li z předpokladů odboru 413 ohledně reálného HDP (+1,4 %) a CPI (+2,3 %) pro 
poslední čtvrtletí (HDP), resp. prosinec (CPI) v r. 1999 a předpokladu odboru 412 o vývoji 
obratu peněz pro tento rok (snížení o 4 %), dostaneme na základě výše uvedené rovnice 
přírůstek M2 8 %. Na základě obdobného postupu pro r. 2000  při předpokladech reálného 
HDP (+1,4 % ), CPI (+4,1 %) a snížení rychlosti obratu peněz (–5 %) dostaneme přírůstek 
M2 pro tento rok 11,1 %.   
 
Za relevantní pro zpřesnění predikce vývoje M2 ke konci roku 1999 pokládáme všechny tři 
výše uvedené metody, s důrazem především na expertní přístup. Tato predikce naznačuje, že 
přírůstek M2 by ke konci roku měl dosáhnout cca 8,5 %. Vzhledem k přirozené fluktuaci 
peněžní zásoby v řádu cca 2 p. b. považujeme tuto predikci za střed intervalu 7,5 – 9,5 %. 
 
Pro predikci vývoje M2 v roce 2000 je relevantní především expertní přístup a odhad 
přírůstku množství peněz na základě odhadu poptávky po penězích. Modelový přístup 
vzhledem k silnému vlivu dosavadního vývoje na budoucí vývoj byl zavržen. Přírůstek 
peněžní zásoby by se měl v roce 2000 zvýšit a lze očekávat, že dosáhne úrovně 9 – 13 %.  
Za důležitý považujeme především trend k nárůstu množství peněz v ekonomice. Samotný 
rozsah přírůstku je spíše orientační, protože jeho výsledná výše bude záviset nejen na 
konečném objemu přílivu kapitálu ze zahraničí, ale i způsobu jeho užití.  
 
 
1.2  Úrokové sazby a akciový trh 
 
Úrokové sazby 
 
V září byl vývoj na peněžním trhu charakterizován dalším poklesem krátkodobých úrokových 
sazeb v důsledku snížení základních úrokových sazeb ČNB. Úrokové sazby s delší splatností 
spíše rostly. Trh totiž považoval snížení klíčových úrokových sazeb ČNB jako poslední na 
delší dobu. Na kapitálovém trhu došlo k zastavení dlouhodobého klesajícího trendu a sazby 
zde vzrostly v podstatě po celé křivce, především v souvislosti s očekávaným vývojem 
ekonomiky, mírným oživováním cenového nárůstu a rovněž pravděpodobným zvyšováním 
7sazeb na hlavních světových trzích. 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 %. K dalšímu snížení repo sazby došlo s účinností od 5. 10. (o 0,25 procentních bodů na 
5,75 %). Po této úpravě a po zveřejnění nízké hodnoty inflace za září úrokové sazby na všech 
segmentech reagovaly poklesem a zároveň pozitivní sklony výnosových křivek získaly méně 
strmý sklon.  
 
Na základě měření inflačních očekávání finančních trhů je i nadále očekáván mírný nárůst 
sazeb v budoucím období. V ročním horizontu se očekává zvýšení 1T PRIBOR  
o 0,4 procentních bodů (v porovnání s aktuální situací) na 6,2 %, 1R PRIBOR  
o 0,5 procentních bodů na 6,8 %. Tomu odpovídají i implikované forwardové křivky (viz 
příloha č. 12). Za důvody pro toto zvýšení jsou označovány vyšší ceny, deficitní hospodaření 
státního rozpočtu, politické problémy a celosvětový trend zvyšování úrokových sazeb. 
V případě očekávané budoucí inflace v ročním horizontu se odhady v posledních třech 
měsících udržují okolo 4 % u CPI, 2,6 % u čisté inflace. Důvody zůstávají stejné: 
pravděpodobné dosažení dna desinflačního trendu, silný kurz koruny v souvislosti s přílivem 
zahraničního kapitálu a mírné oživení poptávky. Stále platí, že odhady tuzemských analytiků 
ohledně úrokových sazeb i inflace se pohybují na vyšší hladině než u zahraničních analytiků.  
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Z údajů o vývoji CPI a čisté inflace v ročním horizontu je zřejmé výrazné sblížení očekávané 
inflace dle ČNB a finančních trhů. 
 
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
 10/99 3.9 4.1 2.5 2.6 6.2 6.8  

 
 
V průběhu září došlo k zastavení klesajícího trendu sazeb PRIBOR. Pouze na krátkém konci 
(do splatnosti 2M) se sazby ještě dále snížily, to však mělo jednoznačnou souvislost se 
snížením repo sazby ze strany ČNB. U ostatních maturit došlo naopak k růstu sazeb, což bylo 
způsobeno přesvědčením trhu, že v důsledku vývoje ekonomiky bylo provedené snížení sazeb 
již na delší dobu poslední, k čemuž rovněž přispěla prohlášení představitelů ČNB v tomto 
směru. Nadále se tak sazby budou zřejmě odrážet od vývoje makroekonomických ukazatelů, 
které při absenci očekávání snižování sazeb budou hrát dominantní roli v názoru trhu na jejich 
hladinu. V důsledku uvedeného vývoje se zvýšil pozitivní sklon křivky; průměrný spread  
1R – 1T činil v září 0,60 procentních bodů, což je nejvyšší letošní hodnota. Po dalším snížení 
repo sazby (5. 10. na 5,75 %) a po zveřejnění nečekaně nízké inflace za září delší sazby opět 
klesly, takže spread 1R – 1T činil k 18. 10. +0,54 procentních bodů.  
 
U sazeb FRA došlo v září k poměrně velkému nárůstu, což odpovídalo přesvědčení trhu, že  
k jejich dalšímu snižování již docházet nebude a v závislosti na vývoji ekonomiky není 
vyloučeno i jejich zvýšení. Průměrná hladina sazeb FRA však zůstala téměř nezměněna. 
  
Vývoj krátkodobých sazeb
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Reálná úroková sazba 1T PRIBOR z pohledu ex-post ve vyjádření CPI i PPI dosáhla v září 
4,9 %. V říjnu je indikován další pokles cca o 0,6 – 0,7 procentního bodu, v obou případech 
se jedná o nejnižší letošní hodnoty. Z pohledu ex-ante dosahuje sazba 1T PRIBOR deflovaná 
CPI 1,8 %, deflovaná PPI 1,9 %. 
 
Na trhu krátkodobých dluhopisů se v září konaly 3 primární aukce SPP se splatností 3M,  6M  
a 1R. Hrubé výnosy při přetrvávajících převisech poptávky činily 6,16 %,  6,43 % a 6,43 %. 
V měsíci říjnu došlo ke dvěma emisím SPP se splatností 6M, jejichž hrubý výnos činil 6,47 % 
a 6,07 %. Průměrná hladina výnosové křivky SPP v září poklesla u všech splatností, pro 
splatnosti 2M - 12M se pohybovala v pásmu 6,61 - 6,64 %. Křivka má negativní tvar v úseku 
do 3M, dlouhý konec je mírně rostoucí. 

 
Úrokový diferenciál dále klesal pouze v nejkratších splatnostech v reakci na provedené 
snížení repo sazby. U delších splatností se projevil vliv růstu sazeb na tuzemském 
mezibankovním trhu. V zahraničí byly úrokové sazby zvýšeny pouze ve Velké Británii dne  
8. 9. (o 0,25 procentních bodů na 5,25 %), v EU i USA k tomu i přes spekulace nedošlo. 
Nízký úrokový diferenciál se v omezeném přílivu kapitálu neprojevuje, vývoj na trhu je 
určován především přímými investicemi a transformací devizových úvěrů na korunové ze 
strany domácích subjektů. Úrokový diferenciál PRIBID/CZK – LIBOR/EUR na konci září 
činil 3,2 procentního bodu téměř u všech splatností. Hodnoty úrokového diferenciálu 
PRIBID/CZK – LIBOR/USD se pohybovaly v rozmezí 0,2 - 0,6 procentního bodu. 
 
Na trhu sazeb IRS se zastavil dlouhodobý trend poklesu sazeb a sazby naopak rostly. Příčinou 
byl především očekávaný vývoj ekonomiky, kde trh dospěl k závěru, že inflace již dosáhla 
svého dna a nadále bude již pouze růst. Rovněž se zde projevila souvislost s vývojem na 
světových trzích, kde se očekává zvyšování sazeb, především pak v USA a Eurozóně.  
V důsledku toho došlo v podstatě k rovnoměrnému posunu po celém spektru maturit a celá 
křivka se posunula výrazně nahoru. Kratší konec výnosové křivky zůstal pozitivní, delší 
konec je prakticky plochý. Průměrný spread 5R - 1R činil v září +0,73 procentního bodu, 
spread 10R - 1R +0,76 procentního bodu. Na počátku října však sazby opět začaly klesat 
v reakci na snížení repo sazby (až o 0,5 procentního bodu ve srovnání s koncem září). 
 
Vývoj dlouhodobých sazeb
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Na trhu dluhopisů převažovala v září díky zveřejněným příznivým výsledkům HDP  
a zahraničního obchodu mírně pesimistická nálada, protože nebyl očekáván další pokles 
úrokových sazeb spojený s růstem cen dluhopisů. Dočasné cenové růsty v některých dnech 
byly většinou způsobeny prohlášeními vládních činitelů o další možnosti snižování úrokových 
sazeb, neměly však trvalejší dopad na klesající trend. Lze očekávat vliv diskusí o státním 
rozpočtu na volatilitu výnosů dluhopisů. V závěru měsíce září bylo významným faktorem  
i posilování domácí měny, na trhu podnikových dluhopisů pak i informace šířené o stavu 
Komerční banky, které se projevily v poklesu cen všech jejích a následně i ostatních 
dluhopisů. Celkově (po červencovém a srpnovém poklesu) zaznamenala v září výnosová 
křivka SD růst výnosů u delších splatností o 0,2 procentních bodů, její tvar je pozitivní se 
spreadem 4R - 1R + 0,9 procentního bodu.  
 
Na začátku října, kdy ČNB snížila repo sazbu a zároveň intervenovala na devizovém trhu, 
ceny dluhopisů klesly jen mírně. Významnějším faktorem bylo zveřejnění neočekávaného 
meziměsíčního poklesu CPI, které výrazně zvedlo jejich ceny a na trhu začala panovat 
optimističtější atmosféra. Celkově lze dluhopisový trh charakterizovat velkou poptávkou po 
kvalitních dluhových instrumentech, která převyšuje existující nabídku. Na primárním trhu 
v září (po 3 měsících) byly emitovány 3 emise korporátních dluhopisů v celkovém objemu  
11 mld. Kč. Rovněž proběhly dvě emise eurobondů v objemu 1,5 mld. Kč. Objem 
emitovaných nesplacených eurobondů na začátku října činil 56,6 mld. Kč.  
 

Klientské sazby pokračují v sestupné tendenci. Sazby z nových úvěrů klesly v srpnu na 8,0 %, 
tj. od počátku roku 1999 téměř o 4 procentní body. Podobně se snižovaly také depozitní 
úrokové sazby, v případě sazeb z termínovaných vkladů došlo k poklesu o 3,7 procentního 
bodu na 5,0 %. Zpomalující se tempo poklesu úvěrových sazeb je patrné i z vývoje 
referenčních sazeb. Ty se již delší dobu téměř nemění. Reálné úrokové sazby po přechodném 
nárůstu na počátku roku také začaly klesat. Vzhledem k úrovni cenových indexů se rychleji 
snižují hodnoty reálných sazeb deflované PPI. Úrokové sazby z nově poskytovaných úvěrů ve 
vyjádření CPI (ex-post přístup) dosáhly v srpnu 6,5 %, ve vyjádření PPI 6,7 %. Obdobný 
vývoj je patrný i z přístupu ex-ante, u kterého je však obtížné porovnání vzhledem ke 
krátkosti časových řad. Reálné sazby z termínovaných vkladů ve vyjádření CPI se v roce 
1999 pohybují mezi 3 - 4 %, v tomto případě se jedná o historicky nejvyšší hodnoty. I přesto 
dochází k růstu oběživa. Důvodem je pravděpodobně skutečnost, že obyvatelstvo vnímá 
především úroveň nominálních sazeb.   
 

Vývoj referenčních sazeb u vybraných bank v %

Banka Název  sazby 1998 1999
1.10. 1. 7. 1.8. 1.9. 1.10.

Česká spořitelna Základní sazba 14.00 9.40 9.40 9.40 9.40
ČSOB Prime rate 13.50 8.15 8.15 8.15 8.15
IPB Bazická sazba 16.90 14.00 13.90 13.90 13.90
Komerční banka Referenční sazba 13.50 9.00 8.90 8.70 8.40  
 

Akciový trh 
 
Vývoj akciového trhu v uplynulých třech měsících je charakterizován poměrně nízkou 
cenovou volatilitou. Hlavní index PX 50 se pohyboval přibližně kolem hodnoty 500 bodů  
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a bez zjevného trendu k nárůstu či poklesu. Detailnější pohled na vývoj akciového trhu  
v České republice dokládá, že je ovlivněn hlavně zahraničními impulsy. Je silně korigován 
západoevropskými trhy, kde se očekává růst sazeb, podobně jako v USA. Z domácích událostí 
akciový trh, spíše krátkodobě, reaguje zejména na vyhlašované makroekonomické ukazatele, 
oznámení o změnách úrokových sazeb a zprávy týkající se privatizace významných 
společností. Rok po cenovém propadu indexu PX 50 způsobeném ruskou finanční krizí, který 
vyvrcholil 8. října 1998, a kdy se ocitl na dosavadním minimu 316 bodů, tak index prakticky 
smazal všechny ztráty. Za posledních 12 měsíců oproti 8. říjnu 1998 vzrostl index PX 50 
o více než 58 %.  
 
Akciový trh v září byl poměrně málo volatilní, přesto ceny akcií, měřeno indexem PX 50, 
poklesly celkově o 5,5 bodů (-1 %). Ve srovnání se světovými trhy byl tento pokles pouze 
mírný. Krátké oživení na burze nastalo v druhé polovině měsíce po oznámení údajů o růstu 
HDP, kdy se hodnota PX 50 blížila k hranici 515 bodů. Index PX-D zahrnující emise podniků 
posílil o 0,47 % na 1293,3 bodů. Index všech emisí PX-GLOB oslabil o 5,8 bodů (-0,96 %).  
 
Stejně tak vývoj sledovaných oborových indexů nebyl jednoznačný. Výrazný růst zaznamenal 
obor energetiky (+11 %) díky akciím ČEZ, které vzrostly v září o 22 %. Růst zaznamenal také 
index peněžnictví (+9 %) a obchodu (4,8 %). Na růstu indexu peněžnictví se zejména podílely 
akcie IPB, kde růst 22,6 % je dáván do souvislosti s udělením licence na provozování sítě 
GSM dceřiné společnosti Český Mobil a chystaným přechodem IPB do segmentu SPAD. 
Výrazně klesl index dopravy a spojů (-11,1 %), který se projevil silnými prodeji akcií SPT 
Telecom zahraničními investory (-13,4 %).  
 
 
Indexy PX 50, PX GLOB a PK 30
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Celkový objem obchodů na BCPP v září dosáhl 105,3 mld. Kč. Tradičně největší podíl na 
celkových obchodech zaujímaly dluhopisy (88 %). Akcie a podílové listy se zobchodovaly  
v objemu 12,6 mld. Kč a dosáhly 12% podíl na celkových obchodech. 
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1.3  Veřejné finance 
 
Ve třetím čtvrtletí si fiskální politika i nadále udržovala mírně expanzivní charakter, který 
vykrystalizoval v průběhu druhého čtvrtletí. Až na červencový mimořádný výkyv, kdy se 
saldo hospodaření státního rozpočtu ocitlo v mírném přebytku 0,7 mld. Kč, vykazoval 
rozpočet trvalý deficit (červen -6,0 mld. Kč, srpen -5,5 mld. Kč, září -8,6 mld. Kč). Základní 
příčinou deficitního vývoje je rychlejší meziroční tempo růstu výdajů než příjmů, přičemž se 
tato odchylka dále prohlubuje.  
 
Příjmová strana státního rozpočtu se příznivě vyvíjí především díky nepřímým daním (DPH, 
spotřební daně), které bezprostředně reagují na oživení domácí poptávky. Přes výrazný pokles 
dynamiky daně z příjmů právnických osob ve třetím čtvrtletí dosahuje výběr této daně za 
leden až září téměř 81 % celoroční rozpočtované částky. Naproti tomu je zřejmé, že příjmy  
z pojistného na sociální zabezpečení nedosáhnou předpokládaných hodnot (o cca 15 mld. Kč) 
a budou hlavní příčinou překročení zákonem stanoveného schodku na rok 1999. 
 
Výdajová strana rozpočtu je nadále ovlivněna regulačními opatřeními, které byly přijaty již  
v lednu t. r. v souvislosti s rozpočtovým provizóriem. Přesto dochází za tři čtvrtletí  
k reálnému meziročnímu růstu běžných výdajů (cca 6 %), přičemž se jejich dynamika v srpnu 
a září výrazně zrychlila (+11,4 %, resp. 22,2 % v reálném vyjádření). Kapitálové výdaje si již 
od června drží zlepšenou meziroční dynamiku potvrzenou vývojem ve třetím čtvrtletí, 
nicméně jejich čerpání ke konci září dosáhlo necelých 53 % plánované celoroční hodnoty.  
K jejich masivnímu čerpání dochází obvykle až v samém závěru roku v souvislosti  
s fakturacemi velkých investičních akcí. 
 
Ze zpřesněných makroekonomických indikátorů a vyhodnocení dosavadního vývoje příjmů  
a výdajů státního rozpočtu na rok 1999 vyplývá aktualizovaná predikce celoročního výsledku 
hospodaření státního rozpočtu, která nastavuje úroveň jeho deficitu na cca 40 mld. Kč (proti 
původně očekávaným 50 mld. Kč). 
 
 
Aktuální vývoj
 
Hospodaření státního rozpočtu za 9 měsíců letošního roku se ve srovnání se záměry 
schváleného rozpočtu na rok 1999 (deficit 31,0 mld. Kč) vyvíjí relativně příznivě. Dosaženou 
úroveň rozpočtového schodku ovlivňuje (snižuje) vyšší plnění rozpočtovaných příjmů 
státního rozpočtu proti plnění jeho výdajů (kromě sezónnosti zde působí i pokračující 
regulace výdajů), takže k 30. září 1999 činí vykázaný schodek pouze 8,6 mld. Kč (alikvóta  
23,3 mld. Kč). Loni ve stejném období vykázal rozpočet přebytek ve výši 6,2 mld. Kč, což 
bylo způsobeno zejména silným omezením čerpání výdajů v průběhu roku 1998 (výrazný 
propad salda rozpočtu do deficitu nastal až v prosinci). 
 
Na straně rozpočtových příjmů se pozitivně vyvíjí inkaso DPH a spotřebních daní. Také daně 
z příjmů právnických osob jsou v předstihu před rozpočtovou alikvótou pro tři čtvrtletí, 
ačkoliv dynamika jejich inkasa v samotném třetím čtvrtletí znatelně poklesla. Naopak je již 
zřejmé, že příjmy z pojistného na sociální zabezpečení nedosáhnou rozpočtovaných hodnot  
a hlavní měrou se tak přičiní o překročení zákonem stanoveného schodku. Na základě 
aktualizovaného vývoje příjmů a některých výdajů rozpočtu upravujeme predikci výsledného 
deficitu v letošním roce z  cca -50,0 mld. Kč na -40,6 mld. Kč. 
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Státní rozpočet 1999
 
Meziroční nominální tempa růstu 
1999 / 1998 

Příjmy Výdaje 

Leden až březen 1,025 1,075 
Leden až červen 1,059 1,090 
Leden až září 1,045 1,083 
 
Na rozdíl od shora zmíněné tendence v plnění příjmové a výdajové strany rozpočtu si udržuje 
již od března dynamika čerpání výdajů (i přes regulační opatření) stálý předstih před tempem 
růstu příjmů, což vede k postupnému narůstání deficitního salda rozpočtu. Nominální tempo 
celkových příjmů státního rozpočtu za první tři čtvrtletí t. r. dosáhlo 4,5 %, což představuje 
snížení proti konci prvního pololetí o 1,4 procentního bodu, způsobené zejména slabým 
vývojem příjmů v měsíci červenci. Naopak celkové výdaje státního rozpočtu si z pohledu 
čtvrtletních údajů drží téměř konstantní meziroční dynamiku čerpání. 
 
 
Vývoj daňových příjmů a výdajů státního rozpočtu
 
Daň z přidané hodnoty (DPH) v průběhu celého třetího čtvrtletí dále zvyšovala dosavadní 
vysoké meziroční tempo růstu (z 10,5 % za leden až červen na 12,4 % za leden až září 
v reálném vyjádření). Obrat ke kladným meziročním tempům růstu reálného inkasa DPH 
nastal v únoru a trvá až dosud. 
 
Výběr spotřebních daní (SD) má také rychle stoupající tendenci a potvrzuje tak vývoj 
předchozích měsíců. V září dosáhlo meziroční kumulativní tempo růstu inkasa SD +8,0 % 
v reálných hodnotách, což je zatím nejvyšší letošní hodnota. Z hlediska meziroční dynamiky 
byl zatím nejúspěšnějším měsícem červenec (+29,0 % reálně), kdy začaly platit novely 
zákona o spotřebních daních ve směru zvýšení daňových výnosů, ale výrazné oživení výběru 
SD můžeme pozorovat již od března letošního roku. 
 
Situace ve výběru pojistného na sociální zabezpečení (PSZ) již zdaleka tak vysokou 
meziroční dynamiku nevykazuje. V reálném vyjádření prakticky téměř stagnuje, neboť 
v kumulaci za prvních devět měsíců t. r. činila reálná dynamika pouze +0,8 %, přičemž 
nominální dynamika není o mnoho vyšší (+3,0 %). 
 
K poměrně zajímavému zlomu došlo ve třetím čtvrtletí t. r. u inkasa daně z příjmu 
právnických osob (DPPO). Zatímco meziroční nominální tempo růstu výběru DPPO 
dosahovalo +11,6 % v prvním čtvrtletí a +14,6 % za celé první pololetí, výběr daně 
v samotném třetím čtvrtletí t. r. byl natolik slabý (pouze cca 7,4 mld. Kč), že meziroční 
nominální dynamika za první tři čtvrtletí letošního roku klesla na +2,0 %. Možné příčiny 
mohou být dvojího charakteru. Vysoká dynamika v prvním pololetí byla způsobena alespoň 
zčásti nízkou srovnávací základnou roku 1998, která byla z hlediska inkasa DPPO, zejména  
v 1. čtvrtletí roku 1998, nepříznivě ovlivněna doběhem následků povodní z roku 1997. Pokles 
dynamiky ve třetím čtvrtletí t. r. pak lze do určité míry vysvětlit ekonomicky slabým 
výsledkem roku 1998, protože od 3. čtvrtletí se platí zálohy na DPPO podle celoroční daňové 
povinnosti za rok předchozí (1998). Přesto však celkový výběr DPPO za první tři čtvrtletí t. r. 
dosahuje téměř 81 % celoroční plánované částky. 
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Následující graf zobrazuje meziroční tempa růstu hlavních daňových příjmů - DPH, spotřební 
daně a pojistného na sociální zabezpečení. Jde o data v reálném vyjádření deflovaná indexem 
spotřebitelských cen a upravená na bázi klouzavých tříměsíčních průměrů za účelem snížení 
meziměsíční volatility dat, což umožňuje snazší identifikaci pohybů trendu. 
 

Meziroční tempa růstu inkasa daňových příjmů
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Z grafu je patrné, že obrat v nepříznivé meziroční dynamice inkasa DPH nastal v květnu 
loňského roku, od února 1999 se dynamika dostala do vysokých kladných hodnot, které si 
udržuje dosud. Spotřební daně vykazují podobný scénář, dno v jejich vývoji bylo dosaženo  
v dubnu 1998 (a do určité míry i v lednu 1999), v březnu 1999 se dynamika inkasa dostala do 
kladných hodnot, a růst tempa nadále pokračuje. Pojistné na sociální zabezpečení dosáhlo 
minimálního tempa reálného růstu v květnu 1998, od té doby vykazuje mírný růst 
v záporných hodnotách, který od roku 1999 přešel v de facto reálnou stagnaci. 
 
Vzhledem k dosavadnímu vývoji inkasa nepřímých daní lze i nadále usuzovat, že oživení 
domácí poptávky ve třetím čtvrtletí t. r. pokračovalo minimálně ve stejné výši jako  
ve druhém čtvrtletí tohoto roku. 
 
Na straně výdajů státního rozpočtu dochází za prvních 9 měsíců t. r. k meziročnímu reálnému 
růstu běžných výdajů (BV) o 6 %, přičemž po výrazném meziročním reálném propadu za 
měsíc červenec (-15,5 %) se dynamika běžných výdajů v srpnu a září výrazně zrychlila  
(+11,4 %, resp. 22,2 % v reálném vyjádření). 
Zhruba stejným tempem jako běžné výdaje rostou za první tři čtvrtletí i transfery obyvatelstvu 
(TO), a to ve výši +5,5 % reálně. 
 
Kapitálové výdaje (KV) si již od června drží zlepšenou meziroční reálnou dynamiku a vývoj 
ve třetím čtvrtletí tento obrat zatím potvrzuje. Za leden až září dosáhlo reálné tempo růstu 
investičních výdajů +7,4 % (oproti +4,4 % v červnu či –30,7 % v březnu t. r.). Poměrně 
příznivou dynamiku ovšem nelze přeceňovat. Za prvních 9 měsíců letošního roku byly 
investiční výdaje čerpány pouze na necelých 53 % plánované celoroční hodnoty. Navíc 
z hlediska absolutních hodnot (v reálném vyjádření) je nutné si uvědomit, že navzdory 
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poměrně příznivé meziroční dynamice dosahují v současné době kapitálové výdaje stěží 
hodnot roku 1997, který byl však sám o sobě v oblasti investičních výdajů dosti “postižen” 
rozpočtovými balíčky. Přesto by dosavadní příznivá reálná meziroční dynamika vládních 
kapitálových výdajů mohla poněkud přispět ke zpomalování propadu celkové investiční 
aktivity v české ekonomice. 
 
Následující graf zachycuje meziroční tempa růstu reálných rozpočtových výdajů, 
kalkulovaných opět jako tříměsíční klouzavé průměry. Za povšimnutí stojí vývoj v letech 
1997 a 1998, kdy pod vlivem rozpočtových balíčků došlo k výraznému propadu dynamiky 
kapitálových výdajů a také k mírnému reálnému poklesu běžných výdajů (zejména v loňském 
roce). Je také evidentní, že "balíčkové" úspory se celkově příliš nedotkly transferů 
obyvatelstvu, které si po oba roky udržovaly vyšší dynamiku než celkové běžné výdaje. 
Zvlášť markantní byla tato situace v roce 1997. V průběhu roku 1999 vykazují běžné výdaje, 
včetně podsložky transfery obyvatelstvu, kladné meziroční hodnoty růstu s mírně klesající 
tendencí. Vývoj investičních výdajů rozpočtu byl již diskutován výše, graf navíc názorně 
dokumentuje značnou volatilitu dynamiky těchto výdajů v rámci celého sledovaného období. 
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Změna predikce schodku státního rozpočtu na rok 1999
 
Státní rozpočet na rok 1999 byl schválen Poslaneckou sněmovnou Parlamentu se schodkem 
ve výši –31,0 mld. Kč. V dubnu letošního roku MF zpřesnilo odhad schodku na  
–47,3 mld. Kč (původní odhad ČNB byl cca –50,0 mld. Kč), a to především z titulu 
očekávaného propadu daňových příjmů a pojistného (-21,5 mld. Kč), které mělo být částečně 
vykompenzováno poklesem některých běžných výdajů (-5,2 mld. Kč). 
 
V září t. r. revidovalo MF v souvislosti s přípravou návrhu státního rozpočtu na rok 2000 
podle znalosti výsledků za 8 měsíců letošního roku odhad příjmů a výdajů státního rozpočtu 
pro letošní rok, tentokrát s pozitivním dopadem na výši deficitu, která je tak nově upravena na 
–40,6 mld. Kč. Hlavním důvodem zvýšení příjmů je vyšší než očekávaná dynamika výběru 
DPH a spotřebních daní reagujících na oživení ekonomiky a také menší negativní dopady 
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novel daňových zákonů (platných od 1. 1. 1999) na inkaso daně z příjmů. Naopak pokračuje 
propad ve výběru pojistného (cca –15 mld. Kč) proti rozpočtovým záměrům, způsobený 
vyšším růstem nezaměstnanosti. Celkové příjmy rozpočtu tak oproti schválenému objemu 
rozpočtu zaostávají o cca –16,8 mld. Kč. Na straně výdajů se očekává celková úspora  
7,2 mld. Kč, a to především z titulu nižších úrokových nákladů na obsluhu státního dluhu. 
Proto nový odhad schodku rozpočtu činí 40,6 mld. Kč (-31-16,8+7,2). 
 
Na  základě výše uvedených skutečností  snižujeme odhad schodku rozpočtu na úroveň  
-40,6 mld. Kč (tj. 2,2 % HDP). Na příznivý vývoj některých daňových příjmů (zejména 
DPH a SD) a potíže ohledně výběru pojistného upozorňujeme již několik měsíců (od SZ 
6/99). Za předpokladu, že nevznikne potřeba uhradit další mimořádné výdaje (neboť 
výdajová strana rozpočtu podléhá mnohem více politickým vlivům než strana 
příjmová), nebo naopak nedojde k neočekávanému odsunutí některých výdajů do roku 
2000, lze na základě současných poznatků o vývoji ekonomiky považovat nový odhad 
schodku na rok 1999 za reálný. 
Celkový deficit veřejných rozpočtů v letošním roce dosáhne –47,4 mld. Kč (2,5 % HDP). 
 
 
Vývoj čistého úvěru vládě a veřejného dluhu 
 
Čistý úvěr vládnímu sektoru vzrostl podle předběžných výsledků v září proti srpnu  
o 6,4 mld. Kč, a to zejména vlivem schodku státního rozpočtu (samotný schodek vzrostl za 
srpen o 3,1 mld. Kč) a jeho zvýšeným profinancováním státními pokladničními poukázkami  
v objemu 5,2 mld. Kč, snížením depozitní pozice státních fondů o 0,8 mld. Kč  a snížením  
čisté pozice zdravotních pojišťoven o 0,1 mld. Kč. Ostatní změny ve struktuře ČÚV se 
vzájemně vykompenzovaly. 
 
Do konce roku očekáváme výrazný nárůst ČÚV o 48,6 mld. Kč,  na kterém se bude podílet  
nárůst ČÚV u bankovní soustavy o 33,3 mld. Kč (profinancování nárůstu schodku státního 
rozpočtu ve 4. čtvrtletí o 34,4 mld. Kč) a pokles depozitní pozice FNM o 15,3 mld. Kč. 
 
Příčinou poklesu depozitní pozice FNM se stanou vládou odsouhlasené výdaje z prostředků 
FNM, získaných z prodeje akcií státu v ČSOB, které budou do konce roku 1999 použity na 
dotaci do státního rozpočtu, peněžní úpis v České spořitelně, a. s., úhradu nákladů a ztrát 
v KoB a na doplnění zdrojů v České inkasní, s. r. o., a to v celkové výši cca 18 mld. Kč.   
 
Výše veřejného dluhu činí k 30. 9. dle předběžných údajů 269,10 mld. Kč (14,5 % podílu na 
HDP) a je nepatrně pod úrovní objemu za 1. pololetí t. r. Do konce r. 1999 vzroste o 32,3 mld. 
Kč (procentní podíl na HDP dosáhne výše 16,2).  Hlavní důvod představuje předpokládané 
zvýšení deficitu běžného hospodaření státního rozpočtu a jeho profinancování státními 
pokladničními poukázkami. Rovněž výsledky hospodaření místních rozpočtů se po enormně 
příznivém vývoji za 1. až 3. čtvrtletí t. r., způsobeném prodejem akcií obcí v plynárenských  
a energetických společnostech, ke konci roku zhorší. V neposlední řadě se očekává mírné 
zlepšení zadluženosti státních fondů, vyplývající z částečné úhrady úvěru poskytnutého 
Státnímu fondu tržní regulace.  
 
V roce 2000 předpokládáme nárůst ČÚV o 63,9 mld. Kč. Podle státního dluhopisového 
programu bude střednědobými dluhopisy profinancována ztráta KoB za rok 1998 ve výši  
14,4 mld. Kč až v roce 2000 a obdobně by měla být v tomto roce profinancována ztráta KoB 
za rok 1999 ve výši cca 20 mld. Kč. Spolu s navrženým schodkem státního rozpočtu na rok 
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2000 je profinancování ztrát KoB hlavní příčinou nárůstu čistého úvěru vládě u bankovní 
soustavy.  
 
Prudké zvýšení objemu veřejného dluhu v roce 2000 (nárůst oproti roku 1999 o 56,6 mld. Kč) 
je přímým důsledkem navrženého deficitu státního rozpočtu (-39,8 mld. Kč), výše uvedeného 
předpokládaného profinancování ztráty KoB při protisměrném působení splátky obligací 
FNM ve výši 15 mld. Kč. 
 
 
1.4  Devizový kurz a finanční účet 
  
1.4.1  Vývoj devizového kurzu 
 
Denní vývoj nominálního kurzu koruny vůči euru byl v průběhu třetího čtvrtletí poměrně 
stabilní. Po většinu doby se pohyboval v pásmu od 36,2 do 36,8 CZK/EUR. Teprve od 
poloviny září se projevila výraznější tendence k posilování koruny k hranici 36,0 CZK/EUR, 
která byla na konci měsíce překročena. Kurz reagoval na slovní intervence představitelů ČNB 
pouze dočasně. Posilování koruny pokračovalo také během první poloviny října, ačkoli 
celkový trend byl dvakrát za sebou přerušen intervencemi ČNB na devizovém trhu. 
Posilování koruny je zřejmě odrazem momentálně převažujícího sentimentu obchodníků a má 
svůj důvod především ve vnímaní trhem zesílené privatizační aktivity vlády, působení 
pobídek pro zahraniční investory a s těmito dvěma faktory souvisejícího skutečného  
a předpokládaného přílivu přímých zahraničních investic. 
 
Stejně jako v minulosti se vzájemné pohyby eura a dolaru na mezinárodních finančních trzích 
promítly do mnohem výraznější volatility kurzu koruny k dolaru než u kurzu koruny k euru. 
Od poloviny září přes značné výkyvy koruna začala vůči dolaru, obdobně jako vůči euru, 
v průměru posilovat. 
 
Vývoj nominálního kurzu koruny vůči EUR a USD 
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Reálný kurz koruny vůči marce (euru) se od počátku roku 1999 v průměru mírně zhodnotil. 
Tento posilovací trend platí též pro 3. čtvrtletí, což jde, vzhledem k nízkým hodnotám inflace 
jak v tuzemsku, tak i v zemích EU, na vrub nominálního zhodnocování koruny. Přes toto 
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zpevňování je reálná a nominální síla koruny vůči DEM stále nižší, než byla v roce 1998. 
Zmíněný vývoj, souhrnně zachycený jako nominální a reálné posilování koruny v posledních 
měsících, vypadá poněkud odlišně, je-li měřen pomocí efektivní nominální hodnoty koruny 
oceněné zvlášť podle dovozních a zvlášť podle vývozních vah (viz příslušný graf nominálního 
efektivního kurzu5). Tak z hlediska dovozů se koruna koncem léta vyšplhala na stejnou 
úroveň jako na začátku r. 1993, ale je stále o 5 % slabší, než byla během většiny reformních 
let 1994-96. Z hlediska vývozů koruna ke konci srpna t.r. posílila téměř přesně na hladinu let 
1994-96. 
 
Vývoj nominálního a reálného kurzu koruny vůči DEM 
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Index nominálního efektivního kurzu koruny 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

85

90

95

100

105

110

1.93
7.93

1.94
7.94

1.95
7.95

1.96
7.96

1.97
7.97

1.98
7.98

1.99
7.99

celkem podle dovozu podle vývozu

                                                           
5 Efektivní kurz je počítán jako vážený aritmetický průměr kurzů 13 nejvýznamnějších obchodních partnerů, 
kteří reprezentují cca 80 % objemu celkového obchodu. Jsou počítány zvlášť kurzy pro vývoz i pro dovoz. 
Algoritmus používá průběžné (pohyblivé) váhy a bere tak v úvahu změnu teritoriální struktury zahraničního 
obchodu v čase. 
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Odhad střednědobých tržních kurzových očekávání lze odvodit na základě hodnot 
výnosového diferenciálu pomocí porovnání kurzu a výnosů z 10letých dluhopisů (viz 
příslušný graf). Vycházíme z předpokladu konstantní rizikové prémie pro období mimořádně 
synchronního pohybu výnosového diferenciálu a logaritmu kurzu mezi polovinou března  
a polovinou července t.r. Riziková prémie odhadnutá jako průměr pro toto „regulérní“ období 
činí kolem 3,6 % p.a. Ta je následně použita ve vztahu výnosové parity naměřenému pro 
datum bezprostředně následující, tj. 19. 7. 1999. Několik na sobě nezávislých metod odhadu 
průměrného posunu kurzu CZK/EUR od tohoto data do dne posledního pozorování, tj. 
12. 10. 1999, udávají interval mezi –0,1 % (zhodnocení) a 0,4 % (znehodnocení) p.a. Parita 
pro 19. 7. diktuje zhodnocení o 1,1 %. Rozdíly udávají interval předpokládaných budoucích 
pohybů kurzu, tj. vývoj kolísající mezi zhodnocením koruny o 1 % p.a. a 1,5 % p.a. 
Celkovou stagnaci v uvedených mezích bereme jako předpověď chování kurzu v horizontu 
nejbližších 2-4 měsíců. Odpovídá nejistotě, která zřejmě vládne na trhu ohledně perspektiv 
koruny v daném horizontu po provedených intervencích ČNB (před jejich začátkem, tj.na 
konci září, stejná analýza předpovídala nadcházející depreciaci).  
 
 
Výnosový diferenciál českých a evropských 10letých dluhopisů a kurz koruny vůči euru 
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Je zřejmé, že při scházejícím zřetelném trendu kurzu pro nejbližší měsíce neexistují ani jasně 
viditelné budoucí kurzové tlaky na inflaci, které by vyplývaly z postoje finančních trhů6. 
 
 
 

                                                           
6 Sekce bankovních obchodů provádí pravidelná šetření názorů vybraných analytiků o očekávaném vývoji 
devizového kurzu. Podle říjnového šetření je průměrné očekávání v horizontu 1 měsíce na úrovni 36,62 CZK za 
EUR a v jednoročním výhledu na hladině 37,03 CZK za EUR. Skupina domácích analytiků předpokládá hladinu 
kurzu 1 měsíc 36,58 a 1 rok 37,12. Skupina zahraničních odborníků 1 měsíc 36,68 a 1 rok 36,93. Komentáře 
opírají předpoklad poměrně stabilního vývoje o vývoj PZI, růst exportu v důsledku oživování ekonomik EU  
a očekávání příznivých zpráv o vývoji fundamentálních veličin. Určitá rizika spatřují v politické oblasti  
a ve vývoji deficitu státního rozpočtu.  
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1.4.2  Finanční účet 
 
Vývoj finančního účtu byl v 1. pololetí výrazně ovlivňován zvýšeným přílivem přímých 
zahraničních investic, který však na druhé straně byl ve značné míře úvěrován českými 
bankami v korunách, což se promítlo do vývozu volného krátkodobého bankovního kapitálu, 
především v korunách. Tím došlo ke vzniku doposud nejnižšího aktivního salda finančního 
účtu za srovnatelné období od roku 1993, a to ve výši 8,3 mld. Kč. 
 
Příliv přímých zahraničních investic do České republiky činil 45,1 mld. Kč (1,3mld.USD). 
Zájem zahraničních investorů se zaměřoval na pokračující proces privatizace, především 
bankovního sektoru a v oblasti energetických distribučních společností. Stále probíhalo také 
navyšování základního kapitálu u dříve realizovaných akcí, zejména v obchodní síti. Poměrně 
stabilní příliv přímých zahraničních investic ukazuje na trvající perspektivnost středoevropské 
oblasti pro zahraniční investory. V nadcházejícím období by se měla na přílivu přímých 
zahraničních investic výrazně projevit privatizace velkých bank s rozhodujícím podílem státu. 
Realizovaný prodej státního podílu v ČSOB belgické KBC Bank posílil ve 3. čtvrtletí příliv 
přímých investic o 40 mld. Kč. 
 
Čistý příliv 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 1. pololetím m.r. (17,9 mld. Kč). Do zahraničních 
cenných papírů bylo tuzemskými investory v saldu investováno 8,0 mld. Kč. 
 
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. V sektoru 
podniků, na rozdíl od obchodních bank, pokračoval čistý příliv kapitálu, který dosáhl 
13,8mld. 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. 
 
Odliv dlouhodobých investic u obchodních bank pokračoval i ve 3. čtvrtletí. Jejich 
dlouhodobá pasiva poklesla o 14 mld. Kč. Úroveň dlouhodobých aktiv se podstatněji 
nezměnil. 
 
V 1. pololetí byl zaznamenán doposud největší čistý odliv  ostatních krátkodobých investic 
a to ve výši 45,2 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 nerezidentů souvisí do 
značné míry s opatrnou úvěrovou politikou obchodních bank. V důsledku omezení 
tuzemských úvěrových aktivit a snížením povinných minimálních rezerv vznikly u bank 
volné zdroje, které byly krátkodobě investovány v zahraničí. Korunové prostředky byly pak 
využity zahraničními bankami k úvěrování zahraničních přímých a portfoliových investic 
v České republice. 
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Odliv ostatních krátkodobých investic obchodních bank se ve 3. čtvrtletí dále prohloubil. 
Krátkodobá aktiva těchto bank vzrostla o 33,0 mld. Kč a pasiva poklesla o 14,8 mld. Kč. 
Snížení krátkodobých a dlouhodobých závazků obchodních bank v uvedeném období o 28,9 
mld. Kč znamená snížení jejich zahraniční zadluženosti a pravděpodobně i zadluženosti 
celkové. 
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2. Poptávka a nabídka  
 
Oproti 7. SZ  i 9. SZ  nedošlo pro rok 1999 ani u predikce domácí  a agregátní poptávky, 
ani u predikce HDP k výraznějším změnám. Úpravy jsou pouze dílčí a celkový rámec 
predikce vývoje se nemění. Předpokládaný  meziroční pokles reálného HDP je oproti  
9. situační  zprávě nepatrně nižší. Důvodem je oproti původnímu odhadu slabě zlepšené 
očekávání netto vývozu ve 3. čtvrtletí v důsledku oživení zahraniční poptávky a mírně nižší 
odhad meziročního poklesu investic. 
 
Rovněž predikce reálného HDP na rok 2000 (tj. slabý růst) zůstává nezměněna. Na jeho 
vývoj bude působit předpokládaný mírný růst všech komponent domácí poptávky, který však 
bude částečně kryt i zhoršením salda netto vývozu, především v důsledku rostoucích dovozů 
pro investice. 
 
Podle prvních předběžných analýz bude mírné oživení ekonomického  růstu dle našich 
odhadů pokračovat i v roce 2001. Předpokládáme  růst reálného HDP o cca 2 %  a domácí 
poptávky o cca  1 % při současném zachování přibližně stejné úrovně netto vývozu jako 
v roce 2000 popř. jeho mírném zlepšení. Vývoj domácí poptávky bude závislý především na 
pokračujícím slabém růstu spotřeby domácností (cca 1 %) a hrubé tvorby fixních investic  
(cca o 2 %) při současné stagnaci konečné spotřeby vlády . 
 
2.1 Vnější poptávka 
 
Ve 2. čtvrtletí 1999 se meziroční pokles 
vnější poptávky po českých vývozech do 
tranzitivních ekonomik včetně SNS 
podstatně zpomalil (o 16,9 procentního 
bodu na –11,4 %). V rozhodující míře byl 
i v tomto období důsledkem meziročního 
poklesu vývozu do SR a Ruska (celkově 
výpadek ve výši 5,65 mld. Kč). Tento 
pokles byl však zcela vykompenzován 
vývozy do států s vyspělou tržní 
ekonomikou (mzr. růst o 19,7 %, z toho 
do SRN o 20 %). 
 

Růst fyzického objemu vývozu a dovozu zboží (meziroční 
změny v %) 
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V důsledku pokračujícího trendu přesměrování vývozů na západní trhy, depreciace efektivního kursu 
Kč (vůči EUR a USD) ve 2. a 3. čtvrtletí i oživování růstu v zemích západní Evropy došlo 
ve 3. čtvrtletí 1999 dle předběžných odhadů k mzr. růstu reálného vývozu zboží o 6 - 8 %. Obdobný 
růst lze očekávat i ve 4. čtvrtletí 1999.  
 
V letech 2000 - 2001 předpokládáme mzr. růstu reálného vývozu na úrovni 4 - 5 %, tedy přibližně na 
úrovni roku 1999. Na růst reálných vývozů bude i nadále působit především zrychlení ekonomického 
růstu v zemích západní Evropy v roce 2000 (2,3 %,  v tom v SRN 2,4 %). Přestože budoucí 
ekonomický vývoj v SR a zejména SNS zůstává i nadále poznamenán značnou nejistotou, další 
výraznější pokles vývozů do těchto regionů, vzhledem k nízké bázi roku 1999, již neočekáváme, spíše 
jejich stagnaci či posléze i mírný růst. K růstu reálného vývozu přispěje i náběh nových strojírenských 
výrob (produkty o vyšším stupni zpracování např. Fabia - Škoda MB, stykače - Siemens Trutnov, 
počítače - First International Computer Inc. Rudná). 
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2.2 Domácí poptávka  
 
Domácí poptávka poklesla v 1. pololetí 
1999 meziročně o 0,8 % a to především 
z důvodu pokračujícího poklesu hrubé 
tvorby fixního kapitálu. Ve 3. čtvrtletí 
1999 očekáváme stagnaci domácí 
poptávky, která v závěru roku pravdě-
podobně přejde v mírný růst. Vzhledem 
k vývoji za 1. pololetí 1999 a očekáva-
nému vývoji v 2. pololetí předpokládáme, 
že úroveň domácí poptávky v roce 1999 
se bude pohybovat přibližně na úrovni 
roku předchozího. V roce 2000 očekává-
me její meziroční růst  přibližně o 1 %.  
 

Meziroční míra změn komponent domácí poptávky (v % 
ze s.c. 1995) 
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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 3/ 4.9 8.1 5.6 7.3 6.6 2.1 3.6 -0.1 -2.7 0.6 -3.5 -8.4 -3.7 -1.8 -4.4 7.3 0.9 3.6 2.3 3.4 1.4
Disponibilní příjmy domácností 3/ 5.8 7.3 5.5 7.9 6.9 1.8 2.8 -0.5 -3.3 0.1 -4.0 -8.7 -3.9 -2.0 -4.7 8.8 0.7 3.6 2.3 3.7 1.6
Spotřeba domácností 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 0.8
Tržby v odvětví obchodu a pohostinství 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 1.0
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 9.1 8.4 11.2 4.5 7.4 8.4 7.8 7.9
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/ Deflováno deflátorem spotřeby domácností.  
 
2.2.1   Spotřeba domácností  
 
Ve 2. pololetí 1999 předpokládáme pokračující oživení koupěschopné poptávky (cca 1,3 %) jako 
důsledek nízké výchozí základny a  nadále vysokého mzr. růstu reálných příjmů domácností při 
zachování vysokého sklonu domácností k úsporám (především z důvodu hrozící ztráty zaměstnání). 
Svoji predikci opíráme o poměrně uspokojivou souvislost spotřeby domácností a vyměřovacích 
základů (rozhodující část příjmů z mezd), resp. tržeb v odvětví obchodu a pohostinství, které jsou již 
k dispozici za měsíc červenec a srpen. Při odvození z vývoje tržeb v odvětví obchodua pohostinství lze 
odhadnout mzr. růst spotřeby domácností kolem o 1,3 %. Jen nepatrně odlišnou hodnotu dává odhad 
spotřeby domácností v závislosti na vyměřovacích základech (0,9 %).  

 
 

V roce 2000 odhadujeme, že výrazné 
zvolnění přírůstku reálných příjmů 
(především neopakovatelný růst platů ve 
státní sféře v roce 1999, pokračující 
restrukturalizace podniků, která si vyžádá 
redukci pracovních míst a slabě vyšší 
očekávaná inflace) velmi slabě oslabí 
proti letošnímu roku mzr. dynamiku 
růstu spotřeby domácností. Přizpůso-
bení koupěschopné poptávky nižším 
reálným příjmům bude doprovázeno 
uchováním stabilního sklonu domácností 
k  úsporám (nejistota vývoje na trhu práce 
dále odsune nákupy zboží dlouhodobé 
spotřeby). 
 
 
 

Reálné příjmy, tržby a spotřeba domácností (mzr. změny 
v %) 
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Mzr. růst spotřeby domácností 
v intervalu 0,4 až 1,2 % naznačují i: 
- souvislost spotřeby domácností a 
vývoje reálných celkových příjmů 
domácností pomocí regresní funkce 
(odhadnutý mzr. růst spotřeby +1,0%),
- vztah spotřeby domácností a vývoje 
reálných disponibilních příjmů domác-
ností pomocí regresní funkce (odhad-
nutý mzr. růst spotřeby + 1,2 %), 
- exponenciální vyrovnání spotřeby 
domácností v mld. Kč (odhadnutý 
mzr. růst spotřeby + 0,4 %). 

 
Vývoj míry úspor (mzr. změny v %) 
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V roce 2001 předpokládáme mírné zrychlení mzr. dynamiky růstu reálných příjmů, které 
umožní nákup dlouho odkládaného zboží dlouhodobé spotřeby při uchování dosavadní úrovně  
míry úspor. 
 
2.2.2   Spotřeba vládního sektoru 
 
Spotřeba vlády ve 3. čtvrtletí roku 1999  činí dle  předběžných propočtů cca. 71 mld Kč v s.c., což  
představuje mzr. pokles o 0,1 %.  Dynamika růstu spotřeby vlády se tak od počátku roku výrazně 
snížila. Za tři čtvrtletí roku 1999 činí meziroční zvýšení 0,6 % (zejména vlivem situace z počátku 
roku). 
 
V porovnání s ročními rozpočty nebylo ve výdajích vlády, zahrnovaných do spotřeby vlády, dosaženo alikvoty. 
Váhová položka spotřeby vlády ve státním rozpočtu – výdaje na zboží a služby rozpočtových organizací 
(neinvestiční nákupy,platy a ostatní platby) byla čerpána k 30.9 t.r.ve výši 67,7 mld. Kč (b.c.), což představuje  
62,2 % ročního rozpočtu. V b.c. však vláda utratila v tomto období o 5,2 mld. Kč více než ve stejném období 
m.r. - index 108,3, rovněž čerpání příspěvků příspěvkových organizací bylo překročeno o 5,1 mld. Kč a v  tomto 
případě je překročen i alikvotní podíl rozpočtu (77,3 %). Lepší čerpání položek spotřeby vlády se předpokládá u 
místních úřadů a zejména ve zbývající části veřejných rozpočtů. Kapitálové výdaje vlády jsou za 1. – 3. čtvrtletí 
1999 čerpány pouze na 52,4 % ročního rozpočtu, v porovnání s m.r.  však dochází k jejich růstu.  
 
V letech 2000 a 2001  předpokládáme pouze mírný nárůst spotřeby vlády (+0,3 resp. +0,2) 
případně stagnace. Rozhodujícím faktorem je snaha vlády udržet vývoj mezd v rozpočtové sféře, 
které včetně pojistného tvoří cca třetinu výdajů centrální vlády započítávaných do vládní spotřeby. MF 
uvažuje v prorůstové variantě střednědobého  fiskálního výhledu pro roky 2000 a 2001 s poklesem 
podílu výdajů na zboží a služby na HDP v roce 2000 o 0,6 bodu a v roce 2001 o 0,4 body (meziročně). 
Konečnou spotřebu vlády na rok 2000 předpokládá MF v roce 2000 jako nepatrně klesající (predikci 
na rok 2001 MF zatím v této položce nemá). 
 
 2.2.3   Hrubá tvorba fixního kapitálu 
 
Během 1. pololetí 1999 činil odhadovaný mzr. pokles hrubé tvorby fixního kapitálu  - 7,1 %. Ve 
srovnání s 1. čtvrtletím došlo ve 2. čtvrtletí 1999  v rámci věcné struktury k patrnému zmírnění 
propadu investic do budov a staveb, a to již při mírném meziročním růstu strojních investic. Podíl 
investic na reálném HDP setrval v 1. pololetí 1999 na relativně vysoké úrovni (cca. 26 %, 
v s. c. r. 1995). 
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Vývoj hrubé tvorby fixního kapitálu ve 2. polovině roku 1999 a v roce 2000 bude ovlivněn především 
následujícími faktory: 
- příliv zahraničního kapitálu – přímé zahraniční investice jsou však směrovány hlavně na nákup podílů 

apod., nikoli k bezprostřednímu investování do fixního kapitálu 
- nedostatečná tvorba vlastních zdrojů firem – růst zisků ve 2. čtvrtletí 1999 nepředstavoval všeobecný 

trend, přesto zisk a odpisy zůstávají rozhodujícím zdrojem financování investic, jejich tvorba je však 
všeobecně nedostatečná; rentabilita podniků je nízká, jejich přeúvěrování vysoké, finanční situaci řady 
podniků nelze řešit bez restrukturalizace pasiv v procesu privatizace, zejména přílivem zahraničního 
kapitálu  

- rezervovanost tuzemských komerčních bank při poskytování investičních úvěrů tuzemským 
podnikatelským subjektům na straně jedné a tendence k růstu investičních úvěrů ze zahraničí na 
straně druhé  

- nerealizované oživení vládních investic - zejména díky nízké projekční připravenosti některých velkých 
infrastrukturálních akcí (včetně problematiky územních plánů) a hrozbou krácení rozpočtovaných 
kapitálových výdajů 

- očekávání oživení tuzemské poptávky je i nadále křehké, vnější poptávka se jeví jako více  nadějná. 
 
Ve 2. polovině roku 1999 očekáváme postupné zmírnění mzr. poklesu investic, především v důsledku 
slabé základny m. r. a dalšího přílivu zahraničního kapitálu. Meziroční pokles HTFK za celý rok 
1999 se dle našich odhadů bude pohybovat na úrovni cca 3,5 %. V letech 2000 – 2001 
předpokládáme mzr. růst investic kolem 2 %.  
 
 
2.3   HDP 
 
Ve 2. čtvrtletí 1999 dosáhl reálný HDP 
(po trvalém sestupu v předchozích pěti 
čtvrtletích) mírného mzr. růstu 0,3 %. 
Tento positivní výsledek byl způsoben 
především růstem vnější poptávky, jehož 
podíl na mzr. růstu HDP činil  0,9 
procentního bodu, zatímco pokles celkové 
domácí poptávky se na mzr. růstu podílel 
– 0,6 proc. bodu.  Sezónně očištěné hod-
noty signalizují ve 2. čtvrtletí mezikvar-
tální nárůst reálného HDP téměř o 3 %. 
 
 
Mírný mzr. růst reálného HDP bude dle 
našich odhadů pokračovat i v 2. pololetí 
1999.  Tento vývoj bude ovlivněn pře-
devším pokračujícím pozitivním vývojem  
vnější poptávky, mírným růstem spotřeby 
domácností a dalším zpomalením poklesu 
hrubé tvorby fixních investic ve 3. čtvrt-
letí, které pravděpodobně ve 4. čtvrtletí 
1999 přejde v mírný meziroční růst. 
V roce 1999 očekáváme mírný meziroční 
pokles reálného HDP cca - 0,4  %. 
 
 
 
 
 
 
 

Mezikvartální změny sez. očištěných hodnot HDP 
a domácí poptávky (v % ze s.c.) 
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Podíl domácí poptávky a netto vývozu (v proc. bodech) 
na mzr. dynamice HDP (v %) 
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Odhad budoucího vývoje vychází z :  
 - index průmyslové produkce v srpnu 1999 
po předchozím dlouhodobém poklesu v 
průběhu předchozích 12 měsíců poprvé mzr. 
vzrostl o 1,5 %  (především díky růstu v  
odvětvích zpracovatelského, potravinářského, 
papírenského a dřevozpracujícího průmyslu; 
největší pokles naopak zaznamenaly obory 
těžby nerostných a energetických surovin) 
- stavební produkce –  pokles stavební 
produkce pokračoval i červenci a  srpnu t.r. 
Příčinou je pravděpodobně nízká investiční 
poptávka a opožďování náběhu nových 
zakázek z veřejných rozpočtů, dále zadlužení 
stavebních firem. Předpokládáme, že v závěru 
roku 1999 a počátkem roku 2000 se bude mzr. 
pokles stavební produkce zmírňovat 
a přecházet ve stagnaci. Od poloviny roku 
2000 lze očekávat postupné oživení 
v důsledku  vládních výdajů na infrastrukturu 
a bytovou výstavbu, dále pak v důsledku 
mírného nárůstu investic v tržním sektoru. 
-  index ukazatelů nabídky – očekávaný 
mírný nárůst tržeb v maloobchodě, spojích 
a dopravě, zmírnění poklesu ve stavebnictví 
a průmyslu (IPP) signalizuje stagnaci až mírný 
růst ekonomiky ve 2. pololetí 1999. 

Mzr. změny HDP a indexu průmyslové produkce   (v %) 
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Vývoj indikátorů nabídky (mzr. změny v %) 

-25

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

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

m
zr

. z
m
ěn

a 
v 

%

Stavební produkce Index prům. produkce
Tržby z maloob. a pohost. Tržby v dopravě
Tržby ve spojích

 
- kapitálové výdaje státního rozpočtu – v roce 1999 by měly kapitálové výdaje SR dosáhnout 58,1 mld. Kč  

v b.c. (což představuje mzr. zvýšení o cca. 16 %), na rok 2000 je navržen jejich další navýšení na cca. 62,3 
mld. Kč (mzr. růst o cca. 7,2 %) 

- z konjunkturálních průzkumů ČSÚ -  nevyplývá výraznější nárůst ekonomické aktivity  
- přetrvávají problémy s pomalou restrukturalizací podniků, platební neschopností a zadržování výplaty 

mezd 
- dosud nebyl zahájen ohlašovaný program revitalizace vybraných podniků 
- úrokové míry – i přes postupné snižování úrokových měr zůstává pro některé podniky malá možnost 

získání úvěru především díky větší obezřetnosti bank 
- v srpnu a září náznaky oživení úvěrové aktivity 
- vnější prostředí – dochází k postupnému zotavování a růstu světového hospodářství, především v zemích 

západní Evropy, které pozitivně působí na růst vývozů, podle odhadů  Wochenbericht: růst HDP v  roce 
1999 – EU 1,6 %, SRN 1,3 %; růst HDP v roce 2000 – EU 2,4 %, SRN 2,4% 

 
 
V roce 2000 bude dle našich odhadů 
pokračovat příznivý trend z  konce roku 
1999 a růst reálného HDP se bude 
pohybovat kolem 1 %.  Na jeho růst bude 
působit především mírné oživení domácí 
poptávky, a to na straně hrubé tvorby 
fixního kapitálu a spotřeby domácností  
při současném mírném zhoršení netto 
vývozu v důsledku růstu investičních 
dovozů. Růst reálného HDP se 
pravděpodobně udrží i v roce 2001 (cca 
1-2 %). 
 
 

Vývoj a očekávání sezónně očištěného HDP (mld. Kč 
v  s.c. 1995) 
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Shrnutí:  Na základě zhodnocení výše uvedených faktorů se domníváme, že existují signály  pro 
předpokládané mírné oživení růstu HDP ve 2. pololetí, které bude pokračovat i v roce 2000. Hlavní 
příčinu vidíme především v pokračujícím pozitivním vývoji vnější poptávky a postupném oživení 
investic. Silnější růst bude blokován zejména institucionálními a strukturálními problémy české 
ekonomiky, slabostí českých podniků a dosud v zásadě pokračujícím zamrznutím úvěrové emise. 
 
Souhrn predikce poptávky a HDP (při referenčním kursu a referenčních úrokových sazbách) 
 

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 0,7 1,4 -0,4 0,7

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

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

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

     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 0,8

     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 -3,2 0,9 -3,5 2,0

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

 VÝVOZ ZBOŽÍ A SLUŽEB 25,6 14,7 7,1 -1,2 10,7 -3,0 4,9 5,7 5,9 3,4 4,1

 Č ISTÝ VÝVOZ ZBOŽÍ A SLUŽEB (saldo, m ld. Kč) -18,3 -15,4 -21,1 -42,8 -97,6 -28,7 -12,2 -17,0 -40,1 -98,0 -108,0

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

 1) vč . změny stavu zásob;  2) beze změny stavu zásob; pozn.: střed intervalu + 1 procentní bod  
 
2.4  Obchodní bilance, netto vývoz a běžný účet 
 
Ve vývoji obchodní bilance ve 
3. čtvrtletí 1999 pokračovaly pozitivní 
tendence ze 2. čtvrtletí t.r. (růst 
vývozu o 9,7 %, dovozu o 6,8 % při 
snížení schodku mzr. o 30 % na 9,6 
mld. – předběžné údaje).  
Ekonometrický odhad vývoje obchodní 
bilance - odhadované saldo obchodní bilance 
pomocí metody Holt-Winters Multiplicative 
Seasonal (zvlášť pro vývoz a dovoz)  v září 
1999 činí 0,8 mld. Kč v b.c. (což se blíží 
předběžným výsledkům 0,985 mld. Kč) pro 
celé 3. čtvrtletí 1999 činí –10,8 mld. Kč v b.c. 
 

Obchodní bilance – klouzavý úhrn za 12 měsíců  (mld. 
Kč) 
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Na vývoj obchodní bilance ve 
3. čtvrtletí 1999  působily: 
- mzr. depreciace kursu Kč vůči DEM 

a USD, která částečně stimulovala 
vývozy 

- rostoucí vývozy do vyspělých tržních 
ekonomik, které zcela vykompen-
zovaly pokles vývozů do tranzitivních 
ekonomik 

- růst osobní spotřeby vyvolal růst 
dovozu 

- oživení v zemích hlavních obchodních
partnerů. 

Kumulativní saldo obchodní bilance (mld. Kč) 

-160

-140

-120

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

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

1996 1997 1998 1999 1999 - predikce

 27



 
Předpokládáme, že se ve 4. čtvrtletí 1999 v důsledku relativně nízké báze 4. čtvrtletí  předchozího 
roku a znatelné depreciace CZK obrat zahraničního obchodu dále zvýší. Při pokračujícím předstihu 
vývozu (růst o cca 12 %) před dovozem (růst o cca 11 %) však očekáváme schodek zhruba na 
úrovni předchozího roku (cca 30 mld. Kč), zejména vlivem zvýšených investičních dovozů  
a dovozů energetických surovin. Uvažovaný růst ceny ropy uralské (ve čtvrtém čtvrtletí 1999 
meziročně o cca 90 %) představuje zvýšené nároky na zajištění stejného naturálního objemu jako ve 
čtvrtém čtvrtletí 1998 ve výši cca 3,5 mld. Kč (bez vlivu kursových změn). Saldo obchodní bilance za 
rok 1999 očekáváme ve výši cca –70 mld. Kč, což oproti předchozímu roku představuje zlepšení  
o 12,5 mld. Kč, tj. 15 %. 
 
Vývoj obchodní bilance v roce 2000 budou ovlivňovat zejména následující faktory: 
- předpokládaná mzr. apreciace váženého devizového kursu Kč, jejíž vliv pravděpodobně povede 

k růstu dovozu a poklesu vývozu. Vliv apreciace však bude mít dopad  pouze na tuzemské malé  
a střední firmy, významnější vliv na celkový  pohyb vývozu a dovozu je málo pravděpodobný  

- zrychlení ekonomického růstu v západní Evropě, zejména v SRN, působící všeobecně k růstu 
vývozu (jeho očekávaný význam na možný růst vývozu zboží je podstatně větší než kursové 
pohyby) 

- růst prům. produkce cca o 2 % a náběh nových  strojírenských výrob o vyšším stupni zpracování, 
vedoucí k růstu vývozu, ale současně i dovozu (kooperační dovozy) 

- avizované investiční akce, vyvolávající dodatečné investiční dovozy (technologická zařízení, 
především Škoda  MB); vysoký příliv zahraničního kapitálu ve formě přímých zahraničních 
investic však bude spojen s investičními dovozy firem pouze zčásti 

- nárůst cen ropy (meziročně cca o 20 %), zemního plynu i některých dalších surovin (kovy), 
působící k růstu dovozu. 

 
V roce 2000 očekáváme mírné prohloubení schodku obchodní bilance na cca 80 mld. Kč. Při 
předpokládané meziroční apreciaci  váženého kursu  Kč o 3 % se vývoz zvýší pouze o cca   
4 % a dovoz o cca 5 %. V roce 2001 očekáváme opětovný pokles schodku obchodní bilance 
na cca 70 mld. Kč, tj. o 15 %.  
 
Vývoj směnných relací. Od 2. 
čtvrtletí 1999 dochází především 
v důsledku výrazného růstu cen 
energetických surovin k patrnému 
zhoršování reálných směnných relací. 
Odhadujeme, že reálné směnné relace 
v roce 1999 meziročně poklesnou  
o 1,7 % (propočet na základě 
výběrového indexu cen dovozu a 
vývozu). Jejich mírný pokles lze 
očekávat ještě v roce 2000, zejména 
v 1. polovině roku. 
 

Vývoj směnných relací, podílu BÚ a netto vývozu na 
HDP 
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Ve vývoji netto vývozu zboží a služeb (v s.c. roku 1995 v metodice HDP) došlo  
ve 2. čtvrtletí 1999 k podstatnému zlepšení. Ve srovnání s předchozím čtvrtletím byla jak na straně 
dovozu, tak zejména vývozu zaznamenána kladná tempa růstu (3,4 %, resp. 4,9 %), což představovalo 
předstih vývozu před dovozem o 1,5 procentního bodu. Záporný netto vývoz zboží a služeb meziročně 
poklesl o 20,8 %, tj. na –12,2 mld. Kč a jeho podíl na hrubém domácím produktu činil 3,5 %, tedy o 
0,9 procentního bodu méně než ve 2. čtvrtletí roku 1998.  
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Mírné meziroční zlepšení netto vývozu, zejména v důsledku obnovení vyšší dynamiky 
vývozu než dovozu, očekáváme i ve 2. polovině roku 1999. Celoročně předpokládáme podíl 
netto vývozu na HDP ve výši cca –7,0 % (ve výši cca. –98 mld. s.c.).  
 
V roce 2000 očekáváme jeho mírné zhoršení na –7,7 %, tj. cca. –108 mld. v s.c. Na jeho 
vývoj obdobně jako v případě obchodní bilance bude působit především: 
- oživení vnější poptávky především v zemích rozvinutých tržních ekonomik, způsobí růst 

vývozů 
- oživení domácí  poptávky, které povede k růstu dovozů, především z důvodu mírného 

oživení investiční poptávky a spotřeby domácností. 
- očekávaná apreciace kursu koruny, jejíž vliv na vývoj netto vývozu vzhledem ke 

zmíněným ekonometrickým hodnocením nepovažujeme za významný. 
-  
 
Ve 2. čtvrtletí 1999 představovalo saldo 
běžného účtu platební bilance (v b.c. 
v metodice MMF) přebytek ve výši 9,9 
mld. Kč (meziročně zlepšení o 9,1 mld. 
Kč). Bylo především důsledkem přebytku 
bilance služeb (15,6 mld. Kč). 
Nejvýznamnější meziroční změnu salda 
zaznamenala obchodní bilance (snížení 
záporného schodku o 11,5 mld. Kč na –
6,7 mld. Kč). Zatímco – oproti prvnímu 
čtvrtletí 1999 – obrat obchodní bilance 
vykázal meziročně růst, obrat bilance 
služeb naopak poklesl. 
 

Vývoj struktury běžného účtu 
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V roce 1999 očekáváme schodek běžného účtu zhruba na úrovni 17 – 22 mld. Kč, tedy cca  
1,0 % HDP. Předpokládáme, že ve třetím čtvrtletí 1999 skončí běžný účet jako mírně přebytkový  
(2 – 5 mld. Kč). 
 V roce 2000 očekáváme v důsledku růstu schodku obchodní bilance zhoršení záporného schodku 
běžného účtu na cca 32 mld. Kč, tj. 1,6 % HDP.  
 
 
2.5   Podniková sféra 
 
Zastavení poklesu tvorby hrubého domácího produktu, resp. jeho mírný nárůst se ve druhém čtvrtletí 
promítlo i do výsledků finančního hospodaření u nefinančních organizací a korporací. V porovnání  
s 1. čtvrtletím 1999 i ke stejnému období minulého roku došlo ve druhém čtvrtletí 1999 k mírnému 
zlepšení u většiny objemových i podílových ukazatelů (stejný trend u většiny ukazatelů byl vykázán  
i souhrnně za celé 1. pololetí ). Zlepšená rentabilita nákladů i výkonů a pokles materiálové náročnosti 
výroby v 1.pol. 1999 v porovnání s prvním pololetím 1998 jsou doprovázeny změnami v druhovém 
členění nákladů. Zatímco podíl výkonové spotřeby (materiál, energie, služby) na nákladech celkem 
klesl z 49,6% v roce 1998  na 47,5% v 1.pol. 1999 a podíl osobních nákladů (mzdy, odměny, náklady 
na sociální zabezpečení, sociální náklady) klesl z  13% na 12,2% ,vzrostla reziduální položka tzv. 
ostatní náklady (finanční a mimořádné náklady, tvorba rezerv a opravných položek) a to z 33,2% na 
35% . Poznamenejme, že v roce 1997 tento podíl byl 32%, takže růst podílu těchto blíže 
nespecifikovaných nákladů je trvalý. 
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Vybrané finanční ukazatele v roce 1999 (běžné ceny) 
 (za nefinanční organizace a korporace všech odvětví nad 100 pracovníků) 

             Rok 1999
   Meziroční změna v %                Čtvrtletí      I. čtvrtletí      II. čtvrtletí      I.-II. čtvrtletí    Změna v proc. bodech

I. II. I.-II. 1998 1999 1998 1999 1998 1999 I.Q. II.Q. I.-II.Q.
 Výnosy celkem 0,0 4,3 2,2  Rentabilita nákladů (zisk/náklady) 5,48 4,26 2,86 4,09 4,11 4,17 -1,22 1,23 0,06
 Výkony celkem -5,0 -1,5 -3,2  Rentab. vlast. jmění (zisk/vl. jmění) 2,50 1,94 1,43 2,06 3,94 3,97 -0,56 0,63 0,03
 Náklady celkem 1,2 3,1 2,2  Rentabilita výkonů (zisk/výkony) 7,08 5,87 3,85 5,78 5,43 5,82 -1,21 1,93 0,39
 z toho: výkonová spotřeba -7,0 -4,1 -5,5  Materiál. nároč. (výk. spotř./výkony) 66,34 64,96 68,85 67,05 67,63 66,05 -1,38 -1,80 -1,58
             osobní náklady 1/ 1,4 0,0 0,6  Mzdová nároč. (osob. nákl./výkony) 16,23 17,32 16,92 17,18 16,58 17,25 1,09 0,26 0,67
 Zisk před zdaněním -21,3 47,7 3,8
1/ zahrnuje mzdové a ostatní osobní náklady, odměny členům společnosti a družstva, náklady na soc. zabezpečení a soc. náklady  
 
Meziroční růst hrubého zisku o 47,7 % ve  2. čtvrtletí 1999 znamenal absolutní zvýšení jeho tvorby proti 
srovnatelnému období předchozího roku o 9,8 mld. Kč. Za celé 1. pololetí 1999 v meziročním srovnání vzrostl 
hrubý zisk o 3,8 % (absol. o 2,2 mld. Kč), tj. vysoký nárůst hrubého zisku ve 2. čtvrtletí postačil eliminovat 
propad zisku vykázaného v 1. čtvrtletí  1999. Na tvorbě hospodářského výsledku se v 1. pololetí 1999 
v rozhodující míře podílela   odvětví   průmyslu   (65,5 %)   a   dopravy  a  spojů   (17,3 %)  z   pohledu  
vlastnické  struktury  byla polovina hrubého zisku vytvořena v soukromých organizacích. V porovnání  
s 1. pololetím 1998 se zlepšila rentabilita nákladů i výkonů, poklesla materiálová náročnost výroby. K mírnému 
zlepšení došlo i u rentability vlastního jmění (ROE), její výše se ke konci l. pololetí pohybuje však stále ještě na 
nízké úrovni (4,0 %). Nadprůměrné výsledky v  tvorbě zisku a vývoji podílových ukazatelů byly v 1. pololetí  
1999 dosaženy  u organizací pod zahraniční kontrolou (hospodářský výsledek se meziročně zvýšil o 44 %,  
vlastní jmění vzrostloo 24,5 % a rentabilita vlastního jmění dosáhla ke konci 1. pololetí  13,7 procent. bodů). 
 
Vývoj rentability nákladů a rentability vlastního jmění 

         Rentabilita nákladů  (zisk/náklady)     Rentabilita vl. jm ění (zisk/ vl. jm ění)
             1.čtvrtletí              2.č tvrtletí              1.č tvrtletí              2.čtvrtletí
1997 1998 1999 1997 1998 1999 1997 1998 1999 1997 1998 1999

 Nefinan. pod. celkem 3,82 5,48 4,26 3,03 2,86 4,09 1,50 2,50 1,94 1,38 1,43 2,06
 z toho:
     dobyv . ner. surov in 7,68 4,65 4,76 0,39 1,33 1,07 1,59 1,03 0,98 0,09 0,31 0,24
     zprac. prům ysl 3,06 5,40 3,45 3,86 3,67 4,51 1,73 3,69 2,25 2,49 2,70 3,27
     v ýr. a rozv . el.,plynu, vody 19,08 18,92 14,14 4,47 2,27 1,23 4,21 4,52 3,73 0,86 0,49 0,27
 Nefinan. podniky pod zahr. kontr. 3,06 5,59 5,46 4,53 4,34 5,93 2,86 6,58 6,61 4,83 5,55 7,58

 
 
I přes určité zlepšení efektivnosti výkonu činností se nepříznivý trend platební neschopnosti podnikového 
sektoru nezměnil. Projevem tohoto jevu byla rostoucí mezipodniková zadluženost při snížené dostupnosti 
ostatních cizích zdrojů. Závazky po lhůtě splatnosti se ke konci 1. pololetí 1999 zvýšily proti stejnému období 
minulého roku o 16,9 mld. Kč, prvotní platební neschopnost k vlastnímu jmění se zhoršila o 0,49 procentního 
bodu. Podle našeho hrubého propočtu vlastní zdroje podniků (zisk ziskových podniků a odpisy) - po odečtení  
35 % zdanění zisku a ztráty u ztrátových organizací – dosáhly v  1. pololetí 1998  cca 103,5 mld. Kč, zatímco 
hrubé hmotné investice 137 mld. v b.c. 
 
2.6   Shrnutí poptávkových faktorů inflace 
 
Ve 2. pololetí 1999 očekáváme mírný pokles až stagnaci domácí poptávky a během roku 2000 její jen 
slabý růst. Na základě mírného mzr. růstu reálných příjmů v 2. polovině roku 1999 a dalším snížením 
tohoto růstu v roce 2000 předpokládáme pouze slabý růst spotřeby domácností. U investiční poptávky 
dojde dle našeho odhadu v 2. polovině 1999 ke zpomalování jejího poklesu až stagnaci, v roce 2000 
k mírnému oživení. Předpokládáme, že její nárůst bude uspokojován především prostřednictvím 
investičních dovozů, spíše než domácí produkcí. Vzhledem k uvažovanému vývoji nepředpokládáme 
v následujícím  období existenci výrazných tlaků na inflaci ze strany poptávky.  
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3. Trh práce 
 
 
Proti 7. SZ se predikce většiny základních nominálních a reálných indikátorů trhu práce (průměrná  
mzda, celkové příjmy, jednotkové mzdové náklady, nezaměstnanost) pro rok 1999 zásadněji nemění. 
Došlo pouze k přesunu do spodní části intervalu v případě průměrné mzdy v podnikatelské sféře  
a celkových příjmů. V souvislosti s dosavadním vývojem (konec září) snižujeme spodní hranici 
původního intervalu (o 0,2 proc. bodu) predikce míry nezaměstnanosti k 31.12. 1999. V predikci pro 
rok 2000 jsme snížili odhad mzr. růstu průměrné mzdy v podnikatelské sféře o  1,5 proc. bodu.  
V návaznosti na aktuální situaci v přípravě rozpočtu pro rok 2000 byl snížen předpoklad o vývoji 
průměrné mzdy v nepodnikatelské sféře. Očekávaný růst průměrné mzdy v národním hospodářství, 
celkových nominálních i reálných příjmů domácností a míry nezaměstnanosti se proti 7. SZ také 
poměrně výrazně snížil. Návazně se proti  7. SZ  také mění hodnocení poptávkových a nákladových 
rizik vývoje trhu práce, tato rizika dnes považujeme za poměrně nízká. 
 
V 1. pololetí 1999 došlo k výrazné akceleraci meziročního růstu průměrné reálné mzdy 
v podnikatelské sféře (z důvodu nadhodnocení inflačního očekávání při kolektivních 
vyjednáváních), která nebyla podložena vývojem produktivity práce v rozhodujících odvětvích. 
Vzniklý absolutní růst reálných jednotkových nákladů nebyl kompenzován adekvátním růstem cen 
výrobců, resp. dostatečným propouštěním, což  zvětšilo mzdově-nákladový inflační potenciál. K 
akceleraci nákladově-inflačních tlaků také došlo na makroúrovni, kde zrychlení mzr. růstu 
reálných příjmů z mezd (mj. z důvodu vyššího růstu mzdových tarifů v nepodnikatelské sféře) při 
současném absolutním poklesu reálného HDP způsobilo zvýšení růstu reálných jednotkových 
nákladů (RJMN mzr. vzrostly o 2,3%). Vývoj meziročního růstu reálných příjmů z mezd po 
připočtení ještě vyššího růstu sociálních a ostatních příjmů společně s  pomalejším tempem růstu 
nominálního HDP opětovně generoval určité poptávkově inflační impulsy v ekonomice. 
Redistribuce celkového disponibilního důchodu ve prospěch domácností v 1. pololetí činila 11,2 
mld. Kč, tj. 2,1 % disponibilních příjmů domácností, očištěných o míru úspor. Na trhu práce 
v dosavadním vývoji  pokračoval trend poklesu celkové zaměstnanosti ve všech sektorech a růstu 
míry nezaměstnanosti (viz. podrobněji v subkapitole 3.2). 
 
Ve 2. pololetí 1999 předpokládáme postupné zmírňování nákladově-inflačních a poptávkově 
– inflačních tlaků. Hlavním důvodem tohoto vývoje bude postupná obnova  mzr. růstu 
produktu a  produktivity práce při setrvale vysokém růstu průměrné reálné mzdy  
i celkových příjmů domácností. V roce 2000 a  2001 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 (v roce 
2001 mzr. pokles RJMN o 0,4 %). Určitým 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 2001 míra přerozdělení cca 0,5 % disponibilních 
příjmů) . Na trhu práce vyšší tvorba nových pracovních míst (realizace Národního plánu 
zaměstnanosti) způsobí oživení poptávky po pracovních silách, což způsobí v roce 2000  
a 2001 postupné oslabování růstu míry nezaměstnanosti.  
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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 8,3 7,0 8,0  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 7,0 5,0 5,8  (-1.3)-1.6
     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 11,5 5,7 9,9  (-4.2)-1.6
    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 6,7 6,9 6,9 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 5,4 5,0 4,7 (-0.4)-1.6
        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 +/- 0.5 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  2.1 %, v roce 2000 oč. CPI  3.3 až  4.4 %.
Pramen: Statistické informace ČSÚ (Evidenční počet zaměstnanců a jejich mzdy v ČR).  
 
Predikce pro 2. pololetí 1999: Značná 
setrvačnost snižování mzr. růstu průměrné 
nominální mzdy v podnikatelském sektoru 
doprovázená dalším snížením oč. inflace povede 
ve 2. pololetí 1999 k obdobnému mzr. růstu 
reálné mzdy jako v 1. pololetí. Vysoký mzr. růst 
průměrné nominální mzdy naznačuje dosavadní 
vývoj v odvětvích průmyslu a stavebnictví. Např. 
v průmyslu průměrná nominální mzda v období 
července a srpna dosáhla mzr. růstu 7,4 %, což 
představuje zvýšení proti předchozímu pololetí o  
1,4 proc. bodů. Za celý rok 1999 pak 
předpokládáme mzr. růst průměrné nominální 
mzdy v podnikatelském sektoru v intervalu 
6,5 – 7,5 % (v reálném vyjádření v intervalu 4,3 – 
5,3 %). Důvodem podstatnějšího snížení mzr. 
růstu průměrné nominální a reálné mzdy 
v nepodnikatelském sektoru ve druhé polovině 
roku 1999 bude promítnutí vyšší základny. 
V nepodnikatelském sektoru průměrná nomi-
nální mzda za celý rok 1999 mzr. vzroste o 12,2 
% (reálná mzda  9,9 %).  
 
Nezměněný vývoj průměrné nominální mzdy a 
jen pomale se obnovující růst produktivity práce 
v průmyslu – jako klíčové složce podnikatelské 
sféry – způsobí ve 2.  pololetí 1999  meziroční 
růst nominálních jednotkových mzdových 
nákladů – JMN o  2,2 %. Tento inflační impuls 
se však díky dané fázi ekonomického  cyklu a 
celkovému  nízkoinflačnímu prostředí takřka 
vůbec nepromítne do souběžného zvýšení cen 
výrobců. Místo toho dojde v uvedeném období 
k reálnému zdražení ceny práce na jednotku 
produktu (růst reálných jednotkových mzdových 

Meziroční změny průměrné nominální mzdy 
v národním hospodářství za sledované organizace, 
v podnikatelském a nepodnikatelském sektoru (v %)
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nákladů – RJMN  o 0,6 %). Tento proces svědčí 
o pokračující dekapitalizaci průmyslových 
výrobců a měl by vést ke klesající toleranci 
výrobců k růstu reálné produkční mzdy. 
Vývoj příslušných ukazatelů v srpnu 1999 ovšem 
ukazuje na pokračující kumulování mzdově 
nákladových inflačních tlaků, i když na 
podstatně nižší úrovni. V průmyslu činil  
nepoměr mezi růstem reálné produkční mzdy a 
produktivitou práce 0,2 % (kumulovaně od 
počátku roku 7,0 %).  
Obdobný rizikový vývoj mzdově-nákladových 
inflačních   indikátorů   bude probíhat   i   na  
makroekonomické úrovni. Za 2. pololetí 1999 
vzrostou JMN o odhadovaných 3,0 %  a  RJMN 
o 0,8 %. Přestože jde ve srovnání 
s 1. pololetím 1999  o  podstatné  snížení  mezi-
roční růstové dynamiky RJMN, dojde opět 
k tomu, že aktuální mzdově nákladový inflační 
potenciál (JMN) nebude plně absorbován 
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).  
 

Meziroční změny reálné mzdy a produktivity práce 
v průmyslu  (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 3.6 3.4 2.5 4.5 2.8
 Deflátor HDP  6.1 5.9 6.9 7.1 6.5 10.5 11.3 11.1 11.0 11.0 5.0 2.8 2.4 2.0 3.0 2.8
 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 1.0 0.5 1.5 -0.1
 Důchodová pozice domácností 61.2 65.8 63.3 65.6 64.0 62.1 60.5 61.0 66.4 62.5 63.7 64.4 62.2 68.0 64.6 65.9
 (nom. peněžní příjmy/ HDP b.c. v %)
 NH PP 2.5 0.4 -0.7 2.3 1.1 0.8 -0.2 -0.5 -1.7 -0.4 -1.1 3.3 3.3 3.9 2.4 1.9
1/ Predikce uvedená v tabulce je středovou hodnotou intervalu +/- 1.0 proc. bodu.
Pramen: ČSÚ, ČNB, propočet ČNB.  
 
 
Základní údaje o vývoji příjmů domácností 

    mzr. změna v %
UKAZATEL       SKUTEČNOST PREDIKCE 1/ 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 9,8 2,6 5,0 5,3 5,6 5,7
                                                             (reálné) 1,4 3,3 -0,9 -3,6 -0,1 -3,8 -9,2 -4,3 -3,1 -5,3 6,7 0,2 3,8 3,3 3,4 1,8
     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 3,9 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 1,5 2,8 2,0 2,0 -0,3
     Sociální příjmy                             (nominální) 13,4 9,7 13,8 14,2 12,8 11,2 8,2 12,9 4,5 9,1 10,4 8,1 8,0 10,3 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 19,6 -3,4 4,8 4,7 5,9 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  2.1 %, v roce 2000 oč. CPI  3.8 %.
Pramen: Statistika ČNB.  
 
Bez většího snížení zůstane také ve 2. pololetí 1999 vývoj meziročního růstu nominálních i reálných příjmů 
domácností. Růst peněžních příjmů domácností předpokládáme v roce 1999 v intervalu 5,0 až 7,0 %, reálné 
příjmy vzrostou v porovnání s rokem 1998  o 2,8 až 4,8 %.  Bez ohledu na to, že příjmy z mezd porostou 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       
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i reálného HDP, a to bez ohledu na rostoucí nezaměstnanost. Nákladově inflační rizika tohoto vývoje již byla 
zmíněna výše. Ve 2. pololetí 1999 bude možné i nadále pozorovat poptávkově inflační tlaky vytvořené 
vývojem příjmů domácností: zatímco reálný HDP meziročně vzroste o 1,1 %, reálné příjmy domácností 
vzrostou o 3,4 %. Z hlediska rozdělení disponibilního důchodu si domácnosti zlepšily svoji důchodovou 
pozici. Uvedený nepoměr se ve druhé polovině roku 1999 významně sníží, avšak na rok 1999 jako celek 
dosáhne celková hodnota příslušného přerozdělení – daná pomalejším tempem růstu nominálního HDP 
oproti tempu růstu peněžních příjmů domácností – cca 30 mld. Kč, což po odpočtu míry úspor představuje 
2,8 % disponibilních příjmů domácností, nekrytých přírůstkem domácí nabídky. Tento potenciál kupní síly 
se může rozpustit buď v dodatečných dovozech, nebo zvýšení domácí hladiny spotřebitelských cen.  
 
Predikce pro rok 2000: Ve srovnání s rokem 1999 lze očekávat růst průměrné nominální mzdy v NH 
v intervalu 3,0 až 5,0 % (reálná mzda v intervalu – 1,3 až 1,6).  
Predikci pro rok 2000 odvozujeme od : 
- nižších hodnot inflace pro mzdová vyjednávání (cca 4-6 %) 
- pokračujícího růstu nezaměstnanosti 
- pokračujících finančních obtíží podniků 
- jen velmi slabého oživení v roce 1999 
- zpomalení mzr. růstu průměrné mzdy v nepodnikatelské sféře (1,8 %). 
Predikce vývoje celkových nominálních a reálných příjmů domácností pro rok 2000 zůstává v původním 
intervalu 4,7 až 6,7 %, resp. 0,3 až 3,3 %. 
 
Vzhledem k očekávanému výraznějšímu zpomalení dynamiky růstu průměrné nominální mzdy než růstu produktivity 
práce by měla být zastavena další kumulace mzdově-nákladových inflačních tlaků na makroúrovni (pokles RJMN o 0,1 
%). 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 cca 20,0 mld. Kč, což  po odpočtu predikované 
míry úspor představuje asi 1,8 % disponibilních příjmů domácností.  
 
3.2 Zaměstnanost a nezaměstnanost 
 
Trend poklesu celkové zaměstnanosti a růstu míry nezaměstnanosti, který započal v předchozích dvou letech pokračuje 
i v průběhu roku 1999. Ke konci 1. pololetí 1999 se podle údajů ČSÚ snížila zaměstnanost v porovnání se stejným 
obdobím minulého roku o 3,4 %, v absolutním vyjádření o více jak 160 tis. pracovníků a dotýká se všech sfér  
národního hospodářství (primární, sekundární i terciární). V primární sféře poklesl počet pracovníků proti prvnímu 
pololetí loňského roku o 7,3 %. Tato dlouhodobá tendence se projevila ve všech odvětvích primární  sféry. 
V sekundární sféře došlo k 30.6.1999 k meziročnímu snížení počtu pracovníků o 4,3 %, nejvýraznější úbytek počtu 
pracovníků byl v odvětví stavebnictví (11,2 %). Zde je patrná souvislost s poklesem ekonomické dynamiky tohoto 
odvětví (za první pololetí poklesla stavební výroba ve stálých cenách o 9,9 %). Počet pracovníků terciární sféry se 
oproti stejnému období loňského roku snížil o 2,2 %.  
 
Základní údaje o vývoji zaměstnanosti  
UKAZATEL  Čtvrtletí 1998                Čtvrtletí 1999

1995 1996 1997 1998 1999*/ 2000*/  I/98  II/98  III/98 IV/98   I/99  II/99  III/99*/  IV/99*/
 Počet pracovníků v NH celkem (prům. počty)
     Mzr. změna v % 2,6 0,6 -1,0 -2,4 -3,0 -1,5 -1,3 -1,4 -1,3 -1,1 -3,1 -3,7 -2,6 -2,2
     Fyzické osoby - počet (v tis.) 5012 5044 4993 4873 4727 4656 4897 4899 4831 4851 4735 4723 4707 4742
Od roku 1997 předběžné údaje
*/ predikce  
Trend růstu nezaměstnanosti, který dynamicky provázel první čtvrtletí roku 1999 se od dubna  v  porovnání 
s předchozím rokem zpomalil. Míra nezaměstnanosti k 30.9.1999 dosáhla 9,0 % s meziměsíčním přírůstkem 4,4 tis. 
osob a pohybovala se na úrovni předchozího měsíce srpna. Počet nezaměstnaných se ke konci září 1999 meziročně 
zvýšil o 119 tis. osob. V září 1999 posílilo trh práce 6,5 tis. absolventů škol, na celkové nezaměstnanosti se podílí cca 
18 %. Nesoulad mezi nabídkou a poptávkou po pracovní síle vzrůstá zejména v  regionálním členění, nejvyšší míra 
nezaměstnanosti byla vykázána v okresech Most (19,1%), Karviná (17,6 %), nejnižší v okresech Praha – východ (2,2 
%) a Praha – západ (3,3 %). Sezónní průběh nezaměstnanosti se vyvíjí v roce 1999 obdobně jako v roce minulém, 
avšak na vyšší absolutní úrovni nezaměstnanosti. Prodlužuje se průměrná délka nezaměstnanosti, v současné době se 
pohybuje již kolem šesti měsíců, ve stejném období minulého roku představovala cca čtyři měsíce, přibližně 15 % 
nezaměstnaných nepracuje více jak dva roky. 
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Vývoj nezaměstnanosti v roce 1999 
 Počet neumíst. osob   Podíl žen Měs. přírůstek Míra nezam. Vol. prac. mís. Osoby pob.přísp. Neum.osoby na 

Období počet osob z toho žen na celk.nez. v % počet osob (%) počet míst počet osob 1 vol. prac.místo

stav k 31.1. 416.940 215.929 51.8 30.022  8.05 36.390 203.837  11.46
stav k 28.2. 427.994 218.699 51.1 11.054  8.27 35.207 204.554  12.16
stav k 31.3. 433.340 219.960 50.8 5.346  8.37 32.966 193.049  13.15
stav k 30.4. 423.884 218.583 51.6  -9.456  8.18 32.812 180.952  12.92
stav k 31.5. 421.574 219.299 52.0  -2.310  8.13 33.531 173.741  12.57
stav k 30.6. 435.005 227.527 52.3 13.431  8.39 34.482 181.413  12.62
stav k 31.7. 456.716 242.423 53.1 21.711  8.79 36.537 191.292  12.50
stav k 31.8. 465.454 248.915 53.5 8.738  8.96 38.647 193.710  12.04
stav k 30.9. 469.840 249.894 53,2 4.386  9.05 36.650 193.000  12.82
stav k 31.10. 471.300 . . 1.500  9.08 . . .
stav k 30.11. 476.300 . . 5.000  9.17 . . .
stav k 31.12. 493.300 . . 17.000  9.50 . . .
./ údaje nepredikujeme
Od října 1999 predikce  
 
Predikce ke konci roku 1999:Vývoj v roce 
1999 přinesl některé nové momenty, které 
naznačují dílčí obrat celkově negativních 
trendů na trhu práce: Od počátku roku 
dochází systematicky k  sezónnímu, byť  
k mírnému meziročnímu absolutnímu nárůstu 
počtu uchazečů, kteří ukončili 
nezaměstnanost z důvodu nástupu do nového 
zaměstnání. Zároveň od května dochází k 
 nižším meziměsíčním přírůstkům počtu 
nezaměstnaných osob než v loňském roce.  
Tyto skutečnosti by mohly indikovat určité 
zvýšení poptávky po práci v návaznosti na 
začínající oživení ekonomiky.  
 
Po přihlédnutí k novým tendencím na trhu 
práce a na základě znalostí údajů za září 1999 
měníme predikci míry nezaměstnanosti ke 
konci roku. V průběhu zbývajících měsíců 
roku 1999 předpokládáme mírnější než 
v předchozím roce zvýšení míry 
nezaměstnanosti v návaznosti na ukončení 
sezónních prací, zejména ve stavebnictví a 
zemědělství. Ke konci roku očekáváme míru 
nezaměstnanosti na úrovni 9,3 – 9,8 %.  
Očekáváme, že zaměstnanost ke konci 3. 
čtvrtletí 1999 meziročně poklesne o 2,6 % a 
za celý rok 1999 se sníží o 3 %.  

 
Vývoj míry nezaměstnanosti v letech 1995 – 2000 v % 
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Vývoj nabídky a poptávky po práci 
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Predikce pro rok 2000 a 2001: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, resp. mírného nárůstu 
výkonnosti ekonomiky a alespoň dílčí účinností některých vládou přijatých opatření aktivní politiky 
zaměstnanosti. Jedná se zejména o opatření, která směřují k vytvoření nových pracovních příležitostí 
(investiční pobídky pro investory, nová absolventská místa ve státních organizacích). Pro rok 2000 
očekáváme meziroční pokles zaměstnanosti o 1,5% a koncovou míru nezaměstnanosti v rozmezí 10,5 – 
11,5 %, s tím, že ke konci 1. a 2. čtvrtletí bude koncová míra nezaměstnanosti na úrovni 10,1% a  ke  
konci 3. čtvrtletí 10,5 %. Pro rok 2001 očekáváme v oblasti zaměstnanosti ještě mírné snížení o cca 0,9 
%a koncovou míru nezaměstnanosti na úrovni 11,0 – 12,0 %. 
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4. Ostatní nákladové faktory 
 
4.1 Dovezená inflace a dovozní ceny (cena ropy, cena zem. plynu, ceny ostatních dovozně důležitých 
komodit, souhrnný vývoj světových 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 9. SZ částečně mění. Pokud jde 
o jednotlivé podstatné faktory dovezené inflace: 
 
- predikce cen zemního plynu a světových cen surovin a potravin zůstává stejná jako v 9. SZ 
- predikce cenového vývoje v zemích hlavních obchodních partnerů se oproti 9. SZ nemění  do konce 

roku 2000 
- mění se predikce cen ropy : v důsledku změny vývoje cen uralské ropy v červenci až září došlo ke 

změnám referenčního scénáře vývoje cen ropy.  
- referenční (tj. při setrvalém nastavení úrokových sazeb) úroveň devizového kursu se proti 7. až 9.  SZ 

mění:  36,50 Kč/EUR (18,66 Kč/DEM) ve 3. čtvrtletí 1999 a 36,00 Kč/EUR (18,41 Kč/DEM)  
v 1.  pololetí roku 2000 zůstává na stejné úrovni, ve 2. pololetí 2000 dochází ke změně z 36,00 Kč/EUR 
na 35,00 Kč/EUR . Odhadovaný vliv alternativních kursových scénářů na cenový vývoj byl propočten 
přímo do hodnot korigované a návazně čisté inflace (kapitola III.4.2) 

 
Vývoj dovozních cen je však významně ovlivňován i  kursem Kč/USD , především v důsledku toho, 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, kdy cena ropy uralské dále 
vzrostla na 19,72, resp. 21,88 USD/barel. 
Klíčové pro další vývoj cen ropy bude 
jednání zemí OPEC v říjnu 1999. Poslední 
údaje  z  mezinárodních burz naznačují 
zastavení trendu cenového růstu a 
tendence k slabému poklesu cen v závěru 
letošního roku.  
 
 
 
 
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) dále 
pokračoval v září až na hodnotu 21,88 
USD/barel. Předpokládáme, že v průběhu 
roku 2000 se cena ropy uralské vrátí na 
dlouhodobější normál, tj. na cenu kolem 
19,00 USD/barel, resp. bude kolem něj 
oscilovat, případně se bude dlouhodobě 
mírně snižovat. 
 

Vývoj cen vybraných druhů ropy v roce 1999 (USD/barel) 
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Očekávaný vývoj cen zemního plynu se 
proti 9. SZ nemění, nadále uvažujeme růst 
cen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Předpoklad o vývoji cen dalších dovozně 
důležitých surovin ponecháváme na 
předpokladu ze 7. až 9. 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. Z vývoje surovinového indexu 
HWWA v  posledních cca 3 měsících 
vyplývá výrazné zrychlení cen, především 
vlivem růstu cen energetických surovin 
(ropa, zemní plyn). 
 
Předpoklady o zahraniční inflaci zůstávají 
shodné se 7. až 9. SZ. Oproti minulým SZ 
se částečně mění předpoklady o kursu,  
Kč/EUR v 2. pololetí 2000 z 36,00 na 
35,00, v  ostatních obdobích zůstává 
předpoklad o kursu Kč/EUR nezměněn 
(tj. 36,50 ve 4. čtvrtletí 1999 a 36,00 
v 1. pololetí 2000). Ceny průmyslových 
výrobců v SRN v červenci mzr. poklesly 
o 1,0 %. 
 

Vývoj cen zemního plynu (USD/m3) 
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V důsledku změn referenčního scénáře 
kursového vývoje, částečné změny 
očekávání vývoje cen ropy a 
přehodnocení ekonometrických propočtů 
se částečně mění i predikce dovozních cen 
pro 2. pololetí 1999 i pro rok 2000, kdy 
při stejném vývoji trendu dovozních cen 
očekáváme poněkud nižší hodnoty 
dovozních cen oproti předchozím 
predikcím. Zásadní rámec očekávané 
trajektorie vývoje dovozních cen do konce 
roku 2000 se však 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 

Predikce dovozních cen a jejich nejdůležitějších 
komponent(mzr. změny) 
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v mzr. pokles (především vlivem mzr. 
zpevnění kursu). V 2. polovině 2000 by 
mzr. dovozní ceny měly mírně poklesnout 
(mj. vlivem uvažované kursové apreciace 
v tomto pololetí i vlivem vývoje cen 
ropy). 
 
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 2000 zmírňování mzr. růstu dovozních cen, od 2. čtvrtletí 2000 předpokládáme mzr. pokles (v případě 
udržení cen ropy uralské kolem 18,50-19,0 USD/barel) při udržení ostatních předpokladů, použitých v predikci 
(kurs, zemní plyn, zahraniční inflace). 
 
                                                                                                      
  
                 
                                                                                                                                 
                                                                                                        
 
                                                                                                           
                                                                                                               
                                                                                                               
                                                                                                                   
            
                                                                                                        
                 
 
                                                                                                            
 
 

Cena uralské ropy : 
- 20,50 ve 4.Q99, dále postupný 
pokles cen na úroveň cca 18,50 
USD/barel v závěru roku 2000 

Cena zemního plynu 

Ceny ostatních surovin 

Devizový kurz (Kč/EUR): 
36,50 ve 3.Q99,  
dále 36,00 v 1. pololetí 2000  
v 2. pololetí 2000  35,00  

Zahraniční inflace (PPI v SRN) cca  
0,0 % v roce 1999 i v roce 2000 Predikce Indexu dovozních 

cen ČNB 
(predikce 

dovozních cen) 

U dovozních cen předpokládáme  průměrný  meziroční růst  ve 3. čtvrtletí 1999 o 7,0 %, ve 4. čtvrtletí 1999  
o  9,2 %,  v  1. čtvrtletí 2000  2,7 %,  v  2. čtvrtletí 2000  –3,1 %,   ve  3. čtvrtletí 2000 -4,6 %,  ve 4. čtvrtletí 
2000 –3,4 %. 
 
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 dovozních cen o 5,0 proc. bodů  
- 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 prvních osmi měsících pokračoval výrazný růst nominálních jednotkových mzdových nákladů v průmyslu 
(v průměru 7,4 %). Tento inflační impuls se však díky dané fázi ekonomického cyklu, v důsledku úspor 
nákladů na dovozy, přínosu snížení úrokových sazeb a celkovému nízkoinflačnímu prostředí takřka vůbec 
nepromítl do souběžného zvýšení cen výrobců. V uvedeném období k reálnému zdražení ceny práce na 
jednotku produktu (růstu reálných jednotkových mzdových nákladů – RJMN)  o 7,0 %. Tento vývoj 
znamenal trend k dekapitalizaci průmyslových výrobců a měl by vést ke klesající toleranci výrobců k růstu 
reálné produkční mzdy. V opačném případě by se zvyšovalo riziko otevřeného přenesení uvedeného 
nákladově-inflačního faktoru do cen, zejména v souvislosti s očekávaným oživením ekonomiky. 
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Nejnovější vývoj příslušných ukazatelů 
(červenec-srpen 1999) přinesl meziroční 
růst reálných jednotkových mzdových 
nákladů o cca 2,5 %. V souběhu s 
meziročním zhoršením směnných relací 
v uvedeném období  o 4,8 % a při růstu 
PPI o (pouhých) 0,5 % by další 
pokračování uvedeného vývoje 
znamenalo zesilování tlaků na zrychlení 
růstu cen průmyslových výrobců.  
 
 

Vývoj reálné mzdy a produktivity práce v průmyslu 
 

Pozn. : Od září 1999 predikce
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Pro zbytek roku již nepředpokládáme další akceleraci rozporného vývoje mezd a produktivity práce, nýbrž 
jeho stabilizaci až zmírnění – meziroční tempo růstu průměrné nominální mzdy se  bude v klíčových 
odvětvích podnikatelské sféry sbližovat s ukazatelem produktivity práce -  při stále ještě jen mírném růstu 
PPI. Výsledkem bude, že v průmyslu dosáhne ukazatel růstu RJMN za rok 1999 hodnoty okolo 4 %.  
Pro rok 2000 však bude tento vývoj představovat – bez ohledu na relativně příznivý vývoj predikovaný pro 
zbytek roku 1999 - jedno z rizik určité akcelerace vývoje cen průmyslových výrobců a odtud i všech 
ostatních cenových okruhů. V roce 2000 však očekáváme velmi slabý mzr. růst reálných jednotkových 
mzdových nákladů, což by mělo přispět ke snížení uvedených inflačních tlaků. 
 
 
4.3 Ceny průmyslových výrobců 
 
V září 1999 došlo k zastavení trendu růstu cen průmyslových výrobců, když ceny v meziměsíčním 
srovnání stagnovaly ( 0,0 %) a ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku vzrostly o 1,2 %. 
 
Vývoj cen průmyslových výrobců  v září 
(pod námi predikovaným odhadem mzm. 
růstu) je nutno hodnotit v kontextu rychlého 
růstu cen průmyslových výrobců v srpnu  
(0,5 %, na horní hranici námi predikovaného 
intervalu), který byl způsoben obdobně jako 
meziměsíční růsty cen průmyslových 
výrobců v předcházejících měsících 
výrazným  růstem  cen v odvětvích zpraco-
vatelského průmyslu s velkým podílem 
zpracování ropných produktů. Tento vývoj 
byl zapříčiněn výrazným vzestupem 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). 
 
Další růst cen ropy uralské v září až na 
21,88 USD/barel vytváří předpoklad  
pokračování růstu cen průmyslových 
výrobců v příštích měsících. 
 
Ostatní  odvětví   zpracovatelského 
průmyslu (tj. mimo odvětví chemie 
a zpracování ropy) v srpnu a září 

Ceny průmyslových výrobců, ceny výrobců ve zpracova-
telském průmyslu a ceny ropy (meziroční změny v %) 
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obdobně jako v červenci cenově přibližně 
stagnovala, v meziměsíčním srovnání 
dále poklesla. 
 
Ceny ve zpracovatelském průmyslu 
v srpnu vzrostly meziměsíčně  o 0,5 %, 
v září poklesly o 0,1 %, meziročně 
vzrostly o 0,5 % v srpnu a o 0,4 % v září 
(v červenci 1999 byl ještě vykázán 
meziroční pokles cen o 0,4 %).  
  
Cenová očekávání výrobců na základě 
šetření ČSÚ, měřená saldem mezi 
subjekty očekávajícími růst a subjekty 
očekávajícími pokles PPI, ukazují nadále 
v období následujících 3 měsíců tendenci 
k mírnému meziročnímu růstu PPI 
(odhadujeme v intervalu do 2 %). 
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Stagnaci vývoje cen průmyslových 
výrobců v září lze hodnotit jako 
krátkodobé vychýlení od současného 
trendu růstu cen, způsobeného především 
růstem dovozních cen (ropa). 
 
Vývoj cen ropy v září vytváří předpoklad 
o růstu cen v dalších měsících. 
Ceny prům. výrobců v posledním čtvrtletí 
letošního roku a v první polovině příštího 
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 poptávce. 

 
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: 
- ekonometrické odhady z dovozních cen a z předpokladů o vývoji indexu průmyslové produkce: 4. čtvrtletí      
1999: 1,5 - 2,9 %, 1. čtvrtletí 2000: 3,3 - 4,2 %, 2. čtvrtletí 2000: 2,4 - 4,5 % , 3. čtvrtletí 2000: 2,4 - 4,2 % 
- cenová očekávání podniků :  4.  čtvrtletí 1999 do cca. 2,0 % meziročně 
- 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 
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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 1.0 1.9 3.2 3.1 3.3 3.5

dolní mez 0.2 0.3 1.0 1.6 2.5 2.2 2.0 2.2
horní mez 0.2 0.3 1.0 2.1 3.9 4.1 4.7 4.8

 
* 1 až 3/1999 skutečnost 
 
4.4 Ostatní cenové okruhy 
 
U zemědělských výrobců  došlo v srpnu 
k poklesu cen zemědělských výrobců o 13,0 % 
meziročně, což představuje zmírnění meziročního 
poklesu cen oproti vývoji v uplynulých cca 3 – 4 
měsících.  Cenová hladina cen většiny komodit 
zemědělské výroby se  však dlouhodobě  udržuje 
(až na výjimky na úrovni po dramatickém poklesu 
cen v  závěru loňského roku, způsobeném 
v převážné míře krizí v Rusku a z ní vyplývající 
přetrvávání mimořádně nízkých cen země-
dělských výrobků) výrazně pod skutečnými 
náklady výrobců. 
 
V průběhu  čtvrtého čtvrtletí letošního roku očekáváme 
nadále postupný slabý růst  hladiny výkupních cen 
zemědělských výrobků v živočišné výrobě (především 
u  masa 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.  

Meziroční růst cen potravin a cen 
zemědělských výrobců (v %) 
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Hlavními důvody předpokládaného růstu cen bude z nákladového hlediska neudržitelná situace u téměř 
všech zemědělských prvovýrobců ( značný pokles cen všech významných komodit při současné akceleraci 
růstu cen vstupů do odvětví a celkově z dlouhodobého hlediska nízké rentabilitě zemědělské prvovýroby) a  
postupné stupňování  jejich tlaku  na růst cen  zemědělských výrobců a zprostředkovaně i na ceny potravin. 
Vývoj cen zemědělských výrobců skrývá zejména pro rok 2000 jedno z významných rizik růstu inflace, 
odhad časového rozložení růstu cen zemědělských výrobců a jeho dopadu do cen potravin je značně obtížný. 
Ve 4. čtvrtletí predikujeme přibližnou stagnaci cen (-0,3%), v 1.čtvrtletí 2000 meziroční růst 10,4 %,  
ve 2. čtvrtletí 14,9 %. 
 
4.5 Ceny ostatních výrobců 
 
Ceny stavebních prací meziměsíčně vzrostly v srpnu pouze o 0,2 %, v meziročním srovnání o 3,7 %, což 
představuje snížení tempa růstu cen stavebních prací oproti vývoji v 1. pololetí. Růst cen stavebních prací 
odhadujeme ve 4. čtvrtletí letošního roku průměrně na 4,9 % meziročně, v 1. čtvrtletí roku 2000 průměrně 
na 4,8 % meziročně, v 2. čtvrtletí 2000 na 4,0 % meziročně. 
 
Ceny tržních služeb v září meziměsíčně poklesly o 0,4 % (v červenci meziměsíčně poklesly o 2,6 %, 
v srpnu vzrostly o 0,9 %), v meziročním srovnání se snížily o 16,8 %. Na poklesu meziročních i 
meziměsíčních cenových indexů cen tržních služeb  od počátku letošního roku se nejvíce  podílí především 
odvětví peněžnictví a pojišťovnictví při protichůdném rostoucím cenovém trendu u skupin doprava, stočné a 
poštovní služby. Pro 4.  čtvrtletí letošního roku  očekáváme další pokles cen tržních služeb mzr. v průměru   
o 9,7 % vlivem dalšího poklesu cen ve skupinách tržních služeb peněžnictví a pojišťovnictví, v 1. pololetí 
roku 2000 očekáváme mzr. pokles cen tržních služeb v průměru o 0,4 %. 
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5. Vnější ekonomické prostředí7. 
 
Krátkodobý výhled světové ekonomiky do roku 1999 
Predikce NIESR i IMF se shodují ve většině svých odhadů pro rok 1999. Reálný HDP 
Eurozóny roste průměrně tempem 2,1 %, Německa 1,5 % (1,4 % dle IMF)a Spojených států 
3,8 % (3,7 %). Predikce růstu pro země střední a východní Evropy se liší, protože NIESR  
a IMF nepracují se stejným vzorkem zemí. Inflace bude v roce 1999 v Eurozóně 1,0 %, 
v Německu 0,5 % (0,4 %) a ve Spojených státech 1,7 % (2,2 %). Na odhad vyšší inflace 
působily hlavně rostoucí ceny ropy. NIESR (v červenci)odhadl průměrnou roční cenu ropy na 
úrovni 15,5 USD (17,1 USD IMF). IMF (v říjnu) pro svou predikci použil údajů o spotové 
ceně ropy Brent ze srpna 99. IMF ve svém  textu, kde komentuje vývoj cen ropy, zvyšuje své 
odhady cen ropy o dalších 8 %, které se ovšem nepromítly do odhadů dalších veličin.  
 
Konjunkturní vývoj světové ekonomiky v roce 2000 
Výhledově se trendy veličin odhadovaných  NIESR a IMF neliší. Obě instituce očekávají 
v roce 2000 vyšší růst v Eurozóně než v roce 1999 2,7 % (2,8 %). Růst ve Spojených státech 
zpomalí na průměrnou roční hodnotu 2,1 % (2,6 %). Dojde ke zvýšení růstu v zemích střední 
a východní Evropy oproti roku 1999. Inflace se celkově v roce 2000 oproti roku 1999 zvýší. 
V Eurozóně bude 1,6 % (1,3 %), ve Spojených státech 2,5 %. Průměrná cena ropy nadále 
v roce 2000 vzroste na 17,1 USD za barel (18,0 USD). V dlouhém časovém období však obě 
instituce očekávají korekci vývoje cen ropy směrem dolů. 
 

Porovnání predikcí IMF a NIESR na roky 1999 a 2000 
    Predikce NiGEM(1)    Predikce IMF(2)

 1999 2000 1999 2000 
REÁLNÉ HDP (%)     
    Eurozóna 2,1 2,7 2,1 2,8 
    Německo(3) 1,5 2,5 1,4 2,5 
    USA 3,8 2,1 3,7 2,6 
    CEE(4) 2,3 5,0 1,7 4,0 
       Česká republika - - 0,0 1,5 
       Polsko - - 3,7 5,0 
       Maďarsko - - 3,7 4,5 
INFLACE CPI (%)     
    Eurozóna 1,0 1,6 1,0 1,3 
    Německo(3) 0,5 1,1 0,4 0,8 
    USA 1,7 2,5 2,2 2,5 
    CEE(4) 4,7 5,9 8,8 6,4 
       Česká republika - - 3,0 5,0 
       Polsko - - 7,0 5,0 
       Maďarsko - - 9,0 8,0 
CENA ROPY   
    USD per barrel 15,5 17,1 16,7 18,0 
 

(1) - červencová verze 1999 programu NiGEM 
(2) - čerpáno z říjnové verze 1999 World Economic Outlook publikované IMF 
(3) - IMF publikuje údaje pouze pro bývalou SRN 
(4) - údaj pro NiGEM zahrnuje tyto země : Polsko, Maďarsko a Českou republiku, 

                                                           
7 Čerpáno z červencové verze programu NIESR a z říjnové verze World Economic Outlook publikované IMF. 
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Údaj pro IMF zahrnuje tyto země: Albánii, Bosnu a Hercegovinu, Bulharsko, Chorvatsko, Českou republiku, 
Estonsko, Maďarsko, Litvu, Lotyšsko, Makedonii, Moldávii, Polsko, Rumunsko, Slovenskou republiku, 
Slovinsko, Jugoslávii. 
 
Možné riziko příštího ekonomického vývoje 
NIESR upozorňuje na možné nebezpečí pro světovou ekonomiku vyvolané poklesem cen 
nadhodnocených akcií. Nasimulovali jsme pomocí programu NiGEM snížení cen akcií ve 
třetím čtvrtletí ve Spojených státech o 20 % (největší záporná meziměsíční změna 
v posledních dvaceti letech). Výsledky simulace jsou prezentovány v tabulce. Nejrychleji na 
pokles cen zareagují Spojené státy, kde dojde v prvním roce k poklesu o 0,3 procentního bodu 
růstu HDP proti původnímu scénáři na 3,5 %. V roce 2000 klesne růst dále o 1 procentní bod, 
tj. HDP Spojených států poroste 1,1 %. Dopad na ostatní země se projeví až v roce 2000. Trh 
v evropských zemích je méně pružný než americký, proto dojde k rozložení dopadu do 
delšího časového období. Pro Polsko, Maďarsko a Českou republiku by uvedená situace 
znamenala pokles odhadovaného agregovaného růstu pro rok 2000 (5 %) o 0,1 procentního 
bodu, tj. na 4,9 % a snížení inflace o 0,1 procentního bodu na hodnotu 5,8 %. 
 
 

Dopad 20% snížení cen amerických akcií na světovou ekonomiku 
    Predikce NiGEM(1)

 1999 2000 
REÁLNÉ HDP (p.b.)   
    Eurozóna -0,0 -0,1 
    Německo -0,0 -0,2 
    USA -0,3 -1,0 
    Visegrád(2) -0,0 -0,1 
INFLACE CPI (p.b.)   
    Eurozóna -0,0 -0,1 
    Německo -0,0 -0,3 
    USA -0,1 -0,4 
    Visegrád(2) -0,0 -0,1 
 

(1) červencová verze 1999 programu NiGEM, rozdíl oproti původní predikci 
(2) údaj pro NiGEM zahrnuje tyto země: Polsko, Maďarsko a Českou republiku 
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III. Inflace 
 
 
V porovnání se 7. i  9. SZ  se mění predikce čisté inflace ke konci roku 1999 i ke konci roku 2000. 
Došlo tedy i ke změně předpovědi celkové inflace (indexu spotřebitelských cen), odhad vývoje 
regulovaných cen neměníme. 
 
Predikce čisté inflace pro konec roku 1999 se změnila  z 1,2% až 2,2 % (střed 1,7 %) na 0,8% až 
1,6% (střed 1,1%), především v důsledku chyby odhadu za září 1999. Pro konec roku 2000 byla v 7. 
i  9. SZ prezentována predikce čisté inflace v rozpětí 2,5 až 5,5 % (střed 3,7 %), aktuální predikce je 
v rozpětí 1,9 % až  3,6 % (střed 2,7%). 
 
Predikce čisté inflace na rok 2000 se částečně změnila : 
- technicky zúžením intervalu predikce s cílem dosáhnout větší transparentnosti inflační predikce 

(při použití referenčních scénářů pro vybrané rizikové či volatilní proměnné) 
- věcně v důsledku změn faktorů inflace 
- částečným přehodnocením mechanismu jejich vlivu na cenový vývoj. 
 
Technická změna se promítla do zúžení predikce směrem dolů (výraznější snížení její horní 
hranice), neboť ze základního scénáře byla vyloučena rizika výraznějšího růstu některých 
rizikových proměnných), případné dopady takovéhoto růstu byly zapracovány do tabulky 
diferencí (kap. III.5). Jedná se o : 
- vývoj cen potravin, kde není uvažován předchozí značně velký interval spolehlivosti pro 

tuto predikci, který se nicméně neukázal dostatečný, predikce předpokládá 
konzervativní scénář vývoje, při případných skokových změnách cen potravin může 
predikce vykázat značnou chybu, 

- cenu ropy, kde po silném zvýšení cen v průběhu 2. a 3. čtvrtletí 1999 předpokládáme 
referenční scénář na odhadované střednědobě rovnovážné cenové úrovni a zde bude 
konstantní po celý rok 2000, 

- referenční scénář vývoje kursu včetně převzetí zahraničních predikcí vývoje kursu 
EUR/USD, alternativní kursový scénář je - za předpokladu stejného vývoje ostatních 
proměnných jako v referenčním scénáři - promítnut v kapitole III5. 

 
Věcně bylo snížení predikce čisté inflace především následkem:  
- snížení predikce výše příjmů domácností a v důsledku toho snížení predikce spotřeby 

domácností  
 i celkové domácí poptávky. Současná predikce znamená stagnaci mzr. dynamiky 
domácí poptávky na úrovni roku 1999 

- stanovení  jiného scénáře vývoje kurzu Kč – nyní je ve srovnání s minulou situační 
zprávou v referenčním scénáři uvažován v 2. polovině roku 2000 pevnější kurz 

- změny odhadu vývoje  dovozních cen. 
 
Přehodnocení vlivu faktorů na vývoj inflace (podrobněji kap. III.3.1) se týkalo především : 
- změny ve vyhodnocení vlivu dovezené inflace na cenový vývoj  
- přehodnocení situace na maloobchodním trhu potravin 
- vlivu slabé poptávky na promítání nákladových faktorů do cenového vývoje. 
 
 
1.  Minulý vývoj  
Září 1999: 
Meziměsíční index spotřebitelských cen -0,1 % Meziroční index spotřebitelských cen 1,2 % 
Meziměsíční čistá inflace                   -0,1 % Meziroční čistá inflace                    -0,3 % 
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Základní údaje o spotřebitelských cenách (meziměsíční vývoj) v % 
UKAZATEL

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

 MEZIMĚSÍČNÍ RŮST SPOTŘEBIT.CEN -0,2 -0,2 0,3 -0,1 0,2 0,8 0,1 -0,1
     v tom: podíl podíl podíl podíl podíl podíl podíl podíl
     Regulované ceny 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 0,1 0,02
     Vliv  nepřímých daní v nereg. cenách 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,32 0,00 0,00
     Č istá inflace -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 -0,1 -0,08
           z toho: 
          - ceny potravin -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 0,0 0,00
          - korigovaná inflace 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 -0,1 -0,07

 
Mzm. čistá inflace v září dosáhla – 0,1 % při stagnaci cen potravin a poklesu korigované inflace (-0,1 %).  Pokles 
korigované inflace byl výsledkem mzm. poklesu o 0,3 % cen ostatních obchodovatelných komodit a mzm. růstu o 0,1 % 
cen neobchodovatel. neregulovaných komodit. Vývoj v září byl neočekávaný. V předešlých dvou měsících sezónně 
očištěná mzm. čistá inflace dosáhla hodnot přes 0,3 % a trendcyklická složka byla stoupající, což vedlo k úvaze, že 
dochází k mírnému zrychlování růstu cen s odhadem pro září 0,3 %. Hlavní příčinou nečekaného vývoje v září nebyl 
pokles cen rekreací (to je každoročně se opakující sezónní výkyv), ale velmi nízké růsty resp. poklesy cen prakticky ve 
všech hlavních skupinách spotřebního koše. 
 
Vývoj v září vede k úvaze, že v současné 
době je vývoj cen rozhodujícím 
způsobem dále ovlivněn nízkou 
poptávkou, která brání výraznějšímu 
promítnutí nákladových vlivů do růstu 
cen. Za další příčinu považujeme 
psychologický dopad dlouhotrvající 
nízké inflace. V září obvykle docházelo 
ze sezónních důvodů k růstu cen 
potravin, školních potřeb, vzdělávacích 
služeb a mírně i cen ostatních skupin v 
 důsledku vyšší poptávky zboží po 
prázdninách. V tomto září se tak nestalo 
nejen kvůli nižší poptávce, ale pravdě-
podobně i vzhledem k všeobecnému 
očekávání cenové stability. 
 
Sezónně očištěné údaje a vývoj 
trendcyklické složky signalizují, že po 
zastavení trendu poklesu mzm. hodnot, 
po obratu k jejich růstu a po několika 
měsíčním růstu, dochází opět k zastavení 
růstu trendu. Růstový trend byl způsoben 
především nepřímými dopady zvýšení 
spotřebních daní a růstem dovozních cen 
(ropy a potravin).  
 
 
Meziroční růst spotřebitel. cen dosáhl  
1,2 %  a  mzr. čistá inflace -0,3 %. Vývoj 
mzr. hodnot jednotlivých komponent čisté 
inflace (ceny potravin –4,1%, ceny 
obchodovatelných ostat. komodit 2,0 % a 
ceny neobchod.  nereg. komodit 4,1 % - 
vše očištěno o vliv zvýšení spotřebních 
daní) signalizuje, že aktuální cenový 
vývoj v jednotlivých skupinách komodit 
zůstává ve značné míře důsledkem vlivů, 
specifických pro jednotlivé skupiny. 
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Základní údaje o spotřebitelských cenách (meziroční vývoj) v % 
UKAZATEL

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

 MEZIROČNÍ RŮST SPOTŘEBIT.CEN 6,8 2,5 2,5 2,4 2,2 1,1 1,4 1,2
     v tom: podíl podíl podíl podíl podíl podíl podíl podíl
     Regulované ceny 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 4,3 1,12
     Vliv  nepřímých daní v nereg. cenách 0,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,32 0,32 0,32
     Čistá inflace 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 -0,3 -0,21
           z toho: 
          - ceny potravin -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 -4,1 -1,24
          - korigovaná inflace 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 2,3 1,04

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

 
 
2. Krátkodobá predikce (do konce roku 1999) 
 
Vývoj čisté inflace v září byl překvapivý a je těžké rozhodnout, zda se jedná o mimořádný 
extrémní vývoj v jednom měsíci (ve srovnání s předešlými dvěma měsíci řádově o 0,3 procentního 
bodu směrem dolů) nebo jestli se jedná o návrat k velmi nízkým hodnotám. Predikce se přiklání 
k první variantě, tzn., že předpokládá ve zbývající časti roku 1999 mírně kladnou mzm. čistou 
inflaci. Ve srovnání s 9.SZ jsme změnili predikci cen potravin i predikci korigované inflace 
(predikci regulovaných cen neměníme).  Změny vyplývají ze:  
- zahrnutí skutečných údajů za září (lišily se od naší predikce u mzm. čisté inflace o 0,4 proc. bodu) 
- snížení počtu predikovaných období do konce roku (došlo k dalšímu zúžení intervalu predikce) 
- z vývoje cen potravin. Nové údaje o vývoji cen potravin (údaje za září a výsledky týdenních šetření cen 

potravin) potvrzují očekávaný mírný růst cen potravin v závěru roku. V říjnu předpokládáme mzm. růst 
cen potravin o 0,1 %, v listopadu 0,2 % a v prosinci 0,3 % (varianty střed). Predikce vychází zejména 
z týdenních šetření cen potravin, z predikce mírně stoupajícího trendu a sezónnosti cen potravin 
v těchto měsících. 

- očekávaného růstu pohonných hmot v říjnu. Zda dojde k dalším výrazným růstům cen pohonných hmot 
ještě i v listopadu a prosinci lze jen těžko odhadnout. Světové ceny ropy začaly klesat a není zřejmé, 
jestli dodavatelé pohonných hmot již plně zdražili pohonné hmoty v návaznosti na předchozí růst cen 
ropy nebo jestli k tomu dochází až s delším časovým zpožděním. Lze dále očekávat, že nízká poptávka 
bude další zvyšování cen pohonných hmot brzdit. V souhrnu další výraznější růst nečekáme. V listopadu 
očekáváme mzm. korigovanou inflaci 0,1 % a v prosinci 0,2 % - varianty střed. Predikce korigované 
inflace dále vychází především z expertního odhadu trendu vycházejícího z expertních i modelových 
odhadů vlivu jednotlivých indikátorů inflace a odhadu sezónních výkyvů. 

 
Mzr. index spotřebitelských cen by se ke konci roku 1999 měl pohybovat v intervalu od 2,0 
% do 2,6 % (v 9.SZ 2,3% až  3,0%) a mzr. čistá inflace  v rozpětí 0,8 % až 1,6 % ( v 9. SZ 
1,2% až 2,2%).  
 
 
3. Roční rolovaná predikce (1.Q2000 – 3.Q2000, s prodloužením do konce 

roku 2000) 
 
3.1 Zkušenosti s predikcí v roce 1999  
 
Veličina (mzr. 
změna v prosinci 
1999 %) 

Predikce 
z prosince 1998 - 
interval 

Predikce 
z prosince 1998 – 
střed 

Predikce z října 
1999 (střed) 

Rozdíl aktuální 
predikce (střed) 
proti středu ze 
1298 

Rozdíl aktuální 
predikce (střed) 
proti spodní 
hranici ze 1298 

Mzr. čistá inflace  2,5 - 5,5 3,8   1,1 2,7 1,4 
Ceny potravin  1,7 - 5,4 2,9   -1,1 4,0 2,8 
Korig. inflace 3,1 - 5,6 4,3   2,7 1,6 0,4 
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Z propočtů vyplývá, že rozhodující část chyby, pokud jde o vztah k celému intervalu, spadá na vrub vývoji 
cen potravin, zatímco chyba v korigované inflaci je relativně nízká. Pokud jde o poměření středu aktuální 
predikce se středem původní predikce, roste i chyba u odhadu korigované inflace. Lze říci, že : 
- sporný je postup široké predikce, která má snahu nahrnout většinu rizik, neboť intuitivně je za nejlepší 

predikci považován střed predikce, zkušenosti s vývojem cen potravin signalizují, že v případě silných 
nejistot žádný rozumný  interval nemusí být dostatečný 

- predikce již na počátku roku ukazovala na možný problém podstřelení, nicméně šíře intervalu tento 
signál do určité míry zamlžovala 

- nejistota ve vývoji některých nezávisle proměnných je vzhledem k existujícím znalostem  
o způsobech přenosu do inflace vysoká 

- rozhodující díl podstřelení je nutno připsat na vrub vývoje cen potravin  
- u korigované inflace lze za hlavní důvod označit změny dovozních cen a mírné nadhodnocení jejich 

účinků na vývoj cen korigované inflace 
- vliv mělo i určité podcenění intenzity působení slabé poptávky. 
Z uvedených zkušeností vycházelo i sestavení predikce pro 10. SZ, kde spolu se zúžením intervalu predikce 
a důslednější prací s referenčními proměnnými  a změnami některých nezávisle proměnných byl částečně 
přehodnocen i vliv končící ekonomické recese. 
 
3.2 Dovezená inflace 
 
Dovezená inflace bude v roce 2000 
ovlivněna především výraznými 
změnami cen ropy (resp. zem. plynu), 
zatímco vývoj cen ostatních surovin 
bude jen umírněný (mzr. stagnace). 
Zahraniční inflace (do propočtů 
zahrnován vývoj PPI v SRN) slabý 
obrat od cca 1% mzr. poklesu k 1% 
mzr. růstu. Vcelku by meziroční růst 
dovezené inflace měl v průměru za 
celý rok dosáhnout cca 3,5 %, přitom v 
1. čtvrtletí cca 7,3 %, ve 2. čtvrtletí cca 
3,7 % a ve 2. pololetí kolem 1,3 %. 
 
 
 

Mzr. vývoj dovezené inflace a jejích vybraných komponent  
(v %) 
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Dovozní ceny (dovezená inflace s přičtením vlivu kursu) 
 
Ekonometrické propočtyopakovaně  
potvrzují silný vliv dovezené inflace a 
kursových změn na vývoj tuzemské 
inflace (CPI i čisté inflace). Predikce je 
založena na referenčním kursu 
Kč/EUR a zahraničních předpokladech 
o vývoji kursu EUR/USD. Meziroční 
změny dovozních cen budou silné ve 
4. čtvrtletí 1999 a částečně ještě 
v 1. čtvrtletí 2000 ve zbývajících 
čtvrtletích 2000 budou dovozní ceny 
mzr. cca stagnovat. Případné odchylky 
odhadu dovozních cen od referenčního 
scénáře v důsledku změn předpokladů 
o vývoji kursu, resp.cen ropy, 
propočítává kapitola III.4.2 

Mzr. vývoj dovez. inflace, kursu a dovozních cen (v %) 
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3.4   Mzdově nákladová inflace 
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Očekávané zmírnění dynamiky jednot-
kových mzdových nákladů jak v národním 
hospodářství jako celku, tak i v průmyslu 
sníží tlak na růst spotřebitelských cen. 
Pokud jde o přenos dříve nahromaděného 
inflačního potenciálu, domníváme se, že 
jeho část byla kompenzována vývojem 
dovezené inflace v předchozím období, 
část dalšími vlivy a riziko promítnutí je 
v situaci slabé poptávky malé, mohlo by se 
zvětšit pouze v  případě silnějších 
poptávkových tlaků. 

Mzr. změny mzdově nákladových faktorů (v %) 
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3.5   Poptávková inflace 
 
Vliv změn v poptávce na cenový vývoj se 
v české ekonomice projevuje – 
v porovnání s nabídkovými vlivy – 
s větším zpožděním i rozložením, jeho 
rozložení lze jen obtížně ekonometricky 
uchopit. Předpokládaný vývoj domácí 
poptávky a nabídky v 2. polovině roku 
a v roce 2000 nevytváří silná proinflační 
rizika, neboť : 
-zabrzdil růst reálných příjmů a 
v následujících pěti čtvrtletích (počínaje 
4.Q1999) neočekáváme výraznější 
zrychlení růstu reálných příjmů, přes 
jednorázový výrazný růst reálných příjmů 
v 1. čtvrtletí 1999 reálné příjmy za 
posledních 6 čtvrtletí mzr. v průměru 
poklesly o cca 3 % 
-mzr. růst domácí poptávky nebude 
výrazný 
-očekávaná úroveň HDP se bude 
pohybovat pod odhadovanou úrovní 
potenciálního produktu (mzr. pokles HDP 
za rok 1999 0,4%, mzr. odhadovaný růst 
HDP ve 2. pololetí 1,1% a očekávaný růst 
v roce 2000 0,7% 
-rozdíl mezi domácí poptávkou a HDP se 
výrazněji nezvětší (v roce 2000 lze 
předpokládat cca 0,6 proc. bodů) 
-rozdíl mezi průměrnou mzdou a 
produktivitou práce rovněž nebude 
výrazný 

Mzr. změny poptávkových faktorů (v %) 
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3.6   Podrobnější pohled na jednotlivé segmenty 
 
Ceny potravin. Expanze a cenová válka maloobchodních řetězců bude v dnešní podobě pokračovat ještě 
nejméně v nejbližších cca 6 měsících (dále stěží lze činit odhady), bude pokračovat silná pozice zpracovatelů 
proti výrobcům a maloobchodních řetězců proti zpracovatelům. Světové ceny potravin se i nadále udržují na 
nízké úrovni, evropské přebytky v důležitých komoditách jsou značné (maso, mléko). Tuzemská ochrana 
agrárního trhu zůstává a v roce 2000 pravděpodobně zůstane velmi slabá. Mzr. pokles cen zemědělských 
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 výrobců za 1. – 3. čtvrtletí 1999 byl kolem 13,5 %, cena řady významných komodit byla výrazně pod 
výrobními náklady.  Trend vývoje cen potravin v posledních 6 měsících rostl, podle aktuálního trendu by 
mzr. růst cen potravin na konci roku 2000 dosáhl cca 2,4 %. Jako nejpravděpodobnější očekáváme  
konzervativní vývoj cen potravin (přetrvávající vývoj zásob a cen  na světových trzích, pokračující změny 
v maloobchodě, stabilní spotřebitelská poptávka). Nelze ovšem vyloučit skokový pohyb cen v některých 
komoditách (nákladové tlaky tuzemských výrobců), který může být i velmi výrazný se značným dopadem do 
čisté inflace - příloha C). Predikce s rozpětím mezi  téměř cenovou  stabilitou (1,1% mzr. růst 
v prosinci 2000) až velmi mírným růstem 2,8 % v prosinci 2000 z titulu částečného promítání nákladů do 
cen. 
 
Ceny ostatních obchodovatelných komodit. I v situaci pokračující relativně slabé poptávky signalizované vývojem 
tržeb za nepotravinářské zboží se ukazuje velmi dobrá shoda ve vývoji dovozních cen a cen ostatních  
obchodovatelných komodit, tj. významný vliv vývoje dovezené inflace a kursu na vývoj cen této skupiny. 
Ekonometrické propočty signalizují při použití referenčního scénáře dovozních cen další růst cen ostatních 
obchodovatelných komodit. 
 
Mzr. růst cen neobchodovatelných neregulovaných komodit se sice rovněž snižoval v průběhu deprese, nicméně 
zůstával poměrně vysoko. Naopak nyní ( v průběhu 3. čtvrtletí ) došlo k neočekávanému obratu, pokud jde o vývoj cen 
této skupiny komodit. Neexistuje dosud silný názor, proč tomu tak je, nelze vyloučit náhodný výkyv.  Odhadujeme, že 
vývoj této skupiny cen je závislý zejména na vývoji průměrných mezd, vývoji cen aktiv (nájmy) a poptávce. Mzr. 
dynamika všech těchto faktorů signalizuje možnosti dalšího zpomalení mzr. růstu této skupiny cen. Zpomalený vliv 
slabé domácí poptávky může i v dalších měsících hrát důležitou roli. Očekáváme cca 3,0 – 5,0 % mzr. růst v roce 2000. 
 
Aktuální úroveň korigované inflace 2,3 %. Korigovaná inflace poměrně silně závisí na vývoji dovozních 
cen. Tato souvislost se výrazněji nezměnila ani v situaci slabé poptávky. Obrat v dovozních cenách se dosud 
vzhledem k cca jednočtvrtletnímu zpoždění zatím pouze částečně promítl do korigované  inflace.  Další  
očekávaný  růst  dovozních  cen  za  3. čtvrtletí  (v červenci  již 3,0 % růst) 
a 4. čtvrtletí  by měl zvýšit hodnotu mzr. korigované inflace. Neočekávaný mzm. pokles v září 1999 (změny 
proti mzm. v září 1998 prakticky ve všech skupinách, nejde o výkyv v jedné skupině) naopak může 
signalizovat pokračování antiinflačního vlivu slabé poptávky. 
  
3.7   Inflační očekávání : trhy, podniky, domácnosti 
 
Všeobecně je očekáváno, že cenový růst poněkud zrychlí, jako hlavní důvody respondenti uvádějí : mírné 
oživení poptávky  a promítání vnějších nákladových faktorů do tuzemských cen. V červnu 2000 očekávají 
podnikoví manažeři mzr. růst cen 4,3 % a domácnosti 3,6 %. Inflační očekávání trhu : …….Vcelku jsou 
inflační očekávání v souladu s rámcem predikce. 
 
3.8   Vývoj peněžní zásoby a cen, produkční mezera 
 
Mzr. růst ukazatele peněžní zásoby 
výrazně předstihuje v posledních 
měsících růst cen. Závěr z takovéhoto 
vývoje pro predikci inflace je odvozován 
od úrovně výstupu ve vztahu 
k potenciálnímu produktu. Odhad, že 
reálný produkt se nachází pod 
potenciální úrovní výstupu, nesigna-
lizuje extrémní tlaky na růst cen. 
Obdobně očekávaný vývoj úrovní mzr. 
růstu M2 a reálného výstupu.  
 

Vývoj peněžní zásoby a reálného produktu  (mzr. změny v %)
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3.9  Shrnutí 
 
3.9.1  Referenční scénář vývoje čisté inflace předpokládá : 
- zvolenou úroveň kursu Kč /EUR 
- akceptování očekávaného vývoje EUR/USD a tedy i kursu Kč/USD  
- zvolený odhad vývoje cen ropy 
- tzv. konzervativní scénář vývoje cen potravin (část 3.6) , který považujeme za nejpravděpodobnější 
 
3.9.2  Shrnutí  
- za hlavní faktor  mírného zrychlení růstu inflace považujeme v roce 2000 růst dovezené inflace 
(včetně jejich postupného promítání do návazných cenových okruhů) 
- slabý vliv by měly mít nákladové tlaky na růst cen potravin,  mzdově nákladové tlaky, inflační 
očekávání podniků, domácností i trhů 
- proti růstu cen z těchto důvodů naopak bude působit ve zbývající části roku 1999 (i v roce 2000) 
vývoj kursu koruny, směřující k nominální apreciaci a vývoj cen surovin (s výjimkou energetických 
surovin). Rovněž pokračující velmi slabý růst poptávky nebude stimulovat zrychlení  cenového 
růstu. 
 
3.9.3 Mzr. čistá inflace v prosinci 2000 by se za uvedených předpokladů měla pohybovat mezi 1,9 % - 3,6 % 
(střed predikce 2,7 %). V jejím rámci by mzr. růst cen potravin měl dosáhnout 2,0 %,  mzr. růst korigované 
inflace 3,2 % (varianty střed). Při očekávaném vývoji regulovaných cen (kapitola III.4.3) by mzr. index 
spotřebitelských cen v prosinci 2000 dosáhl 3,4% až 4,7%, se středem 4,1 %, průměrná míra inflace 
v prosinci 2000 3,8%. 
 
3.9.4  Srovnání predikce ze 7. SZ a aktuální predikce (očekávaný směr působení jednotlivých 
faktorů ve srovnání s aktuální úrovní čisté inflace) 
Veličina (úroveň, mzr. změna 
v roce 2000) 

7. SZ 10.SZ Rozdíl, důvod změny Dopad na 
predikci 
čisté inflace

Zahr. inflace (ceny 
prům.výrobců v SRN) 

0,0 0,7 Změna zahraničních predikcí, které jsou 
přebírány 

 

Cena ropy (mzr. změna v %) 15,1 28,5 Vývoj cen ropy  v září – říjnu 1999  
Shrnutí : dovezená inflace  2,0 3,4 Změna ref. scénáře ropy, slabé zvýšení 

predikce zahraniční inflace 
 

Kurs Kč/EU 36,00 35,50 Změna ref. scénáře   
Mzr. změna Kč/EU -2,2 -3,5 Změna ref. scénáře  
Shrnutí : Mzr. změna  efekt. 
kursu 

-1,7 -3,6 Změna ref. scénáře kursu, odhad vývoje 
EU/USD nezměněn 

 

Shrnutí  : Mzr. změny 
dovozních cen 

 0,2 
 

-2,1 V roce 2000 prům.mzr.pokles o 2 %,do tuz.cen 
se zpožděním vliv růstu DC v 2. pol. 1999 

 

Mzr. změna cen potravin   
(v %) 

1,5 až 
5,2 

1,1 až 
2,8 

Přehodnocení síly vlivu cenové politiky 
maloobchod. řetězců, hodnocení poptávkových 
a nákladových faktorů se nezměnilo 

 

Mzr. změna JMN v průmyslu 2,0 3,0   
Shrnutí : mzdově nákladové 
faktory 

    

Mzr. změna reálných příjmů 
(v %) 

2,7 1,8 Rozdíl ve výši 0,9 procentního bodu je 
především důsledkem změn v očekávaném 
vývoji mezd v nepodnikatel. sféře 

 

Spotřeba domácností 1,3 0,8 Důsledek změny predikce reálných příjmů 
domácností 

 

Domácí poptávka (mzr. změny 
v %) 

1,5 1,3   

Shrnutí : poptávkové 
faktory 
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Referenční scénář mzr. čisté inflace 
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3.9.5 Vychýlit predikci by mohly především : 
- nepřímý dopad případného zvýšení nepřímých daní  
- alternativní scénáře kursu ( proti zvolené referenční úrovni ) 
- změna úrovně dovezené inflace, především v důsledku vývoje cen ropy návazně  i zemního plynu 

proti referenčnímu scénáři skokové změny v cenách potravin v důsledku jednorázových 
promítnutí nákladů prvovýrobců do zpracovatelských a spotřebitelských cen. 

Odhad dopadu těchto změn do čisté (korigované) inflace za jinak stejných podmínek  je uveden v 
kapitole III.4.2. 
 
 
4.   Vývoj v roce 2001, alternativní scénáře, vývoj regulovaných cen 
 
4.1 Vývoj v roce 2001 
 
V roce 2001 bude cenový vývoj ovlivňovat  : 
- nadále relativně slabá poptávka v roce 2000 (reálné příjmy, tržby, spotřeba 2000, vztah mezi 

reálnou mzdou a produktivitou 
- zmírnění poptávkových i nákladových tlaků , plynoucích z trhu práce 
- určité další zrychlení cen potravin : odhadujeme postupné ukončování situace silného cenového 

dumpingu řetězců 
- počítá se nadále se standardní dovezenou inflací na úrovni cca 0,0 -2,0 % a stabilním ref. kursem. 
Předběžně nelze signalizovat žádná rizika zrychlení čisté inflace proti úrovni roku 2000. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. 3 Předpokládaný vývoj regulovaných cen a změn nepřímých daní 
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1999

Rozdíl přep.
Položky  vylučované z CPI pro výpočet "čisté inflace" vah 12/99a12/98

tj.podíl položky na podíl položky na podíl položky na Váha v %
Stálá váha Přep. váha Odh.růstu Přep. váha růstu celk.přep. indexu celk.inf lace indexu celk.inflace pro výpočet

v % 12/98 v r. 1999 12/99 vahy v tomto obd. v % v proc. bodech. podílů na mzr.
v % ind. ve 12/99

Celkový index spotř. cen 100,0000 1510,2375 2,0 1539,9695 29,7320 100,0 1,97 100,00
Neregulované ceny 81,6761 1121,1024 1,1 náš odh. 1133,4345 12,3321 41,5 0,82 74,23
Administrativní vlivy 0,316
Čistá inflace 0,674 náš odh. 0,501 74,23

A. Položky s maximálními cenami ERR = 0
a) stanovené MF ČR vše náš odh.

čisté nájemné v nájemních bytech 1,6531 61,8627 9,3 v červenci,novin 67,6160 5,7532 19,4 0,38 4,10
elektřina 2,5249 58,7630 0,0 v červenci, novin 58,7630 0,0000 0,0 0,00 ERR
zemní plyn 0,9589 22,3521 0,0 je v červenci 22,3521 0,0000 0,0 0,00 ERR
léky a výkony ve zdravotnictví (část. ve věcně usm.) 0,6734 13,4521 3,0 půl v lednu 13,8556 0,4036 1,4 0,03 0,89
osobní železniční doprava 0,2081 6,1039 0,0 je v červenci 6,1039 0,0000 0,0 0,00 ERR
výkony spojů - telefon 0,7605 13,2293 14,2 v lednu 15,1034 1,8741 6,3 0,12 0,88

b) stanovené místními orgány
městská hromadná  doprava 0,7716 13,0575 3,0 větš. v lednu 13,4492 0,3917 1,3 0,03 0,86
služby parkovišť 0,0171 0,3247 2,0 0,3312 0,0065 0,0 0,00 0,02
taxislužba 0,0295 0,4723 4,0 0,4912 0,0189 0,1 0,00 0,03

B. Položky s věcně usměrňovanými cenami
333100 vodné a stočné 0,9867 20,8154 17,0 větš v led-únor 24,3540 3,5386 11,9 0,23 1,38
344300 tepelná energie pro domácnost 3,0174 74,6869 3,5 3,9 v novinách 77,3010 2,6140 8,8 0,17 4,95

autobusová doprava 0,6899 10,2876 4,0 8 v novinach 10,6991 0,4115 1,4 0,03 0,68
pošta 0,1163 1,9762 0,0 MF 1,9762 0,0000 0,0 0,00 ERR
telegram 0,0121 0,2426 38,9 MF 0,3369 0,0943 0,3 0,01 0,02

342201 plyn  propan-butan (do května -5,8%) 0,1464 3,2750 -3,0 je v červenci 3,1768 -0,0983 -0,3 -0,01 0,22
331300 odvoz komunálního odpadu 0,2744 6,1696 9,0 6,7249 0,5553 1,9 0,04 0,41
331100 služby spojené s bydl. v náj. bytech 0,2495 4,8228 5,0 5,0639 0,2411 0,8 0,02 0,32
331200 služby spojené s bydl. v družst. bytech 0,1131 2,1832 -1,0 2,1614 -0,0218 -0,1 -0,00 0,14

doplňkové vzděl. služby (žák. jízdné) 0,1785 11,8772 3,0 12,2335 0,3563 1,2 0,02 0,79

541100 nemocenské pojištění 3,4783 34,7830 0,0 34,7830 0,0000 0,0 0,00 ERR
C. Poplatky 624103 zák.poj.motor.vozidel 0,4099 12,6902 9,9 v lednu 13,9510 1,2608 4,2 0,08 0,84

1061105 zápis držitele 2stop. motor.  vozidla 0,0196 0,1959 0,0 náš odh. 0,1959 0,0000 0,0 0,00 ERR
722200 poplatky za rozhlas a televizi 0,8155 13,0277 0,0 náš odh. 13,0277 0,0000 0,0 0,00 ERR

1061102 ověření pravosti podpisu 0,0629 0,6289 0,0 náš odh. 0,6289 0,0000 0,0 0,00 ERR
1061103 poplatek při podání žádosti o rozvod 0,0154 0,1541 0,0 náš odh. 0,1541 0,0000 0,0 0,00 ERR
1061106 poplatek ze psa 0,0247 0,2436 0,0 náš odh. 0,2436 0,0000 0,0 0,00 ERR
1051102 poštovní poukázka C 0,0354 0,6499 0,0 náš odh. 0,6499 0,0000 0,0 0,00 ERR
1061104 vydání stav. povolení 0,0808 0,8078 0,0 náš odh. 0,8078 0,0000 0,0 0,00 ERR

Regulované celkem 18,3239 389,1351 4,471 406,5350 17,3999 58,5 1,15 25,77
přep váha reg. cen 0,25766484583545

Při dosažení bez červencových růstů vyšlo:
Při dosažení jen červencových růstů vyšlo:

 
2000

Rozdíl přep.
Položky  vylučované z CPI pro výpočet "čisté inflace" vah 12/2000a12/1999

tj.podíl položky na podíl položky na podíl položky na Váha v %
Stálá váha Přep. váha Odh.růstu Přep. váha růstu celk.přep. indexu celk.inflace indexu celk.inflace pro výpočet

v % 12/99 v r. 2000 12/2000 váhy v tomto obd. v % v proc. bodech. podílů na mzr.
v % ind. ve 12/2000

Celkový index spotř. cen 100,0000 1539,9695 4,1 1602,9161 62,9466 100,0 4,09 100,00
Neregulované ceny 81,6761 1133,4345 2,7 náš odh. 1164,4906 31,0561 49,3 2,02 73,60
Administrativní vlivy 0,000
Čistá inflace 2,74 náš odh. 2,017 73,60

A. Položky s maximálními cenami ERR = 0
a) stanovené MF ČR

čisté nájemné v nájemních bytech 1,6531 67,6160 8,0 v červenci,MF 73,0252 5,4093 8,6 0,35 4,39
elektřina 2,5249 58,7630 15,0 leden,MF 67,5774 8,8144 14,0 0,57 3,82
zemní plyn 0,9589 22,3521 15,0 leden,MF 25,7050 3,3528 5,3 0,22 1,45
léky a výkony ve zdravotnictví (část. ve věcně usm.) 0,6734 13,8556 5,0 14,5484 0,6928 1,1 0,04 0,90
osobní železniční doprava 0,2081 6,1039 7,0 červen,MF 6,5311 0,4273 0,7 0,03 0,40
výkony spojů - telefon 0,7605 15,1034 4,0 leden,MF 15,7075 0,6041 1,0 0,04 0,98

b) stanovené místními orgány
městská hromadná  doprava 0,7716 13,4492 7,0 MF 14,3906 0,9414 1,5 0,06 0,87
služby parkovišť 0,0171 0,3312 5,0 0,3477 0,0166 0,0 0,00 0,02
taxislužba 0,0295 0,4912 5,0 0,5158 0,0246 0,0 0,00 0,03

B. Položky s věcně usměrňovanými cenami
333100 vodné a stočné 0,9867 24,3540 11,0 MF 27,0330 2,6789 4,3 0,17 1,58
344300 tepelná energie pro domácnost 3,0174 77,3010 4,0 MF 80,3930 3,0920 4,9 0,20 5,02

autobusová doprava 0,6899 10,6991 7,0 MF 11,4480 0,7489 1,2 0,05 0,69
pošta 0,1163 1,9762 9,0 leden,MF 2,1541 0,1779 0,3 0,01 0,13
telegram 0,0121 0,3369 9,0 leden 0,3672 0,0303 0,0 0,00 0,02

342201 plyn  propan-butan 0,1464 3,1768 15,0 leden 3,6533 0,4765 0,8 0,03 0,21
331300 odvoz komunálního odpadu 0,2744 6,7249 5,0 MF 7,0611 0,3362 0,5 0,02 0,44
331100 služby spojené s bydl. v náj. bytech 0,2495 5,0639 5,0 5,3171 0,2532 0,4 0,02 0,33
331200 služby spojené s bydl. v družst. bytech 0,1131 2,1614 5,0 2,2694 0,1081 0,2 0,01 0,14

doplňkové vzděl. služby (žák. jízdné) 0,1785 12,2335 7,0 13,0899 0,8563 1,4 0,06 0,79

541100 nemocenské pojištění 3,4783 34,7830 0,0 34,7830 0,0000 0,0 0,00 ERR
C. Poplatky 624103 zák.poj.motor.vozidel 0,4099 13,9510 20,0 16,7412 2,7902 4,4 0,18 0,91

1061105 zápis držitele 2stop. motor.  vozidla 0,0196 0,1959 0,0 0,1959 0,0000 0,0 0,00 ERR
722200 poplatky za rozhlas a televizi 0,8155 13,0277 0,0 13,0277 0,0000 0,0 0,00 ERR

1061102 ověření pravosti podpisu 0,0629 0,6289 0,0 0,6289 0,0000 0,0 0,00 ERR
1061103 poplatek při podání žádosti o rozvod 0,0154 0,1541 0,0 0,1541 0,0000 0,0 0,00 ERR
1061106 poplatek ze psa 0,0247 0,2436 0,0 0,2436 0,0000 0,0 0,00 ERR
1051102 poštovní poukázka C 0,0354 0,6499 9,0 leden 0,7084 0,0585 0,1 0,00 0,04
1061104 vydání stav. povolení 0,0808 0,8078 0,0 0,8078 0,0000 0,0 0,00 ERR

Regulované celkem 18,3239 406,5350 7,8 438,4255 31,8905 50,7 2,07 26,40
přep váha reg. cen 0,2639889951639

Při dosažení bez červn. a  červenc. růstů vyšlo 18,3239 406,5350 6,4 432,5889 26,0539 37,4 1,65 25,68
Při dosažení jen červnových růstů vyšlo: 18,3239 406,5350 0,1 406,9623 0,4273 1,0 0,03 25,68
Při dosažení jen červencových růstů vyšlo: 18,3239 406,5350 1,3 411,9443 5,4093 11,1 0,34 25,68  
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4.4 Přehled podpůrných ekonometrických vztahů k odvození predikce čisté inflace 

y = 0,3091x - 5,4417 + sezónní složka y = 0,268x - 4,6805 + sezónní složka
 y je mzm. čistá inflace v i-tém měsíci, y je mzm. korigovaná inflace v i-tém měsíci,
 x kurz Kč k Dem - absol. hodnota v i-1 měsíci  x kurz Kč k Dem - absol. hodnota v i-1 měsíci

y =0.531098*x(-1)+0.28356*z+0.182799*z(-1) y =4.57+ 0.308x + 0.4088x(-3) 
y je mzr. změna čisté inflace v i-tém kvartále y je mzr. změna korigované inflace v i-tém kvartále,
(údaj ke konci kvartálu), (údaj ke konci kvartálu),
 x(-1) jsou mzr. změny DC  v i-1 -ním kvartále,  x(-k) jsou mzr. změny DC v i-k tém kvartále
z(-k) jsou  mzr. změny NJMN celkem v i-k -tém kvartále

y =0.587*x+0.0326*z+0.0333*z(-2)+0.9662*AR(1) y =0.6187*x+0.990662*AR(1)
y je mzr. změna čisté inflace v i-tém měsíci, y je mzr. změna korigované inflace v i-tém měsíci,
 x jsou mzr. změny CPV v i-tém měsíci,  x jsou mzr. změny CPV i-tém měsíci,
z(-k) jsou mzr. změny CZV v i-k -tém měsíci, AR(1) je autoregresní člen pro rezidua
AR(1) je autoregresní člen pro rezidua
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predikce mzm. čisté = predikce mzm. korigované = 
trendová složka v posledním měsíci + sezónní složka trendová složka v posledním měsíci + sezónní složka

predikce mzm. růstu cen potr. = y =4.1445+0.1934*x+0.2747*x(-2)+0.4615*AR(1) 
trendová složka v posledním měsíci + sezónní složka y je mzr. změna obchod. ost. v i-tém kvartále,

 x(-k) jsou mzr. změny DC v i-k -tém kvartále
AR(1) je autoregresní člen pro rezidua

y =-0.36092+0.2928*x(-1)-0.01922*z(-3) y =-0.4667+0.30147*x(-1)-0.09117*z(-1)-0.164*z(-2) 
 y je diference mzr. změn čisté inflace v i-tém kvartále, y je diference mzr. změn čisté inflace v i-tém kvartále,
(průměry mrz. hodnot za kvartál) (průměry mrz. hodnot za kvartál)
 x(-1) jsou diference mzr. změn DC v i-1 -ním kvartále,  x(-1) jsou diference mzr. změn DC v i-1-ním kvartále
z(-3) jsou diference mzr. změn NJMN v průmyslu z(-k) jsou diference mzr. změn reálných tržeb 
v i-3 -tím kvartále v i-k -tém kvartále
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5. Prognóza inflace na základě MMI∗ (Měsíční model inflace)  
 
5.1 Vyhodnocení predikčních schopností modelu MMI 
 
Specifikace modelu se od poslední prognózy (situační zpráva 7/99) nezměnila. Na 
následujících grafech je nejprve testován model na skutečných datech. Jsou simulovány tři 
prognózy. V každé je model odhadnut do určitého data a od následujícího měsíce je spočtena 
modelová prognóza. Takto získané prognózy s horizontem jednoho až tří čtvrtletí jsou 
porovnány se skutečnými daty inflace (i v jednotlivých skupinách). 
 
5.2  Modelová prognóza do prosince 2000 
 
Oproti minulé prognóze dochází ke zvýšení předpovídané inflace i k odlišnému průběhu 
inflace v čase. Ke zvýšení prognózované inflace přispěl jednak minulý vývoj cen, který měl 
vyšší dynamiku, než předpovídal model, jednak mírně odlišný scénář exogenních veličin. 
Zejména uvažované disponibilní příjmy jsou vyšší než v minulé prognóze, nominální sazby 
jsou nižší, tak aby odpovídaly současnému stavu měnové politiky. Nižší úroveň nominálních 
sazeb v kombinaci s vyšší inflací způsobují, že do modelu vchází nižší úroveň reálných 
úrokových sazeb, která indikuje vyšší úroveň inflace v budoucnu. Proti tomu působí vyšší 
míra nezaměstnanosti, která byla v minulé prognóze zafixována na 10 % v roce 2000 zatímco 
nový scénář počítá s nárůstem až na 11 % ke konci roku 2000. Posledním faktorem, který 
rovněž působí proti nárůstu inflace, je větší apreciace kurzu koruny v roce 2000 než 
v předchozí projekci. Od poloviny příštího roku je počítáno s apreciací koruny až na 17,90 za 
německou marku., když v minulé prognóze byl kurz 18,40 předpokládán po celý rok. 
 
 
 
 
 
 
                                                           
∗ Model vychází z mikroekonomických zákonitostí nabídky, poptávky a chování spotřebitele. Většina 
proměnných do něj vstupuje jako čistě exogenní veličiny (disponibilní příjmy, nezaměstnanost, deregulace, 
směnný kurz). Pro budoucí vývoj těchto faktorů je třeba zadávat v případě prognózy scénáře (pro zajištění 
srovnatelnosti prognóz jsou přebírány od odboru 413). Klientské sazby na vklady fungují v modelu jako nástroj 
měnové politiky (bez vazby na kurz). Z charakteru modelu je sice použití klientských sazeb přirozené, vyvstává 
zde však problém vazby k sazbám na mezibankovním trhu.  
 Model se skládá z krátkodobé a střednědobé složky. Krátkodobá část pracuje s meziměsíčními změnami 
(respektive logaritmy těchto hodnot). Model zkoumá vliv okamžité (meziměsíční) změny jedné ekonomické 
proměnné (kurz, příjmy) na změnu jiné (v našem případě cenová hladina). Střednědobá část pak identifikuje 
fundamentální závislosti mezi velikostí inflace, hladinou reálných sazeb a nezaměstnaností). Konstanta a dummy 
proměnné charakterizují strukturální složky inflace. Použitá metoda odhadu pomocí tzv. „polynomiálně 
rozložených zpoždění (minulých hodnot) pomáhá odhalovat časové rozložení dopadu současných změn v 
některých makroekonomických veličinách do budoucí inflace. Vychází z hypotézy že změna ve vysvětlující 
proměnné se promítá kontinuálně do změny vysvětlované proměnné po určitý časový úsek, přičemž tento vliv 
může s časem sílit a po dosažení maxima opět klesat k nule. 
 Vzhledem k tomu, že  dopad měnově politických opatření  je pravděpodobně různý na různé skupiny 
položek (obchodovatelné, potraviny, neobchodovatelné) spotřebitelského koše, jsou tyto skupiny zkoumány 
jednotlivě. To může odkrýt vazby, které by při agregaci nebyly tak zřejmé nebo by se navzájem 
vykompenzovaly. Celková rovnice (odhadnutá na datech 1/94 až 9/99) pro meziměsíční celkovou inflaci má 
zjednodušený tvar ve formě: Inflace = 0.861 + 0.152*Leden - 0.754*Červenec + 0.144*Kurz(-1až-6) - 
0.020*NEZAM + 0.131*Příjmy(-1až-8) - 0.109*ReálSazby + Deregulace - 0.68*Deregulace(-1až-7) 

Koeficienty u kurzu a příjmů jsou semi-elasticity (inflace následkem jednoprocentní změny). Model 
předpovídá celkovou inflaci spotřebitelských cen, výpočet čisté inflace je technickou záležitostí. 
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Exogenní veliciny vstupující do MMIa® od 99:10 do 2000:12



obs        
     
               
               
               
               
               
               
               
               

PREG
 

DDIF NEZAM
  

 USTVS RUSTVS
  

ERDEM ERUSD PSUM12
 

PCIS12
 

PSUM
 

PCIS PRUSTVS
 

PRIBOR2
 I-99 0.46 89903.00 8.10 10.46 6.71 18.22 30.66 3.51 0.74 0.82 0.36 6.71 8.73

II.99 0.04 86533.00 8.30 6.93 3.98 19.28 33.60 2.83 -0.07 -0.03 -0.07 5.35 7.77
III-99 0.01 88465.00 8.40 6.17 3.54 19.42 34.85 2.54 -0.43 -0.16 -0.18 4.74 7.56
IV.99 0.02 87205.00 8.20 6.00 3.38 19.43 35.47 2.53 -0.28 0.28 0.26 4.40 7.54
V-99 0.01 87359.00 8.10 5.99 3.53 19.27 35.44 2.37 -0.49 -0.07 -0.08 4.23 7.04
VI.99 0.01 85408.00 8.40 5.58 3.28 19.00 35.76 2.23 -0.63 0.17 0.16 4.07 6.97

VII-99 0.81 86925.30 8.80 5.53 4.40 18.67 35.31 1.09 -0.48 0.79 -0.01 3.69 6.95
VIII.99 0.00 108302.25 9.00 5.52 4.08 18.62 34.31 1.38 -0.08 0.07 0.07 3.70 6.43
IX-99 0.02 88202.10 9.00 5.10 3.82 18.59 34.64 1.24 -0.27 -0.05 -0.07 3.75 6.05
X.99 0.05 90766.40 9.10 4.80 3.17 18.66 34.38 1.58 0.18 0.19 0.14  3.71 6.05 

XI-99 0.00 96222.48 9.20 4.80 2.68 18.66 34.38 2.06 0.83 0.22 0.22  3.57 6.05 
XII.99 0.07 117459.98 9.50 4.80 2.07 18.66 34.38 2.67 1.57 0.41 0.35  3.37 6.05 

I-00 1.35 94488.05 9.90 4.80 0.83 18.41 33.91 3.94 2.06 2.07 0.72  2.78 6.05 
II.00 -0.02 90946.18 10.10 4.80 0.79 18.41 33.91 3.98 2.20 0.01 0.03  2.23 6.05 

III-00 0.05 92976.72 10.10 4.80 0.61 18.41 33.91 4.16 2.40 0.01 -0.04  1.69 6.05 
IV.00 0.00 91739.66 9.90 4.80 0.96 18.41 33.91 3.80 1.94 -0.07 -0.07  1.33 6.05 
V-00 0.03 91901.67 9.90 4.80 0.73 18.41 33.91 4.04 2.22 0.16 0.13  1.00 6.05 
VI.00 0.04 89849.22 10.00 4.80 0.70 18.41 33.91 4.07 2.23 0.20 0.16  0.77 6.05 

VII-00 0.38 92836.22 10.30 4.80 1.77 17.90 32.97 2.98 1.34 -0.26 -0.64  0.93 6.05 
VIII.00 0.06 115666.80 10.40 4.80 2.01 17.90 32.97 2.74 0.92 -0.17 -0.23  1.13 6.05 
IX-00 0.04 94199.84 10.60 4.80 1.97 17.90 32.97 2.78 0.96 -0.01 -0.05  1.36 6.05 
X.00 0.03 96393.92 10.60 4.80 2.03 17.90 32.97 2.72 0.91 0.13 0.10  1.53 6.05 

XI-00 0.03 102188.27 10.70 4.80 2.06 17.90 32.97 2.68 0.84 0.19 0.16  1.76 6.05 
XII.00 0.03 124742.50 11.00 4.80 2.14 17.90 32.97 2.60 0.78 0.33 0.30  2.00  

  

 
 

  
Legenda záhlaví    

 PREG Procentní hodnota, kterou přispívá skupina regulovaných položek k celkové inflaci 
 DDIF Disponibilní příjmy domácností PSUM12 Celková meziroční inflace 
 NEZAM Míra nezaměstnanosti PCIS12 Čistá meziroční inflace 
 USTVS Nominální úroková sazba ze střednědobých termínovaných 

vkladů 
PSUM Celková meziměsíční inflace 

 RUSTVS Reálná úroková sazba (deflováním nominální sazby mírou 
inflace) 

PCIS Čistá meziměsíční inflace 

 ERDEM Nominální kurs koruny vůči DEM PRUSTVS Klouzavý šestiměsíční průměr reálné úrokové sazby 
 ERUSD Nominální kurs koruny vůči USD PRIBOR2  
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IV. Měnově politická úvaha a doporučení 
 
1. Prognóza inflace jako východisko měnově politické úvahy 
 
Expertní i modelová prognóza naznačují  při současném nastavení měnové politiky a 
předpokládaném vývoji exogenních faktorů střednědobou perspektivu nízkoinflační 
ekonomiky (měřeno čistou inflací). Expertní prognóza indikuje, že meziroční hodnota čisté 
inflace na konci roku 2000 bude "podstřelovat" stanovený inflační cíl  svojí střední hodnotou 
(predikovaný interval 1,9 až 3,6% s asymetrickým středem 2,7%). Modelová prognóza 
ukazuje  na hodnoty okolo 1%.  Předpokládaná trajektorie má podle expertní prognózy do 
konce roku 2000 mírně rostoucí dynamiku. Rámcový odhad pro rok 2001 předpokládá 
stabilizaci čisté inflace na úrovni dosažené v roce 2000.  
 
Provedená korekce podmíněné prognózy vývoje čisté inflace je výsledkem vlivu více faktorů 
a jejich transmisí. Již minulá situační zpráva upozorňovala na riziko nižší než do té doby 
predikované inflace. K provedení souhrnné korekce dochází teprve v rámci této velké situační 
zprávy. Hlavním důvodem pro snížení predikce čisté inflace je přehodnocení budoucího 
vývoje kursu koruny, cen potravin a poptávkových faktorů.   
 
Dosavadní prognóza čisté inflace vycházela z předpokladu o průměrném kursu ve výši 36 
Kč/EUR ve 4. čtvrtletí 1999 i v roce 2000. Vzhledem k rozhodnutí bankovní rady o provádění 
devizových intervencí, byl předpoklad o průměrné výši kursu v tomto čtvrtletí změněn na 
36,50 Kč/EUR. Scénář příštího roku je koncipován jako ryze referenční, nepředpokládá žádné 
akce hospodářských politik proti očekávanému zpevňování. Na základě zpřesněných analýz 
přílivu zahraničního kapitálu v příštím roce byla průměrná roční hodnota pro rok 2000 
upravena na 35,50 Kč/EUR (v prvním pololetí 36 Kč/EUR, ve druhém pololetí 35 Kč/EUR). 
 
Na základě přehodnocení vlivu cenové politiky maloobchodních řetězců dochází ke snížení 
prognózy meziroční změny cen potravin z 1,5 až 5,2% na 1,1 až 2,8%.  
 
Byla provedena korekce směrem dolů v předpokládaném růstu spotřeby domácností (z 1,3 na 
0,8%) i domácí poptávky celkem (z 1,5 na 1,3%). Důvodem je v delším období utlumený růst 
reálných příjmů, který postupně vedl k měnícímu se chování domácností. 
 
Rizika prognózy spočívají v naplnění předpokladů o budoucím vývoji  exogenních nebo quasi 
exogenních faktorů: měnového kursu, cen surovin - zejména ropy, cen potravin. Provedené 
kvantifikace různých scénářů vývoje těchto veličin a vlivu na čistou inflaci shrnuje tabulka na 
str. 49a. Pokud by došlo v budoucím vývoji ke vzájemné kumulaci negativního vývoje kursu 
koruny (v průměru 38,70 Kč/EUR ve 4. čtvrtletí 2000), cen ropy (o 2 USD/barel nad 
referenčním scénářem), dopadů změn DPH a spotřebních daní a cen potravin, lze na konci 
roku 2000 očekávat meziroční čistou inflaci na úrovni okolo 5,8%. Při souběhu pozitivního 
vývoje daných veličin by naopak čistá inflace mohla dosáhnout pouze cca 1,4%. Vzhledem k 
malé pravděpodobnosti současné kumulace všech negativních faktorů (které navíc spadají do 
kategorie tzv. výjimek) lze shrnout, že riziko  případného "přestřelení" inflačního cíle roku 
2000 je malé.     
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2. Měnově politická úvaha 
 
Reakcí na provedenou korekci prognózy čisté inflace by v režimu  cílování inflace mělo být 
další snížení nominálních úrokových sazeb. Rozsah diference mezi střední hodnotou predikce 
a cílem indikuje potřebu většího uvolnění měnové politiky. Při "striktním" pojetí cílování 
inflace by měl rozsah uvolnění měnové politiky zajistit postupný růst meziroční čisté inflace 
na hodnoty 3,5 až 5,5%. To by pravděpodobně vyžadovalo provést takové snížení 
nominálních úrokových sazeb, které by vedlo k zápornému úrokovému diferenciálu vůči USD 
a GBP, motivujícímu ke konverzi domácích korunových depozit do USD či GBP (po 
započtení nákladů konverze) v takovém rozsahu, aby koruna oslabila k hranici 40 Kč/EUR. 
Při zachování současné úrovně sazeb ve výši 5,25% v USA a V. Británii lze orientačně 
odhadnout nutný pokles 2T repo sazby na 1 až 2 proc. body. 
 
Důsledkem takové reakce měnové politiky by bylo rozkmitání měnového vývoje a 
destabilizace finančních trhů. Jako vhodnější se jeví pokračování dosavadní politiky 
postupného snižování úrokových sazeb v malých krocích, i když došlo k významné korekci 
predikce čisté inflace. 
 
Argumentace, která by podpořila kredibilitu dalšího opatrného uvolnění měnové politiky 
ČNB na veřejnosti, by se měla opírat o následující argumenty: 
 

 Střednědobý inflační cíl pro konec roku 2000  byl stanoven v prosinci 1997 za 
předpokladu, že meziroční dynamika čisté inflace bude klesat v průběhu let 1998 až 2000 
poměrně mírným tempem. Díky neočekávaně příznivému vývoji inflačních faktorů 
zařazených mezi tzv. výjimky došlo v roce 1998 k rychlému poklesu dynamiky čisté 
inflace. Pokračování tohoto vývoje v některých oblastech a vytvoření desinflačního 
prostředí ovlivnilo vývoj i v letech 1999 a 2000. Pokud bychom vyloučili vliv výjimek, 
blížil by se vývoj čisté inflace původně očekávané trajektorii. 

 
 Snaha o naplnění inflačního cíle roku 2000 za každou cenu by mohla vést k porušení 

stability ekonomiky. 
  
Vliv dalšího mírného snížení nominálních úrokových sazeb je možné očekávat při omezené 
funkčnosti úvěrového kanálu, stejně jako dosud, především v oblasti snížení finančních 
nákladů podnikatelské a rozpočtové sféry. Tím budou uvolněny jisté dodatečné zdroje na 
financování rozvojových programů bez zvyšování deficitů.  
    
Není pravděpodobný výraznější růst objemu provozních a investičních úvěrů ani výraznější 
oslabení kursu. Vliv snižování nominálních úrokových sazeb se zatím projevuje pouze v 
nárůstu spotřebitelských úvěrů a růstu úvěrů zahraničních bank. Významnější vliv snížení 
nominálních úrokových sazeb na oslabení kursu lze očekávat při dosažení záporného 
úrokového diferenciálu vůči USD či GBP v rozsahu větším než 1 proc. bod. Teprve nad touto 
hranicí se vytváří prostor pro vyšší výnosy i po započtení  transakčních nákladů.      
 
Podpůrným argumentem pro mírné snížení nominálních úrokových sazeb je úroveň reálných 
úrokových sazeb (viz tabulkové přílohy č. 10 a 11) a vývoj indexu měnových podmínek (viz 
grafická příloha č.  35 a 36). 
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3. Diskontní a lombardní sazba 
 
Za předpokladu snížení 2T repo sazby (současná úroveň 5,75%), bude nutné snížit i diskontní 
sazbu (současná úroveň 5,5%). Snížením diskontní sazby bude vymezen prostor pro případné 
další snižování 2T repo sazby.  
 
Snížení diskontní sazby by mělo být doprovázeno poklesem lombardní sazby (současná 
úroveň 8%). Vhodný je pokles lombardní sazby ve stejném rozsahu jako pokles diskontní 
sazby.  
 
Snížení diskontní a lombardní sazby a úroveň repo sazby v novém intervalu vymezeném 
diskontem a lombardem by měly být takové, aby vyslaly kredibilní signál o  očekávaném 
cenovém vývoji a vývoji úrokových sazeb. Zachování intervalu mezi diskontní a lombardní 
sazbou ukazuje, že ČNB očekává na peněžním trhu obdobnou volatilitu úrokových sazeb jako 
dosud, která vyplývá z predikce relativně nízké a stabilní inflace ve střednědobém horizontu. 
Asymetrická pozice repo sazby blíže k diskontní sazbě naznačuje, že ČNB již nevidí příliš 
velký prostor pro další snižování, ale že má naopak vytvořen prostor pro případné zvýšení 
repo sazby. K tomu by mohlo dojít v případě nadměrného růstu domácí poptávky v důsledku 
nezdravého vývoje veřejných financí nebo v případě přetrvávajícího nesouladu mezi vývojem 
mezd a národohospodářskou produktivitou práce.    
 
4.  Devizové intervence 
 
Provedení devizových intervencí se zatím ukázalo jako efektivní. V případě, že by se 
obnovily apreciační tendence a  že by  hrozilo významnější zpevňování průměrného kursu v 
tomto čtvrtletí ve srovnání s předpoklady prognózy inflace, považujeme za vhodné v 
intervencích pokračovat 
 
 
5. Doporučení    
 
Po projednání 10. situační zprávy  doporučujeme: 
 
A. Snížit limitní sazbu pro 2T repo operace. 
B. Přizpůsobit diskontní i lombardní sazbu provedené korekci repo sazby. 
C. Provádět v případě potřeby devizové intervence. 
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