








I. Shrnutí 
 
1. Shrnutí trendů a očekávaný vývoj 
 
Dosavadní vývoj inflace 
 
Čistá inflace činila v říjnu meziměsíčně i meziročně 0,0 %. Index spotřebitelských cen 
meziměsíčně dosáhl také 0,0 %, meziročně vzrostl o 1,4 %. Míra inflace v říjnu poklesla na 2,9 % 
(ze zářijových 3,4 %). Vývoj meziměsíčních indexů byl podobně jako v září ovlivněn stagnací cen 
potravin, ve směru zvýšení cenových indexů působily ceny ropy, na snížení naopak ceny ve 
skupině volný čas (ceny zájezdů).  
Ceny průmyslových výrobců v říjnu poměrně výrazně meziměsíčně vzrostly o 0,7 %. Hodnota 
meziročního indexu se v důsledku toho zvýšila na 1,8 % (v září 1,2 %). Rozhodující část tohoto 
růstu (cca 80 %) lze vysvětlit promítnutím růstu cen ropy do cen průmyslových výrobců. Ceny 
stavebních prací vzrostly meziměsíčně o 0,4 %, meziročně o 4,1 %. Ceny tržních služeb 
meziměsíčně stagnovaly meziročně poklesly o 15,6 % (v září byl meziroční pokles 16,8 %). Ceny 
zemědělských výrobců poklesly meziročně o 8,2 % (ještě v září činil tento pokles 15,8 % a v srpnu 
17,4 %). Z uvedeného vývoje je zřejmé, že u zpracovatelů již dochází k postupnému obratu 
v cenovém vývoji a nastoupení trendu určitého růstu cen. Velký vliv na změnu trendu a výši 
cenového růstu má exogenní vliv růstu cen energetických zdrojů zejména ropy. Do spotřebitelských 
cen se však zatím nepromítl, resp. růst cen ropných produktů (zejm. benzínu) byl eliminován 
poklesem cen ostatních položek. 
Předstih tempa růstu cen průmyslových výrobců před růstem spotřebitelských cen, který u nás 
dosud nebyl zaznamenán,  je důsledkem poměrně silných nákladových tlaků (ropa, mzdy, kurz), 
které se promítají do cen výrobců, ale díky dosud velmi omezené poptávce a boji zahraničních 
obchodních řetězců o podíly na českém trhu se zatím nepromítají do spotřebitelských cen. 
K podobnému vývoji dochází nyní např. i v Německu. 
 
Do budoucna lze očekávat postupný růst čisté inflace i indexu CPI v důsledku postupného 
promítání dosavadního i očekávaného růstu producentských cen do cen spotřebitelských.Proti 
růstu čisté inflace budou působit výrazně snížená inflační očekávání v ekonomice. 
 
Měnový vývoj 
 
V říjnu pokračoval růst peněžní zásoby. Podle předběžných údajů peněžní zásoba meziročně 
vzrostla o 9,2 % (zvýšení ze zářijových 8,1 %). Zrychlení tempa růstu ze srpnových 7,1 % až na 
současných 9,2 % je do značné míry ovlivněno výchozí základnou (silné poklesy ve druhé polovině 
loňského roku). Dynamika růstu peněžní zásoby předstihuje i nadále poměrně výrazně dynamiku 
růstu nominálního HDP. Absolutní nárůst peněžní zásoby v říjnu o cca 2 mld. korun je důsledkem  
mírného nárůstu úvěrové emise. Z hlediska absolutní výše je přibližně od poloviny roku patrná 
tendence zastavení poklesu úvěrové emise bank. Zároveň se mění i struktura úvěrů, mírně klesají 
devizové a rostou korunové. V rámci korunových došlo od počátku roku k růstu u investičních 
úvěrů o 12 mld. a spotřebních úvěrů o 8 mld. korun, mírně klesly provozní úvěry. Pokračoval 
dosavadní trend zvyšování tempa růstu peněžního agregátu M1 v důsledku růstu oběživa. Podíl 
oběživa na peněžní zásobě dosahuje v současnosti historických maxim (10,8 %). Kromě časové 
struktury se mění i sektorová struktura peněžní zásoby. Je patrná tendence rychlejšího růstu 
množství peněz u podnikového sektoru než u sektoru domácností. V září došlo poprvé od druhé 
poloviny roku 1996 k předstihu absolutního přírůstku množství peněz v podnikovém sektoru před 
sektorem domácností.  



Predikce peněžní zásoby na konec roku 1999 a 2000 neměníme. Růst peněžní zásoby ke konci roku 
1999 očekáváme i nadále v intervalu 7,5 až 9,5 %. Meziroční přírůstek peněžní zásoby ke konci 
roku 2000 odhadujeme na 9 až 13 %. 
 
Úrokové sazby na peněžním trhu pokračovaly v postupném poklesu. Pokles byl patrný na trhu 
mezibankovních depozit, trhu FRA. Na kapitálovém trhu byl patrný pokles u splatností do 5 let. 
Sazby s delší splatností zhruba stagnovaly. V důsledku toho vzrostlo v říjnu rozpětí 1 rok/10 let na 
trhu IRS na téměř dvojnásobek proti konci září (z cca 0,8 na 1,4 procentního bodu). Klientské 
úrokové sazby v září stagnovaly. Sazby z nově poskytovaných úvěrů stagnovaly na hodnotě 8 %, 
sazby z celkových úvěrů na hodnotě 8,2 %. Sazby z termínovaných vkladů se snížily o 0,1 
procentního bodu na 4,9 %. Vzhledem k tomu, že banky se již obávají dále snižovat úrokové sazby 
z vkladů  a vysoké náklady jim nedovolují snižovat marže je otázkou, zda pokles klientských 
úrokových sazeb po zářijové stagnaci bude ještě pokračovat.  
 
Úrokový diferenciál mezi korunou a USD, resp. GBP (měřený základní sazbou centrálních bank) se 
po snížení reposazby o 0,25 bodu a po zvýšení základní sazby v USA a ve Velké Británii o 0,25 
bodu rovná nule. Úrokový diferenciál mezi korunou a těmito měnami měřený úrokovými sazbami 
na peněžním trhu (od sazeb O/N až po sazbu 12 M) však ukazuje, že úrokový diferenciál již 
negativní ve splatnostech od 1M do 12M (rozmezí 0,15 až 0,45 bodu) vůči USD a vůči GBP ve 
splatnostech od 6M do 12M (rozmezí 0,2 až 0,35 bodu). Zvýšení základní sazby ECB o 0,5 bodu 
při zmíněném snížení reposazby o 0,25 vedl k poklesu pozitivního úrokového diferenciálu k euru 
na 2,5 bodu. Úrokový diferenciál mezi korunou a těmito měnami měřený úrokovými sazbami na 
peněžním trhu  se ve splatnostech od 1M do 12M pohybuje v rozmezí 2,2 až 2,5 bodu. 
 
Akciový trh v říjnu i nadále stagnoval. Stagnace odrážela malý zájem zahraničních investorů  
o český akciový trh. Vývoj cen jednotlivých akcií však postupně stále více odráží změny 
v hospodaření firem. 
  
Hospodaření státního rozpočtu skončilo ke konci října deficitem ve výši 7,4 mld. korun. Ve 
srovnání s předcházejícím měsícem je tento deficit menší o 1,2 mld. korun. Dosavadní vývoj 
státního rozpočtu je na straně příjmů i nadále určován relativně příznivým vývojem nepřímých daní 
(DPH,spotřební daň) trvajícím již cca 5 měsíců, výpadkem výběru pojistného na sociální 
zabezpečení (v říjnu náznak mírného zlepšení) a nízkým výběrem daně z příjmu fyzických osob 
v důsledku odchylného vývoje na trhu práce proti původním předpokladům. Na straně výdajů pak 
poměrně vysokou meziroční dynamikou mandatorních výdajů kompenzovanou v průběhu roku 
zadržováním kapitálových výdajů (za 10 měsíců vyčerpáno jen 62 % výdajů).  
Přes dosavadní relativně příznivý vývoj státního rozpočtu očekáváme nadále překročení 
schváleného deficitu (31 mld. korun). Výše deficitu se podle našeho odhadu bude pohybovat kolem 
40 mld. korun. Vládou schválený upravený návrh státního rozpočtu na rok 2000 předpokládá 
deficit ve výši 42 mld. korun. Přes vyšší deficit státního rozpočtu bude makroekonomické působení 
veřejných financí restriktivnější, neboť na příjmové straně státního rozpočtu byla z návrhu 
vypuštěna část příjmů z privatizace státního majetku v rozsahu 6,9 mld. korun a výdaje byly 
kráceny ve výši 4,7 mld. korun. Z této částky činilo 2,6 mld. korun snížení výdajů na důchody 
(vypuštění valorizace v důsledku nižší inflace), o 1,5 mld. sníženy výdaje na dopravu (předpokládá 
se kompenzace prostřednictvím fondu dopravy) a mírně zvýšeny výdaje na náklady spojené  
s přibližováním se EU. Od odmítnutého návrhu státního rozpočtu se tento nový vládní návrh 
prakticky neliší. Předložený návrh představuje deficit státního rozpočtu ve výši 3,6 % HDP. Výše 
veřejného dluhu dosáhla ke konci září 1999 269,8 mld. korun (14,6 % HDP). Proti předcházejícímu 
čtvrtletí se jedná o faktickou stagnaci. Ke konci roku 1999 však očekáváme poměrně výrazné 
zvýšení až na 16,1 % HDP. 



Kurz koruny se po intervencích ČNB na počátku října stabilizoval na hodnotě 36,6 Kč/euro. 
V první polovině listopadu byla patrná tendence k mírné apreciaci zhruba k hodnotám  
36,3 Kč./euro. Apreciační tendence by se mohly obnovit v souvislosti se snahou vlády urychleně 
dokončit prodeje státních podílů v některých firmách zahraničním vlastníků (zejména ČS  a Škoda 
–Auto a několik menších firem) v rozsahu cca 30 mld. korun a příznivějším než očekávaným 
vývojem obchodní bilance. Proti apreciačním tendencím může naopak v 1. čtvrtletí působit pokles 
držby eurokorunových obligací až o 10 mld. korun v důsledku prudkého meziročního poklesu 
korunových úrokových sazeb. 
 
Měnový vývoj, zejména vývoj peněžní zásoby, signalizuje mírné zvýšení inflačních tlaků v roce 
2000. Dlouhodobým rizikem zůstává vývoj soustavy veřejných rozpočtů. 
 
Poptávka a nabídka v ekonomice 
 
Dílčí ukazatel charakterizující vývoj domácí poptávky potvrzuje, že v ekonomice dochází jen ke 
slabému oživení soukromé spotřeby. Tržby v maloobchodě v září vzrostly ve stálých cenách 
meziročně o 0,6 % (srpen +3,2 %). Od počátku roku činil růst maloobchodního obratu ve stálých 
cenách meziročně 1,5 %. 
Na straně agregátní nabídky signalizují dílčí statistické údaje přetrvávající problémy ekonomiky, 
zejména průmyslu. Po srpnovém mírném meziročním růstu průmyslové výroby o 1,5 % došlo 
v září k opětovnému poklesu o 2,2 % (zpracovatelský průmysl poklesl meziročně o 1,2 %). Za 
období leden až září poklesla meziročně průmyslová výroba o 5,2 %. Tržby z průmyslové činnosti 
vzrostly v září meziročně o 1,3 %. Pravděpodobným důvodem několikaměsíčního předstihu tempa 
růstu tržeb z průmyslové činnosti, před tempem růstu průmyslové výroby je meziroční oslabení 
kurzu, které se promítá do vyšších tržeb i při nižším objemu produkce. Vzhledem k mírně 
rostoucímu exportu je výpadek průmyslové výroby zejména důsledkem změny struktury domácí 
poptávky (pokles v některých segmentech) resp. ztráty části domácího trhu ve prospěch dovozů 
v některých oborech ztrácejících cenovou konkurenceschopnost. Oproti tomu mírné zlepšení 
vykazuje stavební výroba. Její zářijový meziroční pokles o 1,4 % je v letošním roce zatím nejnižší. 
Od počátku roku však stavební výroba klesla o 7,7 %. O zlepšující se situaci ve stavebnictví ve 
druhé polovině letošního roku by mohl svědčit i meziroční nárůst počtu vydaných stavebních 
povolení ve třetím čtvrtletí o 18,3 %.%. K určitému urychlení růstu proti dosavadnímu vývoji 
dochází u dopravy a spojů. Tržby ve spojích vzrostly v září meziročně v s.c. o 7,4 % (od počátku 
roku o 6,7 %) a v dopravě o 2,7 % (od počátku roku pokles o 0,6 %). 
Ve srovnání s předcházející situační zprávou dochází k mírnému snížení  predikce deficitu čistého 
exportu. Predikci HDP v roce 1999 (- 0,4 %) však neměníme, neboť zároveň prohlubujeme 
predikovaný  pokles investic. Predikce vývoje HDP v roce 2000 zůstává také beze změn (růst  
o 0,7 %). 
 
Říjnový vývoj obchodní bilance signalizuje zastavení dosavadního trendu mírného zlepšování 
obchodní bilance. Tempo růstu vývozů a dovozů se pohybuje kolem 13 % což po očistění o vliv 
kurzu představuje reálné zvýšení vývozu a dovozu o cca 5 %. Za prvních 10 měsíců letošního roku 
dosáhl deficit obchodní bilance cca 40 mld. korun.  
Na základě dosavadního vývoje snižujeme  predikci deficitu obchodní bilance v letošním roce ze 
70 na 60 mld. korun. Pro rok 2000 však i nadále očekáváme mírné zhoršování obchodní bilance 
v důsledku předstihu domácí poptávky nad nabídkou. 
 
Na základě dílčích údajů z průmyslu a stavebnictví je možno odhadovat, že přetrvává vysoké tempo 
růstu průměrné nominální i reálné mzdy. Průměrná nominální mzda v průmyslu meziročně vzrostla 
v září o 7,8 % a reálná o 6,5 %. Počet zaměstnanců v průmyslu se v září meziročně snížil o 5,8 %. 



V podmínkách  poklesu průmyslové produkce je tento vývoj dlouhodobě neudržitelný. Tempo 
růstu mezd stále předstihuje vývoj produktivity práce.  Ta v září vzrostla meziročně o 3,8 %, od 
ledna do září však meziročně klesla o 0,4 %. Obdobná situace přetrvává ve stavebnictví kde se 
v září průměrná nominální mzda meziročně zvýšila o 1,9 %. Určitá část mezd však není 
v současnosti vyplácena (odhady hovoří až o 100 tis. pracovníků), což statistické údaje 
nezohledňují. Nadměrný růst mzdových nákladů nadále přispívá ke ztrátě konkurenceschopnosti  
některých firem. Pro budoucí vývoj konkurenceschopnosti průmyslu budou klíčové výsledky 
mzdového vyjednávání pro příští rok. 
Na základě aktuálního vývoje mezd v průmyslu a stavebnictví mírně zvyšujeme prognózu růstu 
průměrné mzdy v podnikatelském sektoru pro rok 1999 na 7,2 % (z 6,9 % v říjnu). Prognóza růstu 
příjmů z mezd se však nemění. Prognózu růstu průměrné  mzdy na rok 2000 neměníme (interval 
3,0 až 5,0 % u nominální mzdy a -1,3 až 1,5 % u reálné mzdy). Pro rok 2000 již nepočítáme 
s dalším růstem mzdově nákladových inflačních tlaků vzhledem k očekávanému zpomalení růstu 
průměrné nominální mzdy a růstu produktivity práce. První návrhy růstu mezd jako základ pro 
mzdová vyjednávání s odbory pro rok 2000 se pohybují mezi 4 až 5 %. 
 
Míra nezaměstnanosti v říjnu mírně klesla o 0,1 procentního bodu na 8,9 %. Dalším příznivým 
signálem je mírné meziměsíční zvýšení počtu volných míst.  
Přes mírně příznivější vývoj na trhu práce v posledních měsících neměníme prognózu růstu 
nezaměstnanosti na rok 2000 (10,5 % až 11,5 %).  
 
Signály o oživení nabídkové i poptávkové strany ekonomiky jsou stále jen dílčí a velmi slabé. 
Neindikují výraznější zvýšení inflačních tlaků. 
 
Vnější prostředí 
 
V posledních dvou měsících není patrný růst cen surovin a potravin na světových trzích (mírný růst 
cen ropy je kompenzován poklesem cen jiných komodit). Vývoj cen ropy však bude ještě po 
určitou dobu nejvýznamnějším inflačním faktorem. V posledních týdnech došlo v řadě zemí ke 
korekci úrokových sazeb směrem vzhůru v reakci na signály o urychlení hospodářského růstu. 
V důsledku poklesu úrokových sazeb v ČR a růstu sazeb v řadě zemí výrazně poklesl úrokový 
diferenciál. Ten je již vůči USD, GBP a NOK u některých splatností záporný v rozsahu do 0,5 
procentního bodu. Další pokles sazeb v tuzemsku by již mohl vést ke konverzím korun do deviz 
resp. k odlivu domácího kapitálu do zahraničí. 
 
Inflace v ČR bude v následujících měsících ještě ovlivňována růstem cen ropy.  Mírné oživení 
poptávky v zemích EU spolu s vývojem cen ropy bude působit na mírné zvýšení inflace v Evropě 
v příštím  období (odhady zvýšení inflace se pohybují od 0,5 do 0,9procentního bodu). 
 
 
Celkové zhodnocení makroekonomického vývoje je možno charakterizovat jako stagnaci. Domácí 
poptávka je mírně stimulována deficitem soustavy veřejných financí a růstem mezd. Sklon ke 
spotřebě je však slabý v důsledku růstu sociálních tlaků (dosavadní vývoj nezaměstnanosti, riziko 
ztráty zaměstnání v řadě odvětví v důsledku probíhající restrukturalizace). Tento tlak spolu se 
stabilitou kurzu a konkurencí dovozu zajišťuje dosud faktickou stagnaci spotřebitelských cen  
a poměrně malý růst produkčních cen i za situace, kdy existují relativně významné nákladové tlaky 
(opa, mzdy). Vzhledem k nedokončené restrukturalizaci ekonomiky a rostoucí cenové konkurenci 
z rozvíjejících se zemí v „ tradičních“  odvětvích (textilní průmysl, kožedělný a obuvnický 
průmysl, hutnictví a dobývání surovin) nabídková strana ekonomiky nesignalizuje odpovídající 
reakci na mírné oživení poptávky. 



 
Výhled inflace 
 
Do vývoje spotřebitelských cen se zatím stále nezačaly promítat nákladové tlaky, které jsou již 
patrné u cen produkčních. V následujících měsících očekáváme jen velmi mírné meziměsíční 
zvyšování čisté inflace. Růst meziročních indexů bude navíc umocněn výchozí základnou (poklesy 
čisté inflace v závěru loňského roku). Ke konci roku 1999 očekáváme čistou inflaci v intervalu  
0,7 až 1,1 % ( snížena prognóza z minulé SZ  0,8 až 1,6 %). V příštím roce očekáváme mírné 
zvýšení čisté inflace i indexu CPI především vlivem nákladových tlaků. Výraznější poptávkové 
tlaky neočekáváme. Čistá inflace ke konci roku 2000 by se měla pohybovat v intervalu 2,3 – 4,0 % 
(střed 3,1 %). Změna prognózy inflace je důsledkem přehodnocení výše průměrného kurzu koruny 
pro rok 2000 z 35 Kč/euro na 36,5 Kč/euro.  Tento kurzový vývoj (stabilita zhruba na současné 
úrovni) je uvažován za předpokladu, že  se podaří eliminovat dopady jednorázového prodeje 
majetku do zahraničí na vývoj kurzu koruny. 
   
 
2. Prognózy ČNB a jejich změny oproti 10 SZ 
 

     Aktuální predikce                        10. SZ 
 
Čistá inflace (12/1999)          0,7 – 1,1 %                                 0,8 – 1,6 % 
Čistá inflace (12/2000)                                         2,3 – 4,0 %                                 1,9 – 3,6 % 
CPI (12/1999)                                                       1,9 – 2,2 %                                 2,0 – 2,6 %   
CPI (12/2000)                                                       3,8 – 5,1 %                                 3,4 – 4,7 % 
HDP (1999)                                                        -1,4 až +0,6 %                            -1,4 až +0,6 % 
HDP (2000)                                                        -0,3 až +1,7 %                            -0,3 až +1,7 % 
Nezaměstnanost (12/1999)                                    9,3 – 9,8 %                                9,3 – 9,8 % 
Nezaměstnanost (12/2000)                                  10,5 – 11,5 %                             10,5 – 11,5 % 
Průměrná nominální mzda (1999)                             8,3 %                                          8,0 % 
Průměrná nominální mzda (2000)                        3,0 – 5,0 %                                  3,0 – 5,0 % 
Průměrná reálná mzda (1999)                                    6,1 %                                           5,8 % 
Průměrná reálná mzda (2000)                             -1,3 až +1,5 %                             -1,3 až + 1,6 % 
Peněžní příjmy domácností reálné (1999)                 3,0 %                                            3,4 % 
Peněžní příjmy domácností reálné (2000)                 1,6 %                                            1,8 % 
M2 (12/1999)                                                            7,5 – 9,5 %                                  7,5 – 9,5 % 
M2 ( 12/2000)                                                           9,0 – 13,0 %                                9,0 – 13,0 % 
BÚ/HDP v b.c.(1999)                                             -1,0 až -1,5 %                               -1,0 až –2,0 %          
BÚ/HDP v b.c. (2000)                                            -2,0 až –3,0 %                              -2,0 až –3,0 % 
 
Změna prognózy čisté inflace a CPI na rok 1999 je důsledkem příznivějšího cenového vývoje 
oproti našemu očekávání. Ke zvýšení predikce čisté inflace a CPI na rok 2000 dochází vlivem 
změny průměrného kurzu použitého pro predikci cenového vývoje. Zvýšení predikce průměrné 
nominální a reálné mzdy je důsledkem vyššího než očekávaného růstu průměrné mzdy v průmyslu 
a stavebnictví (u reálné mzdy nepromítnut pokles cen).Snížení prognózy reálných peněžních příjmů 
na rok 1999 je důsledek snížení prognózy ostatních příjmů z důvodu poklesu úroků. Snížení 
prognózy reálných peněžních příjmů na rok 2000 je důsledek zvýšení prognózy inflace. Ke snížení 
prognózy deficitu BÚ dochází vlivem snížení prognózy deficitu obchodní bilance v roce 1999 o cca 
10 mld. korun (zpoždění investic).  
 
 





 
II. Faktory inflace 
 
1. Měnový vývoj 
 
1.1. Peníze a úvěry 
 
Aktuální vývoj peněžních agregátů M2 a L 
 
Definitivní údaj o meziročním přírůstku peněžního agregátu M2 za září (8,1 %)  znamenal 
zastavení sestupného trendu M2, který započal v květnu t. r. a v srpnu dosáhl nejnižší úrovně  
7,1 %. Srpnová hodnota meziročního přírůstku M2 představuje současně letos nejnižší hodnotu 
meziročního  přírůstku M2, v následujících měsících se zatím rýsuje jeho vzestupný trend. Tento 
trend, jak potvrzuje dále uvedený vývoj M2 v říjnu, však bude s výjimkou prosince do značné míry 
výsledkem nízké základny minulého roku. 
 
 
Vývoj peněžních agregátů M2 a L 
(údaje za 10/99 jsou odhady) 
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Vývoj peněžních agregátů v říjnu (předběžné údaje) t. r. směřoval k vyšší úrovni meziročních 
přírůstků: M2 9,2 % a L 8,6 %. V absolutním vyjádření peněžní zásoba v říjnu  vzrostla o 2,2 mld. 
Kč, tj. o 0,2 % (v loňském říjnu naopak poklesla o 10,3 mld. Kč, tj. o 0,8 %).  
 
Meziroční nárůst peněžní zásoby v říjnu byl z rozhodující míry výsledkem nízké základny 
minulého roku. Tato skutečnost je zřejmá ze sezónně očištěných údajů, které na základě 
meziměsíčních údajů indikují dokonce mírný pokles M2 (-0,3 %). V říjnu, stejně jako v září se 
neprosazoval vliv úvěrové emise bank vůči zahraničním klientům. Potvrzuje se tak, že tento faktor 
nepůsobí plynule, ale nárazovitě, především ve vazbě na vstup zahraničních subjektů do českých 
firem. Absolutní nárůst peněžní zásoby v měsíci říjnu o cca 2 mld. Kč je tak výsledkem mírného 



nárůstu úvěrové emise bank, která vykazuje tendenci k zastavení poklesu. Ke konci roku 1999  
i nadále předpokládáme meziroční přírůstek peněžního agregátu M2 v intervalu 7,5 – 9,5 %. 
 
 
Sektorová struktura peněžní zásoby 
 
V září byl poprvé od 2. poloviny roku 1996 zaznamenán předstih přírůstku množství peněz  
u podnikového sektoru před sektorem domácností. Tento vývoj je výsledkem především klesajících 
disponibilních příjmů domácností, jejichž meziroční dynamika poklesla ze 7,9 % (4.Q 1997) na  
3,4 % (4. Q 1998) a 1,4 % (2. Q 1999). U podnikového sektoru růst vkladů primárně souvisí 
s hlavním zdrojem růstu peněžní zásoby v tomto roce, tj. poskytování úvěrů nerezidentům.  
 
 
Sektorová struktura peněžního agregátu M2 
(údaje za 10/1999 nejsou k dispozici) 
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Vedle výše uvedených základních faktorů působících na vývoj množství peněz u podniků  
a domácností je rovněž zřejmý vliv postupně se oživující spotřeby domácností (růst tržeb 
v maloobchodě). Nárůst spotřeby domácností je standardně spjat s použitím části finančních aktiv 
tohoto ekonomického sektoru, které se prostřednictvím nákupů v maloobchodě přesouvají do 
vkladů podnikového sektoru. Tento přesun potvrzuje změna struktury peněžní zásoby, kde mírně 
klesá podíl domácností na M2 ve prospěch podniků.  
 
Z hlediska míry úspor domácností (poslední údaj za 2. čtvrtletí t. r.) je zřejmý její pokles z úrovně 
11 % ve 2. čtvrtletí 1998 na 9,9 % ve stejném období letošního roku. Pokles míry úspor je 
v souladu s oživující se spotřebou domácností, nicméně z hlediska její výše se pohybuje stále na 
poměrně vysoké úrovni. Pro doplnění dodáváme, že výše uvedený pokles míry úspor byl 
zaznamenán až ve 2. čtvrtletí t. r., v 1. čtvrtletí t. r. byla míra úspor na stejné úrovni jako v roce 
1998. Oživování spotřeby domácností signalizuje rovněž vývoj oběživa. 
 



 
Vývoj oběživa a tržeb z maloobchodu v b. c. 
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Z hlediska časové struktury peněžní zásoby je patrná vysoká meziroční dynamika oběživa (za září 
meziroční přírůstek 20,3 %), netermínovaných korunových vkladů (15 %) a vkladových certifikátů, 
depozitních směnek a ostatních dluhopisů (151,5 %), naopak z hlediska celkové dynamiky peněžní 
zásoby nejnižší dynamika je vykazována u termínovaných korunových vkladů (2,2 %) a vkladů 
v cizí měně (2,9 %). Uvedený vývoj naznačuje diverzifikaci peněz mezi oběživo, tj. neúročené 
finanční prostředky převážně v držení domácností (souvislost s vývojem výdajů domácností)  
a netermínované vklady. Z tohoto pohledu lze hovořit o poměrně významné implikaci uvolňování 
měnové politiky na strukturu peněžní zásoby a tím i na změnu motivů držby peněz. 
 
 
Vývoj peněžního agregátu M1 
 
Dynamika peněžního agregátu M1 od června převyšuje dynamiku peněžního agregátu M2 a v září 
t. r. činil rozdíl obou dynamik již 8,5 bodu (ke kvantifikaci peněžního agregátu M1 za říjen chybí 
údaje). Tento vývoj ovlivňuje několik faktorů. Pokles úrokových sazeb z termínovaných vkladů 
snižuje jejich atraktivnost a přispívá k růstu netermínovaných vkladů, resp. oběživa. Navíc  
u oběživa se pravděpodobně jedná  o kumulaci dalších příčin jeho vzestupné  tendence  (z hlediska 
delšího časového horizontu rýsující se změna spotřebitelského chování,  nedůvěra v část finančního 
nebankovního systému – kampeličky, mimořádné výdaje v závěru roku – povinné ručení, problém 
Y2K apod.).  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Vývoj peněžních agregátů M1 a M2 
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Aktuální vývoj úvěrové emise bank 
 
Vývoj celkových klientských úvěrů očištěných o kurzové vlivy, odpisy úvěrů, kapitalizaci úroků  
a vliv bank, kterým byla odebrána licence, vykazuje od srpna t. r. náznaky k zastavení poklesu 
úvěrové emise. V srpnu a dle předběžných údajů v říjnu úvěrová emise dokonce absolutně vzrostla. 
Zastavení poklesu úvěrové emise je zřejmé především z vývoje absolutního stavu úvěrů od srpna  
a meziroční změny v říjnu. Náznaky možného oživování úvěrové emise jsou patrné především ze 
sezónně očištěných a níže uvedených údajů. Tento vývoj zatím stále nepokládáme za zásadní 
změnu v dosavadním vývoji úvěrové emise, protože je spojen s relativně velmi krátkým obdobím  
a vzhledem k přirozeným fluktuacím v úvěrové emisi je nezbytné tyto indikace potvrdit dalším 
vývojem.  
 
Vývoj přírůstků sezónně očištěných celkových úvěrů (v %) 
(údaje za 10/1999 jsou předběžné) 
 

 1  m ě s í c  3  m ě s í c e  6  m ě s í c ů r o k

 d u b e n  9 9 - 0 , 1 - 1 , 4 - 3 , 6 0 , 0

 k v ě t e n  9 9 - 0 , 1 - 1 , 2 - 3 , 3 - 1 , 2

 č e r v e n  9 9 - 0 , 1 - 0 , 3 - 0 , 5 - 2 , 0

 č e r v e n e c  9 9 0 , 1 0 , 0 - 1 , 4 - 1 , 3

 s r p e n  9 9 0 , 6 0 , 6 - 0 , 5 - 2 , 3

 z á ř í  9 9 0 , 2 0 , 9 0 , 6 - 2 , 6

 ř í j e n  9 9 0 , 2 1 , 0 0 , 9 - 2 , 7

P ř í r ů s t e k  ú v ě r ů  z a  p o s le d n í

 
 
 
Z hlediska měnové struktury je zřejmý od února t. r. zatím nepřerušený nárůst korunových úvěrů. 
Tento vývoj lze dát do souladu mj. s poklesem úrokových sazeb.  
 



 
Vývoj meziměsíčních přírůstků očištěných korunových a devizových úvěrů 
(údaje za 10/1999 jsou předběžné) 
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Z hlediska druhové skladby úvěrů v období mezi prosincem 1998 a zářím t. r. nejvyšší přírůstek 
v absolutním vyjádření vykazují investiční úvěry (+12,1 mld. Kč); jejich podíl na celkových 
úvěrech tím vzrostl o 1 bod. Provozní úvěry naopak zaznamenaly mírný pokles (-2,1 mld. Kč). 
Výraznější přírůstek v absolutním vyjádření byl zaznamenán také u spotřebních úvěrů (8 mld. Kč), 
kde jde již o trvalou tendenci odrážející vyšší zájem obchodních bank o drobnou, relativně méně 
rizikovou klientelu a současně naznačuje oživování spotřebitelské poptávky.  
 
Časová struktura úvěrů za 9 měsíců letošního roku (příslušné údaje za říjen t. r. nejsou k dispozici) 
vykazuje růst podílu střednědobých (o 1,1 bodu) a dlouhodobých úvěrů (o 1,2 bodu) na celkových 
úvěrech, a to na vrub poklesu krátkodobých úvěrů, které se ke konci října podílely na celkových 
úvěrech  38,8 %.  Změna časové struktury úvěrového portfólia může souviset na jedné straně s jeho 
restrukturalizací, příp. se skutečným nárůstem úvěrů střednědobého a dlouhodobého charakteru 
(např. investiční, hypotéční, ze stavebního spoření atd.). 
 
 
1.2  Úrokové sazby a akciový trh 
 
Úrokové sazby 
 
V říjnu byl vývoj na peněžním trhu charakterizován dalším poklesem sazeb na peněžním trhu  
v důsledku dvojího snížení klíčových sazeb. Na kapitálovém trhu nebyl pokles tak zřetelný, sazby 
se splatností nad 4R spíše rostly. Tento vývoj byl způsoben především nezměněným očekáváním 
ekonomického vývoje v tomto horizontu, ale i očekáváním tržních subjektů ohledně možného 
zvyšování sazeb na mezinárodních trzích. Během října byly dvakrát upraveny základní sazby ČNB. 



Nejdříve byla snížena repo sazba o 0,25 procentních bodů na 5,75 % s účinností od 5. 10. 
K dalšímu snížení repo sazby došlo s účinností od 27. 10., a to o 0,25 procentních bodů na 5,50 %, 
zároveň byla snížena lombardní sazba o 0,50 procentních bodů na 7,5 % a diskontní sazba  
o 0,50 procentních bodů na 5,0 %. V obou případech úrokové sazby na všech segmentech 
bezprostředně reagovaly poklesem. Přispěly k tomu i příznivé makroekonomické údaje o inflaci  
a obchodní bilanci. Dlouhodobé sazby však brzy korigovaly svůj pokles.  
 
Z inflačních očekávání finančních trhů vyplývají pouze mírné změny ve smyslu příznivého 
inflačního vývoje, stability úrokových sazeb a kurzu koruny. Ani komentáře jednotlivých analytiků 
nenaznačují žádné zásadní změny celkové nálady finančního trhu z pohledu nazírání na 
makroekonomický vývoj. V případě očekávané budoucí inflace v ročním horizontu se odhady 
v posledních třech měsících prakticky nemění, zároveň se velmi podstatně sblížily s predikcemi 
ČNB. Na listopad 2000 se očekává CPI ve výši 3,9 %, čistá inflace ve výši 2,6 %. Tomu odpovídá 
zvýšení 1T PRIBOR o 0,5 procentních bodů (v porovnání s aktuální situací) na 6,1 %, 1R PRIBOR 
o 0,7 procentních bodů na 6,8 %. Vývoj úrokových sazeb by měl být ovlivňován ve větší míře 
faktory, které působí na růst sazeb: mírný růst inflace, deficitní rozpočet na r. 2000 a růst deficitu 
za letošní rok, neklid na politické scéně, trend zvyšování sazeb v eurozóně (nedávné zvýšení sazeb 
ECB) i USA. Proti tomu budou působit tyto faktory: stále pomalé oživování ekonomiky, silný kurz 
koruny, zatím nízké inflační tlaky. V delším časovém horizontu je predikováno zvýšení pozitivního 
sklonu křivky. V červnu 1999 bylo zahájeno rovněž přímé zjišťování inflačních očekávání podniků 
a domácností. Šetření se provádí čtvrtletně a vyplývá z nich, že také u těchto subjektů se inflační 
očekávání snižují. V případě domácností se pohybují dokonce na nejnižší úrovni, důvodem je 
pravděpodobně to, že očekávání jsou adaptivní. 
 
Očekávání vývoje inflace a úrokových sazeb na 12 měsíců dopředu (%)

CPI ČI 1T PRIBOR 1R PRIBOR
odbor 413 fin. trh podniky domácnosti 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 4.3 3.6 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 3.9 2.1 3.2 2.6 6.4 7.0
 10/99 3.9 4.1 2.5 2.6 6.2 6.8
 11/99 4.0 3.9 2.6 2.7 6.1 6.8  

 
Kromě přímého měření lze inflační očekávání měřit i nepřímo na základě propočtené reálné sazby  
a implikovaných úrokových sazeb. Uvedený přístup naznačuje, že čistá inflace v meziročním 
vyjádření by se v příštím roce měla pohybovat v intervalu –2 až 0 %; význam této informace je 
však omezen nejistotou ohledně výše reálné úrokové sazby. Grafické vyjádření je uvedeno  
v příloze č. 12, kde je znázorněn i vztah mezi spreadem 1R PRIBOR – 1T PRIBOR a aktuální 
inflací. Téměř 5 let až do konce roku 1998 bylo možné mezi nimi pozorovat určitý vztah: současná 
inflace se zdála být nejlepším odhadem očekávané inflace, tržní subjekty očekávaly budoucí inflaci 
v podstatě na současné úrovni, což se odráželo ve výši spreadu. Od počátku roku 1999 se však tato 
vazba neprosazuje: inflace klesá, zatímco spread se zvyšuje. 
 
V průběhu října se obnovil klesající trend hladiny sazeb PRIBOR. Nízké hodnoty inflačních 
ukazatelů, pozitivní údaje o obchodní bilanci, silná koruna a snížení repo-sazby na počátku 
sledovaného období působily ve svém souhrnu na určitou změnu očekávání trhu o budoucím vývoji 
úrokových sazeb. Ta byla navíc posílena snížením všech klíčových sazeb ČNB v závěru října, což 
se promítlo, na rozdíl od předchozího měsíce, do poklesu úrokových sazeb v podstatě po celé délce 



křivky. Potvrdilo se tak, že trh již nyní skutečně odráží ekonomický vývoj a jiné události zde mají 
minimální vliv. V důsledku uvedeného vývoje se prakticky nezměnil pozitivní sklon křivky, ta se 
pouze posunula na nižší výnosovou hladinu; průměrný spread 1R – 1T činil v říjnu  
0,55 procentních bodů. Na počátku listopadu, kdy byly zveřejněny údaje o inflaci a průmyslové 
výrobě, sazby reagovaly poklesem, spread 1R – 1T činil k 15. 11. +0,49 procentních bodů. Vývoj 
sazeb FRA korespondoval s vývojem PRIBORu, po korekci v září zde došlo také  
k poměrně razantnímu poklesu sazeb u všech splatností, čímž se dostaly na svá nová historická 
minima. Průměrná hladina sazeb FRA se snížila o 0,4 až 0,5 procentních bodů podle jednotlivých 
splatností.  
 
Vývoj krátkodobých sazeb
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Reálná úroková sazba 1T PRIBOR z pohledu ex-post ve vyjádření CPI dosáhla v říjnu 4,4 %, ve 
vyjádření PPI 3,9 %. V obou případech se jedná o nejnižší letošní hodnoty. V listopadu se indikuje 
další pokles cca o 0,6 – 0,8 procentního bodu, a to díky očekávanému zvýšení cenových indexů. 
Z pohledu ex-ante dosahuje sazba 1T PRIBOR deflovaná CPI 1,8 %, deflovaná PPI 2,0 %.  
 
Na trhu krátkodobých dluhopisů se v říjnu konaly 4 primární aukce SPP se splatností 3M,  6M   
a 9M. Hrubé výnosy při přetrvávajících převisech poptávky činily 6,0 – 6,5 % v závislosti na 
splatnosti. Průměrná hladina výnosové křivky SPP v říjnu poklesla téměř u všech splatností, pro 
splatnosti 2M - 12M se pohybovala v pásmu 6,4 - 6,5 %. Křivka má negativní tvar v úseku do 3M, 
dlouhý konec je mírně rostoucí. 

 
Výše úrokového diferenciálu se v říjnu, díky dalšímu snížení sazeb ze strany ČNB, opět výrazně 
snížila. S výjimkou Eurozóny je proto úrokový diferenciál minimální, případně záporný. Na kurzu 
koruny se však tato skutečnost nepromítla, proto ČNB přistoupila k vícenásobné otevřené devizové 
intervenci v neprospěch koruny. Úrokový diferenciál PRIBID/CZK – LIBOR/EUR na konci října 
činil 2,3 až 2,5 procentního bodu podle jednotlivých splatností. Hodnoty úrokového diferenciálu 
PRIBID/CZK – LIBOR/USD se pohybovaly v záporných hodnotách (0,0 až - 0,3 procentního 
bodu). Na počátku listopadu (4. 11.) přistoupila Evropská centrální banka ke zvýšení refinanční 
sazby o 0,5 procentních bodů na 3,0 %, také Velká Británie zvýšila repo sazbu o 0,25 procentních 
bodů na 5,5 %, což výši úrokového diferenciálu vůči těmto zemím ještě dále snížilo. V USA došlo 
ke zvýšení úrokových sazeb 16.11. (o 0,25 procentních bodů na 5,5 %). 
 
Na trhu sazeb IRS se rovněž obnovil dlouhodobý trend poklesu sazeb, ovšem velmi nerovnoměrně. 
K poklesu došlo v podstatě jen na kratším konci křivky, nepřímo úměrně délce splatnosti. U sazeb 



1R a 2R bylo dosaženo nových historických minim; promítlo se u nich jednak snížení úrokových 
sazeb na peněžním trhu, především však makroekonomický vývoj. Na druhé straně v dlouhodobém 
horizontu ke změně očekávání nedošlo a sazby zde stagnovaly. Také se projevovaly pokračující 
obavy trhu ohledně možného zvyšování sazeb v USA a Eurozóně. V důsledku toho výnosová 
křivka získala více strmý sklon. Průměrný spread 5R-1R činil v říjnu +1,15 procentního bodu, 
spread 10R-1R +1,21 procentního bodu. Na počátku listopadu sazby opět začaly klesat. 
 
Vývoj dlouhodobých sazeb
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Dominujícím faktorem na trhu dluhopisů bylo snížení úrokových sazeb, především to z konce října. 
Po snížení repo sazby však následoval mírný pokles cen dluhopisů, protože řada subjektů očekávala 
větší snížení. Celkově výnosová křivka státních dluhopisů poklesla na nižší hladinu, přičemž pokles 
byl výraznější na krátkém konci křivky. Křivka má tvar paraboly s minimem ve splatnosti 2R, 
spread 4R-1R činil + 1,0 procentního bodu. Celkově je trh charakteristický mírným optimismem, 
který se však může v důsledku politických změn rychle vytratit. Na primárním trhu se konala aukce 
dvouletého státního dluhopisu o objemu 7 mld. Kč s kupónem 6,5 %. Vyšší objem emise  
(v porovnání s předcházejícími) by měl přinést i vyšší likviditu na sekundárním trhu. Zároveň může 
jít i o signál, že si Ministerstvo financí uvědomuje rizika spojená s financováním státního dluhu 
pomocí pokladničních poukázek a bude se snažit jejich podíl na úkor dluhopisů v budoucnu 
snižovat. Poslaneckou sněmovnou byl schválen zákon o krytí schodku státního rozpočtu za rok 
1998, který povede k další emisi státních dluhopisů se splatností do 15 let. Nevyplývá z něj však, že 
emise budou denominovány pouze v domácí měně.  
 

U klientských sazeb je patrné zpomalující se tempo poklesu, případně až stagnace. Sazby z nových 
úvěrů se v září nezměnily, stejně jako v srpnu činily 8,0 %. Tato skutečnost je patrná i z vývoje 
referenčních sazeb nejvýznamnějších bank. Ty se kromě (Komerční banky) již pátý měsíc v řadě 
nemění. Podobně se vyvíjejí také depozitní úrokové sazby, v případě sazeb z termínovaných vkladů 
došlo k poklesu o 0,1 procentního bodu na 3,9 %. Reálné úrokové sazby v posledních měsících 
rovněž stagnují. Úrokové sazby z nově poskytovaných úvěrů ve vyjádření CPI (ex-post přístup) 
dosáhly v září 6,8 %, ve vyjádření PPI také 6,8 %. Z pohledu ex-ante činily reálné sazby z nových 
úvěrů 3,5 % ve vyjádření CPI, 4,1 % ve vyjádření PPI.  

 

 



 
Vývoj referenčních sazeb u vybraných bank v %

Banka Název  sazby 1998 1999
1.11. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11.

Česká spořitelna Základní sazba 12.70 9.40 9.40 9.40 9.40
ČSOB Prime rate 12.60 8.15 8.15 8.15 8.15
IPB Bazická sazba 16.60 13.90 13.90 13.90 13.90
Komerční banka Referenční sazba 13.00 8.90 8.70 8.40 8.20  
 

Akciový trh 

 
Akciový trh v říjnu byl ovlivňován zejména volatilním vývojem na zahraničních akciových trzích. 
Vliv domácích událostí se projevil u akcií ČS, jejich vývoj odráží především privatizační jednání. 
Pokles cen v měsíci říjnu byl mírnější než v září, index PX 50 poklesl o 0,86 % a uzavřel na 
hodnotě 498,2 bodů. Vývoj indexu PX-D zahrnující nefondové emise byl tradičně volatilnější, ale 
celkově se vyvíjel podobně jako index PX 50.  
 
Pokud se týká jednotlivých titulů, akcie ČS během října posílily o 10 %. Ve stejném směru se 
vyvíjely i akcie IPS (+7 %), kde se o rozhodující podíl akcií uchází několik zahraničních zájemců. 
IPB korigovala růsty z předchozích měsíců a poklesla o 6,4 %. Prodejní tlak ze zahraničí vedl  
k poklesu akcií Č. Radiokomunikací (-8,4 %), se ztrátou uzavřel i Unipetrol (-7,6 %). Stejně tak 
vývoj sledovaných oborových indexů nebyl jednoznačný. Výrazný růst zaznamenal obor služeb 
(+10,7 %), nejvyšší ztráty dosáhly obory obchodu (-5,5 %) a strojírenství (-3,6 %).  
 
Indexy PX 50, PX GLOB a PK 30
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Objem obchodů na BCPP se v říjnu zvýšil téměř o 10 % a dosáhl nejvyšší hodnoty od začátku roku 
- 115,5 mld. Kč. Zvýšil se i průměrný denní objem obchodů, a to z 5 mld. Kč na 5,8 mld. Kč. 
Zvýšená obchodní aktivita byla zaznamenána na trhu s dluhopisy, jejich podíl na celkových 
obchodech se mírně zvýšil na 89,6 %. Objem obchodů s akciemi a podílovými listy se v říjnu mírně 
snížil a dosáhl 12,1 mld. Kč, to představuje pouze 10,4% podíl na celkových obchodech.  
 
 



 
1.3  Veřejné finance 
 
Deficit státního rozpočtu vykázaný ke konci října 1999 ve výši 7,4 mld. Kč lze považovat za 
relativně příznivý výsledek ve vztahu k očekávanému celoročnímu deficitu (cca 40 mld. Kč). Tato 
skutečnost odpovídá poněkud příznivějšímu plnění inkasa rozpočtovaných příjmů proti 
rozpočtovaným výdajům, jejichž nemandatorní složka (zejména výdaje ROPO) dosud podléhá 
regulačnímu režimu zavedenému počátkem letošního roku. Základem deficitního vývoje je 
postupné rozevírání nůžek mezi nominální meziroční dynamikou příjmů a dynamikou čerpání 
výdajů státního rozpočtu od dubna letošního roku, jak je patrné z následujícího přehledu: 
 
Skutečnost 1999  1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7 1-8 1-9 1-10 
Index celk. příjmů 93,7 101,2 102,5 104,1 104,8 105,9 102,1 102,8 104,5 104,1
Index celk. výdajů 97,0 98,1 107,5 105,0 106,3 109,0 105,5 106,4 108,3 108,1
Rozdíl v bodech -3,3 +3,1 -5,0 -0,9 -1,5 -3,1 -3,4 -3,6 -3,8 -4,0
     
Saldo SR (mld. Kč) 14,9 7,3 2,1 -2,4 -10,2 -6,0 0,7 -5,5 -8,6 -7,4
  
Parlamentem schválený rozpočet na rok 1999 byl v souladu s platnými rozpočtovými pravidly 
upraven (navýšen) na straně příjmů i výdajů shodně o 7,2 mld. Kč (tzv. rozpočtová opatření - jde  
o prostředky k úhradě restitučních nároků, na řešení následků povodní, kosovské krize  
a z finančního vypořádání za rok 1998). 
 
Příjmy státního rozpočtu se ve vztahu k rozpočtovým záměrům dosud vyvíjely příznivě, až na 
pojistné na sociální zabezpečení, kde jeho nominální meziroční růst (103,2 %) zaostává výrazně za 
uvažovanou dynamikou schváleného rozpočtu (111,3 %). Přesto reálné tempo inkasa pojistného 
naznačuje za měsíc říjen zlepšení (meziroční přírůstek za měsíc říjen dosáhl 3,3 %, což je letošní 
nejvyšší dosažená hodnota!), které lze připsat na vrub stagnující nezaměstnanosti. Inkaso daňových 
příjmů bez pojistného, přestože nedosahuje úrovně alikvóty, je při značné diferencovanosti vcelku 
příznivé. Meziroční nominální přírůstek DPH za leden až říjen dosahuje 13,4 % (reálně∗ +11,1 %), 
přírůstek spotřební daně 8,1 % (reálně +5,9 %) a přírůstek daně z příjmů právnických osob 2,7 %. 
Naproti tomu nominální index daně z příjmů fyzických osob činí pouze 97,3 % díky vysoké 
nezaměstnanosti a předchozím úpravám daňových zákonů (studená progrese, odpisy). 
 
Saldo příjmů z pojistného na sociální zabezpečení a výdajů státního rozpočtu do této oblasti je za 
10 měsíců letošního roku záporné částkou 23,9 mld. Kč, z toho schodek na tzv. "důchodovém účtu" 
(bez správních výdajů) dosáhl ke konci října cca 15 mld. Kč. 
 
Meziroční přírůstek čerpání výdajů státního rozpočtu, který činí ke konci října 8,1 % (reálně  
+5,9 %), ovlivňují především výdaje na sociální dávky, které se zvýšily v úhrnu o 7,1 % (z nich 
především výdaje na pasívní politiku zaměstnanosti) a výdaje na aktivní politiku zaměstnanosti 
(rekvalifikace, veřejně prospěšné práce, účelná pracovní místa), které se proti loňsku zvýšily téměř 
dvojnásobně. Jako celek zaostává plnění výdajů za desetiměsíční alikvótou především vlivem 
sezónně nízkého čerpání investičních výdajů, a to i přes jejich relativně vysokou meziroční 
dynamiku 112,0 % (reálný kumulovaný přírůstek +9,9 %). Nízké čerpání vykazují též výdaje na 
úrokové platby a výdaje rozpočtových organizací, které jsou omezovány rozpočtovou regulací. 
 
 
                                                           
∗ deflováno CPI 



 
Výsledný schodek státního rozpočtu za rok 1999 dosáhne proti předpokladům schváleného 
rozpočtu (31,0 mld. Kč) očekávané výše cca 40 mld. Kč. Navýšení deficitu je ovlivněno zejména 
zhoršením salda příjmů z pojistného na sociální zabezpečení a vyššími výdaji na sociální dávky.  
 
Čistý úvěr vládnímu sektoru vzrostl proti září předběžně o 5,4 mld. Kč, a to zejména vlivem 
nárůstu SPP na dluhovou službu vlády ve výši 5,0 mld. Kč u bankovního sektoru. Přitom zhruba  
o stejnou částku poklesly SPP u nebankovního sektoru. Na rozložení držby státních cenných papírů 
mezi bankovní a nebankovní sektor působí vnější i vnitřní ekonomické i politické vlivy. Pozice 
FNM se meziměsíčně nezměnila. 
 
Do konce letošního roku lze očekávat výrazný nárůst ČÚV proti konci října o 37,6 mld. Kč, na 
němž se bude podílet jednak nárůst ČÚV u bankovní soustavy o 28,9 mld. Kč (profinancování 
nárůstu schodku státního rozpočtu ve 4. čtvrtletí o cca 33 mld. Kč), a jednak pokles depozitní 
pozice FNM u bankovní soustavy o 8,7 mld. Kč. Příčinou tohoto poklesu budou vládou 
odsouhlasené výdaje realizované z prostředků FNM na peněžní úpis v ČS, a. s. (4,5 mld. Kč), na 
úhradu nákladů a ztrát KOB (2,0 mld. Kč) a na doplnění zdrojů České inkasní k úhradě závazků  
v rámci druhé fáze transformace ČSOB (4,5 mld. Kč). 
 
Výše veřejného dluhu činí k 30. září po zpřesnění 269,8 mld. Kč (14,6% podílu na HDP) a je pouze 
nepatrně pod úrovní 1. pololetí t. r. Do konce roku dosáhne podíl na HDP výše 16,1 % vlivem 
zvýšení deficitu státního rozpočtu a jeho profinancování státními pokladničními poukázkami. 
Rovněž lze očekávat zhoršení výsledku hospodaření místních rozpočtů, jejichž dosavadní příznivý 
vývoj byl ovlivněn prodejem jejich akcií v plynárenských a energetických společnostech.  
V neposlední řadě se očekává mírné zlepšení zadluženosti státních fondů, vyplývající  
z předpokládané částečné úhrady úvěru poskytnutého Státnímu fondu tržní regulace. 
 
 
1.4 Devizový kurz, finanční účet a devizové rezervy 
 
1.4.1 Vývoj devizového kurzu 
 
Kurz koruny vůči euru se po výrazném zhodnocení ve druhé polovině září (až k hodnotám 35,65)  
a následném zásahu ČNB posunul na hodnoty kolem 36,60, přičemž v posledních dnech se 
obnovuje sklon k posilování. Korunová hodnota amerického dolaru měla podobný průběh v září a 
do poloviny října. Ve druhé polovině října a v listopadu tato hodnota mírně roste. 
 
Vývoj nominálního kurzu koruny vůči EUR a USD  
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Závazky českých bank v konvertibilních západoevropských měnách, v mil. EUR, 
a nominální kurz koruny k euru 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11500

12500

13500

14500

15500

16500

1.
1.

18
.1
.

1.
2.

15
.2
.

1.
3.

15
.3
.

29
.3
.

13
.4
.

27
.4
.

11
.5
.

25
.5
.

8.
6.

22
.6
.

8.
7.

22
.7
.

5.
8.

19
.8
.

2.
9.

16
.9
.

30
.9
.

14
.1
0.

29
.1
0.

34

35

36

37

38

39

C
ZK

/E
U
R

Bankovní euro pasiva Nominální kurz CZK/EUR

R
 E

U
m

il.

 
Pro kvalitativní odhad výhledu kurzu koruny pro nejbližších 5-10 týdnů lze využívat vazbu 
nominálního kurzu CZK/EUR a celkového objemu angažovanosti bank ve finančních 
instrumentech znějících na euro (viz graf). Vývoj eurobilance českých bank je již od konce 
července t.r. do současné doby charakterizován, přes někdy značné výkyvy oběma směry, pozvolna 
narůstajícím vzestupným trendem. Jelikož tzv. „order flow“ pohled na kurz zobecňující 
platebněbilanční přístup na dostupná denní data ústí do teze o pozitivní korelaci kurzu, eurobilancí 
bank a  objemy obchodů CZK-EUR mezi devizovými dealery a investory a mezi dealery navzájem, 
interpretujeme zmíněnou vzestupnou tendenci eurobilancí jako indikátor určitého oslabovacího 
trendu u kurzu. Proběhlou korekci kurzu směrem nahoru, která následovala po intervencích na 
devizovém trhu začátkem října, lze považovat za součást této depreciační tendence. 
 
Vývoj rozpětí mezi poptávkou a nabídkou korunových depozit v průběhu října a první poloviny 
listopadu dokumentuje jen jeden okamžik náhlého nárůstu u rozpětí poptávky a nabídky sazeb na 
krátkodobá korunová depozita (trh „horkých peněz“ - viz graf), který vypovídá o dočasném nárůstu 
napětí na tomto trhu, a sice dne 9. 11. Týká se výhradně rozpětí sazby z tříměsíčních depozit, takže 
tuto epizodu nelze spolehlivě spojovat s hromadným trendem na změnu pozic. Ostatní rozpětí 
včetně v minulosti obzvlášť volatilní a citlivé šestiměsíční sazby zůstala na nízké úrovni. Lze tedy 
tvrdit, že výraznější přehodnocení zájmu spekulantů o manipulaci s korunou během uplynulého 
období pozorováno nebylo. 
 
Rozpětí mezi poptávkou a nabídkou v tržních korunových depozitech v % 
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Následující tabulka uvádí odhady budoucího vývoje kurzu koruny vůči euru s využitím různých 
přístupů k predikcím. Kromě metody NATREX a výnosové parity, které jsou aktualizovány 
čtvrtletně (poslední propočet říjen 99), jsou ostatní odhady nově propočteny nebo bylo provedeno 
nové šetření. Bez ohledu na rozdílnost jednotlivých přístupů dochází ke značné shodě odhadů 
kurzového vývoje v nejbližším období. Výraznější rozdíl je patrný u metody NATREX 
(diskutována při předchozí situační zprávě) a jedné z variant platebněbilančního přístupu. U metody 
BOP byly provedeny predikce na základě dvou scénářů. První počítá s tím, že buď formou 
devizových intervencí nebo pomocí zvláštního účtu budou „přebytečné“ devizy  připlývající 
v souvislosti s privatizací odkoupeny nebo nevpuštěny na trh. Tento scénář je založený také na 
předpokladu neměnnosti tuzemských a zahraničních úrokových sazeb v prognózovaném období. 
  
Ve druhé variantě se uvažuje o tom, že ČNB nebude působit na devizovém trhu a nebude snižovat 
úrokové sazby. Za této situace dojde k poměrně výrazné apreciaci koruny vlivem značných 
přebytků deviz na trhu (resp. poptávky po koruně). Relativně mírný deficit běžného účtu platební 
bilance bude násobně převýšen přílivem nedluhového kapitálu.  
 
Pro nové výpočty predikce inflace do konce roku 2000 byl v této zprávě použit kurz koruny vůči 
euru na hladině 36,50 CZK/EUR v průběhu celého příštího roku.  
 
 
 
Období 
Metoda 

4. Q 1999 1. Q 2000 2. Q 2000 3. Q 2000 4. Q 2000 

NATREX        37,75 
BOP  
   odhad s privati- 
   začním přílivem 

 
36,50 

 
36,00 

 
36,00 

 
35,00 

 
35,00 

   odhad bez privati- 
    začního přílivu) 

 
36,50 

 
36,50 

 
36,50 

 
36,50 

 
36,50 

Výnosová parita depreciace 3% 36,50    
Order flow  depreciace stagnace    
Experti pro ČNB 36,63 (XII/99)    36,79 (XI/00) 
Experti pro HN 36,63 (XII/99)  36,80 (V/00)   
Termínové trhy 
(odhad sekce bank. 
obchodů) 

 
36,43 (XII/99) 

 
36,44 (II/00)

 
36,46 (V/00)

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                       



  
1.4.2 Finanční účet a devizové rezervy 
 
Na finančním účtu platební bilance pokračoval ve 3. čtvrtletí příliv přímých zahraničních investic 
(především privatizace ČSOB) a zřejmě i portfoliových investic. Stejně jako  
v 1. pololetí byl tento příliv financován růstem krátkodobých aktiv obchodních bank, která se 
zvýšila o 33,0 mld. Kč. Čistý odliv krátkodobého bankovního kapitálu dosáhl 47,8 mld.  
a za 1.-3. čtvrtletí 90,5 mld. Kč. Pokračující odliv byl zaznamenán také u ostatních dlouhodobých 
investic obchodních bank, a to v rozsahu 7,1 mld. Kč.    
 
K výrazné změně ve vývoji ostatních krátkodobých investic obchodních bank došlo v říjnu, kdy 
krátkodobá pasiva obchodních bank vzrostla o 44,6 mld. Kč, přitom krátkodobá aktiva se zvýšila 
jen o 13,1 mld. Kč. Tím byl zaznamenán čistý příliv krátkodobého bankovního kapitálu ve výši 
31,5 mld. Kč. Celková devizová pozice  obchodních bank se zhoršila o 28,5 mld. Kč. Po 
intervencích ČNB je patrné, že obchodní banky si po odprodeji deviz ČNB dorovnávaly svoje 
devizové pozice především zvýšením devizových rozvahových pasív 
 
Vzhledem k zesílení apreciačních tlaků na kurs koruny vlivem přebytku běžného účtu  
a finančního účtu platební bilance zahájila v říjnu ČNB nákupní intervence. V důsledku 
nakoupených  deviz vzrostly v říjnu devizové rezervy ČNB o  1,1  mld. USD. Vývoj rezerv od 
počátku roku ukazuje následující graf. 
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2. Poptávka a nabídka  
 
Odhad meziročních změn základních ukazatelů poptávky a nabídky (HDP, konečná domácí 
poptávka atd., viz  tabulka str. 17) pro roky 1999 a 2000 se ve srovnání s 10. situační zprávou 
podstatněji nemění. Předpokládaný meziroční pokles reálného HDP  v roce 1999 zůstává na 
stejné hodnotě jako v 10. situační zprávě. Rovněž neměníme predikci slabého růstu reálného 
HDP v roce 2000. Úpravy predikce některých ukazatelů jsou pouze dílčí a neovlivňují celkový 
pohled na vývoj ekonomiky, jež je odrazem přetrvávajícího makroekonomického klimatu jak 
v domácí ekonomice (postupné slabé oživování), tak v ekonomikách hlavních obchodních 
partnerů (rovněž určité urychlení růstu). 
 
Slabý růst v roce 2000 bude důsledkem očekávaného mírného růstu všech komponent domácí 
poptávky, při současném zhoršení záporného salda netto vývozu zboží a služeb, zejména 
v důsledku oživení investičních dovozů.  
 
2. 1. Vnější poptávka 
 
Očekávání vnější poptávky se proti 10. SZ 
výrazněji nemění. Při zvoleném 
referenčním kursu 36,50 Kč/EUR (18,66 
Kč/DEM) pro 4. čtvrtletí 1999 i pro rok 
2000 a očekávaném vývoji konjunktury 
v zemích hlavních obchodních partnerů 
(v SRN očekávané zrychlení z cca 1,3 % 
růstu v roce 1999 na 2,4 – 2,8 % v roce 
2000) předpokládáme růst vývozu zboží  
ve 2.  pololetí  1999   na   úrovni 8 – 10 % 
a v roce 2000 na úrovni 4 - 6 %. 
 

Mzr. růst reálného vývozu a dovozu zboží (v %) 
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2. 2. Domácí poptávka  
 
Oproti 10. SZ nepatrně měníme odhad 
vývoje domácí poptávky, a to jak pro 3. a 
4. čtvrtletí, tak pro celý rok 1999. Ve 
všech případech je to způsobeno změnou 
predikce vývoje hrubé tvorby fixního 
kapitálu, kde očekáváme vůči původním 
předpokladům větší meziroční pokles.  
 
Predikce vývoje  domácí poptávky pro rok 
2000 se oproti 10. SZ nemění. Mzr. mírný 
vzestup spotřeby domácností bude 
doprovázen  mzr. stagnací spotřeby vlády 
a postupným oživením v hrubé tvorbě 
fixního kapitálu.    

Mzr. míra změn komponent domácí poptávky (v%) 
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Odhad mzr. růstu spotřeby domácností 
pro roky 1999 a 2000 se oproti 10. SZ 
nemění. Predikce na rok 2000 vychází 
z předpokladu snížení tempa růstu 
reálných disponibilních příjmů domác-
ností, které (při zachování přibližně stejné 
míry úspor jako v roce 1999) bude působit 
na oslabení mzr. dynamiky růstu spotřeby 
domácností ve srovnání s rokem 1999.  
 

Příjmy domácností, tržby v maloobchodě a spotřeba 
domácností – mzr. změna v % 

Pozn: Tržby od 4. Q predikce, ostatní od 3. Q predikce
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Příjmy domácností, tržby v maloobchodě a spotřeba domácností – mzr. změna v % 
UKAZATEL Predikce  2/

1996 I/97 II/97 III/97 IV/97 1997 I/98 II/98 III/98 IV/98 1998 I/99 II/99 III/99 IV/99 1999 2000
Celkové příjmy domácností 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 2,2 3,1 3,3 1,7
Disponibilní příjmy domácností 3/ 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 1,9 3,1 3,4 1,8
Spotřeba domácností 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 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 1,9 0,3 2,3 1,4 1,0
Míra úspor (v %) 4/ 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 5,0 10,1 7,7 7,8
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.
4/ Podíl změny čistých finančních aktiv a pasiv (propočet ČNB). 
5/ 3. čtvrtletí skutečnost
Pramen: Statistika ČNB a ČSÚ.

OdHAD 1/Skutečnost

 
 Vývoj míry úspor v % 

Pozn: Od 3. predikce
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2. 3. Hrubý domácí produkt 
V odhadu vývoje HDP ve 3. a 4. čtvrtletí 
roku 1999 dochází oproti 10. SZ 
k nevýrazným změnám, jež však nemají 
vliv na očekávanou míru růstu reálného 
HDP za celý rok 1999. Také predikce 
vývoje reálného HDP pro rok 2000 
zůstává vůči 10. SZ nezměněna. V roce 
2000 bude dle našich odhadů pokračovat 
příznivý trend z konce roku 1999 a růst 
reálného HDP se bude pohybovat kolem 
0,7 %. 

Mzr. změny HDP a indexu průmyslové produkce (v %) 
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Celkový objem HDP (ve s. c. 1995) v 
roce 2000 převýší o cca. 2% úroveň 
HDP v roce 1995.  
 
 

Vývoj a očekávání sezónně očištěného HDP (mld. Kč s. c. 
1995) 
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Vývoj indikátorů nabídky (index 
průmyslové produkce, vývoj stavební 
výroby, tržby v dopravě, spojích a 
maloobchodu) ve 3. čtvrtletí potvrzuje 
dosavadní předpoklady o slabém růstu  
ekonomiky v 3. čtvrtletí 1999. Vůči 10. 
SZ neměníme odhady celoročního vývoje 
indexu průmyslové produkce v roce 1999, 
kdy předpokládáme meziroční změnu  IPP 
ve výši –3,5%, ani predikci stavební 
výroby pro tento rok s poklesem –7,2%. 
Rovněž pro rok 2000 zůstává odhad 
vývoje indexu průmyslové produkce (mzr. 
růst o 1,5%)  a   stavební  produkce  (mzr. 
růst o 1%) vůči 10. SZ nezměněn, i nadále 
očekáváme  postupné zmírňování mzr. 
poklesu  a  přechod  v mírné  oživení  
počínaje 3. čtvrtletím roku 2000.  

Vývoj indikátorů nabídky 
Vývoj výkonnosti v odvětvích
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Souhrnná predikce vývoje nabídky a poptávky (mzr. změny ze s. c. 1995 v %) pro kurs 36,50 Kč/EUR 
pro 4. čtvrtletí 1999 i pro rok 2000 

UKAZATEL SKUTEČNOST PREDIKCE

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

 HRUBÝ DOMÁCÍ PRODUKT -0.7 -1.9 -2.6 -3.9 -2.3 -4.1 0.3 1.0 1.2 -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 2.3 1.1 2.9

 CELKOVÁ DOMÁCÍ POPTÁVKA   1) -5.4 -5.2 -3.1 0.9 -3.2 -1.0 -0.6 -0.9 -0.9 -0.9 1.4

 KONEČNÁ DOMÁCÍ POPTÁVKA   2) -3.2 -5.1 -2.1 0.1 -2.5 -1.6 -0.9 -0.9 0.1 -0.8 1.0

     v tom:

     Spotřeba domácností -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 -5.2 -2.2 -5.0 2.0

 DOVOZ ZBOŽÍ A SLUŽEB 13.5 7.7 5.5 5.6 7.9 1.3 3.4 3.3 3.6 2.9 5.7

 VÝVOZ ZBOŽÍ A SLUŽEB 25.6 14.7 7.1 -1.2 10.7 -3.0 4.9 6.6 7.6 4.0 5.1

 ČISTÝ VÝVOZ ZBOŽÍ A SLUŽEB (saldo, mld. Kč) -18.3 -15.4 -21.1 -42.8 -97.6 -28.7 -12.2 -14.0 -34.9 -89.8 -100.1

 PODÍL NETTO VÝVOZU NA HDP -5.4 -4.4 -5.8 -12.2 -6.9 -8.8 -3.5 -3.8 -9.8 -6.4 -7.1

 1) vč. změny stavu zásob;  2) beze změny stavu zásob; pozn.: střed intervalu + 1 procentní bod  



 
2. 4. Obchodní bilance, směnné relace, běžný účet, netto vývoz 
 
Vývoj v  posledních 3 – 4 měsících 
(předběžné aktuální údaje za říjen) 
signalizuje 12měsíční saldo obchodní 
bilance v prosinci 1999 cca -61,5 mld. 
Kč. Identifikovaný rychlý růst vývozu ve 
2. pololetí 1999 je dle našeho názoru 
částečně způsoben vyšší mírou 
technických inovací exportovaných 
výrobků, která i při slabém vlivu 
zahraniční konjunktury  a reálného 
směnného kurzu na dynamiku vývozu 
umožňuje producentům s převážně 
zahraniční majetkovou účastí zvyšovat 
objem produkce realizované na 
zahraničních trzích. Daří se vyvážet 
rovněž i produkci o nízkém stupni 
zpracování v důsledku její dobré cenové 
konkurenceschopnosti ve fázi pouze 
slabého oživení ekonomiky SRN.  

Kumulovaná obchodní bilance (kumulované saldo 
posledních 12 měsíců, mld Kč) 
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Interval predikce salda obchodní bilance 
pro rok 1999 upravujeme na 59 - 64 mld. 
Kč. Zmírnění odhadovaného deficitu 
obchodní bilance vůči 10. SZ (snížení 
záporného salda o cca 8,5 mld. z -70 
mld. na -61,5 mld.) je výsledkem 
příznivého vývoje obch. bilance ve  
3. čtvrtletí i očekávaného předstihu 
vývozu před dovozem ve 4. čtvrtletí 
1999. Nižší dynamika dovozu je 
způsobena oproti předpokladu vyšším 
meziročním poklesem v hrubé tvorbě 
fixního kapitálu v roce 1999. Tento 
vývoj při vysoké dovozní náročnosti 
investic přispívá ke zlepšování salda 
obchodní bilance. V roce 2000 
očekáváme zhoršení obchodní bilance  
na 74 – 78 mld. Kč.  

Vývoj salda obchodní bilance kumulativně 
v jednotlivých letech (mld. Kč) 
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Při patrném meziročním poklesu 
podílu záporného netto vývozu na 
HDP (za současného zhoršování 
směnných relací) očekáváme ve 2. 
pololetí 1999 i meziroční snížení 
podílu schodku BÚ na HDP. V roce 
2000 předpokládáme mírný mezi-
roční růst podílu záporného netto 
vývozu na HDP v  s.c. (na cca  
–7,1 %)  při současném zvýšení 
podílu schodku BÚ na HDP v b.c. 
(na cca –1,3 %)  

Predikce směnných relací, podílu netto vývozu a BÚ na 
HDP (v%) 
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V jednotlivých komponentách běž-
ného účtu předpokládáme s výjimkou 
bilance služeb zlepšení jejich 
výsledného ročního salda oproti roku 
1998.  

 
Vývoj běžného účtu včetně jednotlivých komponent do 
konce roku 2000 (mld. Kč) 
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2. 5. Shrnutí poptávkových faktorů inflace  
 
Z přehledu očekávaného vývoje HDP a domácí poptávky vyplývá, že ve 2. pololetí 1999 
očekáváme shodně s 10. SZ  mírný pokles až stagnaci domácí poptávky, jejíž vývoj by měl v roce 
2000 přejít ve slabý růst. Mzr. růst spotřeby domácností, jejíž vývoj považujeme pro hodnocení 
poptávkových rizik za nejdůležitější, by v roce 1999 i  2000 měl oscilovat kolem 1%. Náš názor se 
opírá především o předpoklad mírného mzr. růstu reálných  příjmů ve 2. polovině roku 1999  
i v roce 2000. Dalšími relevantními faktory podporujícími náš předpoklad o vývoji v roce 2000, by 
měla být stabilní resp. slabě rostoucí míra úspor, jen mírné oživení investiční poptávky a stagnace 
vládní spotřeby. Z výše uvedených predikcí usuzujeme, že riziko excesivní poptávkové inflace pro 
zbytek roku 1999 a pro rok 2000 zůstává poměrně slabé. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. Trh práce 
 
Proti 10. SZ se predikce většiny základních nominálních a reálných indikátorů trhu práce (průměrná  
mzda, celkové příjmy, jednotkové mzdové náklady, zaměstnanost a nezaměstnanost) pro rok 1999 
zásadněji nemění. Slabě (o 0,3 proc. bodu) se zvýšila predikce  průměrné mzdy v podnikatelské sféře, 
naopak nevýrazně  (o 0,4 p.b.) se snížil odhad mzr. růstu celkových příjmů. Těmto úpravám nominálních 
veličin odpovídají změny hodnot  mzr. růstu reálných veličin v rozsahu  cca 0,3 proc. bodu. 
Predikce  pro rok 2000 se proti 10. SZ nemění. 
 
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 9,2 7,3 8,3  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 7,8 5,4 6,1  (-1.3)-1.5
     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 5,9 9,9  (-4.2)-1.5
    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 7,8 7,3 7,2 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 4,3 3,9 6,5 5,5 5,0 (-0.4)-1.5
        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 2,9 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 7,3 4,9 . . . .
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  3.4 až  4.4 %.
Pramen: Statistické informace ČSÚ (Evidenční počet zaměstnanců a jejich mzdy v ČR).  
 
Predikce pro rok 1999: Pro rok 1999 
upravujeme predikci průměrné nominální mzdy 
v podnikatelské sféře o 0,3 proc. bodu (6,7 až 
7,7 %). Obdobně došlo ke změně o 0,3 proc. 
bodu u  mzr. růstu průměrné reálné mzdy (4,5 až 
5,5 %).  
 
V nepodnikatelském sektoru mzr. růst průměrné 
nominální a reálné mzdy zůstává v původní výši 
12,2 %, resp. 9,9 %.  
 
Z důvodu mírné úpravy mzr. růstu průměrné 
nominální a reálné mzdy v  podnikatelském 
sektoru se také slabě zvyšuje odhad mzr. růstu ve 
sledovaných organizacích NH o 0,3 proc. bodu 
(původní interval 7,5 až 8,5 %, aktuálně 7,8 až 
8,8 %).   
 
 
 
 
 
 
 
 

Meziroční změny průměrné nominální mzdy 
v národním hospodářství za sledované organizace) 
v podnikatelském a nepodnikatelském sektoru (v %) 
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Faktory nákladové inflace: Proti minulé SZ pro 
rok 1999 také neměníme hodnocení nákladových 
rizik trhu práce. Pokračující setrvačnost ve vývoji 
mzr. růstu nominální mzdy a jen pozvolna se 
obnovující mzr. růst produktivity práce 
v některých vybraných odvětvích v měsíci září 
znamenal pokračování mzdově-nákladových 
inflačních tlaků na růst cen výrobců i ve druhé 
polovině roku 1999. Např. v průmyslu RJMN  
v měsíci září mzr. vrostly o 2,6 %, což 
představuje dokonce zrychlení dynamiky proti 
srpnu o 2,3 proc. bodu.  Za celý rok 1999 i nadále 
předpokládáme postupné sbližování mzr. růstu 
produktivity práce s produkční mzdou (např. 
v průmyslu RJMN dosáhnou mzr. růstu + 4,4 %). 
 
 
 
Na národohospodářské úrovni lze určitý nárůst 
nákladově-inflačních tlaků ve 2. pololetí 
vypozorovat z dosavadního vývoje vyměřo-
vacích základů, předpokládané úrovně HDP (s.c.) 
a deflátoru HDP. Vyměřovací základy, které jsou 
těsně korelovány s příjmy z mezd signalizují 
jejich mzr. růst  ve 3. čtvrtletí ve výši 4,1 %, což 
za předpokladu mzr. růstu HDP (s.c.) o 1,0 % a 
deflátoru HDP o 2,2 % odpovídá mzr. růstu 
RJMN ve výši 0,9 %. V průběhu celého roku lze 
předpokládat, že se  rychlejší mzr. růst 
jednotkových mzdových nákladů v  porovnání 
s deflátorem HDP udrží  (1999 + 1,4 %). 

 
Meziroční změny reálné mzdy a produktivity práce 
v průmyslu (v %) 
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Meziroční růst nominálních JMN a deflátoru HDP 
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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 3,1 2,7 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 2,2 2,1 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 0,9 0,5 1,4 0,0
 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 62,6 66,7 64,4 65,6
 (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 3,6 3,7 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 3,6 5,0 5,1 5,5
                                                             (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 2,3 3,2 3,0 1,6
     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 2,9 2,1 2,0 -0,3
     Sociální příjmy                             (nomínální) 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 -0,1 3,7 4,3 7,1
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  3.9 %.
Pramen: Statistika ČNB.  
 



 
Bez zásadní změny zůstala proti 10. SZ také predikce celkových nominálních a reálných příjmů domácností, 
v jejichž predikci jsme promítli pouze snížení odhadu příjmů domácností z vyplacených úroků (vliv 
nadhodnoceného odhadu tvorby vkladů). Mzr. růst nominálních příjmů domácností předpokládáme v roce 
1999 v intervalu 4,5 až 5,5 %, reálné příjmy mzr. vzrostou v tomto období o 2,5 až 3,5 %.     
 
Faktory poptávkové inflace: První signály o vývoji příjmů domácností ve 3. čtvrtletí potvrzují také udržení 
slabých potenciálních poptávkově-inflačních tlaků plynoucích z určitého výraznějšího přerozdělení 
vytvořeného HDP ve prospěch domácností (především příjemců sociálních příjmů). Za celý rok 1999 
dosáhne celková hodnota příslušného přerozdělení – daná pomalejším tempem růstu nominálního HDP 
oproti tempu růstu peněžních příjmů domácností – cca 24 mld Kč. To představuje cca 2,4 % disponibilních 
příjmů domácností (proti minulé SZ zvýšení odhadu o 0,4 proc. bodu).  
 
Vývoj relativní důchodové pozice domácností     Vývoj relativní důchodové pozice domácností  
– peněžní          vyjádření 
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Predikce pro rok 2000: Ve srovnání s rokem 1999 lze očekávat i nadále růst průměrné nominální mzdy 
v NH v intervalu 3,0 až 5,0 % (reálná mzda v intervalu – 1,3 až 1,5).  
Predikci pro rok 2000 odvozujeme od : 
- nižších hodnot inflace pro mzdová vyjednávání (cca 4 - 5 %) 
- 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 3,2 %. Odhad mzr. růstu sociálních příjmů (+8,6 %) odpovídá státnímu 
rozpočtu, který předložila vláda ČR k projednání parlamentu ČR a nejsou v něm zohledněny dodatečné 
požadavky poslanecké sněmovny, jejichž realizace si vyžádá zkrácení sociálních výdajů v objemu 2,6 až 4,0 
mld. Kč. 
 
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 (RJMN budou stagnovat). 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 (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 předpokládané míry 
úspor představuje asi 1,9 % disponibilních příjmů domácností.  
 
 
 
 
 



3.2 Zaměstnanost a nezaměstnanost 
 
Očekáváme, že zaměstnanost ke konci 3. čtvrtletí 1999 meziročně poklesne o 2,6 % a za celý rok 1999 se 
sníží o 3 %. V roce 2000 se sníží o 1,5 %. 
 
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  
 
Míra nezaměstnanosti k 31.10. 1999 dosáhla 8,9 % s meziměsíčním úbytkem 5,8 tis. osob. V porovnání se 
stejným měsícem minulého roku se počet uchazečů o zaměstnání zvýšil o 112,3 tis. osob. Meziměsíční 
nárůst nezaměstnaných zaznamenalo 17 okresů, relativně nejvyšší přírůstek nezaměstnaných byl v okresech 
Jeseník (4,2 %) a Jindřichův Hradec (4,1 %). Oproti minulému měsíci se zvýšil počet volných pracovních 
míst, na jedno volné pracovní místo připadá ke konci října v průměru 12,4 uchazeče, z toho nejvíce 
v okresech Teplice (55,9) a Frýdek-Místek (50,2).  
 
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 mírnému meziročnímu 
nárůstu počtu uchazečů, kteří ukončili 
nezaměstnanost z  důvodu nástupu do 
nového zaměstnání. Rovněž od května 
dochází k  nižším meziměsíčním 
přírůstkům počtu nezaměstnaných osob 
než v loňském roce.  Tyto skutečnosti by 
mohly indikovat : 
- opětovné zpomalení restrukturaliza-

ce podnikové sféry 
- určité zvýšení poptávky po práci 

v návaznosti na začínající oživení 
ekonomiky. 

 
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 až 9,8 %. 
 

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: 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. Pro rok 2000 očekáváme meziroční pokles zaměstnanosti o 1,5 %  
a koncovou míru nezaměstnanosti v rozmezí 10,5 až 11,5 %.  
 
 



 
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 v zásadě proti 10. SZ nemění. Pokud 
jde o jednotlivé podstatné faktory dovezené inflace: 
- predikce cen zemního plynu a světových cen surovin a potravin zůstává stejná jako v 10. SZ 
- predikce cenového vývoje v zemích hlavních obchodních partnerů se oproti 10. SZ nemění  do konce 

roku 2000 
- predikce cen ropy se velmi nepatrně upravuje ve 4. čtvrtletí 1999 (z 20,50 USD/barel na 20,80 

USD/barel), v roce 2000 zůstává stejná jako v 10. SZ 
 
Současně se mění (tj. při aktuálním nastavení úrokových sazeb) úroveň devizového kursu  proti 10.  SZ:  
predikce pracuje s kursem 36,50 Kč/EUR (18,66 Kč/DEM) až do konce roku 2000.  
 
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.  
 
Ceny ropy v říjnu mírně poklesly oproti 
září, když cena ropy uralské mírně 
poklesla na  21,40 USD/barel (v září 
21,88 USD/barel). Klíčové pro další vývoj 
cen ropy bude očekávání zvýšení 
těžebních kvót OPEC na jaře 2000. 
Údaje  z  mezinárodních burz naznačují 
prozatímní zastavení trendu cenového 
růstu a tendence i k možnému slabému 
poklesu cen v závěru letošního roku, nelze 
ovšem vyloučit (v případě že převládnou 
očekávání o  prodloužení platnosti karte-
lových dohod OPEC o omezení těžby) 
variantu dalšího pokračování růstu cen o 
cca 2-3 USD/barel oproti stávající úrovni. 
 
Prozatím 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 předchozím predikcím  nemění, 
nadále uvažujeme relativně slabý růst cen 
(mj. i v souvislosti s růstem cen ropy). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Předpoklad o vývoji cen dalších dovozně 
důležitých surovin ponecháváme na 
předpokladu ze 7. až 10. 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 4 měsících 
vyplývá výrazné zrychlení cen, především 
vlivem růstu cen energetických surovin 
(ropa, zemní plyn). 
 
Předpoklady o zahraniční inflaci zůstávají 
shodné se 7. až 10. SZ. Oproti minulým 
SZ se mění předpoklady o kursu: od 4. 
čtvrtletí 1999 až do konce roku 2000 na 
hladině cca 36,50 Kč/EUR.. Meziroční 
pokles cen  průmyslových výrobců v SRN 
se ve 3. čtvrtletí letošního roku zmírnil na 
–0,7% (v 2. čtvrtletí 1999 -1,5%) .  
 
V důsledku změn referenčního scénáře 
kursu se částečně mění i predikce 
dovozních cen pro rok 2000, kdy při 
stejném vývoji trendu dovozních cen 
očekáváme poněkud mírně vyšší  hodnoty 
mzr. růstu 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 v mzr. pokles (především vlivem mzr. 
zpevnění kursu). V 2. polovině 2000 by 
mzr. dovozní ceny měly mírně poklesnout 
(mj. vlivem uvažované kursové stagnace 
v tomto pololetí i vlivem vývoje cen 
ropy). 
 

Vývoj cen zemního plynu (USD/m3) 
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Shrnutí predikce dovozních cen (mzr. změny v %) 
 
Pro druhé pololetí trvá očekávání poměrně silného mzr. růstu dovozních cen, především v důsledku vývoje cen ropy a 
kursu (váženého koše EUR a USD při použitém předpokladu o vývoji vztahu EUR/USD). V průběhu 1. čtvrtletí 2000 
dojde k 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). 
 
                                                                                                      
  
                 

Předpokládáme  průměrný  meziroční růst  ve 3. 
čtvrtletí 1999 o 5,0 %, ve 4. čtvrtletí 1999  
o  9,2 %,  v  1. čtvrtletí 2000  4,4 %,  v  2. čtvrtletí 
2000  –1,5 %,   ve  3. čtvrtletí 2000 –2,2 %,  ve 4. 
čtvrtletí 2000 –1,5 %. 

                                  
                                                                                                        
 
                                                                                                           
                                                                                                               
                                                                                                               
                                                                                                                   
             
                                                                                                                                                                               

Cena uralské ropy : 
- 20,80 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 až do konce roku 2000 

Zahraniční inflace (PPI v SRN) cca  
0,0 % v roce 1999 a mírný růst do 1% 
 v roce 2000 

4.2 Ceny průmyslových výrobců 
 
V říjnu 1999 došlo k výraznému 

zrychlení trendu růstu cen průmyslových 
výrobců, když ceny v meziměsíčním 
srovnání výrazně vzrostly o 0,7 % a ve 
srovnání se stejným obdobím předchozího 
roku vzrostly o 1,8 %. Ceny ve zpracova-
telském průmyslu vzrostly v meziměsíč-
ním srovnání o 0,8%, v meziročním 
o 1,3%.  
 
Akcelerace růstu cen průmyslových 

výrobců v říjnu byla způsobena 
především dalším promítnutím vlivu 
poměrně rychlého růstu cen energe-
tických surovin v období září-říjen na 
světových trzích (především ropa) do 
odvětví zpracovatelského průmyslu 
s velkým podílem využití energetických 
surovin (koksárenský a rafinérský, 
chemický a farmaceutický) a dále  
cenovým oživením  v některých odvět-
vích zpracovatelského průmyslu spolu  s 
růstem cen v odvětví těžebního průmyslu 
(mající v říjnu sezónní charakter). 
 
 
 
 
 

Ceny průmyslových výrobců, ceny výrobců ve 
zpracovatelském průmyslu a ceny ropy (meziroční změny v %) 
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Skokový charakter vývoje meziměsíčního 
PPI v posledních měsících (srpen 0,5%, 
září 0,0%, říjen 0,7%) vysvětlujeme 
velkým podílem vlivu růstu cen 
energetických surovin na cenový vývoj 
PPI v posledních měsících, kdy zvyšování 
cen v průmyslové sféře nemělo výrazně 
plošný charakter (vyjma října) a probíhalo 
převážně formou jednorázových skoko-
vých úprav cen v omezeném počtu 
odvětví (zejména zpracování ropy a 
chemie).  
 

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 okolo 2 %).  
 
V 1. pololetí 1999 probíhal rychlý růst 

jednotkových mzdových nákladů v průmyslu  
jako hlavního signálu intenzity nákladově 
inflačních tlaků. V návaznosti na vývoj 
průměrné mzdy a produktivity práce v  
průmyslu očekáváme ve 2. pololetí 1999  přes 
postupné zpomalování jejich další růst, 
zesilující (při vyčerpávajícím se působení 
příznivých směnných relací a slabé rentabilitě) 
inflační tlaky. V roce 2000 očekáváme, že 
produktivita práce v průmyslu již poroste 
rychleji než reálná produkční mzda. Tím se 
zamezí vzniku dodatečných mzdově-
nákladových tlaků na ceny výrobců. Pro ceny 
výrobců v roce 2000 však zůstává rizikem 
časově zpožděný přenos určitého 
nakumulovaného mzdově-inflačního poten-
ciálu z období 1998-1999, jehož rozsah je 
velmi obtížně kvantifikovatelný 

Cenová očekávání výrobců 
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Shrnutí predikce cen průmyslových výrobců pro 4. čtvrtletí roku 1999 a rok 2000: 

- ceny prům. výrobců v posledním čtvrtletí letošního roku a v první polovině příštího roku bude  nadále ovlivňovat 
postupný výrazný růst dovozních cen, pokračující mzr. růst nominálních jednotkových mzdových nákladů při 
zhoršujících se směnných relacích a mírně oživující poptávce. 
- dílčí změna predikce oproti 10. SZ.vychází (kromě technického vlivu zúžení intervalu) z  mírného zvýšení 

dovozních cen oproti  původním předpokladům (vliv změn předpokladů o  kursovém vývoji) 
- 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: 2,7 - 4,8 % , 3. čtvrtletí 2000: 
2,7 - 4,7 % 
- cenová očekávání podniků :  4.  čtvrtletí 1999 okolo 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 nadále mírný růst. 
 
 



 Intervalová predikce čtvrtletních průměrů mzr. změn cen průmyslových výrobců (v%)  
 1/1999*  2/1999*  3/1999* 4/1999 1/2000 2/2000  3/2000 4/2000

střed 0.2 0.3 1.0 2.3 3.7 3.6 3.8 3.5
dolní mez 0.2 0.3 1.0 2.2 3.1 2.7 2.5 2.2
horní mez 0.2 0.3 1.0 2.5 4.3 4.6 5.1 4.8  

* 1 až 3/1999 skutečnost 
 

Porovnání vývoje meziročního růstu PPI  a mzr. korigované inflace. Předchozí roky byly 
charakterizovány poměrně velmi těsnou shodou ve vývoji mzr. změn PPI a korigované inflace.  
V průběhu roku 1999 dochází ke změně tohoto trendu. Uvedený vývoj je podle předběžných 
rozborů důsledkem následujících skutečností:  
 
- Mezi meziročními tempy růstu PPI a vývojem meziročních temp růstu korigované inflace není ze statistického 

hlediska žádná věrohodná souvislost, prováděné výpočty ukázaly na vysokou míru autokorelace mezi oběma 
časovými řadami.  

- Zásadní změny vývoje poptávky a vnějších faktorů v ekonomice se odrážejí odlišným způsobem na PPI a na 
korigované inflaci. V obou zmiňovaných cenových indikátorech  se projevují tyto změny odlišnými váhami a 
s odlišným časovým zpožděním. V případě náhlého poklesu dovezené inflace a poklesu domácí poptávky dochází 
u korigované inflace k rozdílnému působení na její složky: ceny obchodovatelné-ostatní a neobchodovatelné-
neregulované. Při poklesu meziročních hodnot korigované inflace v závěru loňského roku došlo nejprve 
k rychlejšímu poklesu cen ve skupině obchodovatelné-ostatní (mj. i bezprostřednějším vlivem vnějších faktorů 
působících na tuto skupinu) a ceny neobchodovatelných-neregulovaných reagovaly na pokles poptávky 
v ekonomice až s určitým zpožděním. Naopak při rychlém růstu dovezené inflace v uplynulých měsících došlo 
k zrychlení tempa cenového vývoje obchodovatelných komodit, zatímco tempa růstu ve skupině cen 
neobchodovatelné neregulované komodity v současnosti nadále klesají a z tohoto důvodu je tempo růstu 
korigované inflace stále relativně nízké.  

- Ekonometrické propočty ukazují  odlišná zpoždění dopadu vlivů vnější inflace měřené indexem cen dovozu  na 
změny vývoje meziročních hodnot PPI a na korigovanou inflaci. Při dosavadním  vývoji dovozních cen a námi 
uvažované trajektorii jejich vývoje do konce roku 2000 vycházejí z ekonometrických propočtů výrazně vyšší 
tempa meziročního růstu PPI než korigované inflace  po celé první pololetí roku 2000, ke sblížení temp růstu obou 
zmiňovaných cenových indikátorů by mělo dojít až v druhé polovině roku 2000.  

- Relativně rychlý růst meziročních hodnot PPI  v závěru letošního a  zejména v prvním pololetí roku 2000 bude 
ovlivňovat vliv  nízkých srovnávacích základen z druhé poloviny  roku 1998 (září a říjen 0,0%, listopad a prosinec 
–0,4% meziměsíčně), kdy došlo k prudkému poklesu hodnot PPI (vlivem slabé poptávky a relativně rychlého 
poklesu cen energetických surovin a kursové apreciace) a dále z historického hlediska extrémně slabý cenový 
vývoj v lednu a únoru letošního roku (0,8, resp. –0,1% meziměsíčně). Z technického hlediska i cenová stagnace 
meziměsíčních hodnot PPI do konce letošního roku a jen mírně rychlejší pohyb cen v prvních dvou měsících roku 
2000 oproti stejnému období loňskému roku by znamenal na konci 1. čtvrtletí letošního roku  cenový růst PPI 
okolo 3,5 až 4,0%. (predikce korigované inflace na březen 99 činí 2,3 až 3,1%). 

 
4.3 Ostatní cenové okruhy 
 

U cen zemědělských výrobců  došlo v říjnu k poklesu 
cen o 8,2 % meziročně, což představuje potvrzení 
trendu zmírňování hodnot meziročního poklesu cen 
oproti vývoji v období před cca 4   měsíci. Tento vývoj 
meziročních hodnot cen zemědělských výrobců byl 
způsoben (kromě vlivu nízké srovnávací základny v 
loňském roce, kdy došlo k značnému poklesu cenové 
hladiny) i růstem cen u některých dílčích komodit 
především živočišné výroby. 
V průběhu čtvrtého čtvrtletí letošního roku očekáváme 
postupný slabý růst hladiny výkupních cen 
zemědělských výrobků především v živočišné výrobě 
(maso, mléko), který bude postupně trvat minimálně do 
poloviny příštího roku, v meziročním srovnání však 
budou téměř až do konce letošního roku nadále 
vykazovány relativně výrazné meziroční poklesy cen 
zemědělských výrobců.  

Meziroční růst cen potravin a cen zemědělských 
výrobců (v %) 
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Jako hlavní příčina růstu cen zemědělských výrobců se jeví z nákladového hlediska neudržitelná situace   
u většiny zemědělských prvovýrobců. Po období značného poklesu cen všech významných komodit 
v závěru minulého roku dochází pouze k pozvolnému růstu cen směrem k původní cenové hladině při 
akceleraci růstu cen vstupů do odvětví v současnosti,  z dlouhodobého hlediska přetrvává nízká rentabilita 
zemědělské prvovýroby a relativní neměnnost státní podpory odvětví. Z těchto důvodů lze nadále očekávat 
postupný cenový růst v tomto odvětví a  jeho promítání i do  vývoje cen potravin. Vývoj cen zemědělských 
výrobců skrývá zejména pro rok 2000 jedno z významných rizik růstu inflace, odhad časového rozložení 
růstu cen zemědělských výrobců a promítnutí jeho dopadu do cen potravin je však značně obtížný. Ve  
4. čtvrtletí predikujeme přibližnou stagnaci cen (-0,8%), v 1.čtvrtletí 2000 již poměrně významný meziroční 
růst o 10,4 %, ve 2. čtvrtletí o 14,9 %. 
 
4.4 Ceny ostatních výrobců 
 
Ceny stavebních prací meziměsíčně vzrostly v říjnu  o 0,4 %, v meziročním srovnání o 4,1, %, což 
představuje zrychlení tempa cenového vývoje měřeného meziměsíčním srovnáním  na více jak dvojnásobně 
oproti hodnotám dosahovaným v předchozímu čtvrtletí. Růst cen stavebních prací odhadujeme ve 4. čtvrtletí 
letošního roku průměrně na 4,6 % meziročně, v 1. čtvrtletí roku 2000 průměrně na 4,6 % meziročně,  
v 2. čtvrtletí 2000 na 3,8 % meziročně. 
 
Ceny tržních služeb v říjnu podle předběžných odhadů meziměsíčně stagnovaly o (0,0 %) , v meziročním 
srovnání se snížily o 15,6 %. Na poklesu meziročních  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 dále 
pokles cen tržních služeb mzr. v průměru o –12,5 % vlivem trvajícího poklesu cen ve skupinách tržních 
služeb peněžnictví a pojišťovnictví, v 1. pololetí roku 2000 očekáváme mzr. pokles cen tržních služeb 
v průměru o 2,7 %. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
5. Vnější ekonomické prostředí1

 
5.1 Výhled světové ekonomiky do konce roku 1999 
 
Nejnovější výsledky NIESR potvrzují skutečnost, že se světová ekonomika ocitá na růstové 
trajektorii hospodářského cyklu. V zemích OECD růst HDP v roce 1999 dosáhne 2,8 % [2,6 %]2. 
Pokračující silný růst v USA (3,9 %) [3,8 %] a stabilizující se situace v Japonsku nahrazují 
relativně pomalý růst v zemích eurozóny (2,1 %) [2,0 %]. Asijské ekonomiky začaly opět růst 
(jedním z důvodů je zvýšená poptávka po mikroelektronice související s nutnou inovací kapitálu 
v důsledku očekávaných problémů s přechodem na rok 2000). Zdá se, že dopad měnových krizí 
v Brazílii a Rusku absorbovala světová ekonomika mnohem snáze, než jak se očekávalo v době 
krize. Kompozitní HDP v oblasti Visegrádu3 vzroste za rok 1999 o 2,0 % [2,3 %], když na konci 
roku dosáhne růstu 3,0 % [3,9 %]. Pokles oproti předchozí predikci o téměř jedno procento 
v posledním čtvrtletí souvisí hlavně s vyšší průměrnou roční cenou ropy 17,22 USD/barel [15,7 
USD/barel] a také s pomalejším růstem HDP Německa 1,4 % [1,5 %] (hlavního obchodního 
partnera zemí Visegrádu). Současně se nepotvrdila očekávání o rychlosti zlepšení situace  
v "rozvíjející se Evropě"4, kterou zasáhla nepříznivě jednak válka v Kosovu a také špatná 
ekonomická situace v Rusku. 
 
Růst ekonomik spojený se značným nárůstem cen ropy (na konci roku 1999 se cena ropy 
zdvojnásobí) bude tlačit na růst inflace. V eurozóně vzroste deflátor5 spotřebitelských cen za rok 
1999 o 1,5 [1,0] procentního bodu. Proti růstu inflace budou působit ceny potravin, u kterých se 
předpokládá do konce roku další pokles. Ceny kovů na konci roku 1999 mírně vzrostou, celkově 
však budou nižší než v roce 1998. Tempa růstu inflace ve skupině zemí Visegrádu budou sledovat 
trend nastavený západní Evropou a skončí na konci roku okolo 7 % [5 %] . Proinflačně bude v ČR 
působit zejména růst cen ropy, která tvoří zhruba 41 % objemu dovozů ve skupině SITC 2 a 3. ECB 
v souladu s prognózou zvýšila krátkodobé (tříměsíční) úrokové sazby o 0,50 procentního bodu na 
3,0 %. Sazby zvýšil i Výbor pro měnovou politiku Bank of England o 0,25 procentních bodů na 
5,50 %. Zvýšení sazeb se očekává také u amerických sazeb. Na konci roku 1999 mají dosáhnout 
hodnoty 5,7 %. Dolar bude vůči euru oslabovat a skončí na konci roku na úrovni 1,08 [1,03] 
USD/EUR. Kompozitní kurz společný pro země Visegrádu bude vůči euru nadále slabě 
znehodnocovat, přesto však nedosáhne úrovně ze začátku roku 1999.  
 
Ceny ropy Brent stouply v tomto roce o 2/3 v porovnání s průměrnou cenou v roce 1998 hlavně 
z důvodu pokračujícího snižování dodávek ze zemí OPEC. Smlouva, kterou země OPEC uzavřely, 
se zdá být mnohem pevnější, než jak vypadalo v době jejího uzavření, kdy byl stanoven cíl ceny 
ropy na hladině 16-18 USD/barel. Opravená předpověď (jak je vidět z přiloženého grafu) 
předpokládá, že průměrná čtvrtletní cena ropy bude kulminovat v zimních měsících na přelomu 
roku 1999 a 2000 na úrovni 23 USD/barel. Po tomto nárůstu cena klesne a průměrná roční hodnota 
v roce 2000 bude 20,6 USD/barel, neboť relativně vysoká cena způsobí zvýšení dodávek 
z nečlenských zemí OPEC a také postupné porušování dohody ze strany některých členských zemí. 
Ceny ostatních  komodit se podstatně nemění. 

                                                           
1 Čerpáno z National Institute Economic Review 4/99, předpovědi převzaty z oficiálních předpovědí programu NiGEM 
vytvořených týmem ekonomů v NIESR. 
2 V hranatých závorkách jsou předpovědi z předešlé verze NiGEMu (červenec 1999) 
3 NiGEM do skupiny Visegrád zatím zahrnuje Polsko, Maďarsko a Českou republiku. 
4 Rozvíjející se Evropa: státy bývalého Sovětského svazu, Mongolsko, Severní Korea, Slovensko, Slovinsko, 
Rumunsko, Bulharsko, Albánie, státy bývalé Jugoslávie. 
5 Deflátor spotřebitelských cen slouží jako indikátor inflace, neboť pro země Visegrádu neexistuje PPI. 



 .  
Ke konci roku se začínají nepatrně narovnávat ceny kovů, kterým pomáhá vyšší poptávka hlavně  
z asijských zemí. Ceny potravin mají nadále mírně klesající tendenci. 
 
Konjunkturní vývoj světové ekonomiky do roku 2001 
 
Obavy ze zpomalení hospodářského růstu v USA v roce 2000 se nepotvrdily v takové míře, v jaké 
byly očekávány. Pokles růstu o 1,2 procentního bodu mezi rokem 1999 a 2000 na 2,7 % je 
způsoben částečně předzásobením a přípravou na problémy s Y2K. Federal Reserve odhadl výdaje 
k překonání tohoto problému minimálně na 60 miliard USD, což je zhruba 0,7 % HDP. Poptávka se 
tedy ještě zvýší v tomto roce, ale úměrně sníží v roce následujícím. Průměrný růst HDP v USA 
v roce 2001 bude 2,0 % [1,9 %]. Je ještě příliš brzo tvrdit, že zavádění nových technologií zvýšilo 
trvale tempo technologického pokroku, přesto lze říci, že nové technologie posunuly produkční 
hranici hospodářství a tvoří tak prostor pro rychlejší, neinflační růst v následujících letech. Přesto 
inflační tlaky způsobené jednak nárůstem cen ropy, pokračujícím přetlakem na trhu práce a 
depreciací USD budou nutit Federal Reserve ke zvýšení krátkodobých úrokových sazeb, tak aby 
reálné úrokové sazby byly nadále konstantní. Pro rok 2000 a 2001 je proto reálný předpoklad, že 
krátkodobé úrokové sazby se budou pohybovat na hladině 6 % [5,75 %]. 
 
Předpovědi růstu HDP v eurozóně na rok 2000 a 2001 zůstávají nadále optimistické a mají 
dosáhnout 2,7 % [2,7 %] respektive 2,5 % [2,4 %]. Hlavními důvody jsou jednak vyšší celosvětová 
poptávka způsobená překonáním problémů (turbulence na finančních trzích, finanční krize v Rusku 
a Brazílii, propad asijských ekonomik) a vyšší domácí poptávka zemí eurozóny. Slabě protirůstově 
a protiinflačně (snížení importních cen) bude působit kurz eura, který bude apreciovat z 0,932 
EUR/USD v roce 1999 na 0,910 EUR/USD v roce 2000 a dále na úroveň 0,890 EUR/USD v roce 
2001. Důvodem pro apreciaci bude zvýšení krátkodobých úrokových sazeb ECB jako reakce na 
možné tlaky na inflaci. Německo poroste poněkud pomaleji než celá eurozóna, neboť krize v Asii a 
Rusku zasáhly Německo více než ostatní země eurozóny. To je způsobeno daleko větším objemem 
aktivit Německa na těchto trzích. Signály z konce tohoto roku ovšem naznačují, že se situace lepší. 
Růst HDP v Německu v roce 2000 je očekáván na úrovni 2,4 % [2,5 %] a v roce 2001 2,1 % 
[2,2 %].  
 
Deflátor spotřebitelských cen v eurozóně se očekává v roce 2000 a 2001 na úrovni 1,5 % [1,6 % a 
1,9 %]. Další potvrzení posledního růstu peněžní zásoby M3, který je nad referenční úrovní 
stanovenou v době vzniku měnové unie, bude zvyšovat náklonnost ECB ke zvýšení krátkodobých 
úrokových sazeb. NIESR předpokládá, že ECB v příštím roce zvýší krátkodobé úrokové sazby 
zhruba o 0,8 procentního bodu na 3,7 % a v dalším roce 2001 opět o dalších 0,8 procentních bodů 
na 4,5 %. 
 
Cena ropy bude v roce 2000 kulminovat a roční průměr dosáhne úrovně 20,6 USD/barel. Největší 
cena bude realizována na počátku roku a bude se průběžně snižovat díky zvýšeným dodávkám. 
V roce 2001 dále poklesne a průměrná roční hodnota tak bude 18,6 USD/barel. Ceny potravin a 
kovů by se měly v tomto období mírně zvýšit.  
 
Růst HDP v zemích Visegrádu nebude mít tak vysoké hodnoty, jak předpokládala předchozí 
predikce NiGEM (červenec 99). Důvodem je ekonomická situace v „rozvíjející se Evropě“ a 
pomalejší růst Německa jako hlavních obchodních partnerů Visegrádu. Do růstu HDP se také 
promítne negativně vyšší cena ropy. V roce 2000 vzroste HDP zemí Visegrádu o 4,1 % 
[5,0 %], což je téměř o jeden procentní bod méně než dle předešlé predikce. V roce 2001 
dojde k zpomalení růstu oproti roku 2000 na 2,6 %. Kompozitní index  měn zemí  Visegrádu 



bude vůči euru dále mírně depreciovat a působit tedy prorůstově. Deflátor spotřebitelských cen 
zemí Visegrádu bude v roce 2000 6,9 % [5,9 %] a v roce 2001 6,3 %. 
 
Inflace CPI 
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Krátkodobé úrokové sazby 
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Porovnání predikcí cen ropy v NiGEM 
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Porovnání predikcí cen potravin v NiGEM 
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5.2. Přehled predikce vybraných externích faktorů ekonomického vývoje  
 
 
 
A. Zahraniční poptávka 
Veličina 2/99 3/99 4/99 1/00 2/00 3/00 4/00 1/01 2/01 
1.HDP, mzr. změna v % (EU)  
 
 

1,6 Wochenbericht 
2,0 OECD 
 

2,4 Wochenbericht 
2,8 OECD 
 

 
2,8 OECD 
 

2.HDP, mzr. změna v % (EMU-
11)  

1,8Wochenbericht 
2,0 The Economist 
2,1 model NIGEM 

2,6 Wochenbericht 
3,0 The Economist 
2,7 model NIGEM 

2,5 NIGEM 

3.HDP, mzr. změna v % (SRN) 1,3 Wochenbericht 
1,3 The Economist 
1,3 OECD 
1,5 oficiální projekce 
1,4 model NIGEM 

2,4 Wochenbericht 
2,7 The Economist 
2,3 OECD 
2,5 oficiální projekce 

 
 
2,5 OECD 

 
 
 
B. Zahraniční cenový vývoj 
Veličina 2/99 3/99 4/99 1/00 2/00 3/00 4/00 1/01 2/01 
4. CPI v EU (mzr. změny v %) 1,3 Wochenbericht 

1,3 OECD (deflátor spotřeby 
domácností) 
 

1,4 Wochenbericht 
1,8 OECD (deflátor spotřeby domácností) 

1,8 OECD 
(deflátor spotřeby 
domácností) 

5. CPI v EMU –11  
(mzr. změny v %) 

1,0 Wochenbericht 
1,1The Economist 
1,5  model NIGEM (deflátor 
spotřeby domácností) 

1,2 Wochenbericht 
1,5 The Economist 
1,5 model NIGEM 

1,5 model 
NIGEM 

6. CPI v SRN (mzr. změny v %) 0,7 OECD (deflátor spotřeby 
domácností) 
0,6Wochenbericht 
0,6 The Economist 
0,5 (oficiální projekce 5) -
deflátor spotřeby domácností) 

1,4 OECD (deflátor spotřeby domácností) 
0,8 Wochenbericht 
1,2 The Economist 
1,25(oficiální projekce 5) -deflátor 
spotřeby domácností) 

1,4 OECD 
(deflátor spotřeby 
domácností) 

7.Ceny výrobců  SRN (mzr. změny) -1,6 1) -0,7 1) 0,0 0,5 0,05 1,0 1,0 1,0 1,0 
 
 



 
 
C. Vývoj cen klíčových komodit 
Veličina 2/99 3/99 4/99 1/00 2/00 3/00 4/00 1/01 2/01 
8.Vývoj cen ropy (USD/barel 
uralské ropy) 

14,2 1) 19,92 1) 20,80  
 

20,00 19,50 19,00 18,50 18,50 18,50 

9. Mzr. změna ceny ropy uralské 
 (v  %) 

21,2 1) 67,8 1) 100,6 94,6 37,5 -4,1 -11,0 -7,5 -5,1 

10. Cena ropy Brent (USD/barel)    -  23,0 
NIGEM 

20,6 model NIGEM 18,6 NIGEM 

11. Vývoj ceny zem. plynu 
(USD/m3) 

0,06 1) 0,07 1) 0,07 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 

12.Mzr. změna ceny plynu  
(v %) 

-20,1 1) 7,33 1) 18,2 36,5 30,2 8,2 4,2 0,0 0,0 

13.Vývoj cen ost. surovin (mzr. 
změny v %) 

10,0 1) -6,0 1) 1,0 10,0 15,0 20,0 20,0 10,0 5,0 

 
 
 
 
D.  Základní úrokové sazby centrálních bank 
Měna prosinec 1998 březen červen září aktuální 

(15.11.1999) 
14. USD 4,75 4,75 5,0 5,25 5,25 
15. Euro 3,0 3,0 2,5 2,5 3,0 
16. GBP 6,25 5,5 5,0 5,25 5,5 
 
 
 
 
E. Přímé zahraniční investice 
Veličina 2/99 3/99 4/99 1/00 2/00 3/00 4/00 1/01 2/01 
17.Přímé zahraniční investice (mld 
Kč) 

                 130,0 3)                          153,0 3)  

 
 
1) skutečnost 
3) materiál Strategie hospodářských politik 
5) oficiální údaje zaslané do OECD v říjnu 1999 
Pozn.: Spojené sloupce označují celoroční hodnoty, neoznačené hodnoty jsou odhady a predikce ČNB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



III. Inflace 
 
V říjnu pokračoval vývoj, charakterizovaný v zásadě stabilitou cen, přestože některé údaje signalizovaly 
postupné narůstání nákladových inflačních tlaků.  
Predikce pro konec roku 1999 byla upravena o výsledky cenového vývoje v říjnu, který opět stlačil 
očekávanou hodnotu mzr. čisté inflace v prosinci 1999  (na úroveň kolem 0,9 %). 
Predikce pro konec roku 2000 zůstává beze změny. 
 
 
1. Minulý vývoj 
Říjen 1999: 
Meziměsíční index spotřebitelských cen  0,0%   Meziroční index spotřebitelských cen 1,4% 
Meziměsíční čistá inflace                    0,0%   Meziroční čistá inflace                      0,0 % 
 
Základní údaje o spotřebitelských cenách (meziměsíční vývoj) v % 

UKAZATEL
      12/98       3/99       6/99       7/99        8/99        9/99       10/99

 MEZIMĚSÍČNÍ RŮST SPOTŘEBIT.CEN -0,2 -0,2 0,2 0,8 0,1 -0,1 0,0
     v tom: podíl podíl podíl podíl podíl podíl podíl
     Regulované ceny 0,0 0,01 0,0 0,01 0,0 0,01 1,9 0,49 0,0 0,00 0,1 0,02 0,0 0,00
     Vliv  nepřímých daní v nereg. cenách 0,00 0,00 0,00 0,32 0,00 0,00 0,00
     Č istá inflace -0,3 -0,19 -0,2 -0,18 0,2 0,16 0,0 -0,01 0,1 0,06 -0,1 -0,08 0,0 0,03
           z toho: 
          - ceny potravin -0,9 -0,26 -0,7 -0,19 0,2 0,06 -1,2 -0,35 -0,2 -0,05 0,0 0,00 0,0 -0,01
          - korigovaná inflace 0,2 0,07 0,0 0,02 0,2 0,10 0,7 0,33 0,3 0,12 -0,1 -0,07 0,1 0,04

 
 
Mzm. čistá inflace v říjnu dosáhla 
0,0% při mzm. růstu korigované 
inflace (0,1 %) a mzm. stagnaci cen 
potravin (0,0 %). Růst korigované 
inflace byl výsledkem mzm. růstu 
0,1% cen ostatních obchod. komodit 
a mzm.stagnace  cen neobchodovatel.  
neregulovaných komodit. Skutečná 
říjnová korigovaná inflace i skutečná 
změna cen potravin byla v pre-
dikčním intervalu ČNB. Rozbor 
změn cen jednotlivých skupin 
položek potravin prokázal, že na 
vývoj cen potravin protisměrně 
působily dva hlavní vlivy – růst cen 
masa a pokles cen ovoce. 
 
Vývoj trendové složky ukazuje, že po 
několika měsících růstového trendu 
došlo ke stagnaci a je naznačen i možný 
přechod ke klesajícímu trendu. Podle 
našeho názoru je tento vývoj důsledkem 
vyšších hodnot čisté inflace v červenci a 
srpnu 1999 než by odpovídalo 
současnému vývoji (v důsledku růstu cen 
ropy a nepřímých důsledků zvýšení 
spotřebních daní). Proto trendová složka 
rostla rychleji a nyní se vrací 
k původnímu vývoji (pravděpodobně na 
nižší mírně stoupající hodnoty).  

 
Meziměsíční čistá inflace v % 
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Sezónně očištěné hodnoty a trend mzm. čisté inflace (v %) 
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Meziroční růst spotřebitel. cen dosáhl 
ke konci října 1,4 % a mzr. čistá 
inflace 0,0%. Aktuální cenový vývoj 
v jednotlivých skupinách komodit 
zůstává ve značné míře důsledkem 
vlivů, specifických pro jednotlivé 
skupiny. Pozvolný obrat hodnot mzr. 
čisté inflace je důsledkem vývoje 
mzr. změn cen potravin, zatímco 
úroveň korigované inflace zůstává již 
po několik měsíců zhruba stejná 
v důsledku protisměrného pohybu 
mzr. změn ostatních obchodovat. 
komodit (z - 0,2 % v únoru na 1,6 % 
v říjnu v důsledku vnějších náklado-
vých vlivů - po očištění o vliv 
zvýšení nepřímých daní a neob-
chodovat. komodit (z 6,5 % v únoru 
na 3,9 % v říjnu v důsledku pře-
trvávající slabé poptávky po těchto 
položkách). 

Struktura mzr. růstu spotřebitelských cen (v %) 
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Základní údaje o spotřebitelských cenách (meziroční vývoj) v % 

U K A Z A T E L
      1 2 / 9 8       3 / 9 9       6 / 9 9       7 / 9 9        8 / 9 9        9 / 9 9       1 0 / 9 9

 M E Z I R O Č N Í  R Ů S T  S P O T Ř E B I T . C E N 6 , 8 2 , 5 2 , 2 1 , 1 1 , 4 1 , 2 1 , 4
     v  t o m : p o d í l p o d í l p o d í l p o d í l p o d í l p o d í l p o d í l
     R e g u lo v a n é  c e n y 2 0 , 4 4 , 7 3 1 1 , 7 2 , 8 7 1 1 , 0 2 , 7 2 4 , 4 1 , 1 3 4 , 3 1 , 1 2 4 , 3 1 , 1 2 4 , 2 1 , 0 8
     V l i v   n e p ř í m ý c h  d a n í  v  n e r e g .  c e n á c h 0 , 7 3 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 3 2 0 , 3 2 0 , 3 2 0 , 3 2
     Č i s t á  i n f l a c e 1 , 7 1 , 3 2 - 0 , 4 - 0 , 3 3 - 0 , 6 - 0 , 4 9 - 0 , 5 - 0 , 3 6 - 0 , 1 - 0 , 0 6 - 0 , 3 - 0 , 2 1 0 , 0 0 , 0 2
           z  t o h o :  
          -  c e n y  p o t r a v i n - 1 , 2 - 0 , 3 8 - 4 , 0 - 1 , 2 5 - 5 , 0 - 1 , 5 3 - 4 , 8 - 1 , 4 4 - 4 , 1 - 1 , 2 4 - 4 , 1 - 1 , 2 4 - 3 , 6 - 1 , 0 9
          -  k o r i g o v a n á  i n f l a c e 3 , 7 1 , 7 0 2 , 1 0 , 9 2 2 , 4 1 , 0 4 2 , 5 1 , 0 8 2 , 7 1 , 1 7 2 , 3 1 , 0 4 2 , 5 1 , 1 1

 M Í R A  I N F L A C E  ( r o č n í  k lo u z a v ý  p r ů m ě r ) 1 0 , 7 8 , 0 5 , 5 4 , 7 4 , 1 3 , 4 2 , 9  
 
2. Krátkodobá predikce (do 1299) 
 
Mzr. index spotřebitelských cen by se ke konci roku 1999 měl pohybovat v intervalu od 1,9 % do 
2,2%  a mzr. čistá inflace  v rozpětí  0,7% až 1,1 %.  
 
Cenový růst v předešlých čtyřech měsících byl důsledkem především růstu cen pohonných hmot a cen masa a masných 
výrobků. Růst cen pohonných hmot  se nejvíce projevil ve vývoji mzm. korigované inflace (po očištění  
o administrativní vlivy) v červenci 0,7 %, v srpnu 0,3 %. V září a říjnu byl růst pohonných hmot v korigované inflaci 
kompenzován neočekávaně nízkým růstem cen neobchodovatelných ostatních komodit (nedošlo k sezónnímu 
zvyšování cen některých služeb v tomto období). Růst cen masa byl nejsilnější v září a říjnu, avšak byl opět 
kompenzován neočekávaným poklesem cen ovoce. Tzn., že ani vyšší růst cen pohonných hmot a masa nezpůsobil 
v září a říjnu zrychlení růstu spotřebitelských cen.   
V listopadu a prosinci očekáváme nadále poměrně velmi nízké hodnoty čisté inflace. Tuto predikci potvrzují i poslední 
informace o vývoji dvou výše uvedených faktorů cenových změn v předchozích měsících, tj. vývoj světových cen ropy 
a cen masa. V současné době již cena ropy i pohonných hmot v ČR zhruba stagnuje a růst cen masa, který rozhodujícím 
způsobem ovlivňuje vývoj cen potravin, se již zastavil a jeho producenti ani zpracovatelé již nepředpokládají další 
výraznější růst cen. V listopadu očekáváme meziměsíční čistou inflaci v rozpětí 0,0 až 0,2 % a v prosinci 0,1 až 0,3%. 
Vývoj v prosinci bude podle našich předpokladů ovlivněn především sezónním růstem cen potravin v předvánočním 
období. Tento předpoklad je však – s přihlédnutím k současné situaci na maloobchodním trhu potravin – poměrně 
křehký.  



3. Predikce v horizontu 1 roku (1.Q2000 – 3.Q2000) 
 
V září 2000 (roční rolovaná predikce) by mzr. růst spotřebitelských cen měl dosáhnout 3,4 až 
4,7%, a meziroční čistá inflace 1,8% až 3,8%. Ve srovnání s 10. SZ se predikce cenového vývoje pro 
rok 2000 změnila : 
-  v důsledku změny úrovně kursu Kč/EUR (rozdíl v 1. pololetí +0,5Kč, v 2. pololetí +1,5 Kč, dopad do 
mzr. čisté inflace : 1. čtvrtletí +0,0 p.b., 2. čtvrtletí +0,2 p.b., 3. čtvrtletí +0,4 p.b.) 
- technicky v důsledku dosazení skutečných údajů za říjen 1999, 
- v důsledku mírných změn predikce na listopad a prosinec 1999 a zúžení predikčních intervalů 
v listopadu a prosinci 1999. 
Celkový rámec cenového vývoje (analýza nákladových i poptávkových faktorů inflace a odhad 
jejich dopadu do vývoje spotřebitelských cen) se - kromě uvedené změny předpokládané úrovně 
kursu -  proti 10. SZ  nemění. 
 
Stručné shrnutí očekávaného vývoje základních faktorů inflace : 
- dovezená inflace bude nejvíce 

ovlivněna vývojem cen ropy a 
očekávaným zrychlením růstu cen 
v SRN, vcelku by měl mzr. růst 
dovezené inflace v průměru za celý 
rok 2000 dosáhnout cca 3,5 %, 

 
 
 
 
 
 
 
- dovozní ceny (tj., dovezená inflace 

včetně vlivu kurzu Kč) by při 
referenčním kurzu (36,50 Kč/EUR 
po celý rok 2000) a při akceptování 
zahraničních predikcí kurzu EUR 
k USD měly ve 4. čtvrtletí 1999 a v 
1. čtvrtletí 2000 zaznamenat silný 
meziroční růst, ve 2. pololetí by 
měly naopak dovozní ceny 
meziročně stagnovat, 

 
 
 
 
- dynamika jednotkových mzdových 

nákladů, vyjadřujících mzdově 
nákladové inflační tlaky, by se podle 
našich předpokladů měla zmírňovat 
a tak se sníží i jejich potenciální tlak 
na růst spotřebitelských cen, 

 
 
 
 
 
 

Mzr.  změny dovezené inflace a jejích hlavních faktorů (v %) 
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- tuzemské nákladové tlaky 
způsobené růstem dovozních cen 
považujeme za hlavní důvod 
zrychlení růstu cen v roce 2000 ve 
srovnání s rokem 1999; přímé 
dopady růstu dovozních cen do 
spotřebitelských cen se již projevily 
(hlavně růstem pohonných hmot), 
ale růst nákladů podnikatelských 
subjektů se zatím v cenách výrobců 
a ve spotřebitelských cenách 
v důsledku nízké poptávky plně 
neprojevil; v úvahu připadá i 
varianta, že se zvýší ceny výrobců a 
nízká poptávka zabrání promítnutí 
tohoto růstu do čisté inflace  

 
 
- predikce vychází z nejpravděpodob-

nějšího vývoje cen potravin, přitom 
neuvažujeme s mimořádnými výky-
vy, což umožnilo zúžení predikčních 
intervalů;  podle naší predikce – 
varianta střed by ceny potravin měly 
ke konci roku 2000 vzrůst po 
očištění o administrativní vlivy o 
cca 2 %, předpokládáme, že růst cen 
potravin bude nadále výrazně 
tlumen konkurenční situací na 
maloobchodním trhu (během roku 
2000 dojde k otevření dalších 
velkých supermarketů) 

 
 
 
 
 
 
 
 
- poptávkové tlaky na růst cen 

neočekáváme vzhledem k předpo- 
kládanému snížení mzr. růstu 
reálných příjmů domácností. Podle 
odhadu se úroveň HDP bude 
pohybovat pod potenciálním 
produktem, což bude rovněž 
eliminovat poptávkové tlaky 

 
 
 
 
 
 
 

Nákladové faktory korigované inflace (mzr. změny v %) 
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V souhrnu v roce 2000 : 
- bude docházet k postupnému promítání 
existujících a v blízké budoucnosti 
očekávaných nákladových tlaků do 
cenového vývoje 
- toto promítání bude bržděno úrovní 
poptávky, která nebude vytvářet 
excesivní tlaky na růst cen 
 
 
 
 
 

Poptávkové  faktory   korigované   inflace   ( mzr. změny v %)
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Reálné příjmy Tržby Korigovaná inflace M 2 - pravá osa

Predikce

Předpokládaný vývoj hlavních faktorů čisté inflace po čtvrtletích     
Období Mzr. růst Mzr. růst Mzr. růst Mzr. růst Mzr. růst Mzr. růst cen Kurs

reál. příjmů reál. tržeb cen PV dovozních cen M 2 zem. výrobců Kč/EUR
v % v % v % v % v % v % (ref. kurs)

I/99 6,7*   0,7* 0,2*  -6,3* 9,8*  -7,4* 37,1*
II/99 0,2*  1,9* 0,3*  -0,6* 10,0*  -17,3* 37,6*
III/99 2,3 0,3* 1,0* 4,7* 7,4*  -16,0* 36,4*
IV/99 3,2 2,3 2,2  -2,5 9,2 6,6 - 7,0 -0,8 36,5
1999 3,0 1,4 0,9 - 1,0 4,4 6,6 - 7,0 -10,6 36,9
I/00 0,8 1,2 3,1 - 4,3 -1,5 x 10,4 36,5
II/00 1,5 1,1 2,7 - 4,6 -2,2 x 14,9 36,5
III/00 2,7 1,3 2,5 - 4,8 -1,5 x x 36,5  

*skutečnost 
 
 

 

4.  Predikce do konce roku 2000 
Predikce meziročního indexu 
spotřebitelských cen a  meziroční 
čisté inflace  ke konci roku 2000 
se ve srovnání s 10. SZ slabě 
změnila (důvody podrobněji v 
části III.3). Mzr. růst 
spotřebitelských cen v prosinci 
2000 by měl dosáhnout 3,7 – 
5,0% a mzr. čistá inflace 
v prosinci 2000 2,3 – 4,0%.  
Predikce meziročního růstu 
regulovaných cen se proti 10. SZ 
nemění, ke konci roku 2000 
očekáváme mzr. růst  cca 8 %. 
 

Meziroční čistá inflace v % (včetně predikce) 
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Předpokládaný vývoj hlavních faktorů čisté inflace v roce 2000 po čtvrtletích 

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

v %* v %* v % v %* v % v % (ref. kurs)
I/2000 0,8 1,2 3,1 - 4,3 4,4 x 10,4 36,5
II/2000 1,5 1,1 2,7 - 4,6 -1,5 x 14,9 36,5
III/2000 2,7 1,3 2,5 - 4,8 -2,2 x x 36,5
IV/2000 1,3 0,5 2,2 - 4,7 -1,5 x x 36,5
2000 1,8 1,0  2,6 - 4,7 -0,2 x x 36,5  

 



 
 
5. Prognóza inflace na základě MMI (Měsíční model inflace)  
 
Modelová prognóza do prosince 2000 
 
Zveřejněná inflace ČSÚ přinesla nižší než predikované meziměsíční změny celkové a čisté inflace 
(predikce CPI 0,18, ČI 0,14; skutečnost CPI 0,033, ČI 0,0; čistou inflaci zveřejnil ČSÚ jen na jedno 
desetinné místo; vyjádření na dvě desetinná místa dává hodnotu 0,04). Rozborem jednotlivých 
skupin pak můžeme upřesnit, že model očekával vyšší inflaci ve skupinách neobchodovatelného 
zboží a potravin a naopak nižší inflaci ve skupině ostatních obchodovatelných komodit. Nicméně 
lze konstatovat, že v současnosti jsou odchylky predikcí od skutečnosti v rámci rozptylu  modelu  
a nelze je považovat za selhání modelu.  
 
Pokud jde o nový odhad, pak oproti minulé prognóze se změnil scénář vývoje směnného kurzu. 
Zatímco v minulé predikci byla předpokládána apreciace koruny na počátku příštího roku a ještě 
další zhodnocení v polovině roku, současný scénář uvažuje kurz koruny stabilní na hladině 36,50 
CZK/EUR po celé období. Nezaměstnanost sice v říjnu klesla, ale scénář budoucího vývoje je 
zachován stejný jako v minulé predikci. Disponibilní příjmy jsou k dispozici stále jen za první 
polovinu roku 99, a proto se jejich scénář nemění. Klientské sazby vstupující do modelu zatím 
nesledují pokles úrokových sazeb na mezibankovním trhu a jsou mírně vyšší, než očekávala minulá 
prognóza.  
 
Rozdílný scénář směnného kurzu způsobuje mírný posun očekávané inflace směrem k vyšším 
hodnotám. U celkové inflace je rozdíl na konci roku 2000 cca 0,55 procentního bodu a bodový 
odhad inflace je tedy 3,15 % meziročně. U čisté inflace se zvýšil meziroční odhad v prosinci 2000  
o 0,7 procentního bodu na 1,5 %. Uvedené zvýšení je způsobeno dopadem změny kurzu ve 
skupinách potraviny a ostatní obchodovatelné zboží.   
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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 6.85
IX-99 0.02 88202.10             9.00 5.44 4.15 18.59 34.64 1.24 -0.27 -0.05 -0.07 3.80 6.05
X.99 0.00 90766.40  8.90 4.80 3.33        18.71 34.08 1.42 0.03 0.03 0.03 3.80 6.05 

XI-99 0.00 96222.48 9.20 4.80 2.87 18.66 34.38 1.88 0.66 0.21 0.21  3.68 6.05 
XII.99 0.06 117459.98 9.50 4.80 2.28 18.66 34.38 2.46 1.36 0.38 0.32  3.52 6.05 

I-00 1.35 94488.05 9.90 4.80 1.04 18.66 34.38 3.72 1.85 2.06 0.71  2.96 6.05 
II.00 -0.02 90946.18 10.10 4.80 0.97 18.66 34.38 3.80 2.04 0.04 0.06  2.44 6.05 

III-00 0.05 92976.72 10.10 4.80 0.74 18.66 34.38 4.03 2.30 0.06 0.01  1.87 6.05 
IV.00 0.00 91739.66 9.90 4.80 1.02 18.66 34.38 3.74 1.93 0.00 0.00  1.49 6.05 
V-00 0.03 91901.67 9.90 4.80 0.78 18.66 34.38 3.98 2.24 0.17 0.14  1.14 6.05 
VI.00 0.03 89849.22 10.00 4.80 0.81 18.66 34.38 3.96 2.18 0.15 0.11  0.89 6.05 

VII-00 0.38 92836.22 10.30 4.80 1.85 18.66 34.38 2.89 1.32 -0.24 -0.62  1.03 6.05 
VIII.00 0.06 115666.80 10.40 4.80 1.96 18.66 34.38 2.79 1.08 -0.04 -0.10  1.20 6.05 
IX-00 0.04 94199.84 10.60 4.80 1.76 18.66 34.38 2.99 1.34 0.15 0.11  1.36 6.05 
X.00 0.06 96393.92 10.60 4.80 1.48 18.66 34.38 3.27 1.63 0.30 0.24  1.44 6.05 

XI-00 0.03 102188.27 10.70 4.80 1.45 18.66 34.38 3.30 1.64 0.24 0.21  1.55 6.05 
XII.00 0.03 124742.50 11.00 4.80 1.60 18.66 34.38 3.15 1.49 0.24 0.21  1.68  

    

 
  

 

Legenda záhlaví     
PREG Procentní hodnota, kterou přispívá skupina regulovaných položek k celkové inflaci   
DDIF Disponibilní příjmy domácností  PSUM12 Celková meziroční inflace   
NEZAM Míra nezaměstnanosti   Čistá meziroční inflace PCIS12   
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 Dvoutýdenní úroková sazba na mezibankovním trhu 



IV. Měnově politická úvaha a doporučení 
 
1. Prognóza inflace jako východisko měnově politické úvahy 
 
Ke změně prognózy meziroční čisté inflace pro konec roku 2000 z původního intervalu 1,9 až 
3,6% (asymetrický střed 2,7%) na nynějších 2,3 až 4,0% (asymetrický střed 3,1%) dochází  z 
důvodu metodické změny referenčního scénáře vývoje kursu. Věcně se prognóza nemění a  
při současném nastavení měnové politiky a předpokládaném vývoji exogenních faktorů 
nadále naznačuje, že meziroční hodnota čisté inflace na konci roku 2000 bude svojí střední 
hodnotou "podstřelovat" stanovený inflační cíl.  
 
Provedená metodická změna při formulaci referenčního scénáře vývoje kursu koruny 
nevylučuje pravděpodobnost apreciačních tendencí koruny v roce 2000 v důsledku 
očekávaného přílivu nedluhového kapitálu. Skutečná míra posilování koruny bude závislá na 
objemu nedluhového kapitálu, jeho formě a výši deficitu běžného účtu. Pokud by nedluhový 
kapitál přicházel převážně v cizoměnové formě a jeho objem výrazně převyšoval deficit 
běžného účtu, bude bez adekvátních reakcí hospodářských politik docházet k apreciaci 
koruny, která nebude podložena odpovídajícím vývojem fundamentálních veličin. Tato 
apreciace by měla za následek hlubší "podstřelení" inflačního cíle v roce 2000, než vyplývá z 
aktuální predikce čisté inflace.  
 
U predikcí ostatních faktorů ovlivňujících vývoj budoucí čisté inflace nedochází ve srovnání s 
minulou (10.) situační zprávou k žádným změnám věcným ani metodickým.   
 
 
2. Měnově politická úvaha 
 
Reakcí na pokračující směřování střední hodnoty prognózované meziroční čisté inflace na 
konci roku 2000 pod stanovený inflační cíl by v režimu  cílování inflace mělo být další 
snížení nominálních úrokových sazeb. Minulá situační zpráva naznačovala vzhledem k 
provedené korekci predikce čisté inflace možnost vyššího poklesu nominálních úrokových 
sazeb. Vzhledem k riziku rozkmitání měnového vývoje a destabilizace ekonomiky bylo 
doporučeno pokračovat v dosavadní politice postupného snižování v malých krocích. Z 
hlediska vlivu na další vývoj čisté inflace předpokládáme následující důsledky dalšího 
snížení: 
 

 Dosavadní pokles nominálních úrokových sazeb nevedl k růstu úvěrové emise, byl však 
zastaven pokles celkového objemu úvěrů. Vzhledem k celkové situaci podnikové sféry a 
bankovního sektoru lze předpokládat, že další snížení nominálních úrokových sazeb bude 
mít pouze malý vliv na zvyšování objemu poskytovaných úvěrů tuzemským subjektům. 
Tato tendence se výrazněji projevuje pouze u zahraničních bank.  

 
 Velké domácí banky stimuloval pokles nominálních úrokových sazeb k poskytování 

korunových úvěrů do zahraničí. Důsledkem je růst peněžní zásoby prostřednictvím čistých 
zahraničních aktiv. Poptávkový efekt je v tomto případě rozložen do dlouhého časového 
období.   

 
 Jistý efekt nelze vyloučit prostřednictvím kursu koruny. Oslabování nominálního kursu v 

reakci na snižování úrokového diferenciálu skončilo zhruba v dubnu letošního roku. 
Navzdory dalšímu plynulému snižování úrokového diferenciálu až k nulovým či mírně 



záporným hodnotám vůči některým měnám, koruna od dubna neustále zpevňovala. 
Apreciační trend byl dočasně zastaven intervencemi ČNB na počátku října, ale od 5. 
listopadu se znovu obnovil. Současný úrokový diferenciál zatím nemotivuje k výraznějším 
konverzím domácích korunových depozit do cizích měn. Klíčovou se proto stává úvaha, 
při jakém negativním úrokovém diferenciálu lze výraznější konverze s vlivem na 
nominální kurs koruny očekávat.  

 
Z porovnání 2T repo sazby (5,5%) s obdobnými sazbami centrálních bank vyspělých zemí 
vyplývá, že záporný úrokový diferenciál již dnes existuje vůči NOK (6%) a nulový vůči GBP 
(5,5%). Ve vztahu k USD (5,25%) je dosažení nulové hodnoty zřejmě pouze otázkou času i 
bez akcí ČNB vzhledem k očekávanému zvyšování sazeb v USA. Norskou korunu z dalších 
úvah vypouštíme, protože konverze do této měny jsou technicky téměř neuskutečnitelné 
(domácí banky v této měně neotevírají účty).  
 
Pro praktické úvahy nejsou rozhodující sazby centrálních bank, ale sazby peněžního trhu. 
Porovnání výnosových křivek koruny, USD a GBP ukazuje některé zajímavé skutečnosti (viz 
příloha). Korunové depozitní sazby ve vztahu k sazbám GBP zůstávají překvapivě zatím stále 
kladné až do období 6 měsíců (6M). Při splatnosti 9M je diferenciál zhruba nulový, teprve při 
splatnosti 12M negativní zhruba o 0,15 proc. bodu.  
 
Vůči USD existuje již dnes negativní úrokový diferenciál při splatnostech O/N (0,1 p. bodu), 
2M (cca 0,3 p. bodu), 3M (0,2 proc. bodu), 6M (0,1 p. bodu), 9M (0,05 proc. bodu) a 12 M 
(0,1 p. bodu).  
 
Výše transakčních  nákladů při konverzích je pro domácí investory vážnější překážkou pouze   
 u menších částek. Poplatek za konverzi se pohybuje okolo 1%, ale zpravidla pouze do částky 
100 000,- Kč. Potom zůstává buď fixní, nebo se sazba snižuje. Převážnou část obyvatelstva 
proto nemůže současná výše úrokového diferenciálu motivovat ke konverzi korunových 
depozit. Pro velké (zejména institucionální) investory již začíná být situace zajímavější. V 
jejich případě je však nutné vzít v úvahu ještě kursové riziko, resp. náklady na kursové 
zajištění.  
 
Pokud budeme předpokládat další snížení 2T repo sazby (v rámci zachování současné výše 
diskontní sazby) v kombinaci se současným zvýšením sazeb v USA, lze předpokládat, že 
úrokový diferenciál na peněžním trhu se změní pouze velmi nepatrně. U českých bank se 
zatím projevuje tendence k nepromítání snížených sazeb ČNB do klientských sazeb. V 
případě USD již peněžní trhy očekávané zvyšování sazeb anticipovaly a klientské sazby se 
změní pouze nepatrně.    
 
Vliv dalšího mírného snížení nominálních úrokových sazeb je proto možné očekávat při 
omezené funkčnosti úvěrového kanálu, stejně jako dosud, především v oblasti  finančních 
nákladů rozpočtové sféry a sterilizačních nákladů ČNB. Vliv na snižování finančních nákladů 
podnikové sféry slábne v souvislosti s neochotou komerčních bank snižovat sazby pro 
poskytované úvěry.     
 
Není pravděpodobný výraznější růst objemu provozních a investičních úvěrů ani výraznější 
oslabení kursu. Mírné oslabení kursu lze naopak považovat za žádoucí vzhledem k obnovení 
apreciačních tendencí, jejich počátek se paradoxně kryje s datem zvýšení sazeb ECB a BoE. 
Pokud by současná úroveň kursu koruny zůstala zachována až do konce roku, lze očekávat 



průměrný kurs za 4. čtvrtletí zhruba na úrovni 36,45 Kč/EUR. Prognóza čisté inflace uvažuje s 
kursem 36,50 Kč/EUR.  
 
Podpůrným argumentem pro mírné snížení nominálních úrokových sazeb je úroveň reálných 
úrokových sazeb na nově poskytované úvěry v pojetí ex post i ex ante (viz tabulkové přílohy 
č. 10 a 11),  která je ve srovnání s průměrnou rentabilitou stále ještě vysoká, a vývoj indexu 
měnových podmínek (viz grafická příloha č.  35 a 36). 
 
 
3.  Devizové intervence 
 
Provedení devizových intervencí přineslo žádoucí efekt v předpokládaném horizontu 2 
měsíců. V případě, že by i po snížení 2T repo sazby pokračovaly apreciační tendence a  
hrozilo by významnější zpevňování průměrného kursu v tomto čtvrtletí ve srovnání s 
předpoklady prognózy inflace, považujeme za vhodné v intervencích pokračovat 
 
 
4. Doporučení    
 
Po projednání 11. situační zprávy  doporučujeme: 
 
A. Snížit limitní sazbu pro 2T repo operace. 
B. Provádět v případě potřeby devizové intervence. 
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