








I.  Shrnutí 
  
1.  Shrnutí trendů a očekávaný vývoj 
 
Dosavadní vývoj inflace 
 
Čistá inflace činila v prosinci meziměsíčně 0,6 % a meziročně dosáhla 1,5 %. Tato hodnota 
byla nižší ve srovnání s prosincem 1998 o 0,2 procentního bodu. Zároveň představovala 
podstřelení inflačního cíle na rok 1999 o 2,5 procentního bodu. Meziměsíční index 
spotřebitelských cen vzrostl o 0,5 % a meziročně dosáhl 2,5 %. Růst meziměsíčního indexu 
byl ovlivněn zejména růstem cen potravin a benzínu. Meziroční urychlení čisté inflace ve  
4. čtvrtletí (změna z  -0,3 % v září na + 1,5 % v prosinci) bylo ovlivněno zejména 
meziročními změnami cen potravin. Ceny průmyslových výrobců vzrostly meziměsíčně  
o 0,6 % a meziročně dosáhly 3,4 %. Prosincový růst cen průmyslových výrobců byl způsoben 
zejména promítnutím předcházejícího poměrně rychlého růstu cen energetických surovin na 
světových trzích do cen odvětví zabývajících se jejich zpracováním. Patrný byl také vliv růstu 
cen zemědělských výrobců na cenový růst v potravinářském průmyslu. Ceny stavebních prací 
vzrostly v prosinci meziměsíčně jen o 0,1 %. Meziroční růst činil 4,1 %. Ceny stavebních 
prací tak stále představují nejvyšší cenový index v české ekonomice. Nevýznamnější změnou 
procházejí v současnosti ceny zemědělských výrobců. Zatímco v srpnu tyto ceny meziročně 
klesaly o 17,4 %, v prosinci již byl vykázán meziroční růst o 0,6 %. Jediným cenovým 
okruhem, kde v současnosti dochází k poklesu jsou ceny tržních služeb. V prosinci 
meziměsíčně poklesly o 0,4 %, meziročně se snížily o 10,8 %. 
 
Koncem roku 1999 bylo patrné urychlení cenového růstu téměř ve všech cenových 
okruzích, spojené zejména s  postupným promítáním nákladových tlaků (ceny surovin na 
světových trzích, ceny zemědělských výrobců). Tento vývoj by měl kulminovat na počátku 
roku 2000, hodnoty meziročních indexů však budou tímto vývojem  ovlivněny ještě 
v průběhu celého prvního pololetí.   
 
 
Měnový vývoj 
 
Tempo růstu peněžní zásoby se v prosinci poměrně výrazně zpomalilo. Meziroční index 
poklesl z listopadových 9,3 % na 6 až 7 % (jedná se o předběžný údaj zatížený značnou mírou 
nejistoty). Nejistoty jsou spojené s rozsahem oběživa ke konci roku 1999 i s prosincovým 
vývojem vkladů. Konečné údaje budou známé až na konci února. Příčinou meziměsíčního 
poklesu meziročního tempa růstu peněžní zásoby a odchylky proti prognóze byl 
pravděpodobně pokles korunových úvěrů nerezidentům v prosinci 1999 (splaceny v devizách) 
a poklesem domácí úvěrové emise o cca 20 mld. korun. Zatím však nebyl vyhodnocen podíl 
nestandardních operací KB a IPB, vyvedení části problematických úvěrů a části rezerv 
z vlastních bilancí na jiné subjekty, na celkovém prosincovém poklesu úvěrové emise. Kromě 
toho došlo v prosinci k přesunu ve struktuře peněžní zásoby ve výši cca 60  mld. korun. 
Jednalo se o krátkodobý přesun vkladů do depozitních směnek. Cílem této operace bylo 
snížení základny pro výpočet odvodů do fondu pojištění vkladů. Přes toto zpomalení nadále 
předstihuje tempo růstu peněžní zásoby tempo růstu nominálního HDP. Vlivem snížení tempa 
růstu peněžní zásoby ve 4. čtvrtletí 1999 ve srovnání s předcházejícím čtvrtletím, 
očekávaného pokračování mírného růstu reálného HDP ve 4. čtvrtletí 1999 (minimálně na 
úrovni 3. čtvrtletí) a zvýšení inflace v posledním čtvrtletí roku 1999 se tento předstih snížil. 



Vývoj úvěrové emise ve 4. čtvrtletí 1999 nepotvrdil náznaky oživování, které byly patrné ve 
3. čtvrtletí 1999. Tento vývoj je zejména důsledkem poklesu objemu úvěrů poskytovaných 
Komerční bankou a Českou spořitelnou, který jen z části kompenzoval přírůstek úvěrů 
v sektoru zahraničních bank. 
 
Predikce vývoje peněžní zásoby ke konci roku 2000 předpokládá přibližné udržení 
současného tempa růstu. Predikce byla provedena s využitím tří metod – expertního odhadu, 
modelového propočtu a odhadu poptávky po penězích na základě kvantitativní rovnice 
směny. Výsledkem použití těchto tří metod je predikce tempa růstu peněžní zásoby 
v intervalu 7,5 až 10,5 %. 
 
Úrokové sazby na peněžním trhu v prosinci 1999 mírně klesaly, po oznámení údajů o inflaci 
za prosinec 1999 na počátku ledna 2000 mírně vzrostly a vrátily se zhruba na úroveň, které 
dosáhly v listopadu 1999. Na kapitálovém trhu, zejména od splatností 2 R výše, byl v průběhu 
prosince pokles sazeb téměř zanedbatelný a lednová korekce hodnotu prosincového poklesu 
výrazně přesáhla. V průběhu ledna vzrostly úrokové sazby na kapitálovém trhu od splatností  
2 R a výše o 0,3 až 0,45 procentního bodu. Klientské úrokové sazby v listopadu stagnovaly. 
Úrokové sazby z nově poskytnutých úvěrů činily 7,7 % a sazby z termínovaných vkladů  
4,8 %. Úrokový diferenciál mezi korunou a rozhodujícími světovými měnami se v prosinci  
a na počátku ledna prakticky nezměnil a pohyboval se mezi +1,7 až +2,0 procentního bodu 
vůči euru a -0,4 až -0,9 procentního bodu vůči USD (v lednu mírně poklesl na –0,4 až –0,7 
procentního bodu). U GBP byl záporný úrokový diferenciál vůči koruně v polovině ledna 
2000 ještě mírně vyšší než vůči USD, a dosahoval hodnot –0,4 až –0,8 procentního bodu. 
 
Na akciovém trhu pokračoval v prvních dvou dekádách prosince pokles z předcházejících 
měsíců. V závěru prosince a na počátku ledna došlo k poměrně rychlému růstu, který však byl 
tažen zájmem o velmi omezený okruh titulů (zejména SPT Telecom, ČRo, Komerční banka). 
 
Schodek státního rozpočtu za rok 1999 vč. dodatkového období dosáhl 29,6 mld korun 
(koncem listopadu činil schodek 10,6). Ve srovnání se schváleným státním rozpočtem byl 
dosažený deficit mírně nižší o 1,4 mld. korun. Relativně příznivý vývoj státního rozpočtu byl 
způsoben zejména lepším než očekávaným vývojem daňových příjmů a celoroční regulací 
rozpočtových výdajů ze strany vlády. Ve srovnání s hodnotami obsaženými ve schváleném 
státním rozpočtu na rok 1999 byl příznivější vývoj DPH, SD a DPPO, naopak nižší byl výběr 
pojistného na sociální zabezpečení a daní z příjmů fyzických osob. Inkaso DPH se meziročně 
zvýšilo o 16,2 % (reálně o 13,8 %), spotřební daně  o 8,4 % (reálně  o 6,2 %). Mírný 
meziroční růst byl vykázán i u výběru pojistného na sociální zabezpečení a daně z příjmů 
právnických osob. K meziročnímu poklesu došlo v roce 1999 u daně z příjmů fyzických osob 
zejména vlivem nižšího inkasa daně z kapitálových výnosů v důsledku poklesu úrokových 
sazeb. Na straně výdajů došlo oproti schválenému rozpočtu k úspoře ve výši 18,2 mld. korun. 
Z uvedené hodnoty představovala cca 45 % úspora nákladů na dluhovou službu vlivem 
poklesu úrokových sazeb a zbytek úspora ostatních běžných a kapitálových výdajů. I část 
zbývajících úspor výdajů měla exogenní charakter (např. nižší čerpání nemocenské). Běžné 
výdaje meziročně vzrostly o 3,8 % (reálně o 1,7 %) z toho transfery obyvatelstvu o 6,9 % 
(reálně o 4,7 %). Kapitálové výdaje vzrostly o 15 % (reálně o 12,6 %). U kapitálových výdajů 
se však v podstatě jedná o návrat k úrovni roku 1996 (období před fiskálními restrikcemi). 
Hospodaření soustavy veřejných rozpočtů skončí podle předběžných odhadů deficitem kolem 
14 mld. korun. Tato hodnota však nezahrnuje ztrátu Konsolidační banky ve výši 14,4 mld. 
korun. Saldo místních rozpočtů je ovlivněno jednorázovým prodejem majetku (podílu  
v regionálních energetických a plynárenských distribučních společnostech) ve výši cca 26 
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mld. korun a saldo státního rozpočtu z téhož důvodu částkou 5,8 mld. korun (ČSOB). 
Předběžný odhad hospodaření soustavy veřejných rozpočtů podle standardů EU za rok 1999 
činí -58,7 mld. korun (-3,2 % HDP). Čistý úvěr vládě vzrostl v prosinci oproti listopadu  
o 31,5 mld. korun. Za rok 1999 vzrostl čistý úvěr vlády u bankovní soustavy o 26,6 mld. 
korun. Veřejný dluh České republiky se za rok 1999 zvýšil o 44,2 mld. korun a dosáhl 297,0 
mld. korun tj. 16,0 % HDP. 
 
Třetí verze návrhu státního rozpočtu na rok 2000 předpokládá deficit státního rozpočtu ve 
výši 35,2 mld. korun (nezahrnuje opět ztrátu Konsolidační banky za rok 1999, která je 
v současnosti odhadována na 32 mld. korun). Veřejné rozpočty by měly podle současných 
odhadů vykázat deficit ve výši 3,5 % HDP. Deficit veřejných rozpočtů očištěný o čisté půjčky 
a prodej majetku by měl dosáhnout -72,6 mld. korun tj. -3,8 % HDP. Očekáváme, že tento 
vývoj se promítne v růstu ČÚV v roce 2000 o 67 mld. korun s přímým dopadem do peněžní 
zásoby ve výši 20 mld. korun. Veřejný dluh ČR by měl podle našich odhadů v roce 2000 
vzrůst o cca 62,3 mld. korun na 359,3 mld. korun (18,7 % HDP). 
 
V průběhu prosince 1999 a první poloviny ledna 2000 byl devizový kurz koruny stabilní, 
osciloval kolem hodnoty 36 Kč/euro. Ke stabilitě kurzu koruny na přelomu roku přispěly  
i operace ČNB na devizovém trhu.  
 
Budoucí vývoj kurzu je ovlivňován očekáváními masivního prodeje státního majetku FNM  
a zároveň akcemi ČNB eliminujícími vliv těchto prodejů na vývoj kurzu. 6 měsíční očekávání 
expertů počítají s oslabením koruny proti současné úrovni o cca 1 %.  
  
Podle současných odhadů bude vývoj finančního a kapitálového účtu platební bilance v roce 
2000 dominantně ovlivňovat prodej majetku státu ve výši cca 190 mld. korun. Pokud dojde 
k připravovanému blokování těchto prostředků na speciálním účtu, lze očekávat přebytek 
finančního účtu (bez prodeje státního majetku) ve výši 2 až 3 % HDP, který bude bez 
problémů pokrývat očekávaný deficit běžného účtu platební bilance aniž bude  docházet 
k významnějším kurzovým tlakům. 
 
Měnový vývoj signalizuje určité zmírnění budoucích inflačních tlaků ve srovnání 
s předcházejícím obdobím vlivem snížení rozdílů mezi tempem růstu peněžní zásoby  
a nominálního produktu (zpomalení tempa růstu peněžní zásoby a zvýšení tempa růstu 
HDP v s.c.). K cenové stabilitě bude přispívat také stabilita kurzu koruny.  
 
 
Poptávka a nabídka v ekonomice 
 
Dílčí ukazatele charakterizující vývoj domácí poptávky ve 4. čtvrtletí 1999 signalizují její 
výraznější meziroční nárůst v závěru roku. Tržby v maloobchodě vzrostly v listopadu 
meziročně o 6,5 % (v b.c. o 8,7 %), od počátku roku 1999 se zvýšily o 1,6 %. Tržby 
v dopravě vzrostly v listopadu ve stálých cenách meziročně o 10,7 % (od počátku roku o 0,8 
%) a ve spojích se zvýšily v s.c. meziročně v listopadu o 11,3 % (od počátku roku 1999 o 7,0 
%). Tržby v odvětví zpracování dat vzrostly v listopadu o 16,7 % a ostatní služby převážně 
osobního charakteru o 4,2 %. Signály o výraznějším růstu se poprvé v listopadu objevily i na 
straně domácí nabídky. Průmyslová produkce v listopadu meziročně vzrostla ve stálých 
cenách o 3,6 % (po očištění o vliv většího počtu pracovních dní činil růst 1,5 %). Tržby 
z průmyslové činnosti vzrostly v listopadu ještě výrazněji o 7,2 % (po očistění o vliv vyššího 
počtu pracovních dní činil růst 5,0 %). Za období leden až listopad 1999 byly tržby meziročně 
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nižší o 1,2 %. Stavební výroba vzrostla v listopadu v s.c. o 0,6 %, po očištění o vliv vyššího 
počtu pracovních dní poklesla o 0,6 %. Za období leden až listopad 1999 dosáhl pokles 
stavební výroby v s.c. 6,9 %. Vývoj obchodní bilance ve 4. čtvrtletí signalizuje, že 
pravděpodobně končí období, v němž snižování záporného netto vývozu přispívalo ke 
zlepšování vývoje HDP (zatím však nejsou k dispozici údaje z oblasti bilance služeb). 
 
Predikce pro 4. čtvrtletí 1999 a rok 1999 se nemění. Pokles HDP za rok 1999 odhadujeme na 
cca 0,4 %, ovlivněný zejména poklesem tvorby fixního kapitálu. Také prognóza vývoje HDP 
na rok 2000 se nemění, očekáváme růst o 1,1 %. Opětovné obnovení růstu HDP po dvouletém 
poklesu (na bázi celoročních hodnot) v roce 2000 bude způsobeno zejména obnovením růstu 
tvorby fixního kapitálu ( v roce 1999 odhad – 5,9 %, na rok 2000 odhad + 2,0 %). 
 
V průběhu 4. čtvrtletí 1999 došlo ve všech měsících k meziročnímu zhoršení salda obchodní 
bilance. Očekávané zhoršení meziročního salda za čtvrtletí se podle předběžných informací 
bude pohybovat kolem 6 mld. korun. Toto zhoršení obchodní bilance je ovlivněno růstem cen 
surovin na světových trzích (které zvyšují dovozy, zatím co vývozy příliš neovlivňují, vlivem 
existující struktury zahraničního obchodu) a meziročním oslabením kurzu koruny ve  
4. čtvrtletí 1999 (promítající se do zvýšení deficitu v korunovém vyjádření). Zatím se tedy 
nejedná se o zhoršování obchodní bilance ve stálých cenách. Celkové saldo obchodní bilance 
za rok 1999 dosáhne cca 70 mld. korun. Po očištění o vliv úroků bude hodnota salda OB ve 
srovnání s rokem 1998 nižší o 8 až 10 mld. korun. 
 
Pro rok 2000 očekáváme mírné zhoršení obchodní bilance o cca 10 mld. korun na 80 mld. 
korun. 
 
Podle dílčích ukazatelů charakterizujících mzdový vývoj v závěru roku 1999 lze očekávat 
vývoj průměrné mzdy zhruba na úrovni naší prognózy. V průmyslu vzrostla v listopadu  
průměrná nominální mzda meziročně o 7,7 % (leden až listopad 1999 o 6,6 %). Reálná mzda 
se v listopadu v průmyslu zvýšila o 5,7 %. Produktivita práce vzrostla ve stejném období  
o 10,3 %. Tyto údaje potvrzují, alespoň v oblasti průmyslu, obnovení předstihu růstu 
produktivity práce před růstem mezd. Od počátku roku 1999 do listopadu vzrostla v průmyslu 
průměrná reálná mzda o 4,4 % a produktivita práce o 1,2 %.  Ve stavebnictví se v listopadu 
zvýšila průměrná nominální mzda o 3,9 %, reálná o 1,8 %. Přírůstek průměrné nominální 
mzdy za rok 1999 by měl činit 8,1 % (reálné 5,9 %). Nominální běžné příjmy domácností za 
rok 1999 by měly dosáhnout 2,4 % a reálné 0,2 %.  
 
V roce 2000 očekáváme výraznější zpomalení přírůstku průměrné mzdy (nominální i reálné). 
Přírůstek průměrné nominální mzdy očekáváme v intervalu 3,0 až 4,6 % a reálné kolem  
0,0 %. Nominální běžné příjmy domácností by měly v roce 2000 podle prognózy vzrůst o 3,9 
%, reálné by však měly stagnovat. 
 
Míra nezaměstnanosti vzrostla v prosinci o 0,4 procentního bodu a ke konci roku 1999 
dosáhla 9,4 %. Ve srovnání s koncem roku 1998 se zvýšila o 1,9 procentního bodu (o cca 100 
tisíc osob). Zaměstnanost meziročně poklesla dle odhadu ČNB o 3,5 %. Absolutní pokles 
zaměstnanosti byl zhruba dvojnásobný ve srovnání s přírůstkem nezaměstnaných. Důvodem 
odlišného vývoje byla především struktura uvolňovaných osob (ženy, cizinci, osoby se 
změněnou pracovní schopností), které po propuštění nepřecházely do evidence 
nezaměstnaných. 
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Predikci míry nezaměstnanosti ke konci roku 2000 neměníme. Nadále očekáváme růst míry 
nezaměstnanosti, která by ke konci roku měla dosáhnout 10,5 až 11,5 %. 
 
Očekávaný vývoj ve mzdové oblasti, příjmech obyvatelstva a očekávaný vývoj soukromé 
spotřeby v roce 2000 indikují pokračující utlumení poptávkových inflačních tlaků a spíše 
pokles aktuálních mzdově nákladových tlaků ve srovnání s rokem 1999. Pozitivní zprávou 
z hlediska budoucího vývoje inflace jsou i signály o oživování domácí nabídky (vývoj 
průmyslové výroby). Otázkou zůstává intenzita promítání naakumulovaných mzdově 
nákladových tlaků do cenového vývoje v období ekonomického oživení. 
 
 
 Vnější prostředí 
 
Očekávané mírné urychlení hospodářského růstu v zemích EU (o cca 1 procentní bod) se 
podle naší prognózy výrazně nepromítne do růstu zahraniční poptávky po tuzemském zboží. 
V západní Evropě se očekává meziroční urychlení inflace (CPI) o 1 procentní bod. V cenách 
průmyslových výrobců, absorbujících prudký růst cen energetických surovin na světových 
trzích, bude tento meziroční růst ještě vyšší. Tento vývoj se částečně promítne do růstu cen 
vyvážené produkce a vzhledem k vysoké otevřenosti české ekonomiky pravděpodobně i do 
domácích cen průmyslových výrobců. Pro budoucí vývoj inflace bude klíčové, zda skutečně 
v letošním roce dojde k očekávanému mírnému poklesu cen ropy na světových trzích. Pokud 
k němu dojde, neměly by ceny surovin a potravin dávat další impuls k rychlejšímu růstu cen. 
Očekávané zvýšení poptávky po potravinách v rozvíjejících se ekonomikách by se v určitém 
rozsahu mohlo promítnout i do tuzemského vývoje cen potravin. Očekávaný růst úrokových 
sazeb rozhodujících světových měn o 0,5 až 1 procentní bod v roce 2000 by měl působit, za 
jinak nezměněných podmínek, na mírné urychlování odlivu dluhového kapitálu. 
  
V průběhu první poloviny roku 2000 očekáváme doznívání inflačních tlaků vyvolaných 
prudkým růstem cen surovin (zejména ropy) v období únor 1999 až říjen 1999. 
 
 
Výhled inflace 
 
I nadále očekáváme pokračování růstu cenových indexů v prvním pololetí 2000. Hlavním 
faktorem růstu bude dovezená inflace a úpravy regulovaných cen začátkem roku 2000. Riziko 
poptávkových inflačních tlaků je malé. Ke konci roku 2000 očekáváme meziroční růst čisté 
inflace v intervalu 2,5 – 4,1 %, se středem těsně pod spodním okrajem inflačního cíle na rok 
2000 (3,5 – 5,5 %). Meziroční růst spotřebitelských cen v prosinci 2000 by se měl pohybovat 
v intervalu 3,3 až 4,4 %. Modelová prognóza předpokládá obdobný vývoj čisté inflace 
v průběhu roku 2000 jako expertní odhad, ale na nižší meziroční úrovni. 
 
Hlavní předpoklady, ze kterých vychází podmíněná prognóza čisté inflace na  rok 2000: 
 
1. Kurz koruny  (vůči euru)                         36,5 Kč/euro                     meziročně  mírné   
                                                                                                               zpevnění o cca 1 % 
2. Meziroční vývoj reálných příjmů             0,0 %  
 
 
3. Meziroční růst reálných tržeb                   1,0 % 
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4. Meziroční růst dovozních cen                   3,1 % 
 
Predikce čisté inflace signalizuje mírné podstřelení inflačního cíle resp. jeho splnění při 
dolním okraji stanoveného intervalu. 
 
 
2. Prognózy ČNB a jejich změny oproti 12. a 10. (velké) SZ 
 
             Aktuální predikce       12. SZ                10.SZ 
 
Čistá inflace (12/2000)                                      2,5 – 4,1 %          2,4 – 3,9 %         1,9 – 3,6 % 
CPI (12/2000)                                                    3,3 – 4,4 %          3,8 – 4,9 %         3,4 – 4,7 % 
HDP (1999)                                                    -1,4 až +0,6 %    -1,4 až + 0,6 %    -1,4 až +0,6 % 
HDP (2000)                                                       0,1 – 2,1 %          0,1 – 2,1 %     -0,3 až + 1,7 %    
Nezaměstnanost (12/2000)                              10,5 – 11,5 %     10,5 – 11,5 %      10,5 – 11,5 % 
Průměrná nominální mzda (1999)                         8,1 %                   8,1 %                   8,0 % 
Průměrná nominální mzda (2000)                    3,0 – 4,6 %          3,0 – 5,0 %           3,0 – 5,0 % 
Průměrná reálná mzda (1999)                                5,9 %                   5,9 %                  5,8 % 
Průměrná reálná mzda (2000)                       - 1,0 až + 1,0 %   -1,3 až + 1,3 %   -1,3 až + 1,6 %                     
Běžné příjmy domácností reálné (1999)                 0,2 %*                2,9 %                  3,4 %    
Běžné příjmy domácností reálné (2000)                 0,0 %*                1,4 %                  1,8 % 
M2  (1999)                                                              6 - 7 %          7,5 – 9,5 %           7,5 – 9,5 % 
M2 (2000)                                                            7,5 – 10,5 %   9,0 – 13,0 %       11,0 – 14,0 % 
BÚ / HDP v b.c. (1999)                                     cca –1,5  %      -1,5 až –1,0 %    -2,0 až – 1,0 
%            
BÚ / HDP v b.c. (2000)                                  - 2,7 až – 1,7 % 
 
Mírné zvýšení prognózy čisté inflace na rok 2000 bylo způsobeno změnou referenčního 
scénáře kurzu mezi 10. a 11. SZ na 36,5 Kč/euro. Zvýšení horní hranice o 0,2 procentního 
bodu v lednu 2000 proti prosinci 1999 bylo důsledkem promítnutí očekávání, že snížení sazeb 
DPH u veřejného stravování a ubytování k 1.4. 2000 nepovede k odpovídajícímu snížení cen, 
což se projeví ve zvýšení čisté inflace. Zároveň se promítnutím změn DPH ve veřejném 
stravování a ubytování promítlo do snížení prognózy CPI na rok 2000. Snížení horní hranice 
predikovaného intervalu růstu průměrné nominální mzdy v roce 2000 je důsledkem zúžení 
intervalu růstu průměrné nominální mzdy v nepodnikatelské sféře na základě upřesnění údajů 
ministerstvem financí. Pokles tempa růstu peněžní zásoby v prosinci 1999 oproti našim 
predikcím byl pravděpodobně způsoben splacením krátkodobých korunových úvěrů 
nerezidentům v devizách a poklesem domácí úvěrové emise o cca 20 mld. korun. Hlavním 
důvodem snížení prognózy M2 na rok 2000 je změna předpokladu o měnových implikacích 
přílivu kapitálu (značný podíl státu na přílivu přímých investic, přičemž se nyní 
nepředpokládá výraznější využití příjmů z privatizace státem v roce 2000 ve srovnání s rokem 
1999). 
 
 
 
 
  
   
 
* změna metodiky způsobená přechodem na systém národních účtů (věcně beze změny) 
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II. Faktory inflace 
 
1. Měnový vývoj 
 
1.1. Peníze a úvěry 
 
 
Aktuální vývoj peněžních agregátů M2 a M1 
 
Podle konečných údajů za listopad 1999 činil v tomto měsíci meziroční přírůstek peněžního 
agregátu M2 9,3 %, což je o 0,4 procentního bodu méně než podle předběžných údajů 
uvedených v situační zprávě č. 12 a o 0,6 procentního bodu méně než činila definitivní 
skutečnost v říjnu. Meziroční přírůstek peněžního agregátu L byl v listopadu 1999 shodný 
s přírůstkem peněžní zásoby, tj. 9,3 %. Odlišný vývoj od obou uvedených peněžních agregátů 
naopak pokračoval u peněžního agregátu M1, který rostl značně rychleji s meziročním 
přírůstkem 17,8 %. Základem růstu peněžních agregátů v listopadu 1999 byl především příliv 
zahraničního kapitálu spojený s přímými investicemi. Tlumící vliv na vývoj peněžních 
agregátů měl především pokles úvěrové emise. 
 
V prosinci 1999 pokračoval u obou peněžních agregátů pokles meziročních přírůstků, který 
začal v listopadu. U peněžního agregátu M2 se v prosinci 1999 meziroční přírůstek snížil  
z 9,3 % na cca 6 až 7 %, u peněžního agregátu L z 9,3 % na cca 6,5 až 7,5 %. Údaje za 
prosinec 1999 jsou předběžné, přičemž jako v každém roce i v r. 1999 jsou předběžné údaje 
za prosinec zatíženy zvýšenou mírou nejistoty. Proto jsou meziroční přírůstky peněžních 
agregátů v prosinci 1999 zatím předkládány v intervalovém vyjádření. 
 
 
Vývoj peněžních agregátů M2 a L 
(údaje za 12/99 jsou odhady) 
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Očekávané meziroční přírůstky peněžních agregátů v prosinci 1999 jsou o cca 2 až 3 
procentní body nižší než jejich dříve odhadovaná výše. Důvody lze pravděpodobně spatřovat 
v dočasném zastavení přílivu zahraničního kapitálu, který byl financován korunovými úvěry 
poskytnutými nerezidentům. U těchto úvěrů byl v prosinci zaznamenán dokonce pokles ve 
výši 10 mld. Kč. Tento vývoj mohl mj. podpořit apreciaci devizového kurzu v závěru 
minulého roku. Nižší meziroční přírůstek peněžní zásoby mohl být dále ovlivněn poklesem 
domácí úvěrové emise o cca 20 mld. Kč (zatím nelze vyhodnotit, do jaké míry je tento pokles 
ovlivněn odpisy úvěrů, případně speciálními operacemi u obchodních bank na vylepšení 
bonity úvěrového portfolia).  
 
Na základě předběžných údajů o korunových vkladech z dekádních bilancí bank  
a operativního telefonického zjišťování ve vybraných šesti bankách došlo v prosinci 1999 
k výrazné změně ve struktuře peněžního agregátu M2. Změny se týkaly především přesunu 
korunových vkladů do depozitních směnek. Dle předběžných údajů korunové vklady poklesly 
za celou bankovní soustavu o cca 60 mld. Kč. Tento pokles nezahrnuje zatím připsané úroky 
na vklady u České spořitelny (cca 10 mld. Kč). Operativním zjištěním  
u vybraných bank bylo identifikováno přibližně 50 mld. Kč přesunu korunových vkladů do 
depozitních směnek. Lze se domnívat, že v rámci celé bankovní soustavy přesun peněz do 
depozitních směnek plně kompenzoval pokles vkladů. Důvodem přesunu je skutečnost, že 
výnosy depozitních směnek se nezahrnují do objemu vkladů, ze kterých jsou banky povinné 
provádět odvody do fondu pojištění vkladů. Obdobně tomu bylo i v prosinci 1998, kdy část 
korunových vkladů byla převedena do depozitních směnek - v kategorii depozitních směnek  
a vkladových certifikátů byl pak zaznamenán jejich meziměsíční nárůst v rozsahu 21 mld. Kč 
(max. meziměsíční přírůstek v předešlých měsících roku 1998 přitom nebyl vyšší než 4,1 mld. 
Kč). Tento přesun byl dočasný, neboť dle operativních údajů o stavech vkladů bank k 11. 1. 
2000 došlo k opětovnému nárůstu vkladů o cca 55 mld. Kč.  
 
Z celkového nárůstu oběživa emitovaného ČNB ve výši cca 13 mld. Kč v prosinci r. 1999 
došlo k přírůstku hotovostních peněz u podniků a domácností ve výši cca 5 mld. Kč, přičemž 
zbytek se vztahoval k nárůstu hotovostí na pokladnách bank (dle dekádních bilancí bank). 
Celková emise oběživa byla v prosinci vyšší cca o 10 mld. Kč než by bylo obvyklé, přičemž 
v prvních lednových dnech se oběživo emitované ČNB o tuto výši opětovně snížilo. Lze tak 
konstatovat, že dodatečná poptávka bank, domácností a podniků po oběživu dosáhla v ČR 
v souvislosti s Y2K max. 10 mld. Kč, přičemž nebyla koncentrována do posledních dnů 
prosince 1999.  
 
Vývoj peněžní zásoby v r. 1999 se ve srovnání s r. 1998 i nadále jeví jako vyšší v nominálním 
i reálném vyjádření. Průměrný přírůstek peněžního agregátu M2 vzrostl v r. 1999 oproti  
r. 1998 v nominálním vyjádření ze 6,6 % na 9,1 % a v reálném vyjádření z –3,7  % na 6,6 %.  
V případě peněžního agregátu L se průměrný nominální přírůstek v r. 1999 zvýšil z 8,3 % na 
9,1 % a reálný z –2,2 % na 6,6 %. Průměrné přírůstky za 12 měsíců se v r. 1999 u obou 
peněžních agregátů v nominálním i reálném vyjádření vyrovnaly, což vyjadřuje jejich 
dlouhodobě shodný vývojový trend. 
 
Tempo růstu peněžní zásoby si i nadále udržuje předstih před tempem růstu nominálního 
HDP.  
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Vývoj mezery mezi nominální dynamikou peněžní zásoby  a HDP 
 
                                                     IV/1998     I/99     II/99    III/99     IV/99x/     IV/2000x/ 

 
Mezera nominální M2 – HDP         -1,5          9,2        6,1      7,3          4,2 - 5,2   5,1 – 8,1 
Nominální M2                                   5,2          9,9        9,2      8,1         6 -7          7,5 – 10,5 
Nominální HDP                                 6,7          0,7       3,1      0,8         1,8            2,4 
 
x/ M2 = odhad odboru 412, HDP = odhad odboru 413 
 
Vývoj M2 i HDP potvrzuje očekávání ze situačních zpráv č. 7 a 10, že vyšší přírůstky peněžní 
zásoby mohou podpořit oživení ekonomiky. Současně však poměrně rozsáhlá mezera mezi 
vývojem M2 a HDP odkrývá určitý prostor pro rychlejší růst inflace.  
 
Aktuální vývoj peněžního agregátu M1 
 
Mírný pokles meziročního přírůstku peněžního agregátu M1 v listopadu 1999 se neodrazil 
v poklesu absolutního přírůstku úzkých peněz. Objem těchto peněz se naopak od října do 
konce listopadu 1999 zvýšil ze 471,9 na 483,3 mld. Kč, přičemž nad celoročním průměrem 
byly jak listopadový přírůstek oběživa (4,6 mld. Kč), tak i přírůstek netermínovaných vkladů 
(6,8 mld. Kč). Rychlejší růst peněžního agregátu M1 než ostatních peněžních agregátů souvisí 
především s poklesem úrokových sazeb, který pro investory snižuje jak atraktivitu 
netermínovaných vkladů, tak i krátkodobých cenných papírů obsažených v peněžním 
agregátu L. 
 
Údaje o vývoji peněžního agregátu Ml za prosinec 1999 nejsou k dispozici. Lze však 
předpokládat, že tempo růstu peněžního agregátu Ml bude i nadále výrazně předstihovat 
tempo růstu peněžní zásoby, neboť podmínky stimulující rychlejší růst likvidních peněz 
v uplynulých měsících (nízká hladina nominálních úrokových sazeb na termínované vklady, 
Y2K aj.) se v prosinci nezměnily. 
 
Vývoj peněžních agregátů M1 a M2 
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Sektorová struktura peněžní zásoby 
 
Trend k rychlejšímu růstu peněžní zásoby u podniků projevující se od září 1999 pokračoval  
i v listopadu. Zatímco listopadový meziroční přírůstek M2 u podniků činil 14,3 %,  
u domácností to bylo pouze 6,6 %. V případě sektoru podniků bylo dosaženo nejvyššího 
přírůstku v posledních třech letech, v případě sektorů domácností naopak nejnižšího. Růst 
peněžní zásoby u podniků byl v listopadu 1999 dán především vzestupem objemu 
netermínovaných vkladů (o 7,5 mld. Kč). U domácností se v listopadu 1999 projevovala 
stagnace netermínovaných vkladů a mírný pokles termínovaných korunových vkladů  
(o 5,5 mld. Kč). 
 
 
Sektorová struktura peněžního agregátu M2 
(údaje za 12/99 nejsou k dispozici) 
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Příčinou nepříznivého vývoje v oblasti korunových vkladů domácností je pokles jejich 
disponibilního důchodu spojený s poklesem míry úspor (z 11,89 % ve třetím čtvrtletí 1997 na 
6,93 % ve třetím čtvrtletí 1999) a přesun části vkladů do investičních a podílových fondů. 
Nepříznivé tendence ve vývoji vkladů domácností se nevyhnuly ani poměrně stabilně se 
rozvíjející oblasti vkladů u stavebních spořitelen. Zatímco v r. 1998 se objem vkladů ve 
stavebních spořitelnách za 11 měsíců zvýšil o 18 mld. Kč, v r. 1999 to bylo ve stejném období 
pouze o 4 mld. Kč. 
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Vývoj korunových vkladů domácností 
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Predikce peněžního agregátu M2 na rok 2000 
 
Predikce vývoje peněžního agregátu M2 pro rok 2000 vychází z expertního odhadu, 
modelového propočtu a odhadu poptávky po penězích na základě kvantitativní rovnice 
směny.  
 
Expertní odhad kvantifikuje faktory tvorby peněžní nabídky a jejich dopad na peněžní agregát 
M2. Rozhodující vliv na tvorbu peněžní nabídky bude mít v roce 2000 příliv zahraničního 
nedluhového kapitálu. Míra tohoto vlivu bude záviset na výši očekávaného objemu a jeho 
užití a na intervenčních a sterilizačních operacích  ČNB. Případné tlaky na posilování koruny 
z titulu přílivu kapitálu budou v  kratším časovém horizontu ovlivňovat celkovou poptávku 
v ekonomice a tím i poptávku po penězích.   
 
Celkový čistý příliv zahraničního kapitálu lze očekávat dle platební bilance ve výši  
241,5 mld. Kč (běžný účet –45 mld. Kč, netto přímé investice 250 mld. Kč – z toho vláda  
190 mld. Kč a podniky 60 mld. Kč, úvěry čerpané podniky v zahraničí 40 mld. Kč a splátka 
vládního sektoru –3,5 mld. Kč). Pokud jde o přímé investice poskytnuté vládnímu sektoru 
v rámci doprivatizace státního majetku, existují dva odhady MF pro rok 2000. První z nich1  
předpokládá, že příjem v této oblasti může dosáhnout až cca 190 mld. Kč, což je v souladu 
s výše uvedeným odhadem platební bilance ČNB. Podle druhého zdroje (návrh státního 
rozpočtu) se však počítá s faktickým použitím příjmů z privatizace za celý veřejný sektor 
pouze ve výši cca 60 mld. Kč, přičemž pouze 20 mld. Kč by bylo doprovázeno měnovými 
dopady.  
 
Rozdíl obou výše uvedených odhadů přímých vládních investic je ve výši 130 mld. Kč. Při 
posouzení měnových implikací příjmů vládního sektoru nad rámec uvažovaný ve vývoji 
veřejných financí se vychází z předpokladu, že výše uvedené prostředky (130 mld. Kč) lze 
použít pouze částečně (cca 10 mld. Kč). U zbytku se předpokládá jejich sterilizace na 
zvláštním účtu u ČNB. Znamená to, že z titulu vládních přímých investic by pouze cca  
30 mld. Kč bylo doprovázeno měnovými dopady. 
 
 

                                                           
1 Materiál MF ČR „Postup privatizace státních podílů v podnicích s výraznou účastí státu“. 
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Z výše uvedených důvodů se v predikci peněžní nabídky uvažuje s přímými investicemi 
vládního sektoru ve výši cca 60 mld. Kč, to znamená, že výše uvedený čistý příliv 
zahraničního kapitálu dle platební bilance by se snížil na 111,5 mld. Kč (241,5 – 130). 
Z tohoto čistého přílivu by cca 81,5 mld. Kč bylo doprovázeno měnovými a poptávkovými 
implikacemi (z toho 30 mld. Kč vláda). 
 
Peněžní nabídka bude vedle přílivu peněz ze zahraničí ovlivněna i domácí tvorbou peněz 
v podobě úvěrové emise a deficitního hospodaření veřejných rozpočtů. Předpokládáme, že 
očekávané zvýšení celkové poptávky v ekonomice bude vytvářet tlaky na růst úvěrové emise 
(cca o 40 mld. Kč, přičemž meziroční dynamika úvěrů 3,9 % zohledňuje dynamiku 
nominálního HDP 3,7 %). Zadluženost vládního sektoru s následnými měnovými dopady 
dosáhne cca 20 mld. Kč. 
 
Na základě výše uvedených očekávaných toků peněz v platební bilanci, veřejných financích  
a v domácí úvěrové emisi lze očekávat meziroční přírůstek peněžního agregátu M2 v roce 
2000 ve výši 10,4 %. 
 
Modelová predikce peněžního agregátu M2 pro rok 2000 vychází z minulého vývoje časové 
řady. Byla použita metoda Box–Jenkinsovy metodologie a metoda exponenciálního 
vyrovnání. Podle první metody by meziroční přírůstek M2 dosáhl cca 8 % a podle 
exponenciálního vyrovnání 8,5 % (predikce je provedena od ledna 2000, přičemž pro prosinec 
je využit předběžný údaj). Metoda exponenciálního vyrovnání je méně zatížena slábnoucí 
povahou přírůstků v minulosti, a proto ji  pro predikci M2 upřednostňujeme. 
 
Predikce M2 na základě odhadu poptávky po penězích dle kvantitativní rovnice směny  
vychází z předpokladu očekávaného vývoje reálného HDP 4Q/4Q (1,6 %), CPI (3,9 %)  
a rychlosti obratu peněz (zpomalení 2 %). Rychlost obratu peněz bude vlivem zvýšené 
peněžní nabídky ze zahraničí  i nadále klesat, avšak toto zpomalení bude pomalejší než v roce 
1999, a to vlivem celkového očekávaného oživení poptávky v ekonomice (r. 1999 zpomalení 
4,6 %). Výše uvedené předpoklady představují celkové očekávané zvýšení peněžní poptávky 
o 7,7 %. Peněžní poptávka bude spojena především s důchodovým, resp. transakčním 
motivem držby peněz. Předpokládá se růst investičních aktiv podniků. 
 
Všechny tři výše uvedené metody jsou považovány za relevantní pro predikci vývoje M2  
a tudíž z hlediska vývoje M2 v roce 2000 se očekává přírůstek peněžní zásoby v intervalu  
7,5 – 10,5 %. Šíře intervalu je určena především s ohledem na nejistoty ohledně výše  
a následných měnových implikací přílivu kapitálu v letošním roce.  
 
Výše uvedený interval (resp. jeho horní i spodní hranice) pro meziroční přírůstek M2  
v r. 2000 je ve srovnání s dříve predikovaným přírůstkem M2 v roce 2000 o 1,5 – 2,0 
procentní body nižší. Hlavním důvodem je změna předpokladu o měnových implikacích 
přílivu zahraničního nedluhového kapitálu z titulu privatizace státních podílů v podnicích 
s významnou účastí státu. Vzhledem k tomu, že v  říjnu minulého roku byla známa pouze 
rámcová představa o výši a užití tohoto přílivu,  předpokládalo se, že značná část tohoto 
přílivu bude působit na peněžní zásobu. V současnosti jsou k dispozici informace z návrhu 
státního rozpočtu, ze kterých vyplývá, že za celý vládní sektor se nepředpokládá výrazně 
vyšší užití příjmů z privatizace oproti roku 1999. Pokud by stát inkasoval příjmy z privatizace 
státního   majetku   nad   rámec   uvažovaný    ve   vývoji   veřejných   rozpočtů,   vycházíme  
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z předpokladu, že tyto prostředky budou uloženy na zvláštním účtu u ČNB, příp. použity 
k operacím, které nemají přímý dopad na ekonomický vývoj (např. odpisy ztrát 
v transformačních institucích). Změna predikce M2 na rok 2000 tak dokládá stěžejní význam 
přílivu kapitálu ze zahraničí pro vývoj množství peněz v české ekonomice.  
 
 
Úvěrová emise bank 
 
Vývoj úvěrové emise v prosinci je charakterizován poklesem absolutního stavu úvěrů o cca 
20 mld. Kč. Vzhledem k tomu, že se jedná pouze o předběžné údaje bank, je velmi obtížné 
určit, zda došlo k dalšímu poklesu úvěrové emise či nikoliv. Lze předpokládat, že některé 
banky v závěru roku provedly odpisy úvěrů a specifické operace, sloužící k vylepšení bonity 
úvěrového portfólia. Tyto operace mají vliv na celkovou výši úvěrů, neovlivňují však výši 
M2. Např. IPB v prosinci 1999 vyvedla cca 14 mld. Kč úvěrů za spřízněnými tuzemskými 
firmami, tato operace by však vzhledem k nahrazení klasifikovaných úvěrů novou 
pohledávkou za tuzemskými podniky neměla ovlivnit celkový stav úvěrové emise.  
 
Podrobnější posouzení vývoje úvěrové emise v prosinci 1999 bude možné až po získání 
definitivních údajů z bankovní statistiky (druhá polovina února). Vyjdeme-li však 
z předpokladu, že pokles úvěrů byl ovlivněn pouze odpisy úvěrů (max. 5 mld. Kč – obdoba 
minulých let), pak by v prosinci pokračoval pokles úvěrové emise. 
 
Vývoj meziměsíčních přírůstků korunových a devizových úvěrů 
(údaje za 12/99 jsou předběžné) 
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Na základě analýzy vývoje úvěrové emise do listopadu 1999  lze konstatovat, že po mírném 
oživení úvěrové emise v červenci a srpnu došlo v následujících měsících k jejímu 
opětovnému propadu. V meziročním vyjádření dosáhl pokles celkové úvěrové emise na 
základě tzv. očištěných údajů 4,2 %2.  
 
Vývoj přírůstků sezónně  očištěných celkových úvěrů (v %) 
(údaje za 12/99 jsou předběžné) 
 

 1 měsíc  3 měsíce  6 měsíců rok

 červenec 99 -0.2 -0.3 -1.7 -1.6

 srpen 99 0.6 0.4 -0.8 -2.5

 září 99 0.2 0.6 0.3 -2.9

 říjen 99 -0.3 0.4 0.1 -3.5

 listopad 99 -1.2 -1.4 -1.0 -4.2

 prosinec 99 -1.4 -2.9 -2.3 -2.9

Přírůstek úvěrů za poslední

Zcela odlišný pohled však poskytuje analýza úvěrů dle jednotlivých skupin bank. Jak již bylo 
uvedeno v analýze „Vývoj úvěrové emise v ČR“, zpracované v závěru minulého roku, pokles 
úvěrové emise je ovlivňován především KB a ČS. V říjnu a listopadu je rovněž zřejmý 
příspěvek IPB k poklesu úvěrové emise, u této banky však dlouhodobě převažují kladné 
přírůstky. Z tohoto důvodu vývoji úvěrové emise u IPB zatím nepřikládáme větší význam. 
 
Skupina zahraničních bank až do června 1999 vykazovala snižování přírůstků úvěrů. 
Meziroční přírůstek tzv. očištěných úvěrů dosáhl v tomto měsíci 3,6 %. Od července 1999 
dochází pravidelně k nárůstu meziročních přírůstků, který v listopadu činil již 10,5 %. U této 
skupiny bank je zřejmé, že dochází k reakci na změnu měnové politiky v druhé polovině roku 
1998 a v průběhu roku 1999. Vliv nové hladiny úrokových sazeb se u této skupiny bank 
projevuje nejen ve vývoji úvěrové emise, ale rovněž v měnové struktuře úvěrů. Jsou 
poskytovány především korunové úvěry, meziroční přírůstek úvěrů v cizí měně v listopadu 
dokonce poklesl. Vzhledem k výši úrokových sazeb a kurzovému riziku přechází úvěrování 
podniků do tuzemské měny. 
 
Vývoj úvěrové emise u skupiny zahraničních bank při pokračování dosavadního vývoje lze 
označit za zcela v souladu se zaměřením měnové politiky ČNB. Při omezené nabídce 
bonitních projektů z podnikové sféry tak zahraniční banky prokazují větší 
konkurenceschopnost vůči zbývajícím částem bankovního sektoru. Vzhledem k přetrvávající 
nepříznivé celkové situaci podnikového sektoru však úvěrová aktivita zahraničních bank 
nemůže zatím kompenzovat celkový propad úvěrů. S postupujícím ekonomickým oživením  
a tím i celkově příznivějším ekonomickým vyhlídkám jednotlivých podniků by se však tato 
situace již v letošním roce mohla postupně změnit (viz úvaha o vývoji úvěrové emise v rámci 
expertního odhadu M2). 
 
 

                                                           
2 Tento pokles je ovlivněn „vyváděním“ úvěrů na nerezidentní subjekty v částce cca 40 mld. Kč (IPB 35 mld. 
Kč, KB 5 mld. Kč) v závěru roku 1998 a v průběhu roku 1999. Po zohlednění tohoto vlivu by úvěrová emise 
i nadále dosahovala pokles, ale pouze ve výši cca 1 %. 
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V souvislosti s celkovým propadem úvěrové emise vzniká otázka, zda podniky „chybějící“ 
úvěrové zdroje nekompenzují nárůstem zdrojů jiných. Z tohoto důvodu jsme provedli 
posouzení celkových zdrojů podnikové sféry, v rozdělení na vlastní jmění (základní jmění, 
rezervní fondy a rezervy, nerozdělený zisk) a cizí kapitál (bankovní úvěry – tuzemské  
a zahraniční, emitované dluhopisy, rezervy, závazky podniků a závazky po lhůtě splatnosti). 
Při posouzení jsme vycházeli především ze statistiky MPO ČR3, bankovní statistiky ČNB  
a platební bilance (souhrnná statistika za celý podnikový sektor je k dispozici pouze do roku 
1997). 
 
Z údajů MPO o struktuře pasiv vyplývá, že podíl vlastního jmění na celkových pasivech 
postupně klesal z 49,2 % v roce 1996 na 42,8 % v červnu 1999. Pokles vlastního jmění 
souvisí s nepříznivými hospodářskými výsledky většiny podniků. V současné době nelze 
rovněž očekávat, že by podniky ve zvýšené míře využívaly primárních emisí akcií 
k navyšování základního jmění, přestože BCPP vytvořila podmínky pro „nový trh“ s cílem 
zatraktivnit podmínky pro získávání finančních zdrojů na kapitálovém trhu pro podniky 
s perspektivními podnikatelskými záměry a s krátkou historií. Pokles podílu vlastního jmění 
na celkových zdrojích podniků byl doprovázen v období od konce roku 1996 do poloviny 
roku 1999 stagnací jeho absolutního objemu. Proti poklesu absolutní výše vlastního jmění 
podniků působily především přímé zahraniční investice. 
 

stav k  vlastní 
jmění cizí zdroje ostatní 

pasiva
 31.12 .96 49.2% 48.5% 2.3%
 31.12 .97 45.6% 51.9% 2.6%
 30.6 .98 43.7% 53.1% 3.2%
 30.6 .99 42.8% 54.0% 3.3%

Struktura pasiv podniků

 
 
Podíl cizích zdrojů podnikového sektoru na celkových pasivech tvořil v roce 1996 48,5 %  
a postupně vzrostl na 54 % v červnu 1999. Tento vývoj byl doprovázen především nárůstem 
krátkodobých a dlouhodobých závazků podniků (tj. mezipodniková zadluženost, závazky vůči 
státu, nevyplacené mzdy atd.), při poklesu bankovních úvěrů a neměnné výši zdrojů 
z kapitálového trhu (4 %). Pokles bankovních úvěrů zatím nekompenzuje nárůst výpůjček 
podniků ze zahraničí (dle údajů platební bilance). Podíl ostatních pasiv je neměnný, dosahuje 
cca 3 %. Součástí krátkodobých a dlouhodobých závazků podniků jsou však rovněž 
prostředky poskytnuté zahraničním vlastníkem. Je tak možné formulovat hypotézu, že pokles 
úvěrové emise může být u podniků vlastněných finančně silnými zahraničními subjekty 
kompenzován financováním přes tyto subjekty (např. dle statistického šetření odboru 
statistiky vzrostl pouze v roce 1998 oproti roku 1997 objem výpůjček tuzemských podniků od 
mateřských zahraničních firem o cca 30 mld. Kč, což představuje přibližně 3 % celkové 
úvěrové emise bank).  
 
 
 
 
                                                           
3 Údaje jsou za hospodářské organizace se 100 a více zaměstnanci v odvětví: dobývání nerostných surovin, 
zpracovatelský průmysl, elektřina, plyn, voda, stavebnictví, opravy mot. vozidel, pohostinství, ubytování, 
služby. 
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stav k úvěry 

krátkodobé 
a 

dlouhodobé 
závazky

emitované 
dluhopisy rezervy

závazky po 
lhůtě 

splatnosti

 31.12.96 41.4% 39.8% 4.0% 6.0% 8.7%
 31.12.97 38.6% 41.2% 4.1% 6.3% 9.7%
 30.6.98 37.8% 42.5% 3.8% 6.5% 9.4%
 30.6.99 36.7% 41.9% 4.1% 7.0% 10.3%

Struktura cizích zdrojů podniků

 
 
Z hlediska možné substituce úvěrových zdrojů pro podnikový sektor od tuzemských bank se 
ukazuje na poměrně významnou úlohu přílivu zahraničního kapitálu, kdy samotný kapitálový 
vstup je mnohdy doprovázen úvěrovými vztahy mezi podnikem v ČR a mateřskou firmou 
investora v zahraničí. Tento trend je zřejmý např. z údajů platební bilance – růst ostatního 
kapitálu, který je součástí přímé investice a růst dlouhodobých pasiv ostatního sektoru 
(zejména podniků). 
 
 
 
 
1.2. Úrokové sazby a akciový trh 
 
Úrokové sazby 
 
V prosinci byl vývoj na finančním trhu charakterizován dalším poklesem sazeb, který byl 
ovšem velmi mírný, a to jak na peněžním trhu, tak i na kapitálovém trhu. ČNB již k dalším 
úpravám základních sazeb nepřistoupila a tento krok ani nebyl očekáván ze strany subjektů 
finančního trhu. Až na počátku ledna se mírně zvýšily sazby s delší splatností v reakci na 
zveřejněnou inflaci. Minimální pohyb sazeb na tuzemském mezibankovním trhu depozit se 
odrazil do výše úrokového diferenciálu, který také víceméně stagnoval. Klientské sazby 
(úvěrové i depozitní) také prakticky stagnovaly, ovšem v jejich případě je hodnocen listopad. 
Vzhledem k dříve provedeným změnám repo-sazby a již oznámeným změnám referenčních 
sazeb bank lze během prosince čekat další pokles klientských sazeb. 
 
I přes vyšší hodnoty inflace za měsíce listopad a prosinec neočekávají analytici finančních 
trhů v letošním roce výraznější inflační tlaky. Vzhledem ke zvyšování sazeb v zahraničí, ale  
i růstu cen a ekonomickému oživení je očekáván mírný růst sazeb oproti současné úrovni. Ve 
srovnání s předchozími predikcemi nejsou patrné podstatnější změny očekávání. Začaly se 
však od sebe odlišovat predikce finančního trhu a predikce ČNB. V případě CPI i čisté inflace 
se jedná o rozdíl 0,9 procentních bodů. Pokud jde o úrokové sazby, analytici očekávají jejich 
mírný růst a rovněž zvýšení klíčových sazeb ČNB. V kontextu růstu inflace je očekáváno  
i zvyšování pozitivního sklonu křivek (ve srovnání s předchozí predikcí). Hlavními faktory 
hovořícími pro růst sazeb budou: mírný růst inflačních tlaků, ekonomické oživení, zvyšování 
sazeb ve světě (USA, Eurozóna), rostoucí státní dluh. Potenciálními faktory působícími na 
pokles sazeb může být pomalejší oživování ekonomiky (viz pokračující nárůst 
nezaměstnanosti) a silný kurz koruny. 
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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
 12/99 4.4 4.2 3.1 2.8 6.3 6.8
1/00 4.9 4.0 3.7 2.8 6.3 6.9  

 
 
V průběhu prosince stále pokračoval dlouhodobý klesající trend úrokových sazeb PRIBOR, 
byl však mnohem mírnější. Docházelo k postupnému snižování sazeb u všech splatností. 
Dopady zveřejněných makroekonomických veličin se zde vesměs nepromítly, neboť jejich 
hodnoty nijak nevybočovaly z očekávaného rámce. Rovněž díky absenci očekávání snižování 
sazeb ze strany ČNB nebyl důvod k výraznému poklesu. Celkově se sazby snížily o 0,1 až 0,3 
procentních bodů. Pozitivní sklon křivky se prakticky nezměnil, ta se pouze posunula na nižší 
výnosovou hladinu; průměrný spread 1R – 1T činil stejně jako v listopadu 0,5 procentních 
bodů. Na počátku ledna (po oznámení inflace za prosinec) se sazby na delším konci výnosové 
křivky zvýšily o cca 0,2 procentních bodů, spread 1R – 1T činil k 14. 1. 0,66 procentních 
bodů. Vývoj hladiny sazeb FRA byl obdobný sazbám PRIBOR. Rovněž zde docházelo 
k mírnému poklesu sazeb. Nejnižších hladin dosáhly sazby v polovině měsíce, důvodem byl 
určitý dopad zveřejnění listopadové inflace, který byl pak korigován zveřejněným údajem  
o vývoji HDP. Průměrná hladina sazeb FRA se snížila o 0,1 až 0,2 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 prosinci  
2,8 %, ve vyjádření PPI 2,4 %. Jedná se o nejnižší hodnoty v roce 1999, další pokles lze 
očekávat i v lednu díky růstu cenových indexů. Z pohledu ex-ante dosahovala sazba 1T 
PRIBOR deflovaná CPI 0,9 %, deflovaná PPI 1,8 %.  
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Na trhu krátkodobých dluhopisů se v prosinci konalo 5 primárních aukcí SPP se splatností 
3M, 6M, 9M a 12M. Hrubé výnosy při přetrvávajících převisech poptávky činily 5,4 až  
5,8 %. Průměrná hladina výnosové křivky SPP poklesla téměř u všech splatností, pro 
splatnosti 2M - 12M se pohybovala v pásmu 5,7 - 5,9 %. Křivka má negativní tvar v úseku do 
3M, dlouhý konec je rostoucí. 
 
Výše úrokového diferenciálu se v prosinci prakticky nezměnila, došlo pouze k nepatrnému 
snížení u nejdelších splatností. Nedošlo totiž k žádným úpravám základních sazeb v ČR ani 
v zahraničí. Až 13. 1. Bank of England zvýšila svou základní sazbu o 0,25 procentního bodu 
na 5,75 %. Úrokový diferenciál PRIBID/CZK – LIBOR/EUR na konci prosince činil 1,7 až 
2,0 procentního bodu podle jednotlivých splatností. Hodnoty úrokového diferenciálu 
PRIBID/CZK – LIBOR/USD se nadále pohybovaly v záporných hodnotách (-0,7 až -0,9 
procentního bodu).  
 
Také na trhu sazeb IRS dlouhodobý trend poklesu pokračoval, avšak jen velmi mírným 
tempem. Sazby všech splatností poklesly v podstatě rovnoměrně o 0,2 procentního bodu.  
K dosažení nových historických minim došlo v polovině měsíce po uveřejnění údajů o inflaci, 
po publikování údajů o HDP následovalo mírné zvýšení. Sklon křivky se tak v podstatě 
nezměnil, zůstal zachován její parabolický tvar s vrcholem ve splatnosti 6R. Průměrný spread 
5R - 1R činil v prosinci +1,34 procentního bodu, spread 10R - 1R +1,35 procentního bodu.  
Na začátku ledna se dlouhodobé sazby také zvýšily. 
 
Vývoj dlouhodobých sazeb
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Trh dluhopisů se vyznačoval klidnou atmosférou a nízkým objemem obchodů. Zveřejnění 
údajů o HDP za třetí čtvrtletí ani údaje o maloobchodních tržbách neměly podstatnější vliv na 
ceny dluhopisů, pouze oznámení deficitu obchodní bilance za listopad se projevilo mírným 
růstem úrokových sazeb. Na primárním trhu se konala pouze jediná emise již dříve 
avizovaného dvacetiletého dluhopisu ING Bank s objemem 2 mld. Kč. V závěru roku 
uveřejnilo Ministerstvo financí emisní plány SPP a střednědobých a dlouhodobých státních 
dluhopisů. Státní dluhopisy budou emitovány v každém měsíci ve stejném objemu 4 mld. Kč. 
Tyto emise se ale budou po několika měsících "znovuotvírat" (k původnímu objemu se vydají 
další dluhopisy se stejnými emisními podmínkami), tak jak to je např. běžné v Maďarsku. 
Výsledkem bude větší likvidita daného cenného papíru a tím i jeho větší atraktivita pro  
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investory. Doby splatností: 3, 5, 7 a 10 let se budou po pořadí střídat. Uvedením 7 a 10letých 
dluhopisů dojde zároveň k prodloužení stávající výnosové křivky a k zvětšení její vypovídací 
schopnosti. Pro investory je důležitá změna ve výši srážkové daně, která nabyla účinnosti   
1. 1. 2000 (z 25 % na 15 %). 
 
Klientské sazby se během listopadu prakticky nezměnily, týká se to úvěrových i depozitních 
sazeb. V prosincových sazbách se však již pravděpodobně promítne reakce na pokles sazeb na 
peněžním trhu. Svědčí o tom i úpravy referenčních sazeb nejvýznamnějších bank po 
posledním snížení repo-sazby. Sazby z nových úvěrů v listopadu činily 7,7 %, úrokové sazby 
z termínovaných vkladů 4,8 %. Reálné úrokové sazby se opět mírně snížily, tentokrát však 
vlivem nárůstu cenových indexů. Úrokové sazby z nově poskytovaných úvěrů ve vyjádření 
CPI (ex-post přístup) dosáhly v listopadu 5,7 %, ve vyjádření PPI 5,2 %. Z pohledu ex-ante 
činily reálné sazby z nových úvěrů 3,6 % ve vyjádření CPI, 4,1 % ve vyjádření PPI.  

 
Vývoj referenčních sazeb u vybraných bank v %

Banka Název  sazby 1999 2000
1.1. 1.10. 1.11. 1.12. 1.1.

Česká spořitelna Základní sazba 11.20 9.40 9.40 9.40 9.40
ČSOB Prime rate 10.50 8.15 8.15 8.15 8.00
IPB Referenční sazba *) 15.50 13.90 8.30 8.30 7.90
Komerční banka Referenční sazba 10.60 8.40 8.20 8.20 8.00

*) IPB přešla na jiný způsob stanovení úrokových sazeb, bazická sazba byla nahrazena referenční sazbou (od 1.11.1999).  
 

Akciový trh 

 
Obchodní aktivita na akciovém trhu byla v prosinci poměrně nízká, zatímco vyspělé světové 
trhy dosahovaly rekordních hodnot. Měřeno hlavním indexem burzy PX 50 posílil akciový trh 
v meziměsíčním srovnání o 2,51 procentního bodu a uzavřel na hodnotě 489,7 bodů. Dění na 
trhu ovlivňovaly zejména informace o pokračující privatizaci významných bank a podniků 
(ČS, KB a Č. Radiokomunikací) a v závěru měsíce i optimistická nálada na světových trzích. 
Mírný růst byl přerušen v třetím prosincovém týdnu, kdy výrazný propad (pokles indexu 
PX 50 až na 456,7 bodů) způsobily hlavně akcie KB (meziměsíčně -32 %) v souvislosti  
s končící lhůtou pro získání práva na přednostní úpis akcií při navyšování základního jmění  
a zveřejněním nečekané osmimiliardové ztráty. Vývoj akcií KB ovlivnil i další bankovní 
tituly: ČS (-3,4 %) a IPB(-3,8 %). Růstovým titulem byly akcie Č. Radiokomunikací 
(+21,5 %), kdy zájem o strategický podíl akcií projevil Deutsche Telekom a v souladu se 
světovým trendem rostly i akcie SPT Telecom (+11,9 %).  
 
Celkově všechny sledované indexy posílily a smazaly tak ztráty z třetího prosincového týdne. 
Index PX-GLOB obsahující všechny akciové tituly posílil v prosinci o 2,4 procentního bodu  
a uzavřel na hodnotě 587,9 bodů. Index PX-D zahrnující nefondové emise obchodované ve 
SPAD vzrostl o 3,6 procentního bodu a uzavřel na hodnotě 1296,7 bodů. Oborové indexy 
odrážely vývoj hlavních akciových titulů. Největší pokles samozřejmě zaznamenal index 
peněžnictví (cca -8 %). Naopak posílil index dopravy a spojů (+13,8 %), kde dominovaly 
akcie telekomunikačních firem. Na počátku ledna akcie poměrně výrazně posilovaly, k 13. 1. 
index PX 50 dosáhl 505,2 bodu. 
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Objem obchodů na BCPP byl v prosinci průměrný a dosáhl 99,6 mld. Kč. Denní průměrný 
objem obchodů činil 4,7 mld. Kč (v listopadu pouze 3,7 mld. Kč). Objem obchodů  
s dluhopisy dosáhl 85,2 mld. Kč (85,6% podíl na celkových obchodech) a objem obchodů  
s akciemi a podílovými listy činil 14,3 mld. Kč.  
 
 
1.3. Veřejné finance 
 
Konečná výše deficitu státního rozpočtu za rok 1999 (včetně dodatkového období) činí  
29,6 mld. Kč, což je dokonce mírně pod úrovní schválenou příslušným zákonem Parlamentu 
ČR (31 mld. Kč). Za základní příčiny tohoto relativně příznivého výsledku lze označit 
pokračující zlepšení inkasa daňových příjmů, doplněné celoročně uplatňovanou regulací 
rozpočtových výdajů ze strany vlády. 
 
 
Vývoj rozpočtových příjmů 
 
Hlavní kategorie příjmů státního rozpočtu4 si udržely svou příznivou dynamiku i ve čtvrtém 
čtvrtletí minulého roku. Inkaso DPH se ve srovnání s rokem 1998 nominálně zvýšilo o 16,2 % 
(reálně po deflování o CPI je tempo růstu 13,8 %). Spotřební daně vykazují ke konci prosince 
meziroční růst 8,4 % (reálně 6,2 %). Na základě mírně zrychleného vývoje inkasa nepřímých 
daní se lze domnívat, že domácí spotřebitelská poptávka minimálně udržela své tempo růstu 
ze třetího čtvrtletí předchozího roku. Pojistného na sociální zabezpečení bylo v loňském roce 
vybráno o 3,3 % více než v roce 1998, reálná dynamika dosahuje 1,2 %. Tato tempa jsou 
důsledkem zvýšené nezaměstnanosti (oproti roku 1998), která tak téměř vytěsnila efekt 
plynoucí z růstu mezd v loňském roce. Inkaso daně z příjmů právnických osob přesáhlo o 1 % 
skutečnost roku 1998 a bylo tak o 3 mld. Kč vyšší, než se předpokládalo. Tento výsledek je 
nutné hodnotit velmi pozitivně, protože od 1. 7. 1999 došlo k úpravě podmínek daňových 
odpisů, což  mělo  negativní  efekt  na inkaso obou přímých daní (DPPO a DPFO). Jde o další  
                                                           
4 Veškeré číselné hodnoty příjmů a výdajů státního rozpočtu za rok 1999 uvedené v kapitole 1.3. jsou zatím 
pouze odhadem, protože v době psaní tohoto textu ještě nebylo k dispozici detailní plnění státního rozpočtu 
včetně dodatkového období. Změny oproti dále uváděným odhadům však budou marginální. Konečná, 
definitivní čísla za rok 1999 budou upřesněna v následující, tj. druhé situační zprávě. 
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potvrzení faktu, že inkaso DPPO prakticky nelze věrohodně predikovat, neboť vazba na vývoj 
reálné ekonomiky je mizivá. Také vývoj inkasa daně z příjmů fyzických osob je možné 
hodnotit relativně uspokojivě, neboť meziroční nominální dynamika dosáhla –3,3 %. Tento 
pokles jde ovšem plně na vrub nízkému inkasu daně z kapitálových výnosů (nominální 
meziroční propad o 13,5 %), který byl primárně způsoben výrazným snížením depozitních 
úrokových sazeb ve srovnání s rokem 1998. Naopak inkaso daně ze závislé činnosti  
a funkčních požitků vzrostlo meziročně o 2,5 %, což v zásadě odpovídá vývoji 
nezaměstnanosti a mezd. Následující graf zachycuje reálná tempa růstu inkasa tří hlavních 
kategorií rozpočtových příjmů, počítaná na bázi tříměsíčních klouzavých průměrů. 
 
 
Meziroční tempo růstu rozpočtových příjmů; 3měsíční klouzavé průměry, deflováno 
CPI 
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Vývoj rozpočtových výdajů 
 
Rozpočtové výdaje se v závěru loňského roku chovaly poměrně umírněně. Spíše než o cílená 
úsporná opatření vlády jde o skutečnost, že oproti roku 1998 bylo omezování výdajů (jak 
běžných, tak i kapitálových) v průběhu minulého roku relativně nižší, odrazem čehož byla  
i skutečnost, že s výjimkou července se rozpočet pohyboval už od dubna v deficitu. V roce 
1998 byl rozpočet celé druhé pololetí v přebytku, až prosinec znamenal skokové zhoršení  
o cca 31,5 mld. Kč. Celá situace byla „snazší“ i proto, že minulý rok byl prvním v historii 
České republiky s oficiálně schváleným deficitním rozpočtem. Běžné výdaje za rok 1999 
meziročně vzrostly o 3,8 % (reálně 1,7 %), jejich podsložka „transfery obyvatelstvu“ však 
vykázala dynamiku zhruba dvojnásobnou (6,9 % nominálně; 4,7 % reálně). I s přihlédnutím 
k výraznému vzestupu dávek na nezaměstnanost se znovu ukazuje, že tuto oblast čekají dříve 
či později nezbytná reformní opatření, a to i ve směru nepříjemných výdajových škrtů. 
Kapitálové výdaje zaznamenaly v prosinci jen mírně zvýšenou dynamiku čerpání. V kumulaci 
za celý rok 1999 došlo k meziročnímu nárůstu o 15 % nominálně (reálně 12,6 %). Po 
balíčkovských restrikcích let 1997 a 1998, které se odehrály do značné míry na úkor 
investičních výdajů, je tento vývoj bezesporu pozitivní, ovšem je nutné si uvědomit, že 
rozpočtové investice v roce 1999 byly pouze o 1,8 % nominálně vyšší než v roce 1996. 
Následující graf zachycuje reálná tempa růstu běžných a kapitálových výdajů. 
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Meziroční tempo růstu rozpočtových výdajů; 3měsíční klouzavé průměry, deflováno 
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Vývoj státního a veřejných rozpočtů v roce 1999 
 
Oproti očekávání z počátku prosince 1999 skončil státní rozpočet s nižším schodkem ve výši 
29,6 mld. Kč. Následující tabulka dokumentuje vývoj očekávání ohledně hospodaření státního 
rozpočtu v průběhu celého roku 1999. 
 
Miliardy Kč Státní rozpočet 

včetně 
rozpočtových 

opatření 

Očekávání z 
 počátku prosince 

1999 

Očekávaná 
skutečnost roku 

1999 včetně odhadu 
dodatkového 

období5

PŘÍJMY CELKEM 581,3 557,3 563,8 
 Daňové příjmy 323,1 325,0 330,2 
 DPH 131,7 137,0 138,7 
 SD 70,2 72,5 73,5 
 DPPO 48,4 48,5 51,6 
 DPFO 40,9 35,9 35,1 
 Pojistné na sociální zabezpečení 226,9 211,8 210,7 
VÝDAJE CELKEM 612,4 597,9 594,2 
 Běžné výdaje 552,4 539,8 536,1 
 Transfery domácnostem 237,8 237,8 237,8 
 Dluhová služba 25,2 18,5 17,0 
 Kapitálové výdaje 60,0 58,1 58,1 
SALDO -31,0 -40,6 -30,4 
 
 
V lednu 1999 schválil Parlament státní rozpočet s deficitem ve výši 31 mld. Kč. V průběhu 
roku pak v souladu s rozpočtovými pravidly byl schválený rozpočet upravován tzv. 
rozpočtovými opatřeními, která ale nesmějí ovlivnit výši salda. Tato opatření byla podrobněji 
popisována v minulých situačních zprávách, jednalo se zejména o řešení následků povodní, 
úhradu restitučních nároků či o kosovskou krizi. Druhý sloupec v tabulce tak zachycuje 
schválený rozpočet včetně všech v průběhu roku přijatých rozpočtových opatření. 
                                                           
5 Údaje z Ministerstva financí, 3. verze státního rozpočtu 2000 schválená vládou ČR dne 3. 1. 2000. Z důvodů 
neexistence přesného pokladního plnění jednotlivých položek rozpočtu v době psaní textu se pracuje s odhady, 
které vedou k mírně vyššímu očekávání deficitu rozpočtu, než činila nakonec skutečnost. 
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Koncem prvního čtvrtletí se ukázalo, že odhad rozpočtových příjmů byl nadhodnocený 
(zejména vlivem optimistických očekávání ohledně HDP a nezaměstnanosti a díky vyšší 
očekávané inflaci), což se projevilo zejména u inkasa pojistného na sociální zabezpečení. 
Úpravy daňových zákonů vedly také k poklesu výběru DPFO. I když docházelo k některým 
úsporám na straně výdajů – zejména z titulu poklesu úrokových sazeb (dluhová služba  
a majetková újma bank) a vládní regulace výdajů, přesto se v dubnu zvýšil odhad schodku  
z 31 na cca 47 mld. Kč. Tyto procesy byly podrobněji popisovány v předchozích SZ. 
 
Ve druhé polovině roku se stále zřetelněji ukazovalo, že inkaso některých daňových příjmů se 
vyvíjí lépe, než se očekávalo v pololetí prvním. Jednalo se zejména o DPH, kde se odrazila 
kombinace faktorů jako oživení domácí poptávky, přesun nákupů od neplátců (malé prodejny) 
k plátcům daně (razantní nástup hypermarketů) a vyloučit nelze ani efektivnější práci 
finančních úřadů. Inkaso spotřebních daní bylo pozitivně ovlivněno zvýšením sazeb od 1. 7. 
1999. Příjemným překvapením byl, navzdory stagnující ekonomice, také průběh inkasa daní 
ze zisku právnických osob. Zejména tyto celkově pozitivní procesy na straně příjmů vedly 
koncem září ke snížení odhadu deficitu na cca 40 mld. Kč, a tento odhad se považoval  
i v první polovině prosince za definitivní a posloužil jako východisko k sestavení 1. verze 
státního rozpočtu na rok 2000. Podrobné důvody a kvantifikaci lze nalézt v předchozích SZ. 
 
Vývoj v závěru roku potvrdil, že pozitivní tendence započaté zhruba od konce prvního 
pololetí pokračovaly v neztenčené míře. Jak je patrné ze čtvrtého sloupce  tabulky, v příjmech 
se konkrétně jednalo o pokračující dynamiku DPH a spotřebních daní, což proti očekávání 
z počátku prosince (3. sloupec) přineslo dodatečně téměř 3 mld. Kč. Také daně z příjmů 
právnických osob dopadly nad očekávání (+3 mld. Kč). Inkaso DPFO a pojistného skončilo 
zhruba v souladu s předpoklady. Na straně výdajů se dále zvyšovala úspora nákladů na 
dluhovou službu. Zajímavou položkou jsou transfery domácnostem. Za agregovanou 
položkou ve zhruba předpokládané výši se skrývá protichůdný pohyb jejích tří hlavních 
komponent: zatímco výdaje na nezaměstnanost a nemocenskou nedosáhly hodnot 
očekávaných ve druhé polovině minulého roku (z důvodu zastavení nárůstu nezaměstnanosti 
pozorovaného od třetího čtvrtletí a nižší míry nemocnosti české populace v minulém roce), 
byly naopak výdaje na důchody zhruba o 2 mld. Kč vyšší než schválené Parlamentem, a to 
zejména v důsledku valorizace nad povinný rámec zákona s platností od srpna 1999. 
 
Celkově lze konstatovat, že vliv cílených úspor vlády na snížení očekávaného deficitu 
v průběhu prosince o cca 10 mld. Kč je minoritní. Z tabulky je patrné, že zhruba dvě třetiny 
(cca 6,5 mld. Kč) tohoto zlepšení jdou na vrub zrychleného inkasa rozpočtových příjmů  
a pouze asi jedna třetina připadá na úspory na straně výdajů. Část dodatečných úspor výdajů 
měla navíc spíše exogenní, na vládě nezávislou povahu, vyvolanou ať už snižováním 
úrokových sazeb, nižší nemocností nebo zastavením nárůstu nezaměstnanosti. 
 
Hospodaření veřejných rozpočtů v roce 1999 skončí nižším schodkem, než činila původní 
očekávání. Předchozí odhady počítaly s deficitem 46,8 mld. Kč (2,5 % HDP), na základě 
nových informací je možné snížit tento odhad na 14,4 mld. Kč (0,8 % HDP). Důvody tohoto 
kroku jsou následující: 
 
1. Ztráta Konsolidační banky za rok 1998 (14,4 mld. Kč) bude profinancována až v roce 

2000. Parlament sice stihl schválit zákon o emisi státních dluhopisů za tímto účelem na 
své prosincové schůzi a prezident zákon prakticky obratem podepsal, ale z technických 
důvodů již nebylo časově možné připravit emisi dluhopisů v loňském roce. Čistě 
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technicky tak ztráta KoB’98 nezhorší saldo veřejných rozpočtů za rok 1999, ale až rok 
letošní. 

 
2. Místní rozpočty vykáží v roce 1999 výrazně vyšší, než plánovaný přebytek (místo  

6,3 mld. Kč cca 19 mld. => zlepšení o 12,7 mld. Kč). Toto zvýšení jde na vrub prodeje 
akcií distribučních společností obcemi, za který obce v loňském roce inkasovaly cca  
26 mld. Kč. Bez této výpomoci by tak souhrnné saldo obecních a okresních rozpočtů 
vykázalo deficit ve výši asi 7 mld. Kč. 

 
3. Státní rozpočet za loňský rok vykáže z výše diskutovaných důvodů nižší deficit (zlepšení 

o cca 10,2 mld. Kč). 
 
4. Naopak odhad přebytku FNM za rok 1999 se snížil z původních 8,9 mld. Kč na 0,2 mld. 

Kč. Tato skutečnost je zejména odrazem koncem prosince 1999 zahájeného úpisu akcií 
KB (1. kolo). Změny odhadů ostatních složek veřejných financí (státní finanční aktiva, 
státní fondy, Pozemkový fond a zdravotní pojišťovny) jsou nevýznamného charakteru. 

 
Předběžný odhad hospodaření soustavy veřejných rozpočtů podle standardů Evropské unie 
(získaný z důvodu neexistence SNA dat po roce 1996 očištěním salda o tzv. čisté půjčky  
a municipální privatizační příjmy) pro rok 1999 skončil deficitem 58,7 mld. Kč (3,2 % HDP), 
čímž Česká republika poprvé ve své historii patrně překročí indikativní Maastrichtské 
kritérium pro tuto oblast. V roce 1998 tento deficit dosáhl 1,4 % HDP. Celkově tak pokračuje 
zhoršující se trend vývoje veřejných rozpočtů a není jisté, jakým směrem se bude ubírat 
fiskální nerovnováha po roce 2000 (viz tzv. růstová a varovná varianta Střednědobého 
fiskálního vývoje z MF ČR). Nelze vyloučit, že v horizontu několika let nastane 
v ekonomickém prostředí situace, na kterou bude muset měnová politika reagovat. 
 

 
Státní a veřejné rozpočty v roce 2000 

 
Do 8. ledna t. r. byla vláda povinna předložit Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR v pořadí 
již třetí verzi návrhu státního rozpočtu na rok 2000. Původní předloha návrhu, kterou vláda 
odevzdala PS v září 1999, byla po jejím projednání v rozpočtovém výboru a všeobecné 
diskusi poslanců v prvním čtení odmítnuta usnesením č. 492 ze dne 20. října 1999. Parlament 
odmítl i druhou verzi vládní rozpočtové předlohy a ve svém usnesení č. 660 ze dne  
8. prosince 1999 formuloval své požadavky a doporučení na změny v návrhu státního 
rozpočtu na rok 2000. 
 
Třetí předloha rozpočtu na rok 2000 byla koncipována jednak s ohledem na zmíněné 
připomínky poslanců, a jednak na aktualizaci výchozích makroekonomických indikátorů  
a zpřesněné výsledky rozpočtového hospodaření za rok 1999. Rozpočtové úpravy nepostihly 
celkové pojetí rozpočtu ani jeho základní strukturu, v menší míře ovlivnily pouze 
kvantitativní proporce. Základní makroekonomická východiska jsou prakticky v souladu 
s predikcemi ČNB. 
 
Proti schodku navrhovanému v první verzi návrhu státního rozpočtu na rok 2000 ve výši  
39,8 mld. Kč (resp. 42 mld. Kč ve druhé verzi) byl schodek rozpočtovaný ve třetí verzi 
návrhu snížen na 35,2 mld. Kč, přičemž tento návrh nezahrnuje poslanecký požadavek, 
týkající se zapracování úhrady předpokládaného schodku Konsolidační banky za rok 1999 do 
běžných výdajů státního rozpočtu 2000 (původně odhad cca 20 mld. Kč, nyní cca 32 mld. 
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Kč). Zahrnutí obtížně predikovatelné výše budoucí ztráty KoB do státního rozpočtu je  
z   ekonomického   hlediska   považováno  za   irelevantní,  neboť  rozhodujícím  používaným  
kritériem (i mezinárodním) pro posuzování rozpočtových výsledků jsou veřejné rozpočty jako 
celek. Pozitivní posun směrem k nižší hladině rozpočtového deficitu je výslednicí mírně 
vyšších odhadů daňových příjmů (zlepšení odhadu HDP) na straně jedné a snížení některých 
(zejména mandatorních) výdajů na straně druhé (snížení odhadu míry nezaměstnanosti). 
Vláda i v této předloze předpokládá zapojení finančních prostředků z Fondu národního 
majetku, a to ve výši 6,1 mld. Kč (zbytek příjmu vlády z prodeje majetkového podílu  
v ČSOB). Vláda vyhověla většině požadavků Poslanecké sněmovny k první i druhé 
rozpočtové předloze v takovém rozsahu, aby nebyla oslabena stabilizační funkce rozpočtu ve 
vazbě na plynulý chod ekonomiky. Výdaje na podporu oživení ekonomiky (prorůstové 
výdaje) jsou v současném rozpočtovém návrhu na rok 2000 vyčleněny ve výši 63,3 mld. Kč, 
což je cca o 10 mld. Kč více než v loňském roce. Nejvyšší podíl těchto prorůstově 
orientovaných výdajů je určen na preferované programy Ministerstva dopravy a spojů, 
zemědělství, ale i do regionálního rozvoje a vědy a techniky. 
 
Veřejné rozpočty by měly v roce 2000 v cash metodice (česká i MMF) vykázat deficit ve výši 
67,3 mld. Kč (3,5 % HDP). Jde to na vrub očekávanému deficitu státního rozpočtu (35,2 mld. 
Kč) a úhrad ztrát Konsolidační banky za roky 1998 a 1999 (14,4 a cca 32 mld. Kč). Naopak 
bilance FNM by měla vykázat přebytek ve výši cca 18 mld. Kč, ovšem za předpokladu, že 
v průběhu roku nebudou vládou přijímány další výdajové programy pro FNM. V opačném 
případě by mohl FNM vykázat naopak deficit až téměř 4 mld. Kč. Deficit veřejných rozpočtů 
očištěný o čisté půjčky a privatizační zdroje obcí by pak měl dosáhnout 72,6 mld. Kč (3,8 % 
HDP). Vláda očekává v roce 2000 inkaso příjmů z privatizace ve výši 58,4 mld. Kč, z toho 
53,4 mld. Kč na úrovni centrální vlády a 5 mld. Kč v obecních rozpočtech (dozvuk 
privatizace obecních podílů v distribučních společnostech). 
 
 
 
Čistý úvěr vládě 
 
Čistý úvěr vládnímu sektoru vzrostl podle předběžných výsledků v prosinci proti listopadu  
o 34,2 mld. Kč, a to zejména vlivem nárůstu státních cenných papírů u bankovního sektoru na 
dluhovou službu vlády (schodku státního rozpočtu) ve výši 28,4 mld. Kč; čistá pozice FNM 
se meziměsíčně snížila o 6,3 mld. Kč zejména vlivem úpisu peněžních prostředků (4,6 mld. 
Kč) k navýšení základního jmění v Komerční bance, a. s. a posílení zdrojů České inkasní,  
s. r. o. (1,7 mld. Kč). Současně FNM z důvodu nedostatečné likvidity obdržel od KOB,  
s. p. ú. úvěr ve výši 1,0 mld. Kč. 
 
Za rok 1999 narostl ČÚV u bankovní soustavy o 28,7 mld. Kč, s přímým dopadem do peněžní 
zásoby 26,0 mld. Kč. Příčinou tohoto nárůstu bylo především profinancování schodku 
státního rozpočtu z běžného hospodaření ve výši 25,5 mld. Kč a pokles depozitní pozice 
státních finančních aktiv o 3,6 mld. Kč (čerpání zdrojů vyčleněných na povodně a na náhrady 
za restituce). Čistá pozice FNM narostla o 2,3 mld. Kč, když příjmy (převážně z velké 
privatizace) činily cca 28 mld. Kč a převýšily tak vládou odsouhlasené výdaje na peněžní úpis 
v České spořitelně, a. s., na úhradu nákladů a ztrát KoB, s. p. ú. Praha, na doplnění zdrojů 
České inkasní, s. r. o. a na peněžní úpis k navýšení základního jmění v Komerční bance, a. s. 
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V roce 2000 očekáváme nárůst ČÚV o 67,3 mld. Kč s přímým dopadem do peněžní zásoby 
cca 20 mld. Kč a nárůst depozitní pozice FNM o cca 9 mld. Kč. Příčinou nárůstu ČÚV bude 
opět profinancování schodku běžného hospodaření státního rozpočtu a zejména 
profinancování ztrát Konsolidační banky Praha za rok 1998 a 1999 ve výši 46,4 mld. Kč. 
Nárůst depozitní pozice FNM bude ovlivněn předpokládanými zvýšenými příjmy 
z privatizace státních podílů v podnicích s významnou účastí státu, které by se měly projevit 
zejména ve druhé polovině roku a splátkou úvěru ze závěru roku 1999. Bezprostřední použití 
celého objemu získaných prostředků ještě v letošním roce není z časových důvodů zcela 
reálné. 
 
 
Veřejný dluh 
 
Veřejný dluh České republiky se za rok 1999 zvýšil o cca 44,2 mld. Kč a dosáhl tak celkové 
částky 297,0 mld. Kč. Rovněž jeho relativní vyjádření vzrostlo, a to o 2,15 %, na 16,04 % 
HDP k 31. 12. 1999. Nejvýraznější položkou, ovlivňující jeho výši, je schodek běžného 
hospodaření státního rozpočtu, který dle předběžných údajů činí za rok 1999 31,1 mld. Kč, 
dále se promítá předpokládané zvýšení zadluženosti místních rozpočtů (o 11,05 mld. Kč)6. 
Nepatrné zlepšení vykazuje zadluženost státních fondů a zdravotních pojišťoven (-1,7 mld. 
Kč). Státní dluh vzrostl během roku 1999 o 33,8 mld. Kč a dle předběžných výsledků dosáhl 
objemu 228,2 mld. Kč (jeho nárůst je úměrný deficitu rozpočtového hospodaření státu, dále je 
navýšen o emisi dluhopisů na řešení důsledku tzv. „kosovské krize“). 
 
 
1.4. Devizový kurz, finanční účet a devizové rezervy 
 
1.4.1 Vývoj devizového kurzu 
 
Ve čtvrtém čtvrtletí 1999 převládala ve vývoji kurzu koruny vůči euru mírná tendence 
k posilování, která byla pozorována také ve druhém a třetím čtvrtletí roku. Trend 
zhodnocování kurzu koruny vůči euru byl počátkem října přerušen intervencemi ČNB, které 
dočasně posunuly jeho hladinu od hodnot 35,75 Kč za euro mírně nad 37 Kč koncem druhé 
dekády října. Posilování kurzu koruny vůči euru je všeobecně spojováno s očekáváním přílivu 
nedluhového kapitálu (přímých zahraničních investic) do české ekonomiky.  
 
Oslabování eura vůči americkému dolaru během října a listopadu 1999 na mezinárodních 
finančních trzích se projevilo také oslabením kurzu CZK/USD v uvedených měsících 
bezprostředně pod hranici 36 Kč za dolar. Následná nejistota mezinárodních investorů 
ohledně možností pokračování trendu oslabení eura se odrazila od počátku prosince 
v relativně silné fluktuaci korunové hodnoty dolaru. Celkový trend oslabování kurzu koruny 
se přitom v průběhu prosince 1999 a ledna 2000 zastavil. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
6 Výše veřejného dluhu může být zpřesněna (možná i výrazně na základě znalosti hospodaření místních rozpočtů 
– konec 1. čtvrtletí 2000). 
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Vývoj nominálního kurzu koruny vůči EUR a USD od počátku r. 1999 
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Vývoj indexu nominálního efektivního kurzu7, pro který bylo charakteristické výrazné 
oslabení na počátku roku 1999 a následně v průběhu první poloviny roku částečné posílení, se 
ve zbývajících měsících roku stabilizoval. Ve třetím a čtvrtém čtvrtletí se index nominálního 
efektivního kurzu udržoval na hladině o 1 procentní bod slabší, než byl průměr roku 1995. Ve 
srovnání se stejným obdobím roku 1998 byl index slabší přibližně o 5 %. 
 
Vzhledem k tomu, že ve druhé polovině roku 1999 byla domácí inflace produkčních  
i spotřebitelských cen srovnatelná s inflací dosahovanou u většiny obchodních partnerů, byl 
vývoj reálného efektivního kurzu8 analogický s vývojem nominálního kurzu. Zejména při 
deflování produkčními cenami byl vývoj nominálního a reálného kurzu ve třetím a čtvrtém 
čtvrtletí identický. Reálný efektivní kurz upravený spotřebitelskými cenami oslaboval  
v daném období o něco více z důvodu většího diferenciálu inflace spotřebitelských cen  
u východoevropských obchodních partnerů s tranzitivní ekonomikou (Polsko, Slovensko, 
Maďarsko). 
 
Vývoj nominálního a reálného efektivního kurzu (analytického, rok 1995 = 100) 
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7 Vážený geometrický průměr indexů průměrných měsíčních nominálních směnných kurzů vůči našim největším 
obchodním partnerům. Ve výpočtu je uvažováno 21 zemí (Rusko není zahrnuto, čímž se tento efektivní kurz liší 
od nominálního efektivního kurzu uváděného v Tabulkové příloze), jejichž stálé váhy odpovídají jejich podílu na 
obchodním obratu v roce 1995. 
8 Konstrukce je stejná jako u nominálního efektivního kurzu, ale navíc je upraven o cenový vývoj v jednotlivých 
zemích. Jako měřítka cenových hladin se používají indexy produkčních nebo spotřebitelských cen. 
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Meziroční změny nominálního a reálného efektivního kurzu (analytického) 
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Odhady budoucího vývoje devizového kurzu koruny vůči euru 
 
                                        Období 
Metoda 

I. Q 2000 II. Q 2000 III. Q 2000 IV. Q 2000 

NATREX       38,50 
BOP  
   odhad bez účasti ČNB při 
   eliminaci privatizačního přílivu 

 
36,25 

 
35,50 

 
35,50 

 
34,50 

   odhad při eliminaci  
   privatizačního přílivu 

 
36,50 

 
36,50 

 
36,50 

 
36,50 

Výnosová parita zhodnocení 0,2 %   zhodnocení 1 % 
Experti pro ČNB 35,98 (2/00)   36,30 (1/01) 
Experti pro HN 36,12 (2/00)  36,31 (7/00)  
Odhad sekce bankovních obchodů 
(termínované trhy 

 
36,059(2/00) 

 
 

 
36,071(7/00) 

 

 
 
Výše uvedená tabulka uvádí odhady budoucího vývoje kurzu koruny vůči euru s využitím 
různých přístupů k predikcím. Všechny odhady byly 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 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. Relativně mírný deficit běžného účtu platební bilance bude 
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. 
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1.4.2 Finanční účet a devizové rezervy 
 
Spolu se vznikem aktiva  finančního účtu  za 1. – 3. čtvrtletí 1999 ve výši 31,2 mld. Kč, 
došlo také vlivem hrubého přílivu kapitálu ke zvýšení zahraniční zadluženosti  
o 44,6 mld. Kč. Kurzové rozdíly se na tomto zvýšení podílely zhruba 15 mld. Kč.  Úroveň 
zahraniční zadluženosti k 30.9.1999 dosáhla 771,5 mld. Kč. Její dolarová hodnota ke 
stejnému datu činila 22,8 mld. USD, což bylo vlivem zpevnění kurzu dolaru o 1,5 mld. USD 
méně, než na konci roku 1998. Časová struktura zadluženosti zůstala v porovnání s koncem 
roku 1998 nezměněna. Podíl krátkodobých závazků zůstal na úrovni 37%. Nejvyšší část 
krátkodobých závazků k 30.9.m.r. dlužily obchodní banky (69%) a podniky (30%).  
V dlouhodobých závazcích naopak dlužily nejvíce podniky (66%) a pak banky (25,4%). Podíl 
zahraniční zadluženosti na HDP se oproti konci roku 1998 zvýšil ze 39,9% na 41,9%. Je to ve 
srovnání se stavem k 30.6.m.r. sice o 1,7 p.b. méně, přesto však dosažený podíl zůstává ještě 
nad, z mezinárodního hlediska, uznávanou hranicí únosnosti 40%. 
 
Dlužnické saldo  investiční pozice  se za 1. – 3. čtvrtletí 1999 snížilo ze 118,9 mld. Kč na 51,0 
mld. Kč, tj. o 67,9 mld. Kč. Tento pokles byl mimo kapitálové toky ovlivněn zejména 
kursovými rozdíly. Nejvyšší pasivní saldo ve struktuře investiční pozice představují přímé 
investice (498,9 mld. Kč). Jejich podíl na celkových pasivech stále roste a k 30.9.1999 dosáhl 
40% (528,7 mld. Kč). Druhé nejvyšší dlužnické saldo vzniklo v úvěrových vztazích podniků 
(185,6 mld. Kč), ve kterém se promítá čistý příliv kapitálu, převážně ve formě peněžních 
úvěrů přímo čerpaných od zahraničních subjektů. Nejvyšší aktivní saldo investiční pozice 
vykázala ČNB(429,0 mld. Kč), a to z titulu správy devizových rezerv. Další významnější 
částka aktivního salda je tvořena pohledávkami vlády z dříve poskytnutých vládních úvěrů 
(173,5 mld. Kč). Nejvýraznější růst věřitelského salda byl za 1. – 3. čtvrtletí m.r. zaznamenán 
u obchodních bank (o 120,1 mld. Kč na 138,7 mld. Kč)), který je výsledkem zvyšujícího se 
odlivu jak krátkodobého, tak i dlouhodobého bankovního kapitálu.  
 
Během prosince minulého roku byla zaznamenána změna ve vývoji pozice komerčních bank  
i jejich časové struktury. Věřitelské saldo pozice se podle předběžných údajů snížilo  
o 30,1  mld. Kč. Aktiva poklesla o 17,5 mld. Kč a pasiva vzrostla o 12,6 mld. Kč. Toto 
výraznější zhoršení pozice ve vztahu k zahraničí vzniklo v krátkodobých položkách (pokles 
krátkodobých aktiv o 46,6 mld. Kč  a vzrůst krátkodobých pasiv o 14,5 mld. Kč). 
V dlouhodobých položkách se pozice bank vlivem růstu dlouhodobých aktiv zlepšila o 31,0 
mld. Kč. Banky část mobilizovaných prostředků z krátkodobých aktiv  použily k poskytnutí 
úvěrů se splatnostmi nad 1 rok a část uložily u ČNB. 
 
Prosincový příliv bankovního kapitálu souvisí s financováním  zvýšeného pasiva obchodní 
bilance v posledním měsíci roku a s optimalizací devizových pozic obchodních bank, a to  
i  z hlediska minimalizace dopadů možných rizik vyplývajících z přechodu počítačů na rok 
2000 u partnerských zahraničních bank. Uvedená prosincová změna v tocích bankovního 
kapitálu přispěje zřejmě ke zvýšení aktivního salda finančního účtu za 4. čtvrtletí minulého 
roku. 
 
V prosinci ČNB uskutečnila intervenční nákupy po nichž se stav  jejích  devizových rezerv  
zvýšil o 152 mil. USD a na konci roku dosáhl 12 894 mil. USD. Zvýšení oproti konci roku 
1998 (včetně kursových rozdílů) činilo 277 mil. USD. Prosincový přírůstek v korunách byl  
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10 mld. Kč a za celý minulý rok 87 mld. Kč. Stav v korunách, který ke konci roku dosáhl 
463,9 mld. Kč, stačil k financování dovozu zboží a služeb na dobu 4,9 měsíce.  
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2. Poptávka a nabídka 
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Predikce pro 4. čtvrtletí 1999 a rok 1999 jako celek se proti 12. SZ zásadněji nemění. Za  
4. čtvrtletí 1999 očekáváme slabý mzr. růst HDP (pokračování trendu předchozích dvou 
čtvrtletí) především v důsledku rostoucí vnější poptávky. Naopak u domácí poptávky 
pravděpodobně došlo k mzr.  poklesu, jehož příčinou byl trvající sestupný trend hrubé tvorby 
fixního kapitálu. Za rok 1999 mzr. pokles HDP lze odhadnout na cca 0,5 %. 
 
V souladu s 12. SZ očekáváme v roce 2000 i nadále mírný mzr. růst HDP(kolem 1,0 %). Na 
jeho vývoj bude působit předpokládaný růst vnější poptávky a mírné oživení všech 
komponent domácí poptávky, které zároveň povede k částečnému zhoršení netto vývozu 
v důsledku nárůstu dovozů pro investice. V 1. čtvrtletí 2000 dojde dle našich predikcí k mzr. 
růstu HDP o cca 1 % při současné stagnaci celkové domácí poptávky a mírném mzr. zlepšení 
záporného salda netto vývozu. 
 
Podle předběžných analýz bude mírné oživení ekonomického růstu pokračovat i v roce 2001. 
Naše predikce předpokládá  růst reálného HDP mzr. o cca 2 % a v případě domácí poptávky 
mzr. růst o cca 1–2 %. V případě netto vývozu očekáváme úroveň jeho záporného salda na 
úrovni roku 2000, případě jeho mírné zlepšení. 
 
2.1 Vnější poptávka  
 
Ve 3. čtvrtletí 1999 se meziroční pokles 
poptávky po českých vývozech zboží 
(v b. c.) do tranzitivních ekonomik včetně 
SNS dále zpomalil (oproti 2. čtvrtletí 1999 
o 2,8 procentního bodu na –8,6 %). 
V rozhodující míře byl i v tomto období 
důsledkem meziročního poklesu vývozu do 
SR a částečně též do Ruska (celkově 
výpadek ve výši 5,9 mld. Kč). 
K pozitivnímu vývoji celkové vnější 
poptávky nadále působily především 
vývozy do států s  vyspělou tržní 
ekonomikou (mzr. růst o 17,6 %, z toho do 
SRN o 18,3 %). 

Růst fyzického vývozu a dovozu zboží (mzr. změny  
v %) 
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V důsledku pokračujícího trendu přesměrování vývozů na západní trhy, depreciace efektivního kursu 
Kč (vůči EUR i USD), při pozvolnějším než očekávaném oživování hospodářského růstu v zemích 
západní Evropy došlo ve 4. čtvrtletí 1999 dle předběžných odhadů k mzr. růstu reálného vývozu zboží 
o 13 - 15 % (celoročně o 7 – 8 %). Jeho rychlý růst lze očekávat i v 1. čtvrtletí 2000 (10 – 13 %).  
 
V letech 2000 - 2001 se předpokládá akcelerace hospodářského růstu v EU z cca 1,8 % v roce 1999 na 
cca 2,6 % (v tom v SRN z cca 1,4 % na cca 2,5 %). Přestože budoucí ekonomický vývoj v SR  
a zejména SNS zůstává i nadále poznamenán značnou nejistotou, další výraznější pokles vývozů do 
těchto regionů, vzhledem k nízké bázi roku 1999, již neočekáváme, spíše jejich stagnaci či posléze 
mírný růst. K růstu reálného vývozu přispěje i náběh nových strojírenských výrob (např. Fabia - Škoda 
VW MB). Při zvoleném referenčním kursu 36,50 Kč/EUR (18,66 Kč/DEM) pro rok 2000 i rok 2001 
očekáváme reálný růst vývozu zboží v tomto období na úrovni 5 – 6 %. 
 
 
2.2 Domácí poptávka 
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Celková resp. konečná domácí poptávka 
v období 1.–3. čtvrtletí 1999 mzr. poklesla 
cca o 1,0 %. Její vývoj byl ovlivněn 
především výrazným mzr. poklesem hrubé 
tvorby fixního kapitálu, který byl částečně 
kompenzován mírným mzr. růstem výdajů 
na konečnou spotřebu domácností  resp. 
vlády (za 1. – 3. čtvrtletí 1999  1,3 % resp. 
0,8 %).  Dle našich odhadů bude mzr. 
pokles domácí poptávky pokračovat i ve 
4. čtvrtletí 1999.  V letech 2000 – 2001 
očekáváme její mírné oživení s mzr. 
růstem cca 1 – 2 %. 

Meziroční míra komponent domácí poptávky (v % ze 
s.c. 1995) 
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Od 4. čtvrtletí 1999 predikce 
 
2.2.1 Spotřeba domácností 
 
Základní rámec predikce se proti předchozím SZ nemění. Proti 10. SZ jsme v důsledku  přechodu 
na sledování příjmů a výdajů domácností dle metodiky Národních účtů upravili pro rok 1999 
odhadovaný vývoj míry úspor o + 1,4 proc. bod. Naopak vyšší  skutečný pokles vkladů než 
očekávaný v měsíci říjnu a listopadu znamenal snížení odhadu o 0,8 proc. bodu. Dále jsme 
v závislosti na neočekávaném mzr. růstu tržeb v odvětví obchodu a pohostinství v měsíci listopadu 
zvýšili  odhad tržeb pro rok 1999 o  0,4 proc. bodu. V predikci pro rok 2000 jsme mírné zvýšení 
odhadovaného mzr. růstu disponibilního důchodu promítli do zvýšení spotřeby domácností (+0,1 
proc. bodu). Zvýšení odhadu míry úspor v roce 2000 bylo způsobeno výlučně přechodem na novou 
metodiku účtování  a propočtu této položky (+1,4 proc. bodu).  
 
Základní údaje o vývoji reálného disponibilního důchodu, spotřeby, tržeb a úspor (mzr. změny v %) 
UKAZATEL Skutečnost Odhad 1/ Predikce  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 I/00 II/00 III/00 IV/00 2000 2001
Běžné příjmy domácností 3/ 2,5 2,1 0,8 -1,2 1,0 -3,4 -5,8 -3,5 -2,0 -3,7 2,1 -0,1 -1,0 1,9 0,8 -0,9 0,3 1,1 1,5 0,5 1,3
Disponibilní důchod domácností 3/ 3,7 3,2 0,2 -1,2 1,4 -5,3 -6,3 -1,7 -2,5 -3,9 1,1 -1,2 -3,0 0,8 -0,6 -1,4 -1,0 1,3 1,0 0,0 0,8
Spotřeba domácností 4,7 5,2 -1,5 0,6 2,1 -2,5 -7,1 -0,8 -1,3 -3,0 0,8 1,4 1,5 1,3 1,3 1,0 1,0 0,7 1,0 0,9 1,0
Tržby v odvětví obchodu a pohostinství 1,0 2,5 -3,9 -1,9 -0,7 -5,7 -9,0 -6,3 -7,9 -7,3 0,7 1,9 -0,2 4,1 1,8 1,2 1,1 1,3 0,5 1,0 1,1
Míra úspor (v %) 10,0 10,4 11,9 12,1 11,2 7,1 11,0 10,8 11,2 10,1 7,6 8,9 6,9 9,9 8,4 8,2 8,5 8,7 8,9 8,6 8,8
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.
Pramen: Statistika ČSÚ.  
 
Vývoj reálných disponibilních příjmů a míry úspor podle obou metodik  
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Pozn. Ukazatel ČSÚ - od 4. čtvrtletí 99 predikce, ukazatel ČNB  od 3. čtvrtletí 99 predikce  
  
Dosavadní vývoj: Ve 3. čtvrtletí  1999 došlo k dalšímu oživení reálné spotřeby domácností. Růst 
spotřeby při současném meziročním poklesu reálného disponibilního důchodu byl zčásti realizován 
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z dříve vytvořených finančních rezerv domácností. Obdobně jako v předcházejících dvou čtvrtletích 
1999 se zvýšená koupěschopná poptávka ve 3. čtvrtletí 1999 realizovala především v nákupech 
potravinářského zboží, které byly stimulovány mj.  cenovou politikou velkých obchodních jednotek. 
Poptávka domácností po předmětech dlouhodobé spotřeby se nadále pohybovala na relativně nízké 
úrovni. Byla ovlivněna zejména dosaženou úrovní disponibilního důchodu domácností a očekáváním 
budoucího vývoje na trhu práce při rostoucí nezaměstnanosti. Poptávka po službách poskytovaných 
domácnostem nadále klesala, i když pomaleji než v předchozím čtvrtletí.    

 
Vývoj reálné spotřeby, tržeb, disponibilního důchodu a míry úspor 
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Pozn. Od 4. čtvrtletí 99 predikce  
 
Ve 4. čtvrtletí 1999 předpokládáme, že se udržela úroveň koupěschopné poptávky z předchozích třech 
čtvrtletí 1999 (+1,3 %). Obnovení mzr. růstu disponibilního důchodu domácností se projevilo, 
vzhledem k hrozící nejistotě ztráty zaměstnání, především ve zvýšení sklonu domácností k úsporám. 
Za celý rok 1999 předpokládáme, že mzr. růst spotřeby domácností činil 1,3 %, což představuje růst 
dynamiky proti stejnému období minulého roku  o 4,3 proc. bodu. Zdrojem tohoto výrazného zvýšení 
koupěschopné poptávky bylo jak snížení poklesu mzr. dynamiky disponibilního důchodu domácností, 
tak  pokles sklonu domácností k úsporám.   
 
V roce 2000 odhadujeme, že další oživení reálných běžných příjmů se promítne především do zvýšení 
míry úspor domácností, mzr. růst spotřeby domácností mírně poklesne (nejistota vývoje na trhu práce 
dále odsune nákupy zboží dlouhodobé spotřeby). 
Mzr. růst spotřeby domácností v intervalu 0,4 až 1,6 % naznačují i následující metody: 
1) závislost spotřeby domácností a vývoje reálných běžných příjmů domácností pomocí regresní 

funkce (odhadnutý mzr. růst spotřeby + 1,6 %), 
2) exponenciální vyrovnání spotřeby domácností v mld. Kč (odhadnutý mzr. růst spotřeby + 0,4 %). 
 
V roce 2001 předpokládáme další zrychlení mzr. dynamiky růstu reálných běžných příjmů, které 
umožní nákup dlouho odkládaného zboží dlouhodobé spotřeby při uchování dosavadní úrovně  míry 
úspor.  
 
2.2.2 Spotřeba vládního sektoru 
 
Konečná spotřeba vlády ve s.c. činila  dle ČSÚ ve 3. čtvrtletí roku 1999 71,4 mld. Kč, což je  
o 0,3 mld.  Kč více než v předchozím roce (mzr. o 0,4 %). Předpokládáme, že ve 4. čtvrtletí 
1999 dosáhla výše 87,1 mld. Kč. Náš odhad vychází z předpokládaného zvýšeného čerpání 
rozpočtových výdajů koncem roku, které je charakteristické pro konec roku. 
 
Výdaje státního a místních rozpočtů, zahrnované do spotřeby vlády (v b.c.), k 30.11.1999 vzrostly meziročně ve 
všech váhových položkách, i když některá čerpání nedosáhla k tomuto datu alikvotního podílu. Neinvestiční 
nákupy a související výdaje (bez úroků) v b.c. jsou za jedenáct měsíců podle pokladního plnění na úrovni 
centrálního rozpočtu vyšší o 10,0 %. Nejvíce se na tomto vývoji podílejí platy zaměstnanců (a pojistné placené 
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zaměstnavatelem). Pojistné zdravotního pojištění placeného státem celkem meziročně vzrostlo o 18,9 %.  
K výraznému nárůstu došlo rovněž v neinvestičních transferech příspěvkovým organizacím  ze státního rozpočtu 
(o 11,2 %). U této položky je překročen i alikvotní podíl čerpání výdajů ze státního rozpočtu.  Ve věcném 
členění největší nárůst vykazuje zdravotnictví a školství. Centrální vláda se tedy nechová úsporně, na čemž se 
nejvíce podílí meziroční nárůst mzdových prostředků v rozpočtové sféře, prosazený vládou do státního rozpočtu 
na letošní rok a růst ekonomiky je mj. tažen i vládní spotřebou a platy státních zaměstnanců. 
 
V letech 2000 – 2001 konečná spotřeba vlády v s.c. pravděpodobně nepřekročí významně 
úroveň roku 1999. V rámci  predikce počítáme s její stagnací popř.  nepatrným meziročním 
růstem.  
 
2.2.3 Hrubá tvorba fixního kapitálu 
 
Meziroční pokles hrubé tvorby fixního kapitálu pokračoval i ve 3. čtvrtletí 1999 (-4,7 %). V důsledku 
příznivějšího vývoje investiční aktivity finančních institucí, vlády a domácností se dále zmírnil (oproti 
2. čtvrtletí 1999 o 2,2 procentního bodu). Podíl investic přitom setrvávala na relativně vysoké úrovni 
(26,6 %, v s. c. r. 1995). Pokračoval mírný meziroční růst strojních investic, jenž byl provázen 
poklesem investic do budov a staveb (téměř o jednu pětinu). 
 
Vývoj hrubé tvorby fixního kapitálu ve 4. čtvrtletí roku 1999 a v roce 2000 ovlivní především následující 
faktory: 
- nedostatečná tvorba vlastních zdrojů většiny firem – v případě velkých firem poklesla ve 3. čtvrtletí 1999 

hodnota zisku před zdaněním mzr. o 33,4 % a odpisů o 9,5 %, přitom zisk a odpisy zůstávají rozhodujícím 
zdrojem financování investic; rentabilita podniků je nízká, jejich přeúvěrování vysoké, finanční situaci řady 
podniků nelze řešit bez restrukturalizace pasiv v procesu privatizace, zejména přílivem zahraničního 
kapitálu  

- rezervovanost tuzemských komerčních bank při poskytování investičních úvěrů tuzemským podnikatelským 
subjektům; přesto lze od 3. čtvrtletí 1999 pozorovat jistou tendenci k růstu investičních úvěrů v Kč   

- příliv zahraničního kapitálu - přímé zahraniční investice jsou však směrovány hlavně na nákup podílů apod., 
nikoli k bezprostřednímu investování do fixního kapitálu; významnější investice představují zejména 
motorárna Škoda VW MB a investice v rámci petrochemického průmyslu  

- výdaje vlády – nerealizované oživení vládních investic je dáno relativně nízkou úrovní rozpočtovaných 
kapitálových výdajů, některé velké infrastrukturální akce nejsou projekčně dořešeny (včetně problematiky 
územních plánů); na rok 2000 počítá návrh státního rozpočtu s růstem kapitálových výdajů o 2,8 %, část 
výdajů na bytovou výstavbu a dopravu by však měla být zahrnuta v rámci mimorozpočtových fondů 
(celkově 20,7 mld. Kč) 

- oživení tuzemské poptávky je jen mírné, vnější poptávka se vyvíjí celkově příznivě. 
 
Ve 4. čtvrtletí roku 1999 očekáváme – především v důsledku slabé základny m.r. a nadproporcionál- 
ního rozpouštění kapitálových výdajů vlády – zachování mzr. tempa poklesu  HTFK na úrovni 
předchozího čtvrtletí. Za celý rok 1999 odhadujeme pokles HTFK o 5,5 – 6 %. V roce 2000, resp. 
2001 předpokládáme mzr. růst investic o cca 2, resp. 3 %.  
 
V roce 2000  počítáme  při růstu HTFK mzr. o 2 % s nárůstem stavební výroby mzr. o 1 %. Vzhledem 
k tomu, že se v současné době (při eliminaci značně neprůhledné v zásadě residuální položky ostatních 
investic) podílejí stavby na hmotných investicích cca 35 %, měly by strojní investice – při jejich cca 
65 % podílu na hmotných investicích – vzrůst o cca 2,5 %. Tato dynamika je s ohledem na avizované 
investiční akce náročné na technologie i s ohledem na vývoj v roce 1999 (za 1. – 3. čtvrtletí mzr. růst 
strojních investic o cca 1 %) zcela realistická. Současně očekáváme, že se v roce 2000 v rámci 
hmotných investic dále posílí podíl investic z dovozu. Za 1. – 3. čtvrtletí 1999 činil podíl investic 
z dovozu na nových hmotných investicích 26,3 % a mzr. reálně vzrostly o 4,3 %. V souladu s tím 
očekáváme i posílení podílu komodit investičního charakteru v rámci celkového dovozu. Za 1. – 3. 
čtvrtletí 1999 se dovozy pro investice podílely na celkovém dovozu 25,1 % a mzr. vzrostly o 6,9 %  
(v b. c.). 
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2.3 HDP 
 
Ve 3. čtvrtletí 1999 pokračoval mírný růst 
reálného HDP na úrovni 0,8 %. Na jeho 
růstu se podílel především růst vnější 
poptávky (2,6 procentními body), zatímco 
příspěvek domácí poptávky byl nadále 
záporný (-1,9 procentního bodu). Sezónně 
očištěné hodnoty naopak signalizují  ve 3. 
čtvrtletí 1999 mezikvartální pokles 
o 1,1 %.  
 
Na 4. čtvrtletí 1999 odhadujeme 
pokračování mírného mzr. růstu reálného 
HDP, který je důsledkem jednak 
příznivého vývoje vnější poptávky, na 
druhé straně však trvajícího mzr. poklesu 
domácí poptávky. 
 
V roce 2000 bude dle našich odhadů 
pokračovat příznivý trend z konce roku 
1999 a růst reálného HDP se bude 
pohybovat v intervalu cca 1 – 2 %. Na 
ekonomické oživení bude působit 
především mírný růst domácí poptávky 
jmenovitě hrubé tvorby fixního kapitálu a 
spotřeby domácností při současném 
mírném zhoršení netto vývozu v důsledku 
růstu investičních dovozů.  V 1. čtvrtletí 
2000 očekáváme mzr. růst cca 1 %.  
 
 
 
Průmyslová výroba : Mzr. pokles IPP za 
rok 1999 v souladu s předchozími 
predikcemi odhadujeme na 3,5 %.Trend velmi 
mírného růstu průmyslové výroby započatý ve 
třetím čtvrtletí bude podle našeho očekávání 
pokračovat i v následujícím období. 
Výsledkem by měl být mzr. růst produkce, 
vyjádřený IPP, v roce 2000 o cca 1,5 %. 
Meziroční pokles stavební výroby v roce 1999 
předpokládáme přibližně  o 7 %, v  roce 2000 
pak očekáváme stagnaci či nepatrný mzr. růst 
cca 1 %. 
 
 
Mírné rostoucí trend reálného HDP se 
pravděpodobně udrží i v roce 2001. 
Naše  predikce počítá s mzr. růstem 
1,0 – 2,0%. 
 
 

Mezikvartální změny sez. očištěných hodnot HDP 
a domácí poptávky (v % ze s.c.) 
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Podíl domácí poptávky a netto vývozu (v proc. bodech) 
na mzr. dynamice HDP v % 
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Vývoj indikátorů nabídky (mzr. změny v %) 

Vývoj výkonnosti v odvětvích
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Indikátory pro odhad vývoje HDP v roce 2000 
 
Indikátor Predikce vývoje v roce 2000 Vliv na 

HDP 
Souhrn poptávkových indikátorů   

↑ 
Disponibilní důchody domácností V roce 2000 očekáváme mzr. stagnaci  disponibilních 

důchodů domácností. V důsledku toho nelze očekávat 
zvýšení dynamiky mzr. růstu spotřeby domácností a tedy ani 
podstatný přínos ke zrychlení dynamiky domácí poptávky. 
Možný vliv na zrychlení mzr. růstu  reálného HDP je tedy 
spíše  neutrální.  

 
→ 

Tržby v MO a pohostinství Naše predikce počítá v roce 2000 s mírným  mzr. růstem 
tržeb v maloobchodě a pohostinství cca 1,0. 

       ↑ 

Spotřeba vlády Odhad spotřeby vlády v b.c.  na základě vybraných položek 
SR naznačuje v roce 2000  mzr. růst o 2,6 % (podle 
druhového členění) resp. 3,4 % (podle výdajových kapitol). 
Spotřeba vlády ve s.c. by měla mzr. stagnovat. 

 
 
→ 

Vládní prorůstové výdaje Mzr. růst vládních investic (podle aktuálního návrhu státního 
rozpočtu) o 2,8 % ve srovnání s odhadovaným růstem 
vládních investic v roce 1999 0,0 % znamená za jinak 
stejných okolností snížení investiční poptávky. (Vládní 
mimorozpočtové fondy  bydlení a dopravy předběžně uvažují 
s výdaji  max. 20,7 mld. Kč, ty jsou však zahrnuty 
v kapitolách návrhu státního rozpočtu). 

 
 
↑ 

Zahraniční konjunktura Očekávaný růst reálného HDP v zemích EU v roce 2000 
dosáhne mzr. cca 2,4 – 2,8%, jmenovitě v SRN cca 2,4 – 
2,7%. Vyšší dynamika mzr. ekonomického růstu zřejmě 
podpoří zahraniční poptávku po domácím exportu a tedy i 
růst reálného HDP. U Slovenska a Polska očekáváme 
udržení mzr. růstu na úrovni minulého roku. 

 
 
↑ 

Vliv zahraniční konjunktury a 
reálného kursu na netto vývoz 
zboží 

Model dvou regresních funkcí   pro odhad vývozu zboží v s.c. 
(v závislosti na reálném HDP v SRN a reálném kursu 
Kč/DEM) a dovozu zboží v s.c. (v závislosti na domácí 
poptávce a vývozu zboží) za předpokladu naplnění  
referenčního scénáře na rok 2000 (kurs 36,5 Kč/EUR, HDP 
SRN mzr. +2,5 %, domácí poptávka mzr. +1,3 %) 
předpokládá model saldo netto vývozu zboží a služeb cca  
–94 mld. Kč. Tento vývoj implikuje mírné zrychlení 
ekonomického růstu. 

 
 
 
 
↑ 

Vývoj M2 V aktuálních podmínkách ČR se vztah M2 a HDP, resp. M2 a 
domácí poptávky neukazuje z ekonometrického hlediska jako 
signifikantní.  
Přesto lze očekávat, že v roce 2000 bude růst reálného 
hrubého domácího produktu, resp. domácí poptávky 
pozitivně ovlivněn růstem peněžní zásoby, protože ta rostla v 
 roce 1999  podstatně vyšším tempem  než  nominální HDP. 
Dosavadní modely naznačovaly zpoždění  vlivu růstu peněžní 
zásoby na domácí poptávku resp. HDP v rozsahu  
2 až 4 čtvrtletí, což implikuje hospodářský růst právě v roce 
2000.  

 
 
↑ 

Finanční situace podniků Mzr. zhoršení fin. výsledků za 1. – 3. čtvrtletí 1999 zhoršuje 
prostor  pro podnikové investice těch podniků, které nemají 
napojení na zahraniční kapitál, celkově však dochází 
postupně k určité kumulaci prostředků na investice, k tomu 
přistupuje nutnost inovace technologií. 

 
→ 
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Úvěrová emise Reálné množství nově poskytnutých dlouhodobých úvěrů 
v roce 1999 prakticky stagnovalo. Jelikož tyto úvěry  
používají firmy na dlouhodobé investice a rozvojové 
programy, nelze při daných zpožděních, které se pohybují 
cca kolem jednoho roku očekávat z úvěrové emise prakticky 
žádný impuls pro hospodářský růst. Situaci v oblasti úrovně 
úvěrů dobře dokumentují i konjunkturní testy ČSÚ, podle 
kterých se očekávání v oblasti úvěrové emise drží na velmi 
stabilní úrovni a zatím nic nenasvědčuje tomu, že by se 
v budoucnu situace měla  změnit.  

 
↓ 

 
 
Souhrn nabídkových indikátorů 

  
 
↑ 

Index průmyslové produkce Očekávaný růst indexu průmyslové výroby v roce 2000 se 
pohybuje od 1,5 % (ČNB) do 1,7 % (ČSÚ).  

 
        ↑ 

Stavební výroba 
 

V roce 2000 předpokládáme mírný mzr. růst stavební 
produkce cca o 1,0 %  v souvislosti s očekávaným oživením 
investiční poptávky. 

 
↑ 

 
 
Ostatní indikátory 

  
 
→ 

Vývoj nezaměstnanosti   Očekáváme další – i když mírnější - nárůst nezaměstnanosti, 
což implikuje spíše mírnější růst. 
 

 
→ 
 

Legislativní a strukturální 
podmínky – vývoj v roce 1999 

Vývoj uvedených předpokladů v roce 1999 nedává představu 
výraznějšího zrychlení růstu HDP v roce 2000. 
 

→ 

Fáze dynamického 
přizpůsobovacího procesu 
ekonomiky   

Dle našeho názoru se ekonomika ČR nachází od 2. čtvrtletí 
roku 1999 v té fázi dynamického přizpůsobovacího procesu, 
kdy tempo růstu nominálního produktu převyšuje tempo 
růstu cenové hladiny. Současně poloha produktu pod jeho 
potenciální úrovní vyvolává tendence k další deceleraci míry 
inflace. Podle logiky tohoto modelového přístupu nastává 
v této fázi obrat ve vývoji HDP, což nám poslední zveřejněné 
údaje potvrzují. Odhadujeme, že tato fáze potrvá zhruba do 
4. čtvrtletí roku 2000 a v souladu s tím očekáváme další 
zotavování hrubého domácího produktu v roce 2000 v řádu  
1 – 2 % meziročního růstu.  

 
↑ 

Elasticita netto vývozu na úroveň 
domácí poptávky 

V roce 2000 očekáváme na základě vyhodnocení dílčího 
ekonometrického modelu stagnaci až mírný pokles elasticity 
netto vývozu na domácí poptávku resp. recipročně stagnaci 
až mírný růst elasticity domácí produkce na domácí 
poptávku. Při odhadovaném růstu poptávky to  implikuje růst 
hrubého domácího produktu ve výši slabě nad 1 %. 

→ 

Faktor tzv. dvourychlostní 
ekonomiky – urychlení růstu 
podniky, které nejsou vázány 
zdrojově na domácí ekonomiku 

Neočekáváme zvýšení rozsahu těch přímých zahraničních 
investic, které s sebou bezprostředně přinesou vklady do 
hrubé tvorby fixního kapitálu. 
 
 

 
→ 

Výsledky konjunkturálních testů 
průmyslu za prosinec 1999 

Na základě hodnocení konjunkturálních testů za prosinec 
1999 očekávají respondenti stagnaci ekonomické situace 
podniků. Totéž platí pro očekávaný vývoj vnější poptávky a 
dovozů. V případě domácí poptávky předpokládají 
respondenti mírný růst. 

 
 
→ 
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Souhrn predikce poptávky a HDP (při referenční úrovni kursu a referenčních úrokových 
sazbách) 

UKAZATEL    SKUTEČNOST      PREDIKCE

1998 I/99 II/99 III/99 IV/99 1999 I/00 II/00 III/00 IV/00 2000 2001

 HRUBÝ DOMÁCÍ PRODUKT -2.3 -4.1 0.4 0.8 1.2 -0.4 0.8 1.0 1.0 1.6 1.1 1.8

 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA (dom.popt. a vývoz) 1.9 -1.8 2.0 2.2 4.3 1.7 4.5 3.1 2.9 1.6 3.0 3.1

 CELKOVÁ DOMÁCÍ POPTÁVKA   1) -3.2 -1.0 -0.2 -1.8 -1.4 -1.1 0.0 2.0 1.8 1.2 1.3 1.6

 KONEČNÁ DOMÁCÍ POPTÁVKA   2) -2.5 -1.6 -1.1 -0.4 -0.9 -1.0 0.7 1.4 0.6 1.5 1.1 1.4

     v tom:

     Spotřeba domácností -3.0 0.8 1.4 1.5 1.3 1.3 1.0 1.0 0.7 1.0 0.9 1.0

     Spotřeba vlády 0.6 1.3 0.6 0.4 0.4 0.6 -0.3 -0.1 -0.8 2.0 0.3 0.2

     Tvorba fixního kapitálu -3.8 -8.1 -6.9 -4.7 -4.7 -5.9 0.9 3.3 1.5 2.1 2.0 3.0

     Spotřeba neziskových institucí 6.1 0.0 0.0 0.0 0.3 0.1 -0.3 -0.1 -0.8 1.8 0.2 0.2

 DOVOZ ZBOŽÍ A SLUŽEB 7.9 1.3 4.2 4.1 8.2 4.5 9.0 5.7 5.5 1.6 5.3 4.6

 VÝVOZ ZBOŽÍ A SLUŽEB 10.7 -3.0 5.2 8.5 13.8 6.1 11.3 4.6 4.4 2.2 5.4 5.1

 ČISTÝ VÝVOZ ZBOŽÍ A SLUŽEB (saldo, mld. Kč) -97.6 -28.7 -13.4 -11.5 -33 -86.6 -26.0 -17.0 -15.0 -32.0 -90.0 -90.0

 PODÍL NETTO VÝVOZU NA HDP -6.9 -8.8 -3.8 -3.1 -9.3 -6.2 -7.9 -4.8 -4.0 -8.9 -6.4 -6.3

 1) vč. změny stavu zásob;  2) beze změny stavu zásob; pozn.: střed intervalu + 1 procentní bod  
 
2.4 Obchodní bilance, směnné relace, netto vývoz a běžný účet 
 
Pozitivní vývoj obchodní bilance ve 
2. – 3. čtvrtletí 1999 se v posledním čtvrtletí 
roku 1999 poněkud oslabil, především 
v důsledku rostoucích cen energetických 
surovin. Dle odhadu jen dovoz ropy 
znamenal v mzr. srovnání ve 4. čtvrtletí 1999 
růst salda obch. bilance o cca 4,1 mld. Kč 
(celkově saldo dle odhadu vzrostlo o cca 5,8 
mld Kč). Saldo obchodní bilance za rok 1999 
očekáváme ve výši –70 mld. Kč, což oproti 
předchozímu roku představuje zlepšení o cca 
9 mld. Kč, tj. cca o 11 %.  

Obchodní bilance – klouzavý úhrn za 12 měsíců  (mld. 
Kč) 
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Na vývoj obchodní bilance ve 4. čtvrtletí 1999 
působily zejména: 
-mzr. depreciace kursu Kč vůči DEM i USD, 
která slabě pozitivně stimulovala vývozy 
-růst vývozů do vyspělých tržních ekonomik, 
který zcela vykompenzoval pokles vývozů do 
tranzitivních ekonomik a přispěl k rychlému růstu 
celkového vývozu 
-výrazný mzr. růst dovozů pro mezispotřebu, 
částečně v souvislosti s překonáváním recese 
v průmyslové výrobě, především však v důsledku 
cenových vlivů 
-mzr. růst cen energetických surovin (ropy) i cen 
návazné chemické produkce, který znamenal 
zdražení fyzické jednotky těchto komodit, a tedy 
vyšší hodnotu jejich dovozů. 

Kumulativní saldo obchodní bilance (mld. Kč) 
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Předpokládáme, že i v 1. čtvrtletí 2000 poroste obrat zahraničního obchodu v důsledku relativně nízké 
srovnávací báze 1. čtvrtletí  roku 1999 rychlým tempem. Při nevýrazném předstihu vývozu (růst o cca 17 %) 
před dovozem (růst o cca 16,5 %) očekáváme mírné prohloubení schodku (o cca 2 mld. Kč) na cca 19  mld. Kč, 
zejména vlivem zvýšených investičních dovozů a dovozů energetických surovin. Uvažovaný růst ceny ropy 
uralské v prvním čtvrtletí 2000 (meziročně o cca 114 %) představuje zvýšené nároky na zajištění stejného 
naturálního objemu jako v 1. čtvrtletí 1999 ve výši cca 3,9 mld. Kč (bez vlivu kursových změn).  
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Vývoj obchodní bilance v roce 2000 budou ovlivňovat zejména následující faktory: 
- kursový vliv. Předpokládaná mzr. apreciace váženého devizového kursu Kč, jež může do jisté míry působit 

k růstu dovozu a poklesu vývozu; vliv apreciace však bude mít dopad  pouze na tuzemské malé a střední 
firmy, významnější vliv na celkový pohyb vývozu, ale zejména dovozu je v rámci uvažované změny kursu 
(–1 %) málo pravděpodobný. Pokud jde o vliv reálného devizového kursu na vývoz a dovoz. Vliv kursu na 
vývoj dovozu považujeme za nepodstatný. Dovoz zboží závisí na vývoji domácí poptávky a vývozu. Vliv 
kursu na vývoz zboží je naopak významný. Odhadujeme, že depreciace reálného kursu CZK k DEM o 1 % 
implikuje přírůstek vývozu zboží (v s.c.) o cca 1 % , resp. depreciace váženého kursu o 1 Kč (tj. depreciace 
o cca 5%) generuje přírůstek vývozu o 5 mld. Kč. Ani v případě vývozu však nelze dopad vývoje kursu na 
obchodní bilanci, resp. bilanci zahraničního obchodu jako součásti HDP (přísně vzato dopad oscilace 
váženého reálného kursu v „rozumných mezích“ +– 2 Kč od průměru předchozího roku) přeceňovat. 
Významnější vliv na vývoj vývozu má úroveň ekonomického růstu v zemích největších obchodních 
partnerů. Vývoz je přitom realizován ve stále rostoucím poměru (v současnosti dle odhadu z 75 – 80 %) 
firmami pod zahraniční kontrolou, pro něž vývoj kursu – zejména z dlouhodobého hlediska – nepředstavuje 
vážnější riziko (vzhledem k jejich širokému teritoriálnímu působení a vysokému stupni kooperačních 
dovozů). Na základě propočtů byla dále zjištěna velmi silná závislost dovozu na vývozu. Při mzr. růstu 
vývozu zboží a služeb o 1 %  roste i dovoz zboží a služeb řádově o 0,8 %. Vliv kurzu na vývoj salda zboží  
a služeb je tedy spíše zanedbatelný 

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

- růst průmyslové produkce cca o 1,5 % a náběh nových  strojírenských výrob o vyšším stupni zpracování, 
vedoucí k růstu vývozu, ale současně i dovozu (kooperační dovozy) 

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

- nárůst cen ropy (meziročně cca o 35 %), zemního plynu i některých dalších surovin (kovy), působící k růstu 
dovozu. 

 
V roce 2000 očekáváme mírné prohloubení schodku obchodní bilance na cca 74 mld. Kč. Předpokládáme, že se 
vývoz i dovoz zvýší o cca 7 %. V roce 2001 očekáváme opětovný pokles schodku obchodní bilance na cca 70 
mld. Kč, tj. o 5 %.  
 
Vývoj směnných relací. Od 2. čtvrtletí 
1999 dochází především v důsledku 
výrazného růstu cen energetických 
surovin k patrnému zhoršování reálných 
směnných relací. Odhadujeme, že reálné 
směnné relace v roce 1999 meziročně 
poklesnou o 2,3 % (propočet na základě 
výběrového indexu cen dovozu a vývozu). 
Jejich mírný pokles lze očekávat ještě v 1. 
pololetí roku 2000. Pro celý rok 2000 
odhadujeme směnné relace beze změny 
proti roku 1999 (mzr. stagnace). 
 

Vývoj směnných relací, podílu BÚ a netto vývozu na HDP 
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Příznivý vývoj bilance zboží a služeb (netto vývozu v s. c. r. 1995 v metodice HDP) započatý ve 
druhém čtvrtletí pokračoval i ve třetím čtvrtletí 1999. Meziroční tempo růstu vývozu se dále zrychlilo 
(8,5 %). Při stagnaci dynamiky dovozu na úrovni předchozího čtvrtletí (4,1 %) se zvýšil předstih 
vývozu před dovozem na 4,4 procentního bodu. Záporné saldo (netto vývoz zboží a služeb) meziročně 
pokleslo o 45,5 %, tj. na –11,5 mld. Kč a jeho podíl na hrubém domácím produktu činil 3,1 %, tedy  
o 2,7 procentního bodu méně než ve třetím čtvrtletí roku 1998. Další meziroční zlepšení netto vývozu, 
zejména v důsledku obnovení výrazně vyšší dynamiky vývozu než dovozu, očekáváme i ve 4. čtvrtletí 
roku 1999 (saldo netto vývozu odhadujeme ve výši –33 mld. Kč). Za celý rok 1999 očekáváme úroveň  
netto vývozu  cca –87 mld. Kč, tj. cca –6,2 % HDP.  
 
V roce 2000 a 2001 předpokládáme mírné zhoršení netto vývozu na cca –90 mld. Kč, tj. cca 6,3 % 
HDP. Na jeho vývoj, obdobně jako v případě obchodní bilance, bude především působit: 
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- růst vnější poptávky, zejména v rozvinutých tržních ekonomikách, jež pozitivně ovlivní zvyšování 
vývozu 

- oživení domácí  poptávky, které povede ke zvyšování dovozu (především investičních dovozů  
a dovozů meziproduktu v důsledku očekávaného růstu investiční poptávky a  průmyslové 
produkce).  

 
Za 3. čtvrtletí 1999 vykázal běžný účet 
platební bilance (v b.c. v metodice MMF) 
schodek ve výši 5,3 mld. Kč (meziročně 
zlepšení o 5,1 mld. Kč). Byl především 
důsledkem schodku bilance výnosů (–12,4 
mld. Kč). K poklesu záporného salda 
působil zejména přebytek bilance služeb 
(12,1 mld. Kč). Nejvýznamnější mezi-
roční změnu salda zaznamenala obchodní 
bilance (snížení záporného schodku o 5,6 
mld. Kč na  –9,0 mld. Kč).  
 

Vývoj struktury běžného účtu 
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Předpokládáme, že ve 4. čtvrtletí 1999 skončí běžný účet platební bilance schodkem kolem 29 mld. 
Kč. Za celý rok 1999 předpokládáme schodek běžného účtu na úrovni 33 – 37 mld. Kč, tedy cca 1,8 % 
HDP. V roce 2000 očekáváme v důsledku růstu schodku obchodní bilance zhoršení schodku běžného 
účtu na 40 – 44 mld. Kč, tj. cca 2,1 – 2,3 % HDP v b.c. Poté v roce 2001 opětovné zlepšení salda  
a jeho podílu na HDP zhruba na hodnoty roku 1999.   
 
 
2.5  Podniková sféra   
 
Mírný nárůst tvorby hrubého domácího produktu ve 2. a 3. čtvrtletí 1999, který svědčí o začínajícím oživení 
ekonomiky se zatím nepromítl do výsledků hospodaření nefinančních organizací. V porovnání s 2. čtvrtletím   
i se stejným obdobím minulého roku došlo v samotném 3. čtvrtletí 1999 ke snížení tvorby hrubého zisku  
a návazně i ke zhoršení většiny ukazatelů dokumentujících efektivnosti hospodaření (rentabilita nákladů, 
rentabilita vlastního jmění, mzdová a materiálová náročnost výroby). Ke zhoršení hospodářské a finanční situace 
podniků došlo i při hodnocení meziročních výsledků docílených za 1. -3. čtvrtletí 1999. Významným faktorem, 
který ovlivnil finanční hospodaření organizací v roce 1999 je propad výkonnosti v  rozhodujících produkčních 
odvětvích.  
 
Vybrané finanční ukazatele v roce 1999 (běžné ceny) 
(za nefinanční organizace a korporace všech odvětví nad 100 pracovníků) 

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

II. III. I.-III. 1998 1999 1998 1999 1998 1999 II.Q. III.Q. I.-III.Q.
 Výnosy celkem 4,3 4,5 3,0  Rentabilita nákladů (zisk/náklady) 2,86 4,09 2,52 1,59 3,57 3,29 1,23 -0,93 -0,28
 Výkony celkem -1,5 -1,2 -2,6  Rentab. vlast. jmění (zisk/vl. jmění) 1,43 2,06 1,20 0,78 5,04 4,70 0,63 -0,42 -0,34
 Náklady celkem 3,1 5,4 3,3  Rentabilita výkonů (zisk/výkony) 3,85 5,78 3,47 2,34 4,79 4,67 1,93 -1,13 -0,12
 z toho: výkonová spotřeba -4,1 -0,7 -3,9  Materiál. nároč. (výk. spotř./výkony) 68,85 67,05 67,68 68,02 67,64 66,70 -1,80 0,34 -0,94
             osobní náklady 1/ 0,0 3,4 1,6  Mzdová nároč. (osob. nákl./výkony) 16,92 17,18 17,52 18,34 16,89 17,61 0,26 0,82 0,72
 Zisk před zdaněním 47,7 -33,4 -5,0
1/ zahrnuje mzdové a ostatní osobní náklady, odměny členům společnosti a družstva, náklady na soc. zabezpečení a soc. náklady  
 
Meziroční pokles hrubého zisku o 33,4 % ve 3. čtvrtletí 1999 znamenal absolutní snížení jeho tvorby 
proti srovnatelnému období předchozího roku o 5,8 mld. Kč. V členění podle vlastnické struktury bylo 
ve třetím čtvrtletí 1999 více jak 90 %  hrubého zisku vytvořeno v soukromých organizacích.  
Většina podílových ukazatelů nedosahovala úrovně stejného období minulého roku, zhoršila se 
rentabilita nákladů, výkonů,  a vlastního jmění, zvýšila se mzdová náročnost výroby. Z odvětvového 
pohledu se rentabilita nákladů a rentabilita vlastního jmění zlepšila ve 3. čtvrtletí 1999 v porovnání se 
stejným obdobím minulého roku pouze v odvětvích dobývání nerostných surovin, zpracovatelského 
průmyslu a ve stavebnictví. 
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Vývoj rentability nákladů a rentability vlastního jmění v hlavních odvětvích NH 

         Rentabilita nákladů (zisk/náklady)     Rentabilita vl. jmění (zisk/ vl. jmění)
             2.čtvrtletí              3.čtvrtletí              2.čtvrtletí              3.čtvrtletí
1997 1998 1999 1997 1998 1999 1997 1998 1999 1997 1998 1999

 Nefinan. pod. celkem 3,03 2,86 3,95 2,02 2,52 1,59 1,38 1,43 2,00 0,90 1,20 0,78
 z toho:
     Dobýv . ner. surov in 0,39 1,33 1,07 -1,40 0,26 1,76 0,09 0,31 0,24 -0,34 0,06 0,38
     Zprac. prům ysl 3,86 3,67 4,29 2,49 1,77 1,84 2,49 2,70 3,13 1,57 1,23 1,31
     Výr. a rozv . el.,plynu, vody 4,47 2,27 0,95 -2,69 5,01 -2,35 0,86 0,49 0,21 -0,48 0,98 -0,51
     Zeměd.a m ysl., les. hospod. -4,80 4,29 3,01 10,01 13,04 8,01 -0,96 0,85 0,62 1,95 2,41 1,54
     Stavebnictv í 3,88 2,99 2,96 2,48 0,01 4,40 4,92 3,98 4,85 3,28 0,02 6,41
     Doprava, sklad. a  spoje 1,40 4,88 7,73 2,98 8,66 5,34 0,27 0,95 1,67 0,58 1,70 1,14
 Nefinan. podniky pod zahr. kontr. 4,53 4,34 5,29 2,80 3,38 3,16 4,83 5,55 6,82 2,75 3,92 3,63

 
 
Nepříznivý trend ve vývoji platební neschopnosti se zpomalil, závazky po lhůtě splatnosti se zvýšily 
ke konci 3. čtvrtletí 1999  oproti stejnému období minulého roku o 1,4 mld. Kč (ke konci 1. pololetí se 
zvýšily o 12,5 mld. Kč) a prvotní platební neschopnost k vlastnímu jmění se zhoršila o 0,13 
procentního bodu. 
 
 
2.6  Shrnutí poptávkových faktorů inflace 
 
Ve 4. čtvrtletí roku 1999 očekáváme pokles konečné domácí poptávky o zhruba 1%, který 
bude působit brzdícím vlivem na cenový vývoj v blízké budoucnosti.  
 
V roce 2000 předpokládáme mírné oživení konečné domácí poptávky v řádu 1 – 1,5 %, které 
bude způsobeno růstem všech jejích složek. Očekávaná stagnace reálných disponibilních 
příjmů domácností a slabý růst míry úspor bude působit ve směru snižování dynamiky 
spotřeby domácností. Rovněž konečná spotřeba vlády bude balancovat na hranici stagnace  
a nepatrného růstu. Třetí složka konečné domácí poptávky tj. hrubá tvorba fixního kapitálu 
přejde v roce 2000 do růstu v tempu 2 %, přičemž předpokládáme její saturování především 
prostřednictvím investičních dovozů. Vzhledem k uvažovanému vývoji nepředpokládáme 
v tomto roce existenci výrazných inflačních tlaků ze strany poptávky. 
Vliv negativních nabídkových šoků tj. zejména nárůst cen ropy a ostatních surovin na 
světových trzích a růst reálných jednotkových mzdových nákladů může mít – v závislosti  
na uplatněné fiskální a měnové politice - rovněž vliv na dynamiku produktu (s tendencí  
ke snižování tempa jeho růstu při neutrálních až restriktivních politikách. 
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3. Trh práce 
 
Proti 10. SZ se předpokládaný vývoj  většiny základních nominálních a reálných indikátorů trhu 
práce (průměrná  mzda, celkové příjmy, jednotkové mzdové náklady, zaměstnanost) pro rok 1999 
věcně zásadněji nemění. 
 
V predikci pro rok 2000 jsme   v návaznosti na další upřesnění makroekonomického rámce pro  
sestavení státního rozpočtu na rok 2000 zúžili interval odhadu mzr. růstu nominální průměrné mzdy  
v nepodnikatelské sféře  z  5  proc. bodů  na 3,6 proc. bodů. Na základě vládou schválené 3. verze 
návrhu státního rozpočtu jsme rovněž snížili predikci sociálních příjmů o 4,9 mld. Kč, tj. snížení 
mzr. růstu o 1,8 proc. bodů. Očekávaný růst průměrné mzdy v národním hospodářství, celkových 
nominálních i reálných příjmů domácností se proti 10. SZ v důsledku uvedených korekcí ovšem 
snížil celkem nevýrazně. Návazně se proti  10. SZ  také částečně mění hodnocení poptávkových a 
nákladových rizik vývoje trhu práce, tato rizika dnes považujeme za poměrně nízká. 
 
V případě celkových příjmů (i jednotlivých komponent) a z nich propočtených jednotkových 
mzdových nákladů, resp. relativní důchodové pozice domácností dochází k přechodu sledování 
příjmů a výdajů domácností od bankovní statistiky ČNB k systému národních účtů dle ČSÚ. 
Přechod na novou metodiku neznamenal zásadnější změny v základních trendech vývoje trhu práce, 
ani v hodnocení poptávkových a nákladových rizik trhu práce. Nižší hodnoty proti 10. SZ vyplývají 
pouze ze změny metodiky vykazování,  nikoliv  ze změny trendu sledovaných ukazatelů 
 
3.1 Mzdy a příjmy 
 
Základní údaje o mzdovém vývoji 

    mzr. změna v %
UKAZATEL SKUTEČNOST OČEK. SKUT. 1/ 6/ PREDIKCE  1/ 6/                 

I/98 II/98 III/98 IV/98 1998 I/99 II/99 III/99 IV/99 1999 I/00 II/00 III/00 IV/00 2000 2001
 PRŮMĚRNÁ MZDA V ČR       (nominální) 5/ 10,9 7,0 9,2 10,1 9,3 8,6 8,0 8,7 7,4 8,1 3,4 3,6 3,8 4,2  3.0-4.6 5,9
                                                   (reálná) -2,1 -5,0 -0,3 2,4 -1,4 5,4 5,5 7,4 5,4 5,9 -0,3 -0,4 0,0 0,2  (-1.2)-1.0 0,4
     v  tom:
    Nepodnikatelská sféra        (nominální)    5,0 -6,2 3,0 15,1 3,9 13,9 14,3 13,3 7,4 12,2 1,1 0,9 1,9 3,3  0.0-3.6 5,8
                                                   (reálná) -7,4 -16,7 -5,9 7,1 -6,2 10,6 11,7 11,9 5,5 9,9 -2,6 -2,9 -1,8 -0,7  (-4.0)-0.0 0,2
    Podnikatelská sféra            (nominální)  12,6 11,1 10,9 8,9 10,9 7,5 6,4 7,7 7,4 7,3 4,2 4,4 4,5 4,6 4.0-5.0 6,1
                                                   (reálná) -0,6 -1,4 1,2 1,3 0,1 4,3 3,9 6,4 5,3 5,0 0,4 0,5 0,7 0,6 (-0.2)-1.4 0,5
        z  toho:
        soukromé organizace   (nominální)  2/ 11,3 9,2 9,0 6,6 8,9 6,0 5,0 6,3 . . . . . . . .
                                                   (reálné) -1,8 -3,1 -0,5 -0,8 -1,7 2,9 2,6 5,0 . . . . . . . .
        státní organizace            (nominální)  3/ 11,8 10,2 12,4 11,3 11,4 11,1 9,3 7,6 . . . . . . . .
                                                   (reálné) -1,4 -2,3 2,6 3,6 0,6 7,9 6,8 6,3 . . . . . . . .
        mezinárodní organizace  (nominální)  4/ 14,1 17,3 12,1 12,1 14,1 10,5 7,4 10,3 . . . . . . . .
                                                     (reálné) 0,7 4,1 2,4 4,3 3,0 7,3 4,9 9,0 . . . . . . . .
1/ Predikce pro rok 1999 a 2001 je středovou hodnotou intervalu +/- 0.5 proc. bodů.
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  3.6 až  4.2 %, 2001 oč. CPI 5.5 %.
Pramen: Statistické informace ČSÚ (Evidenční počet zaměstnanců a jejich mzdy v ČR).  
 
Očekávaná skutečnost v roce 1999: Značná 
strnulost ve snižování mzr. růstu průměrné 
nominální mzdy v podnikatelském sektoru 
doprovázená nízkou inflací způsobila ve 4. 
čtvrtletí pokračování mzr. růstu reálné mzdy 
z předchozího období. Vysoký mzr. růst 
průměrné nominální mzdy je signalizován 
dosavadním vývojem především v průmyslu 
(např. v období měsíce října a listopadu  dosáhla 
mzr. růstu 6,9 %, což představuje snížení proti 
předchozímu čtvrtletí  pouze o 0,7 proc. bodů. Za 
celý rok 1999 předpokládáme mzr. růst průměrné 
nominální mzdy v podnikatelském sektoru 

Meziroční změny průměrné nominální mzdy  (v %) 
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v intervalu 6,7 – 7,7 % (v reálném vyjádření 
v intervalu 4,5 – 5,5 %), což představuje zvýšení 
hodnot obou hranic intervalu proti 10. SZ o 0,2 
proc. bodu. Důvodem podstatnějšího snížení mzr. 
růstu průměrné nominální a reálné mzdy 
v nepodnikatelském sektoru ve 4. čtvrtletí bude 
promítnutí vyšší základny roku 1998. 
V nepodnikatelském sektoru průměrná nominální 
mzda za celý rok 1999 mzr. vzrostla dle našich 
odhadů o 12,2 % (reálná mzda  9,9 %).  
V důsledku mírné úpravy mzr. růstu průměrné 
nominální i reálné mzdy v podnikatelském 
sektoru jsme zvýšili také odhad mzdy v národním 
hospodářství za celý rok 1999 o 0,2 proc. bodu 
(nový interval 7,8 až 8,8 %, resp. 5,6 až 
6,6 %). 

Meziroční změny nominální a reálné průměrné mzdy 
v NH za sledované organizace  (v %) 
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Pozn.: Od 4. čtvrtletí 1999 predikce 

 
Predikce pro rok 2000: Pro rok 2000 lze očekávat růst průměrné nominální mzdy v NH 
v intervalu 3,0 až 4,6 % (proti 10. SZ zúžení intervalu o 0,4 proc. body v důsledku upřesnění 
vývoje v nepodnikatelském sektoru). Reálná mzr. změna mzdy se bude pohybovat v intervalu 
– 1,3 až +1,0 %. 
 Predikci pro rok 2000 odvozujeme od : 
- nižších hodnot inflace pro mzdová vyjednávání (odbory předpokládají CPI letos ve výši cca 4,6 

%, loni 10,0 %)  
- nižších hodnot  dosud uzavřených kolektivních smluv (Severočeské doly letos 4,7 % a loni 8,5 %; 

Glaverbel Czech letos 3,5 % a loni 8,0 %; České dráhy letos 4,5 % a loni 10,7 %, Třinecké 
železárny letos cca 4,0 % a loni 10,0 %) 

- dosud shodného trendu mezi výsledkem mzdových vyjednávání a skutečným vývojem (*odhad)  
Rok 1997 1998 1999 2000 *
Mzr. růst průměrné mzdy podle vyjednávání 10,9 9,5 8.0 4.5-5.0
Skutečný mzr. růst prům. mzdy 11.9 9.30 7.8-8.8 * 3.0-4.6  
- pokračujícího růstu nezaměstnanosti 
- pokračujících finančních obtíží podniků 
- jen velmi slabého oživení v roce 2000 
- pokračující privatizace, restrukturalizace a revitalizace (žádný zahraniční vlastník si nedovolí vyplácet mzdy 

vyšší než je produktivita práce) 
- zpomalení mzr. růstu průměrné mzdy v nepodnikatelské sféře (vyšší mzr. růst nominální mzdy než  

1,8 % bude možný jen za předpokladu propouštění) 
- výsledků ekonometrických propočtů (v  závislosti na původní Phillipsově křivce při odhadované 5,0 % 

přirozené míře nezaměstnanosti pro ČR růst průměrné nominální mzdy 6,2 %, v závislosti na míře 
nezaměstnanosti 5,5 %, v závislosti na průměrné nominální mzdě v průmyslu 6,0 %, v závislosti na výrobě 
ve vybraných odvětvích (v průmyslu, stavebnictví a zemědělství)  3,5 %, v závislosti na produktivitě práce 
ve vybraných odvětvích  3,5 %, exponenciálním vyrovnáním  4,5 %). 

 
Základní údaje o vývoji příjmů domácností 

    mzr. změna v %
UKAZATEL SKUTEČNOST OČEK. SKUT. 1/2/ PREDIKCE 1/ 2/

I/98 II/98 III/98 IV/98 1998 I/99 II/99 III/99 IV/99 1999 I/00 II/00 III/00 IV/00 2000 2001
BĚŽNÉ PŘÍJMY DOMÁCNOSTÍ           (nominální) 9.2 5.3 5.0 3.9 5.7 4.5 1.6 -0.4 3.9 2.4 2.7 4.1 5.2 3.5 3.9 5.4
                                                             (reálné) -3.6 -6.5 -4.1 -3.3 -4.6 1.5 -0.8 -1.6 1.9 0.2 -1.1 0.1 1.3 -0.5 0.0 0.0
     v  tom:
     Mzdy a platy                                  (nominální) 7.6 5.1 6.5 7.1 6.5 4.5 2.3 2.4 2.8 3.0 3.0 2.3 3.2 2.9 2.8 5.0
                                                             (reálné) -5.0 -6.7 -2.8 -0.4 -3.8 1.4 -0.1 1.2 0.9 0.8 -0.8 -1.5 -0.6 -1.1 -1.0 -0.4
     Sociální dávky jiné než naturální  (nomínální) 11.8 9.3 13.6 5.3 9.9 11.5 8.3 4.9 8.6 8.3 5.0 7.2 7.3 6.9 6.6 6.4
     Hrubý smíšený důchod                  (nominální) 11.7 1.7 8.1 1.6 5.4 2.6 0.3 -1.6 2.3 0.8 3.5 7.7 6.8 5.0 5.8 6.8
     Důchody z v lastnictv í                     (nominální) 24.4 11.9 9.2 -10.5 7.4 -19.1 -22.9 -38.6 -10.5 -23.8 -2.9 7.0 4.7 -5.3 0.5 0.9
     Ostatní běžné transfery                  (nominální) -4.7 3.2 -36.3 -3.4 -12.1 24.5 4.8 26.8 12.3 16.3 1.2 -0.1 4.4 19.5 6.8 5.3
1/ Predikce uvedená v tabulce je středovou hodnotou intervalu +/- 0.5 proc. bodů pro rok 1999, +/- 1.0 proc. bodu pro roky 2000 a 2001. 
2/ Pro deflování bylo použito v roce 1999 oč. CPI  2.1 %, v roce 2000 oč. CPI  3.9 %, v roce 2001 oč. CPI 5.5 %.
Pram en: Statistika ČSÚ.  
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Vývoj celkových příjmů a jejich komponent podle obou metodik  
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Pozn.:  Ostatní příjmy celkem dle metodiky ČSÚ jsou propočtem ČNB (součet položek hrubý smíšený důchod + 
důchody     z   vlastnictví + ostatní běžné transfery).  Od 4. čtvrtletí 1999 predikce ČSÚ, od 3. čtvrtletí 1999 
predikce ČNB. 
Růst běžných příjmů domácností předpokládáme v roce 1999 v intervalu 2,0 až 3,0 %, reálné příjmy 
se vyvíjely v porovnání s rokem 1998 v intervalu  -0,1 až 0,9 %, což představuje proti  
10. SZ zúžení intervalu z  2 proc. bodů na 1 proc. bod v důsledku aktuálních informací o vývoji 
sociálních příjmů. Podle metodiky ČNB nominální peněžní příjmy mzr.  vzrostly v intervalu 4,5 až 5,5 
%, reálné 2,4 až 3,3 %. Predikce vývoje běžných nominálních a reálných příjmů domácností pro rok 
2000 zůstává v původním intervalu 2,9 až 4,9 %, resp. - 1,2 až  + 1,3 % (metodika ČNB odhad mzr. 
růstu činí 4,7 až 6,7 %, resp. 0,5 až 3,0 %). 
 
3.2 Zaměstnanost a nezaměstnanost 
 
Pokles celkové zaměstnanosti v NH pokračoval v průběhu roku 1999 výrazně rychlejším 
tempem než v předchozím roce. V relativním i absolutním vyjádření bylo dosaženo 
nejvyššího poklesu zaměstnanosti za posledních 5 let. Poznatky o silně negativním vývoji 
celkové zaměstnanosti svědčí o výrazné tendenci k rušení pracovních míst a neschopnosti 
ekonomiky vytvářet dostatečné množství nových pracovních příležitostí.  
Ve 3. čtvrtletí 1999 se podle předběžných údajů ČSÚ snížil počet pracovníků v porovnání se stejným obdobím 
minulého roku o 4,1 % (za 1. – 3. čtvrtletí 1999 meziroční pokles o 3,5 %). Absolutní pokles zaměstnanosti ve  
3. čtvrtletí 1999 činí ve srovnání se stejným obdobím loňského roku více než 190 tis. osob a dotýká se všech sfér 
národního hospodářství (primární, sekundární i terciární). Z pohledu struktury zaměstnanosti se snižuje 
především počet zaměstnaných žen, cizinců a osob se změněnou pracovní schopností. Tyto skupiny mnohdy po 
propuštění nepřecházejí do evidence nezaměstnaných, nýbrž opouštějí ekonomickou aktivitu. Tím se do jisté 
míry zkresluje vztah mezi prudce klesající celkovou zaměstnaností a relativně mírnějším nárůstem míry 
nezaměstnanosti. Pokles zaměstnanosti má ovšem vedle strukturálních rysů i cyklický charakter, a to v 
v souvislosti s poklesem reálného HDP, k němuž docházelo v průběhu celého roku 1998 a 1. čtvrtletí 1999.  
Tento efekt se v uvedeném období nevyčerpal a pokles zaměstnanosti postihuje všechny sféry ekonomiky, 
profesní i věkové skupiny i v dalším průběhu roku 1999.  
  
Základní údaje o vývoji zaměstnanosti  
UKAZATEL            Čtvrtletí 1999             Čtvrtletí 2000

1995 1996 1997 1998 1999*/ 2000 2001   I.  II.  III.  IV.   I.  II.  III.  IV.
 Počet pracovníků v NH celkem (prům. počty)
     Mzr. změna v % 2,6 0,6 -1,0 -2,5 -3,5 -1,8 -0,9 -3,1 -3,7 -4,1 -3,5 -2,2 -2,2 -1,4 -1,9
     Fyzické osoby - počet (v tis.) 5012 5044 4993 4873 4701 4615 4574 4735 4723 4649 4681 4630 4620 4584 4590
Od roku 1997 předběžné údaje
*/ Predikce od IV. čtvrtletí 1999  
V 1. čtvrtletí 1999 sice klesala celková zaměstnanost, 
ale pomaleji než reálný HDP. Výsledkem byl absolutní 
meziroční pokles národohospodářské produktivity 
práce (reálného HDP na zaměstnanou osobu). 
Potvrzuje se tím, že změny v zaměstnanosti reagují na 
vývoj outputu s určitým časovým zpožděním. Opačný 
vývoj nastal v následujících dvou čtvrtletích : Při 
mírném meziročním nárůstu reálného HDP ve 2. a 3. 
čtvrtletí 1999 zaměstnanost nereagovala na tuto změnu 
okamžitě v podobě zvýšení poptávky po práci. Tento 
jev svědčí o tom, že současná úroveň růstu reálného 
HDP ještě nedokáže stimulovat tvorbu dostatečného 
množství nových pracovních míst.  

Vývoj zaměstnanosti, hrubého domácího produktu 
a produktivity práce 
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Očekávaná skutečnost v roce 1999: Ve 4. čtvrtletí 1999 předpokládáme, že vývoj zaměstnanosti se 
výrazně nezmění a bude pokračovat trend snižování počtu pracovníků. Zejména některé významné 
velké podniky budou v rámci snižování nákladů práce nuceny k výraznějšímu propouštění. 
Očekáváme, že celkově za rok 1999 zaměstnanost meziročně poklesne o 3,5 %. 
 
Trend růstu nezaměstnanosti, který dynamicky provázel první čtvrtletí roku 1999 se od dubna   
v  porovnání s předchozím rokem zpomalil. Meziroční přírůstek nezaměstnaných osob se zejména od  
počátku 3. čtvrtletí 1999 zřetelněji snižoval. Míra nezaměstnanosti k 31.12.1999 dosáhla  
9,4 % s meziměsíčním přírůstkem 21,6 tis. osob a v porovnání se stejným obdobím minulého roku se 
počet uchazečů o zaměstnání zvýšil o 100,7 tis. osob. V prosinci 1999 pobíralo příspěvek 
v nezaměstnanosti 42,4 % všech nezaměstnaných, což bylo oproti předcházejícímu měsíci  
o 0,5 procentního bodu méně. Tento údaj svědčí o mírném zvyšování nezaměstnanosti trvajícím déle 
než 6 měsíců.  
 
Vývoj nezaměstnanosti v roce 1999 

 Počet neum íst. osob   Podíl žen Měs. p řírůstek M íra nezam . Vol. p rac. m ís. O soby pob.p řísp . Neum .osoby na 
O bdobí počet osob z toho žen na celk.nez. v  % počet osob (% ) počet m íst počet osob 1 vo l. p rac.m ísto

stav k 31.1 . 416.940 215.929 51.8 30.022  8 .1 36.390 203.837  11.46
stav k 28.2 . 427.994 218.699 51.1 11.054  8 .3 35.207 204.554  12.16
stav k 31.3 . 433.340 219.960 50.8 5.346  8 .4 32.966 193.049  13.15
stav k 30.4 . 423.884 218.583 51.6  -9 .456  8 .2 32.812 180.952  12.92
stav k 31.5 . 421.574 219.299 52.0  -2 .310  8 .1 33.531 173.741  12.57
stav k 30.6 . 435.005 227.527 52.3 13.431  8 .4 34.482 181.413  12.62
stav k 31.7 . 456.716 242.423 53.1 21.711  8 .8 36.537 191.292  12.50
stav k 31.8 . 465.454 248.915 53.5 8.738  9 .0 38.647 193.710  12.04
stav k 30.9 . 469.840 249.894 53.2 4.386  9 .0 36.650 201.000  12.82
stav k 31.10. 464.064 245.453 52.9  -5 .776  8 .9 37.560 202.118  12.36
stav k 30.11. 465.965 242.986 52.1 1.901  9 .0 36.892 199.912  12.63
stav k 30.12. 487.623 248.120 50.9 21.658  9 .4 35.117 206.836  13.89  
 
Nesoulad mezi nabídkou a poptávkou po pracovní síle vzrůstá zejména v  regionálním členění. Míru 
nezaměstnanosti vyšší než 12 % vykázalo v prosinci 19 okresů, nejvyšší v okresech Most (20,0 %), Karviná 
(18,2 %), nejnižší v okresech Praha – východ (2,5 %) a Praha – západ (3,1 %).  Na jedno volné pracovní místo 
připadá v průměru 13,9 uchazeče o zaměstnání, což je nejvyšší vykázaná měsíční hodnota z celého roku 1999. 
 
 
V roce 1999 dosahovaly měsíční hodnoty míry 
nezaměstnanosti vyšší úrovně než v roce 
předchozím. Z hlediska mzr. změn míry ne-
zaměstnanosti má navíc vývoj nezaměstnanosti 
poněkud jiný průběh než v roce minulém: 
Dynamika zvyšování nezaměstnanosti kulmino-
vala v březnu 1999, kdy meziroční přírůstek míry 
nezaměstnanosti činil 2,9 proc. bodu. Od tohoto 
měsíce se meziroční diference začala snižovat až 
na 1,9 proc. bodu v prosinci 1999. Určité 
zmírnění tlaků na růst nezaměstnanosti naznačuje 
i vývoj některých dalších indikátorů. Od počátku 
roku dochází systematicky k sezónnímu, 
byť mírnému meziročnímu absolutnímu nárůstu 
počtu uchazečů, kteří ukončili nezaměstnanost 
z důvodu nástupu do nového zaměstnání. Tyto 
skutečnosti by mohly indikovat určité zvýšení 
poptávky po práci v návaznosti na začínající 
oživení ekonomiky. Proti tomuto argumentu však 
stojí, jak již bylo uvedeno, prudký pokles celkové 
zaměstnanosti v ekonomice, který se pro-
porcionálně neodráží v růstu míry nezaměst-
nanosti.   
 
 

Vývoj nabídky a poptávky po práci 
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Predikce pro rok 2000 a 2001: Ve vývoji na 
trhu práce lze na jedné straně očekávat další 
pokles zaměstnanosti a nárůst počtu 
nezaměstnaných osob, avšak ve srovnání 
s rokem 1999 na podstatně nižší úrovni 
dynamiky. Tento obrat spojujeme zejména 
s dosavadním vývojem na trhu práce 
(meziroční snižování přírůstků míry 
nezaměstnanosti a nezaměstnaných osob), 
s předpokládaným mírným nárůstem výkon-
nosti ekonomiky a alespoň dílčí účinností 
některých vládou přijatých opatření na úseku 
aktivní politiky zaměstnanosti. Jedná se 
zejména o opatření, která směřují k vytvoření 
nových pracovních míst (investiční pobídky 
pro investory, příliv zahraničních investic). 
Z těchto údajů vyplývá, že současná, 
relativně vysoká úroveň nezaměstnanosti sice 
nadále poroste, avšak při zachování 
uvedených tendencí by došlo v roce 2000 
k oslabování jejího růstu. Pro rok 2000 
očekáváme meziroční pokles zaměstnanosti o 
1,8 % a koncovou míru nezaměstnanosti 
v rozmezí 10,5 – 11,5 %, s tím, že ke konci 
1. a 2. čtvrtletí bude koncová míra nezaměst-
nanosti na úrovni 10,1% a ke konci 
3. čtvrtletí 10,6 %.  
 
Pro rok 2001 očekáváme v oblasti 
zaměstnanosti ještě mírné snížení o cca 0,9 % 
a koncovou míru nezaměstnanosti na úrovni 
11,0 – 12,0 %.  

Vývoj míry nezaměstnanosti v letech 1995 – 2000 v % 
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Meziroční přírůstek míry nezaměstnanosti (1998-1999 
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3.3 Vliv vývoje trhu práce na inflaci 
 
Indikátory mezd, cen a produktivity 

    mzr. změna v %
UKAZATEL SKUTEČNOST OČEK. SKUT. 1/ PREDIKCE 1/

I/98 II/98 III/98 IV/98 1998 I/99 II/99 III/99 IV/99 1999 I/00 II/00 III/00 IV/00 2000 2001
 JMN (nominální mzdy a platy na HDP v s.c.) 8.4 7.1 9.4 11.4 9.1 9.0 1.9 1.7 1.6 3.4 2.1 1.3 2.2 1.3 1.7 3.2
 Deflátor HDP 10.5 11.3 11.1 11.0 11.0 5.0 3.0 0.1 0.6 2.1 2.7 2.5 4.1 0.8 2.5 3.3
 RJMN (JMN/HDP deflátor) -1.9 -3.7 -1.5 0.4 -1.7 3.8 -1.1 1.6 1.0 1.3 -0.6 -1.2 -1.8 0.5 -0.8 -0.1
 Důchodová pozice domácností 77.2 76.6 75.4 81.4 77.7 80.0 76.5 76.7 83.9 79.3 80.1 75.6 76.0 85.9 79.3 79.5
 (nom. běžné příjmy/ HDP b.c. v %)
 NH PP 0.8 -0.2 -0.5 -1.7 -0.4 -1.1 3.4 3.6 4.2 2.5 2.2 2.4 2.0 1.9 2.3 2.3
1/ Predikce uvedená v tabulce je středovou hodnotou intervalu +/- 0.5 proc. bodů pro rok 1999, +/- 1.0 proc. bodu pro roky 2000 a 2001. 
Pramen: ČSÚ, propočet ČNB.  
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Mzdově nákladová inflace : 
- vývoj nominálních jednotkových 

mzdových nákladů 
Očekávaná skutečnost v  roce 1999: 
Pozvolna se snižující mzr. růst průměrné 
nominální mzdy a nadále se zlepšující růst 
produktivity práce v průmyslu – jako 
klíčové složce podnikatelské sféry – 
způsobil ve 4. čtvrtletí meziroční pokles 
nominálních jednotkových mzdových 
nákladů o  0,7 % (za období říjen až 
listopad činí mzr. pokles 0,8 %). Za celý 
rok 1999 však předpokládáme v průmyslu 
mzr. růst NJMN o 5,0 %, což svědčí 
o pokračující dekapitalizaci průmyslových 
podniků a pokračujícím kumulování 
mzdově nákladových inflačních tlaků, i 
když na nižší úrovni než jsme 
předpokládali v 10. SZ (o cca 0,8 proc. 
bodů).  
Obdobný rizikový vývoj mzdově-
nákladových inflačních   indikátorů probí-
hal v roce 1999 i na makroekonomické 
úrovni.  
Predikce pro rok 2000: Aktuálně 
dochází (a očekáváme, že tomu tak bude 
i nadále) k zastavování další kumulace 
mzdově-nákladových inflačních tlaků 
jak na úrovní jednotlivých odvětvích, 
tak na makroúrovni. V národním 
hospodářství NJMN vzrostou dle našich 
odhadů o 1,7 % a v průmyslu poklesnou 
o 0,6 % %.  
 
Indikátory poptávkově inflačních 
impulzů trhu práce:  
- důchodová pozice domácností (podíl 
nominálních příjmů z mezd a nominálního 
HDP) 
Za rok 1999 jako celek dosáhne celková 
hodnota příslušného přerozdělení – daná 
pomalejším tempem růstu nominálního HDP 
oproti tempu růstu peněžních příjmů domácností 
– cca 6,4 mld. Kč, což po odpočtu očekávaných 
úspor představuje 0,7 % disponibilních příjmů 
domácností, nekrytých přírůstkem domácí 
nabídky. Tento potenciál kupní síly se může 
rozpustit buď v dodatečných dovozech, nebo ve 
zvýšení domácí hladiny spotřebitelských cen. 
Dle metodiky ČNB zlepšení důchodové pozice 
za rok 1999 činilo 30,7 mld. Kč, což je o cca 2,0 
mld. Kč méně než jsme predikovali v 10. SZ.   
Predikce pro rok 2000: V roce 2000 dojde 
z hlediska inflace tažené poptávkou ve 
srovnání s rokem 1999 k dalšímu snížení 

Vývoj NJMN v národním hospodářství a v průmyslu (mzr. 
změny v %) 
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Vývoj důchodové pozice domácností  

(5)

0

5

10

15

20

25

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

m
zr

. z
m
ěn

y 
v 

%

Nominální běžbé příjmy domácností HDP (b.c.)

Od 4. Q 1999 predikce 
 
 
 
 
 

 47



příslušných nerovnováh, což bude působe-
no snížením přerozdělení disponibilního 
důchodu ve prospěch domácností. V roce 
2000 dosáhne celková hodnota příslušného 
přerozdělení odhadovaných cca 2,0 mld. 
Kč, což  po odpočtu předpokládané tvorby 
úspor představuje asi 0,2 % disponibilních 
příjmů domácností. Dle metodiky ČNB 
přerozdělení ve prospěch domácností bude 
v roce 2000 činit 15,2 mld. Kč, tj. 1,4 % 
disponibilních příjmů domácností. 

Vývoj relativní důchodové pozice domácností - peněžní vyjádření
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Za celý rok 1999 předpokládáme určitou kumulaci mzdově-nákladových i poptávkově 
inflačních rizik na trhu práce. Hlavním důvodem tohoto předpokladu je očekávaná jen velmi 
slabá postupná obnova  mzr. růstu reálného produktu a produktivity práce při udržení 
poměrně vysoké dynamiky mzr. růstu nominálních mezd a příjmů. V roce 2000 a  2001, 
vzhledem k očekávanému zpomalení dynamiky růstu průměrné nominální mzdy a udržení 
růstu produktivity práce, by měla být zastavena další kumulace mzdově-nákladových 
inflačních tlaků na makroúrovni (v roce 2000 a 2001 mzr. růst NJMN o 1,7 %, resp. 3,2 %). 
Určitým rizikem ovšem zůstává nahromaděný mzdově-nákladový potenciál z předchozích let 
a jeho transmise do cen roku 2000. Z hlediska poptávkové inflace dojde ve srovnání s rokem 
1999 k určitému zmírnění (ale nikoli zastavení) příslušných nerovnováh, což bude způsobeno 
snížením přerozdělení disponibilního důchodu ve prospěch domácností (míra přerozdělení v 
roce 2000 cca 0,2 % a 2001 cca 0,3 % disponibilních příjmů). Na trhu práce vyšší tvorba 
nových pracovních míst (realizace Národního plánu zaměstnanosti) spolu s očekávaným 
oživením povede k slabému růstu poptávky po pracovních silách, což způsobí v roce 2000 a 
2001 postupné zpomalování růstu míry nezaměstnanosti.  
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4. Ostatní nákladové faktory 
 
4.1 Dovezená inflace (cena ropy, cena zem. plynu, ceny ostatních dovozně důležitých komodit, 
souhrnný vývoj světových cen surovin a potravin, zahraniční inflace).  
 
Predikce tzv. dovezené inflace (zachycující vliv externích faktorů) se proti 12. SZ 1999 částečně 
mění. Pokud jde o jednotlivé podstatné faktory dovezené inflace: 
- predikce cenového vývoje v zemích hlavních obchodních partnerů se oproti 12. SZ částečně 

mění směrem k očekávání vyšších hodnot CPI i PPI   
- dochází ke změně  predikce cen ropy : v důsledku změny vývoje cen uralské ropy v listopadu  

a prosinci a k očekávanému vývoji cen ropy na světových trzích mírně zvyšujeme prognózu 
růstu cen ropy o cca 2 USD/barel v 1. pololetí 2000 (na 23,00 v 1Q a 21,50 USD/barel), přičemž 
nedochází ke změně očekávání trendu pozvolného poklesu cen ropy v letošním roce 

- predikce cen zemního plynu a světových cen neenergetických surovin a potravin zůstává stejná 
jako v 12. SZ.   

 
Vývoj inflace v zemích nejdůležitějších 
obchodních partnerů. V SRN došlo 
v druhém pololetí 1999 k  poměrně 
výraznému urychlení vývoje indexů jak 
CPI, tak především PPI. Jako hlavní 
důvod růstu cenové hladiny je kromě 
slabého hospodářského oživení udáván 
poměrně významný vliv cen především 
energetických surovin, jenž způsobil 
v závěru roku 1999 poměrně dramatické 
zvýšení cen průmyslových výrobců. 
U CPI se očekává za rok 2000 průměrný 
růst  okolo 1,2 % (v roce 2001 1,4 %), 
u PPI očekáváme v průběhu roku 2000 
průměrný růst okolo 0,5–1,0 %. V zemích 
EU se očekává v letech 2000 a 2001 
průměrný růst spotřebitelských cen okolo 
1,4 až 1,8 %.  
 
Index cen surovin ČSÚ vykázal za 
listopad meziroční hodnotu 149,30. Růst 
cen surovin dovážených do ČR 
zaznamenal růst nejen z důvodu relativně 
rychlého růstu cen energetických surovin, 
ale též i z důvodu poměrně výrazného 
růstu cen dalších důležitých průmyslo-
vých surovin (hliník). 
 
Rovněž index HWWA v posledních  
měsících zaznamenává výrazné zrychlení 
cen. Vysoký meziroční cenový nárůst 
oproti předchozím měsícům byl stejně 
jako ve třetím čtvrtletí i ve čtvrtém 
čtvrtletí patrný především u cen ropy. 
Výraznější meziroční nárůst cen byl 
zaznamenán i u průmyslových surovin.  
Naproti tomu ceny průmyslových a 
potravinářských komodit na světových 

Vývoj meziročních indexů PPI a CPI v SRN  
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trzích v listopadu nadále meziročně 
klesaly, tempo jejich poklesu se však 
oproti předchozím měsícům dále výrazně 
zpomalilo. 
 
Vysoké hodnoty světových cen ropy dále 
mírně posílily i v prosinci s hodnotou 
ropy uralské 25,29 USD/barel (v říjnu 
21,40 a v listopadu 24,38 USD/barel), což 
v meziročním srovnání představuje 
zvýšení o 171,4 %. Prognózy z mezi-
národních burz předpokládají pro nejbližší 
období tendenci spíše k slabému poklesu, 
předpokládá se ovšem udržení vysoké 
hladiny cen minimálně do březnového 
zasedání členských zemí OPEC, které 
bude klíčové pro další vývoj cen ropy 
v letošním roce.  
Jako referenční scénář předpokládáme, že 
se v průběhu letošního roku cena ropy 
uralské postupně vrátí na dlouhodobější 
normál, tj. na cenu okolo 19,00 USD/barel 
v závěru roku, resp. bude kolem něj 
oscilovat, případně se bude dlouhodobě 
dále mírně snižovat. V 1. čtvrtletí 2000 
předpokládáme cenu průměrnou ropy 
uralské 23 USD/barel, v 2.Q 21,5 
USD/barel, ve 3.Q 20 USD/barel, a ve 4.Q 
19 USD/barel, přičemž vycházíme 
z předpokladu, že březnová jednání OPEC 
se v tomto případě nevychýlí zásadně od 
mírně sestupného trendu.  
 
Očekávaný vývoj cen zemního plynu 
neměníme, nadále uvažujeme růst cen. 
 
Předpoklad o vývoji cen dalších dovozně 
důležitých surovin ponecháváme na 
předpokladu postupného cenového růstu 
v intervalu 5–10% v letošním roce i na 
počátku roku 2000. Za předpokladu 
zrychlení   růstu   cen   ropy a   zem. plynu 
lze očekávat i pokračování růstu indexu 
světových  cen  surovin  a  potravin.  

Vývoj cen vybraných druhů ropy v roce 1999 (USD/barel) 
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Vývoj cen zemního plynu (USD/m3) 
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4.2. Dovozní ceny 
 
Referenční (tj. při setrvalém nastavení úrokových sazeb) úroveň devizového kursu se proti 11 a 
12.  SZ nemění:  stabilní kurs 36,50 Kč/EUR (18,66 Kč/DEM) od 1. čtvrtletí 2000 až do poloviny 
roku 2001. 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 2000 byla zvolena hodnota, kterou (na základě 
světových pramenů) odhadujeme za dlouhodobě rovnovážnou, tj. 1,06 USD/EUR.  
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V důsledku  změn scénáře vývoje cen 
ropy, skutečného vývoje výběrového 
indexu dovozních cen, přehodnocení 
ekonometrických propočtů a expertního 
posouzení váhy jednotlivých faktorů se 
částečně mění i predikce dovozních cen i 
pro rok 2000, kdy při stejném vývoji 
trendu dovozních cen očekáváme 
poněkud vyšší hodnoty  dovozních cen 
oproti předchozím predikcím v prvním 
pololetí letošního roku.  

Predikce dovozních cen a jejich nejdůležitějších komponent 
(mzr. změny) 
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Na vývoj dovozních cen má významný vliv zahraniční inflace v zemích nejdůležitějších 
obchodních partnerů. Současný poměrně výrazný růst (námi do ekonometrických propočtů 
zahrnovaného) PPI v SRN v závěru roku 1999 má oporu, obdobně jako dosavadní vývoj v ČR 
především v bezprostředním promítnutí dramatického růstu světových cen energetických 
surovin do pouze některých odvětví průmyslu (petrochemie). Lze tedy vyslovit předpoklad, 
že bezprostřední růst  cen  zboží, strojů a zařízení dovážených do ČR bude v minimálně 
krátkém časovém horizontu (cca 1/2 roku) nižší než by odpovídalo skutečným hodnotám 
rychlejšího růstu PPI v zahraničí.  Dalším faktorem omezujícím potenciální růst dovozních 
cen do ČR je námi předpokládaná slabá úroveň domácí poptávky v roce, brzdící růst cenové 
hladiny alespoň části dovážených komodit, strojů, zařízení a spotřebních výrobků  do ČR.  
 
Zásadní rámec očekávané trajektorie vývoje dovozních cen do konce roku 2000 se však  
v zásadě nemění: silný mzr. růst z 2. pololetí 1999 se bude v průběhu 1. čtvrtletí roku 2000 
postupně zmírňovat (především v důsledku vlivu předpokládaného mírného poklesu cen 
energetických surovin a vlivem srovnávací základny)  a ve 2. pololetí přejde již v mzr. pokles 
(především vlivem mzr. poklesu cen energetických surovin).  
 
Schéma predikce dovozních cen (mzr. změny v %) 
 
 
 
                                                                          Dovezená                            
                                                                               
         inflace            
                                                                                                                                 
                                                                                                        
 
                                                                                                           
                                                                                                               
                                                                                                               
                                                                                                                   
            
                                                                                                        

Cena uralské ropy : 
- 23,00 ve 1.Q2000, dále 
postupný pokles cen na úroveň 
cca 19,00 USD/barel v závěru 
roku 2000, v roce 2001 cca okolo 
18,00 USD/barel 

Cena zemního plynu 

Ceny ostatních surovin 

Zahraniční inflace (PPI v SRN) cca  
0,5 až 1,0%  v roce 2000 i v roce 
2001 

Predikce Indexu 
dovozních 
cen ČNB 
(predikce 

dovozních cen) 

Devizový kurz 
(Kč/EUR): 
36,50   stabilní až do 
1. poloviny  roku 
2001 

 
 
Predikce vývoje dovozních cen 
čtvrtletí  4/1999  1/2000  2/2000  3/2000  4/2000  1/2001  2/2001
Dov. ceny meziročně (v %) 9.2 7.5 3.8 1.9 -1.6 0.3 -0.6  
4. čtvrtletí 1999: skutečnost za říjen 8,2%, za listopad 11,5% meziročně 
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4.3 Ceny průmyslových výrobců 
 
V prosinci 1999 došlo k výraznému zrychlení 
tempa růstu cen  průmyslových výrobců, když 
ceny v meziměsíčním srovnání  vzrostly o 0,6 % a 
ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku 
vzrostly o 3,4 %. Ceny ve zpracovatelském 
průmyslu vzrostly v meziměsíčním srovnání 
o 0,6 %, v meziročním o 3,2 %.  
 
Růst cen průmyslových výrobců v prosinci byl 
způsoben promítnutím vlivu poměrně rychlého 
růstu cen energetických surovin v období 
listopad-prosinec na světových trzích (především 
ropy) do odvětví koksárenství a zpracování ropy, 
ve kterém mzm. růst dosáhl o 9,3 % (vliv cca 
0,4 p.b. do mzm. růstu v  prosinci), zatímco 
v listopadu činil mzm růst v tomto odvětví 
–0,1 % a dále pokračujícím cenovým oživením 
v některých ostatních odvětvích zpracovatelského 
průmyslu, zejména v potravinářském průmyslu 
(podíl až cca 0,1 p.b. v uplynulém čtvrtletí na 
mzm. růstu PPI), kde se projevil vliv růstu cen 
zemědělských výrobců.  
 
Prosincový vývoj potvrdil přes slabou sezónnost 
v tomto měsíci (prosinec je dlouhodobě měsíc 
s nejslabším meziměsíčním růstem cen v roce) 
pokračující cenové oživení v dalších odvětvích 
zpracovatelského průmyslu mimo odvětví 
zpracování ropy a chemie.  
 
Cenová očekávání výrobců na základě šetření 
ČSÚ, měřená saldem mezi subjekty očekávajícími 
růst a subjekty očekávajícími pokles PPI, ukazují 
na rozdíl od předchozích šetření  (kdy  do října byl 
očekáván v příštích obdobích slabý cenový růst) 
v období následujících 3 měsíců již výrazněji 
posilující tendenci  k meziročnímu růstu PPI 
(odhadujeme v intervalu okolo 4–5 %).  
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 
nadále 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 určitým rizikem časově zpožděný přenos 
určitého nakumulovaného mzdově-inflačního poten-
ciálu z období 1998-1999, jehož rozsah je velmi 
obtížně kvantifikovatelný. 

Struktura meziročního růstu cen průmyslových výrobců 
(v procentních bodech) 
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Struktura meziměsíčního růstu cen průmyslových výrobců  
v roce 1999 (v procentních bodech) 
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Cenová očekávání výrobců 
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Ceny průmyslových výrobců a dovozní ceny 
včetně predikce (mzr. změny v %) 
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Meziroční růst cen průmyslových výrobců a  
korigované inflace (v %) 

99

101

103

105

107

109

111

 1/95 9 5  1/97 9 5  1/99 9 5
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109

korigovaná inflace-levá osa predikce korigované inflace
PPI- pravá osa PPI-predikce

 

Shrnutí predikce cen průmyslových výrobců pro 4. čtvrtletí roku 1999 a rok 2000: 
 
Predikci cen průmyslových výrobců pro rok 2000 měníme v souvislosti se změnou predikce vývoje 
dovozních cen (viz kap. 4.2.) a to především z důvodu promítnutí rychlejšího vývoje cen ropy, než 
bylo původně námi predikováno.  Základní logiku trajektorie vývoje v jednotlivých čtvrtletích 
meziročních hodnot neměníme. 
- 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. 

- Ekonometrické odhady z dovozních cen a z předpokladů o vývoji indexu průmyslové produkce:  
1. čtvrtletí 2000: 3,9 – 5,2 %, 2. čtvrtletí 2000: 4,1 – 5,5 % , 3. čtvrtletí 2000: 3,3 – 5,1 %,  
4. čtvrtletí 20001,8 – 4,0 % a v 1. čtvrtletí 2001 1,5 – 3,9 %. 

- Cenová očekávání podniků v1. čtvrtletí 1999: nadále pokračuje rychlá změna tendence  směrem 
k rychlejšímu růstu okolo cca. 4,0-5,0 % 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 tendence 
k zrychlování  meziročního růstu  

 
 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 1/2001
střed 0.2 0.3 1.0 2.5 4.5 4.5 4.6 4.0 3.7

dolní mez 0.2 0.3 1.0 2.5 4.2 3.9 3.7 2.8 2.5
horní mez 0.2 0.3 1.0 2.5 4.8 5.1 5.6 5.1 5.0  

*1 až 4/1999 skutečnost 
 

4.4 Ostatní cenové okruhy 
 
U cen zemědělských výrobců  došlo v prosinci  
k meziročnímu růstu cen o 0,6 % (v říjnu  –8,2 %, 
v listopadu –3,3 % meziročně), což představuje 
růstu cen o 0,6 %, což představuje první růst cen 
v meziročním srovnání  za posledních 14 měsíců. 
Tento vývoj meziročních hodnot cen země- 
dělských 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. 
 

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 v posledních cca 6 měsících 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 2. pololetí 
letošního roku,  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. V 1. 
čtvrtletí 2000 predikujeme již poměrně významný meziroční růst o 10,4 %, ve 2. čtvrtletí o 14,9 %, 
v následujícím období pak mírné snížení temp meziročního růstu cen zemědělských výrobců 
(především vliv srovnávací základny stejného období roku 1999) ve 3. čtvrtletí na 5,8 % a ve  
4. čtvrtletí na 8,5 %. 
 
Ceny stavebních prací meziměsíčně vzrostly v prosinci  pouze o  0,1 %, v meziročním srovnání  
o 4,1 %, což představuje (po předchozím přibližně půlročním období zrychlování tempa cenového 
vývoje měřeného meziměsíčním srovnáním) nejnižší hodnotu mzm. růstu v letošním roce. U cen 
stavebních prací predikujeme postupné mírné zrychlování temp meziročního růstu v 1. čtvrtletí roku 
2000 průměrně na 4,5 %, v 2. čtvrtletí 2000 na 4,7 %, v 3. čtvrtletí 2000 5,3 %, v 4. čtvrtletí 2000 5,9 
% a v 1. čtvrtletí 2000 na 7,3 %. 
 
Ceny tržních služeb v prosinci podle předběžných odhadů meziměsíčně poklesly  o  0,4 %, 
v meziročním srovnání se snížily o 10,8 %. 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.   
 
Podle předběžných údajů po očištění úhrnného  indexu cen tržních služeb o vliv úrokových sazeb vykázaly 
tržní služby za prosinec meziměsíční pokles o 0,1 % (srpen +0,3 %, září +0,5 %, říjen +0,7 %, listopad+ 0,2 %) 
a i v meziročním srovnání takto očištěného indexu došlo v říjnu, listopadu i prosinci ke stabilizaci tempa 
meziročního růstu tohoto očištěného indexu na 3,4 %  po předchozím dlouhodobém trendu snižování 
meziročních temp růstu. 
 
Pro 1.  pololetí letošního roku  očekáváme dále zmírňování mzr. poklesu cen tržních služeb vlivem 
trvajícího poklesu cen ve skupinách tržních služeb peněžnictví a pojišťovnictví, v 2. pololetí roku 
2000 očekáváme mzr. pokles cen tržních služeb v průměru o 4,6%,   
 
 
4.5 Dopad ostatních nákladových faktorů do inflace 
 
Vývoj cen průmyslových výrobců a cen zemědělských výrobců potvrdil ve 4. čtvrtletí 2000 výraznou 
změnu trendu ve vývoji obou zmiňovaných nákladových indikátorů. Zatímco růst cen průmyslových 
výrobců byl ve  3. čtvrtletí tažen především rychlým růstem cen ropy na světových trzích, ve 4. 
čtvrtletí již došlo k zřetelnému obratu trendu růstu cen i v ostatních odvětvích zpracovatelského 
průmyslu stojících mimo odvětví rafinérského a chemického průmyslu. Tento vývoj byl kromě vlivu 
transmise růstu cen energetických surovin způsoben též dalším růstem cen nákladových faktorů a dále 
i vlivem zrychlení cenového vývoje a oživení poptávky v zemích důležitých obchodních partnerů. Za 
předpokladu dalšího pokračování růstu cen průmyslových výrobců bude v průběhu letošního roku 
docházet k postupnému promítání  růstu PPI do korigované inflace i v dalších cenových skupinách, 
než pouze v cenách pohonných hmot, kde za předpokladu stagnace či případného pozvolného poklesu 
cen je již cenový růst s největší pravděpodobností zastaven a s největší pravděpodobností lze spíše 
očekávat cenový pokles a s ním spojené dopady do vývoje korigované inflace. Obdobně růst 
meziročního hodnot indexu cen zemědělských výrobců bude ovlivňovat vývoj cen  potravin, z důvodu 
existence silné cenové konkurence na maloobchodním trhu potravin v České republice však 
předpokládáme delší rozložení přenosu nákladů. 
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5. Vnější ekonomické prostředí 
 
Růst cen surovin na světových trzích, zejména ropy, který trval zhruba od února do října se 
v závěru roku 1999 zastavil. Zastavení růstu cen surovin bylo důsledkem zejména stagnace 
cen ropy na světových trzích kolem hodnoty cca  25 USD/barel (jedno měsíční kontrakt na 
ropu Brent) a vzájemně se kompenzujících cenových pohybů (poměrně výrazného - cca 20 % 
poklesu cen zemního plynu a mírného růstu cen většiny kovů). Meziročně je velmi významné 
zvýšení cen ropy, které dosáhlo téměř 2,5 násobku. Cena ropy se v současnosti  pohybuje  
o cca 25 % výše, než koncem roku 1997, kdy započal pokles světových cen. U dalších, pro 
ČR dovozně významných surovin, nepřesáhl meziroční růst v prosinci 1999 20 %. Růst cen se 
týkal zejména zemního plynu a  kovů. Ceny potravin, pochutin a technických surovin v roce 
1999 stagnovaly nebo klesaly. V souvislosti s prognózovaným obnovením hospodářského 
růstu v Latinské Americe po předcházejícím zhruba jeden a půl roku trvajícímu poklesu  
a  urychlení růstu v zemích jihovýchodní Asie je v roce 2000 očekáván růst cen dalších 
komodit, spojených zejména se spotřebou obyvatelstva (potraviny, pochutiny a textilní 
suroviny). Jejich vliv na domácí cenový vývoj je však omezený. Na počátku druhé poloviny 
ledna 2000 došlo k mírnému růstu cen ropy (Brent 1 měsíční kontrakt těsně pod 26 
USD/barel, 3 měsíční kontrakt mírně nad 24 USD/barel) v souvislosti s prohlášením zástupců 
zemí OPEC o prodloužení období cca 6 % ního omezení produkce (původně 1 rok do konce 
února 2000) a informacích o cca 10 % ním meziročním poklesu zásob  ropných produktů ve 
vyspělých zemích. Dřívější očekávání postupného poklesu cen se nyní změnila. Další výhled 
je nejistý, není známa reakce dalších zemí produkujících ropu, které v loňském roce 
v podstatě podporovaly politiku OPEC (Celkový meziroční pokles produkce ropy činil podle 
předběžných informací cca 5 %).  
 
Hospodářský růst v roce 1999 u rozhodujících obchodních partnerů, přestože ještě zpravidla 
nejsou k dispozici celoroční údaje, znamenal meziroční snížení tempa růstu. V Německu, 
které je nejvýznamnějším obchodním partnerem se zhruba 40 % podílem na českém exportu, 
dosáhl hospodářský růst za rok 1999 podle předběžných údajů 1,4 %. Ve srovnání s rokem 
1998 to znamenalo zpomalení růstu o 0,8 procentního bodu. Zpomalení hospodářského růstu 
v Německu však nevedlo k výraznějšímu omezení poptávky po českém exportu. Dovoz 
českého zboží  do Německa vzrostl za 11 měsíců roku 1999 meziročně o 17,3 % a podílel se 
na celkovém přírůstku českého vývozu 91%. Na druhé straně významné zpomalení tempa 
hospodářského růstu na Slovensku se spolu s dalšími faktory promítlo do meziročního 
poklesu dovozů českého zboží do SR o 15 mld. korun (-17 %). Přes mírný hospodářský růst 
Ruska, doprovázený ovšem oslabením rublu, poklesly dovozy z ČR za 11 měsíců o 9 mld. 
korun (-43 %). Očekávaný hospodářský růst je v roce 2000 u všech hlavních hospodářských 
partnerů, s výjimkou Slovenska a pravděpodobně Polska, meziročně vyšší. V zemích EU  
(s podílem cca 70 % na českém exportu) je očekáváno urychlení růstu HDP zhruba 
o 1 procentní bod. Obdobné zvýšení (tj. o 1 procentní bod) je očekáváno v Německu.  
V  Polsku se prognózy růstu pro rok 2000 pohybují zhruba na úrovni roku 1999 tj. kolem 4 %. 
Jen v případě Slovenska se prognózy velmi liší: zatímco vláda SR očekává mírné meziroční 
urychlení hospodářského růstu, Vídeňský ústav pro mezinárodní hospodářská srovnání 
očekává zhruba stagnaci, ale vyskytují se i prognózy mírného poklesu slovenské ekonomiky.  
 
V průběhu prosince se úrokové sazby významnějších měn neměnily. V polovině ledna zvýšila 
své základní sazby BoE o 0,25 procentního bodu na 5,75 %. Z rozvíjejících se zemí naopak 
v lednu snížila maďarská centrální banka základní úrokovou sazbu o 0,5 procentního bodu na 
14,0 %. Na počátku února je řadou analytiků očekáváno zvýšení sazeb ze strany Federálního 
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rezervního systému také o 0,25 procentního bodu na 5,75 %. Výhled vývoje úrokových sazeb 
u rozhodujících měn se nemění. V současné době je očekáván jejich růst, výraznější u USD  
a GBP než u eura. Pro USD a GBP se prognózy růstu sazeb pohybují pro rok 2000 až   
o 1 procentní bod (tj. na 6,5 %), u eura je očekáván růst zhruba o půl procentního bodu. 
Úrokový diferenciál rozhodujících měn vůči koruně se do poloviny ledna výrazněji neměnil. 
Záporný zůstával pro USD a GBP ve výši 0,4 až 0,9 procentního bodu podle délky splatnosti. 
Vůči euru je diferenciál kladný a pohybuje se v rozpětí 1,8 až 2,0 procentního bodu.  
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III. Inflace 
 
V prosinci 1999 došlo k očekávanému zrychlení čisté inflace. Rostly jak ceny potravin, tak  
i korigovaná inflace. Meziroční čistá inflace dosáhla 1,5 % a zůstala tak 2,5 proc. bodu pod spodní 
hranicí inflačního cíle pro prosinec 1999 (4,0 %). 
Predikce pro prosinec 2000  : 
- proti 10. SZ v roce 1998 ("čtvrtletní") se mění o cca 0,5 proc. bodu v důsledku změny referenčního 
scénáře devizového kursu a o cca 0,1 - 0,2 proc. bodu o odhad dopadu změn sazby DPH ve veřejném 
stravování a ubytování od 1.4.2000 
-proti 12. SZ v roce 1998 se věcně nemění, pouze byla upravena o odhad dopadu změn sazby DPH 
ve veřejném stravování a ubytování od 1.4.2000. 
Celkový rámec vývoje poptávkových a nákladových faktorů inflace se proti 10. SZ ani proti 12.SZ 
zásadněji nemění. 
 
1. Minulý vývoj 
Prosinec 1999: 
Meziměsíční index spotřebitelských cen  0,5 %   Meziroční index spotřebitelských cen 2,5 % 
Meziměsíční čistá inflace                    0,6 %   Meziroční čistá inflace                      1,5  % 
 
Základní údaje o spotřebitelských cenách (meziměsíční vývoj) v %  

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

 MEZIMĚSÍČNÍ RŮST SPOTŘEBIT.CEN -0.2 -0.2 0.2 -0.1 0.0 0.2 0.5
     v tom: podíl podíl podíl podíl podíl podíl podíl
     Regulované ceny 0.0 0.01 0.0 0.01 0.0 0.01 0.1 0.02 0.0 0.00 0.0 0.01 0.0 0.01
     Vliv  nepřímých daní v nereg. cenách 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
     Č istá inflace -0.3 -0.19 -0.2 -0.18 0.2 0.16 -0.1 -0.08 0.0 0.03 0.3 0.20 0.6 0.47
           z toho: 
          - ceny potravin -0.9 -0.26 -0.7 -0.19 0.2 0.06 0.0 0.00 0.0 -0.01 0.3 0.09 0.8 0.22
          - korigovaná inflace 0.2 0.07 0.0 0.02 0.2 0.10 -0.1 -0.07 0.1 0.04 0.2 0.10 0.6 0.25

 
 
Podíl na mzm.čisté inflaci v prosinci 
(0,6 % ): 
- 0,3 proc. bodu mzm. růst cen 

potravin  
- 0,2 proc. bodu růst cen pohonných 

hmot 
- 0,1 proc. bodu mzm. růst cen 

ostatních položek 
 
 
 
 
Trendová složka inflace vykazovala 
v průběhu roku 1999 setrvalý růst. 
Uvedený vývoj je důsledkem především 
postupného promítání nákladových vlivů 
(dovezené inflace, mzr. depreciace 
efektivního kurzu, částečně i mzdově 
nákladových vlivů) do spotřebitelských 
cen, jak u cen potravin, tak i u komodit 
korigované inflace. 
 
 
 

Meziměsíční čistá inflace v % 
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Meziroční růst spotřebitelských cen 
dosáhl ke konci prosince 2,5 % a mzr. 
čistá inflace 1,5 %.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Aktuální cenový vývoj v jednotlivých 
skupinách komodit : Obrat v hodnotách 
mzr. čisté inflace ve 4. čtvrtletí 1999 (ze 
zářijových –0,3 % na prosincových 
1,5 %) je především důsledkem vývoje 
mzr. změn cen potravin (mzr. pokles cen 
v září o 4,1 %, v prosinci o 0,7 %), 
zatímco úroveň meziroční korigované 
inflace se v uvedeném období jen slabě 
zvýšila (z 2,3 % na 3,0 %). V jejím 
rámci vzrostly oba sledované segmenty : 
ceny ostatních obchodovatelných 
komodit bez potravin z 1,3 % na 2,3 % a 
ceny neobchodovatel. Neregulovaných 
komodit z 4,1 % na 4,3 %. 

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

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

 MEZIROČNÍ RŮST SPOTŘEBIT.CEN 6.8 2.5 2.2 1.2 1.4 1.9 2.5
     v tom: podíl podíl podíl podíl podíl podíl podíl
     Regulované ceny 20.4 4.73 11.7 2.87 11.0 2.72 4.3 1.12 4.2 1.08 4.2 1.08 4.2 1.09
     Vliv  nepřímých daní v nereg. cenách 0.73 0.00 0.00 0.32 0.32 0.32 0.32
     Čistá inflace 1.7 1.32 -0.4 -0.33 -0.6 -0.49 -0.3 -0.21 0.0 0.02 0.6 0.47 1.5 1.14
           z toho: 
          - ceny potravin -1.2 -0.38 -4.0 -1.25 -5.0 -1.53 -4.1 -1.24 -3.6 -1.09 -2.4 -0.71 -0.7 -0.22
          - korigovaná inflace 3.7 1.70 2.1 0.92 2.4 1.04 2.3 1.04 2.5 1.11 2.6 1.17 3.0 1.35

 MÍRA INFLACE (roční klouzavý průměr) 10.7 8.0 5.5 3.4 2.9 2.5 2.1

 
 
 
2. Krátkodobá predikce (1.čtvrtletí 2000) 
 
Mzr. index spotřebitelských cen by se ke konci 1. čtvrtletí 2000 měl pohybovat v intervalu od  
3,9 % do 4,2 %, meziroční růst regulovaných cen by měl v tomto období dosáhnout cca 
7,5 % a mzr. čistá inflace  v rozpětí  2,2 % až 2,6 %. 
  
V prvním čtvrtletí 2000 bude vývoj indexu spotřebitelských cen výrazněji ovlivněn vývojem 
regulovaných cen. Od 1. ledna 2000 byly zvýšeny spotřebitelské ceny elektřiny a plynu (15 %),  
telefonní poplatky (7 %), autobusová doprava (8 %), MHD (10 %) a další. Odhadujeme, že 
meziměsíční růst regulovaných cen v lednu bude cca 5 %. 
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Predikce čisté inflace na 1. čtvrtletí 2000 vychází (při přihlédnutí k sezónním vlivům) z : 
- vývoje posledních měsíců. Během 2. pololetí roku 1999 došlo ke zlomu ve vývoji trendu mzm. 

čisté inflace, především cen potravin, ale i korigované inflace. Po období velmi nízkých růstů nebo 
poklesů cen se průměrné tempo růstu cen posunulo na vyšší úroveň. Důvodem této změny je růst 
nákladových faktorů při současném zastavení poklesu domácí poptávky a jejího slabého oživování 
(přesto ale úroveň poptávky nadále především u korigované inflace výrazně brání plnému 
promítnutí nákladových tlaků do spotřebitelských cen)  

- dalšího růstu dovozních cen v průběhu 4. čtvrtletí 1999, tento vývoj bude pokračovat i v 1. 
čtvrtletí 2000 

- předpokladu zastavení růstu cen pohonných hmot 
- očekávaného růstu cen potravin 
- pokračující slabé úrovně poptávky 
 
 
 
3. Predikce v horizontu 1 roku (do konce roku 2000) 
 
Ke konci roku 2000 (roční rolovaná predikce) by mzr. růst spotřebitelských cen měl 
dosáhnout 3,3 až 4,4 %, regulovaných cen cca 8 % a meziroční čistá inflace 2,5 % až 4,1 %. 
Vývoj inflace (pozitivně) i čisté inflace (negativně) ovlivní snížení DPH u služeb veřejného 
stravování a ubytování z 22 % na 5 % od 1.4.2000. 
 
Ve srovnání s 12. SZ došlo pouze ke zpřesnění predikce regulovaných cen na základě 
Scénáře změn regulovaných cen prezentovaného Ministerstvem financí a promítnutí 
schválené změny DPH, která však znamenala i mírnou korekci predikce čisté inflace. 
 
Kromě růstu regulovaných cen v 1. čtvrtletí 2000, popsaném v předešlé kapitole, významně inflaci 
ovlivní ještě růst nájemného o 8 % (od 1.7.) a jízdného na železnici o 10 % (od 1.4.).  
Dopad uvedeného snížení DPH do mzr. indexu spotřebitelských cen v prosinci 2000 odhadujeme na –
0,6 proc. bodu a dopad do mzr. čisté inflace v prosinci 2000 na 0,2 proc. bodu. 
 
Kostrou  predikce čisté inflace je odhad trendu vývoje čisté inflace, která vychází z predikcí  
vývoje základních indikátorů inflace. Očekáváme, že po odeznění vlivu růstu cen pohonných 
hmot dojde během prvních měsíců roku 2000 k mírnému snížení trendové složky meziměsíční 
čisté inflace a bude podle naší predikce následovat velmi mírně stoupající trend. K odhadu 
trendu přičítá predikce sezónní výkyvy a výše uvedené dopady změny DPH. 
 
 
Stručné shrnutí očekávaného vývoje základních faktorů inflace : 
- dovezená inflace  bude ovlivněna 

očekávaným mírným poklesem cen 
ropy, předpokládaným zrychlením 
růstu cen v SRN a postupným 
růstem neenergetických surovin, 
mzr. růst dovezené inflace bude 
poměrně silný v 1. pololetí (cca 
5,5 %), zatímco v 2. pololetí by měl 
její mzr. růst výrazně oslabovat (cca 
0,0 %), 

 
 
 
 

Mzr.  změny dovezené inflace a jejích hlavních faktorů (v %) 
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- 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 oscilovat 
kolem meziroční stagnace, 

 
 
 
- meziroční dynamika jednotkových 

mzdových nákladů, vyjadřujících 
mzdově nákladové inflační tlaky, by 
se podle našich předpokladů měla 
v průběhu roku 2000  zmírňovat, tím 
by se měl snižovat i jejich potenciální 
tlak na růst spotřebitelských cen, 

 
 
 
 
- úroveň poptávky by v roce 2000 měla 

být i nadále slabá (odhadovaný mzr. 
růst tržeb v maloobchodě o 1,0 %, 
reálného disponibilního důchodu 
0,0 %, spotřeby domácností o 0,9 %). 
Slabá úroveň poptávky by i nadále  
měla brzdit promítání minulého 
i očekávaného růstu nákladových 
faktorů do spotřebitelských cen. Vliv 
bude  mít i rostoucí nezaměstnanost a 
snaha o tvorbu úspor. Podle odhadu se 
úroveň HDP bude pohybovat pod 
potenciálním produktem, což bude 
rovněž eliminovat poptávkové tlaky, 

 
- v souhrnu 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 cen 
pohonných hmot), ale růst nákladů 
podnikatelských subjektů se zatím 
promítl jen do cen výrobců, ve 
spotřebitelských cenách se 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,  

Mzr. změny dov.inflace, kursu a dovozních cen (v %) 
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- predikce vychází z nejpravděpodob-
nějšího vývoje cen potravin, podle 
které by ceny potravin měly ke 
konci roku 2000 vzrůst po očištění o 
administrativní vlivy o cca 2,6 %, 
předpokládáme, že růst cen potravin 
bude i přes značný růst nákladů 
nadále výrazně tlumen konkurenční 
situací na maloobchodním trhu 
(během roku 2000 dojde k otevření 
dalších velkých supermarketů). 

 

Nákladové vlivy na ceny potravin (mzr. změny v %) 
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Celkové shrnutí predikce : 
 
Vliv úrovně poptávky na cenové změny: zatímco v r. 1997 reálné běžné příjmy vzrostly o 1,0 %, 
v roce 1998 již mzr. poklesly o 3,7 %.  V roce 1999  vzrostly o 0,8 % a v roce 2000 očekáváme mzr. 
růst o 0,5 %. Disponibilní důchod domácností v roce 1999 dokonce mzr. poklesl o 0,6 % a v roce 2000 
lze očekávat mzr. stagnaci. Obdobně se vyvíjely i tržby v maloobchodě a pohostinství: již v roce 1997 
mzr. klesly o 0,7 %, v roce 1998 hluboko o 7,9 %, v roce 1999 vzrostly o cca 1,0 % a obdobný vývoj 
lze očekávat i v letošním roce. Po silném mzr. poklesu poptávkových ukazatelů v roce 1998 
následoval fakticky nulový růst v roce 1999 a v roce 2000 se situace výrazněji nezmění 
(vycházíme z předpokladu mzr. růstu mzdy v podnikatelské sféře o 3,0 – 5,0 %, 
v nepodnikatelské sféře o 1,3 %, růstu HDP o cca 1,0 % a nárůstu míry nezaměstnanosti na cca 
11,0 % na konci roku). Již druhý rok stagnace po předchozím silném poklesu a současně 
očekávaná stejná úroveň  poptávky jako v roce 1999 dovolují předpokládat, že úroveň poptávky 
nebude výrazněji táhnout cenový růst. Ještě výrazněji vyniká tato situace u tržeb za nepotravinářské 
zboží, věcně ovlivňující vývoj korigované inflace. Část poptávky domácností byla již v roce 1999 
financována spotřebitelskými úvěry. Při klesající míře úspor (v roce 1997 11,2 %, v roce 1998 10,1 %, 
v roce 1999 8,4 % a očekávání jejího udržení na úrovni předchozího roku v roce 2000 (další růst 
nezaměstnanosti) povede i tento fakt ke snížení rozsahu spotřebitelské poptávky. 
 
Rozhodujícím problémem odhadu cenového vývoje je otázka míry promítání existujících 
nákladových tlaků do cen. Jde zejména o vývoj dovezené inflace. Její výrazný mzr. růst (ve  
3. čtvrtletí 1999 kolem 5 %, ve 4. čtvrtletí cca 9,0 % a ještě v 1. čtvrtletí 2000 kolem 8 % byl dosud 
výrazně zesilován mzr. depreciací efektivního kurzu (ve 4. čtvrtletí 8 %). V roce 2000 bude naopak 
předpokládaná mzr. stabilita kurzu přispívat k postupnému zmírňování mzr. růstu dovezené inflace. 
Vliv dovozních cen (dovezená inflace + kurz) na domácí tuzemský vývoj bude v průběhu roku 
2000 postupně slábnout. V roce 2000 rovněž předpokládáme zpomalení růstu domácí mzdově 
nákladové inflace, měřené např. vývojem nominálních jednotkových mzdových nákladů. 
 
Podpůrné  ekonometrické propočty  akcentují v minulém vývoji především vliv změn nákladových 
faktorů a při predikci nepochybně zejména minulou zkušenost, která ovšem může být v budoucnosti i 
výrazně modifikována. Zhoršování rentability velké části podniků, zadržení cenového růstu v nedávné 
minulosti, růst cen výrobců (tlak zejména na vývoj korigované inflace) a určitá očekávání vzestupu 
cenové dynamiky znemožňují úplně vyloučit rizika výraznějšího zrychlení růstu cen v blízké 
budoucnosti. Určitý prostor pro růst cen aktuálně existuje a vývoj v 2. polovině roku 1999 to potvrdil. 
 
Míra vlivu nákladových impulsů na vývoj cen je závislá nejen na jejich intenzitě, ale  
i uplatňované měnové a fiskální politice, ovlivňující vývoj na straně poptávky. Komplexní 
posouzení jejich vlivu však zahrnuje i otázku dopadu na výkon ekonomiky. Historický exkurz do doby 
ropných šoků ukazuje, že výrazně rostoucí ceny ropy vedly ke značnému  růstu cen v té době. 
Nabídkové šoky lze akomodovat expanzivní politikou na straně agregátní poptávky s tím, že ceny se 
zvýší a výstup bude stabilizován.  
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Variantně mohou být kompenzovány tím způsobem, že ceny zůstanou pod vlivem deflační politiky 
agregátní poptávky stabilní, výstup však poklesne. Uvedené shrnutí teoretických závěrů k dané 
problematice akcentuje promítání nákladových šoků i v situaci slabé poptávky, která by ovšem naopak 
měla rozsah promítání brzdit. Z tohoto pohledu se zdá být málo pravděpodobné, že by intenzita 
přenosu nákladových šoků byla v roce 2000 silnější než v období 1995 – 1998. 
 
Průběh cenových změn v roce 1999 ukázal, že ceny potravin slabě reagují na úroveň poptávky. Vývoj 
v roce 2000 bude dán především postupným prolínáním nákladových tlaků do cen. Jde  
o střednědobý proces, jehož konkrétní číselné rozložení do času je obtížné. Zvolený scénář (mzr. růst 
cen potravin v prosinci 2000 o 2,6 %) považujeme za nejpravděpodobnější. Jako hlavní faktor 
ovlivňující budoucí vývoj na tuzemském maloobchodním trhu potravin, podobně jako v roce 1999, 
bude nadále cenový vývoj na vnitřním agrárním trhu v kombinaci s trvajícím silně konkurenčním 
prostředím na tuzemském maloobchodním trhu potravin. Vývoj cen potravin bude nadále významně 
ovlivňován strukturálními změnami na maloobchodním trhu, projevujícími se rychle rostoucím 
podílem velkých nadnárodních společností na tomto trhu. Předpokládáme, že jejich cenová politika, 
zaměřená na růst tržního podílu prostřednictvím cenové konkurence bude i nadále v průběhu roku 
2000 i v prvním pololetí 2001 účinně tlumit tendence k výraznějšímu růstu cen potravin 
z nákladových důvodů, přestože cenová úroveň u řady zemědělských komodit zůstává na relativně 
velmi nízké úrovni. Jako riziko predikce vývoje cen potravin v následujícím období považujeme vývoj 
růstu cen zemědělských výrobců zejména u komodit rostlinné výroby (mimo obtížně predikovatelné 
vnější faktory a eventuality šokového  vývoje, jako např. neúroda, apod.). Případný rychlý růst 
dosavadních výrazně nízkých výkupních cen po období sklizně (zejména u obilovin) by znamenal 
jednak přímé dopady do cenové hladiny u některých skupin potravin a dále by se projevil zvýšením 
nákladů v odvětví živočišné výroby (krmiva) s dalšími následnými nákladovými tlaky do cen potravin 
v závěru letošního roku a i v příštím roce. 
 
Podrobnější analýza korigované inflace, pracující s vyloučením cen pohonných hmot (vazba na cenu 
ropy jako tzv. výjimku) signalizuje významný dopad minulého vývoje cen pohonných hmot do 
vývoje korigované inflace. V období od května 1997 do konce roku 1998 dosáhl rozdíl trendů 
korigované inflace a upravené korigované inflace cca 0,1 proc. bodu. Upravená mzr. korigovaná 
inflace by tedy v prosinci 1998 dosáhla nikoli 3,7 %, ale cca 5,0 %. Naopak v roce 1999, trendové 
hodnoty pro upravenou korigovanou inflaci aktuálně odpovídají mzr. korigované inflaci kolem 1,2 – 
1,5 %. Při stabilitě cen pohonných hmot jako horní hranici očekávané skutečnosti v průběhu t.r. 
to znamená poměrně velký prostor pro promítání nákladových tlaků do korigované inflace 
(aktuální mzr. upravená korigovaná inflace ke konci roku 1999 dosahuje cca 1,4 %). 
 
Pokud jde o vývoj jednotlivých segmentů korigované inflace, vývoj obchodovatelných ostatních 
komodit (bez potravin) v návaznosti na očekávaný vývoj dovozních cen signalizuje cca  2,0 – 4,0 % 
růst ke konci roku. U cen neobchodovatelných neregulovaných komodit lze očekávat rychlejší růst, 
nicméně na úrovni prosince 1999 (4,0 – 5,0 %). Výrazně rychlejšímu růstu by měla bránit jak slabá 
úroveň poptávky, tak i skutečnost,  že tuzemské nákladové vlivy rovněž zpomalily svůj mzr. růst. 
 
Predikce inflace vychází ze základních  předpokladů: 
- prostor pro zrychlení poptávkou tlačené inflace chybí 
- v současné době existují silné nákladové tlaky, které budou v průběhu roku 2000 postupně 

slábnout, určitým rizikem je kumulace v minulosti nepromítnutých tlaků do cen 
- podpůrné modely, akcentující v minulém vývoji nákladové faktory signalizují ve 4. čtvrtletí 2000 

mzr. čistou inflaci v rozmezí 1,5 – 4,5 %, s vyloučením nejméně kvalitního modelu se interval 
zúží na  
1,5 % – 3,0 %. Predikce je tedy horní mezí vějíře ekonometrických scénářů. Riziko přestřeleného 
promítání nákladových vlivů do cen (kumulace minulých nákladových tlaků) je významně 
bržděno úrovní poptávky. 
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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 slabou úrovní poptávky, která nebude vytvářet excesivní tlaky 

na růst cen 
- inflační očekávání nebudou příliš silná 
- intenzita oživení pod úrovní potenciálního produktu neimplikuje výraznější růst cen 
 
Předpokládaný vývoj hlavních faktorů čisté inflace po čtvrtletích     

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

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

s)

2 1,0 1,0 4,0 6,6 - 7,0 -11,3 36,9
I/00 -1,1 1,2 4,2 - 4,8 7,2 x 10,4 36,5
II/00 0,1 1,1 3,9 - 5,1 4,8 x 14,9 36,5
III/00 1,3 1,3 3,7 - 5,6 1,9 x 5,8 36,5
IV/00 -0,5 0,5 2,8 - 4,0 -1,6 x 8,5 36,5
2000 0,0 1,0 3,6 - 5,1 3,1 x 9,6 36,5
I/01 0,0 1,1 2,5 - 5,0 0,3 x 36,5
II/01 0,0 1,1 x -0,6 x 36,5  

Pozn: zašedlá plocha je predikce 
 
Minulý vývoj a predikce meziroční čisté inflace v roce 2000 
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4. Predikce na rok 2001 
 
Ke konci roku 2001 predikujeme meziroční růst spotřebitelských cen 5,1 až 6,2 %. Ve 
srovnání s rokem 2000 bude tato hodnota vyšší především v důsledku značného zvýšení 
nepřímých daní, jehož přímé i nepřímé dopady do inflace odhadujeme až na cca 1,2 
procentního bodu. Růst regulovaných cen by měl být mírně nižší než v roce 2000 (cca  
7, 5 %).  
 
Meziroční čistá inflace bude podle naší predikce ke konci roku 2001  vyšší (v rozmezí 3,1 % 
až 4,7 %) než ke konci roku 2000 vzhledem k nepřímým dopadům zvýšení nepřímých daní. 
Nebýt dopadů nepřímých daní do čisté inflace v roce 2001 byla by naše predikce ke konci 
roku 2001 prakticky shodná s predikcí ke konci roku 2000, protože i vývoj faktorů v období 
rozhodujícím pro cenový vývoj v roce 2001 očekáváme podobný jako v předchozím období. 
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5. Prognóza inflace na základě MMI 
(Měsíční model inflace) 
Modelová prognóza do prosince 2000 
 
V prosinci byla inflace vyšší, než byla 
modelová předpověď. Meziměsíčně se ceny 
zvýšily o 0,48 % (předpověď byla 0,38). Větší 
rozdíl byl u předpovědi čisté inflace, která 
činila za prosinec 0,64 % (0,43). Důvodem je 
nadhodnocení růstu cen regulovaných komodit, 
skutečný růst byl 0,04 % (0,24). Model rovněž 
předpovídal vyšší růst neobchodovatelných 
komodit, když skutečná inflace v této skupině 
byla 0,55  % (0,81). Ve zbylých dvou 
obchodovatelných skupinách pak naopak došlo 
k podstřelení skutečnosti. Méně u potravin, 
0,78 % (0,59) a značně u ostatního obcho-
dovatelného zboží, 0,55 % (0,07). 
 
Přes mírnou nepřesnost prognóza nevybočila 
z očekávaného intervalu. V důsledku toho a 
prakticky nezměněných scénářů pro exogenní 
proměnné (pouze mírné úpravy scénáře 
regulovaných cen a disponibilních příjmů) se 
nemění prognóza na rok 2000. V naší 
předpovědi očekáváme nárůst celkové inflace 
v lednu 2000 zejména kvůli scénáři deregulací, 
podle kterého nárůst cen regulovaných komodit 
bude výrazně vyšší než v lednu 1999. 
Vzhledem k absenci inflačních vlivů by pak 
měla celková meziroční inflace stagnovat na 
dosažené hodnotě do poloviny roku, kdy kvůli 
naopak nižším deregulacím by měla opět mírně 
klesnout. Čistá inflace bude pravděpodobně 
ještě vykazovat mírný nárůst z důvodu nízkých 
srovnávacích základů v prosinci a lednu. Její 
opětný pokles v polovině roku 2000 je 
způsoben sezónním vlivem u potravin, který 
letos nebyl díky celkově stlačeným cenám 
příliš výrazný a tvoří tak naopak vysoký 
srovnávací základ pro budoucí inflaci. 
 
I nadále dochází (pro pomalejší tempo 
snižování) k odchylování klientských sazeb od 
dlouhodobých relací k sazbám na mezi-
bankovním trhu (PRIBOR 2T). Úroková sazba 
na střednědobé termínované vklady za-
znamenala poslední výrazný pokles v červnu 
1999 (0,4 procentního bodu). Od té doby se její 
 
 

pokles prakticky zastavil (následující čtyři 
měsíce činil celkový pokles cca 0,15 
procentního bodu a v listopadu sazba nepatrně 
vzrostla o 0,06 p.b.).  
 
Naopak nezaměstnanost se proti minulému 
odhadu vrátila zhruba na trajektorii, uvažo-
vanou scénářem. Devizový kurz vůči euru 
v prosinci mírně posílil, což bylo kompen-
zováno oslabením vůči USD, takže souhrnný 
dopad kurzu do inflace je díky vývoji za 
uplynulých šest měsíců vcelku neutrální.  
 
 
Scénáře exog. veličin, vstupující do modelu 
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Vyhodnocení predikčních schopností 
modelu MMI 
 
Na následujících grafech je testován model 
na skutečných datech. Jsou simulovány tři 
prognózy. V každé je model odhadnut od 
ledna 1994 do určitého data a od ná-
sledujícího měsíce je simulována predikce. 
Od skutečné prognózy se tyto simulace liší 
v tom, že odpadá nejistota z volby scénářů 
pro exogenní proměnné. Takto získané 
prognózy s horizontem dvou až čtyř 
čtvrtletí jsou porovnány se skutečnými daty 
inflace (i v jednotlivých skupinách).  
 
Je vidět, že prognóza z ledna 1999 se sice 
v prvním pololetí odchyluje od skutečného 
průběhu, ale v závěru roku se opět sbližuje 
se skutečností a s výjimkou obchodo-
vatelných komodit je vcelku přesná. 
Nejhůře si v tomto smyslu vede prognóza 
z dubna 1999. 
 
Vyhodnocení skutečných prognóz 
 
Úspěšnost skutečných prognóz závisela ve 
značné míře na kvalitě zvolených scénářů 
pro jednotlivé exogenní veličiny. Od 
začátku minulého roku se postupně 
posouval scénář pro míru nezaměstnanosti 
směrem  k vyšším hodnotám. Naopak 
klesaly po celý rok hodnoty úrokových 
sazeb a tím i scénáře pro jejich budoucí 
vývoj. S tímto vývojem klesající nominální 
měnové  restrikce se postupně posouvaly 
predikce inflace směrem k vyšším 
hodnotám. (To bylo způsobeno faktem, že 
scénář úrokových sazeb byl pro předpověď 
většinou zafixován na poslední dosažené 
úrovni a při očekávaném poklesu budoucí 
inflace extrémně narůstala reálná měnová 
restrikce v budoucím scénáři.) Vývoj 
disponibilních příjmů a kurzové scénáře se 
nijak výrazně neodlišovaly od pozdější 
skutečnosti, i když existují náznaky, že 
skutečné disponibilní příjmy ve druhém 
pololetí rostly poněkud nižším tempem 
(přesné hodnoty však dosud nejsou známy). 
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IV. Měnově politické doporučení  
 
1.  Vyhodnocení měnově politických rozhodovacích kritérií pro 1. SZ 
 
Základní předpoklady aktualizované podmíněné prognózy meziroční čisté inflace do 
konce roku 2000 z 1. SZ zůstávají nezměněny. Svojí střední hodnotou 3,3% (interval 2,5 až 
4,1%) se aktuální predikce čisté inflace ke konci roku 2000 pohybuje mírně pod dolní hranicí 
inflačního cíle na rok 2000 (3,5 - 5,5%).  
 
Prognóza současně naznačuje pozvolnou akceleraci cenového růstu v první polovině roku 
2000, která navazuje na zrychlení cenového pohybu v posledních 3 měsících. K nárůstu 
cenových indexů dochází zejména v důsledku vývoje dovozních cen a v případě indexu 
spotřebitelských cen v souvislosti s lednovými úpravami regulovaných cen. Ve 2. polovině 
roku 1999 a ve výhledu na rok 2000 probíhá současně postupné mírné oživování domácí 
ekonomiky. Tyto trendy vytvářejí pro cenový vývoj odlišný makroekonomický rámec. 
Zatímco v minulosti působily uvedené faktory stejnosměrně k poklesu inflačních tlaků, 
předpokládaný makroekonomický vývoj v horizontu do poloviny roku 2000 se bude 
vyznačovat kombinací negativních nabídkových šoků a souběžným růstem domácí i 
zahraniční poptávky.  
 
 Ve druhé polovině roku 2000 se bude nárůst čisté inflace zpomalovat a přecházet  v její 
stabilizaci.  Tento vývoj bude odrážet především zpomalení meziročního růstu (případně až 
pokles) dovozních cen ve druhé polovině roku 2000 v podmínkách nevýrazného 
ekonomického oživení.  
 
Směřování střední hodnoty prognózované meziroční čisté inflace na konci roku 2000 mírně 
pod spodní mez inflačního cíle je v kontextu současného makroekonomického rámce  
adekvátní a neohrožuje kredibilitu centrální banky. Meziroční hodnoty čisté inflace ke konci 
roku 2000 jsou v zásadě v souladu s dlouhodobou měnovou strategií ČNB. Interval predikce 
přitom zahrnuje hodnoty nacházející se v cílovaném intervalu.  
 
K vyšší inflaci v průběhu roku 2000 ve srovnání s prognózou by mohlo přispět působení 
některých významných inflačních faktorů včetně proměnných o jejichž budoucím vývoji 
standardně existují značné nejistoty a jejichž vývoj se vyznačuje vyšší volatilitou. Jedná se o 
 
• větší než očekávanou akceleraci růstu cenových indexů začátkem roku 2000 v souvislosti 

s lednovými úpravami regulovaných cen překrývajícími se s pravidelným přeceňováním 
v ekonomice začátkem roku; 

• spíše rychlejší růst cen potravin, o jejichž budoucím vývoji i s ohledem na minulou 
zkušenost existují potenciální nejistoty;  

• rychlejší ekonomický růst ve srovnání s predikcí, který by vytvářel podmínky pro 
intenzivnější promítání nákladových tlaků do cenového vývoje; 

• vyšší než očekávanou dovezenou inflaci; 
• slabší kurs koruny ve srovnání s předpokladem inflační prognózy. 
 
Podle intenzity těchto faktorů a toho, do jaké míry by působily paralelně, by bylo možné 
očekávat posun hodnot budoucí čisté inflace směrem nahoru. Dosavadní vývoj však tyto 
obavy nevyvolává. V lednu se cenové indexy vyvíjely v souladu s prognózou a kurs koruny je 
ve srovnání s předpoklady inflační prognózy trvale pevnější.  
 



Úrokový diferenciál (viz grafická příloha č. 37) vykazoval k 11. únoru vůči USD negativní 
hodnoty na úrovni 0,4 až 0,8 proc. bodu, vůči GBP 0,4 až 0,9 proc. bodu. Mírné zvýšení 
úrokového diferenciálu je důsledkem zvýšení klíčových sazeb centrálních bank v USA a V. 
Británii. Vzhledem k vysokým transakčním nákladům zatím nedochází k významnějším 
konverzím korunových depozit do cizích měn. Průběh výnosových křivek a předpokládaný 
nárůst cenových tlaků s ohledem na urychlení ekonomického růstu implikuje možnost dalšího 
zvyšování úrokových sazeb v USA, v eurozóně i ve V. Británii. Tento vývoj by při zachování 
současné hladiny domácích úrokových sazeb znamenal prohloubení negativního úrokového 
diferenciálu proti USD a GBP a další zúžení kladného diferenciálu vůči EUR.  
 
Dosavadní vývoj reálných úrokových sazeb (viz tabulkové přílohy č. 9 a 10) v pojetí ex 
post i ex anta ukazuje relativní stabilitu  sazeb z nově poskytovaných úvěrů (deflováno PPI) i 
sazeb z termínovaných vkladů (deflováno CPI).  Očekávaný  nárůst cenových indexů 
v dalších měsících bude mít při zachování současné úrovně nominálních sazeb za následek 
snížení úrovně všech forem reálných úrokových sazeb. Nulové úrovni se v krátkém čase 
přiblíží reálné úrokové sazby z termínovaných vkladů deflované CPI v pojetí ex ante, které 
jsou již několik měsíců nižší než 1%. Nulové úrovni se již přiblížila základní měnově 
politická sazba ČNB, limitní sazba pro 2T repo operace v reálném vyjádření  v pojetí ex ante 
při deflování prognózovaným CPI (cca 0,1%). Při deflování prognózovaným PPI dosahuje 
úrovně cca 1,5%.  
 
Současné nastavení úrokových sazeb je konzistentní s očekávaným vývojem cenových trendů 
do konce roku 2000, očekávaným makroekonomickým vývojem a předpokládanými riziky. 
Rovněž mírně pozitivní sklon výnosové křivky v horizontu jednoho roku signalizuje 
přiměřenost současného nastavení měnové politiky a její očekávaný stabilizující dopad do 
ekonomiky.  
 
 
2.  Devizové intervence 
 
Dlouhodobější apreciační trend kursu koruny vůči EUR, který byl krátkodobě přerušen 
devizovými intervencemi provedenými na počátku října, pokračuje. Ve 4. čtvrtletí 1999  
dosáhla průměrná hodnota kursu 36,347 Kč/EUR (v prosinci 36,054 Kč/EUR), v lednu  
36,025 Kč/EUR a v únoru zatím 35,756 Kč/EUR (do 11. února). Současně se udržuje silný 
kurs USD vůči EUR, který však tuzemskou inflaci a ekonomiku podstatně neovlivňuje 
vzhledem k malému podílu na platbách běžného účtu (cca 18%).  V souladu s doporučením 
minulé situační zprávy a závěry materiálu o devizových intervencích, který projednala 
bankovní rada v lednu, doporučujeme zahájení devizových intervencí na oslabení kursu 
koruny. Lednová inflace se vyvíjela v souladu s inflační prognózou a žádné významnější 
inflační tlaky nebyly identifikovány. Ani rozhodnutí vlády o zřízení zvláštního účtu pro 
příjmy z privatizace nezměnilo apreciační trend kursu koruny. Udržování kursu na úrovni 
zhruba o 2,5% nižší ve srovnání s předpokladem inflační prognózy (36,50 Kč/EUR), zvyšuje 
pravděpodobnost významnějšího „podstřelení“ inflačního cíle a neodůvodněně zvyšuje 
restriktivnost měnové politiky.  
 
 
 
 
 
 



3.  Doporučení 
 
Na základě vyhodnocení uvedených skutečností doporučujeme: 
 
A. Ponechat limitní sazbu pro 2T repo operace na současné úrovni. 
B. Provádět devizové intervence na oslabení kursu koruny. 
 






































































































	I.  Shrnutí
	II. Faktory inflace
	Aktuální vývoj peněžních agregátů M2 a M1
	Podle konečných údajů za listopad 1999 činil v tomto měsíci 


	Predikce peněžního agregátu M2 na rok 2000
	Predikce vývoje peněžního agregátu M2 pro rok 2000 vychází z
	Expertní odhad kvantifikuje faktory tvorby peněžní nabídky a
	Peněžní nabídka bude vedle přílivu peněz ze zahraničí ovlivn
	Úvěrová emise bank
	Vývoj meziměsíčních přírůstků korunových a devizových úvěrů
	(údaje za 12/99 jsou předběžné)
	Poznámka: Očištěno o kurzové vlivy, odpisy, kapitalizaci úro
	Vývoj rozpočtových příjmů
	Vývoj rozpočtových výdajů


	Miliardy Kč

	PŘÍJMY CELKEM
	Daňové příjmy
	VÝDAJE CELKEM
	Běžné výdaje
	Transfery domácnostem
	Dluhová služba
	Kapitálové výdaje
	SALDO
	Státní a veřejné rozpočty v roce 2000
	Čistý úvěr vládě
	Veřejný dluh



	1.4. Devizový kurz, finanční účet a devizové rezervy
	Období

	Meziroční míra komponent domácí poptávky (v % ze s.c. 1995)
	Vývoj hrubé tvorby fixního kapitálu ve 4. čtvrtletí roku 199
	nedostatečná tvorba vlastních zdrojů většiny firem – v přípa
	rezervovanost tuzemských komerčních bank při poskytování inv
	příliv zahraničního kapitálu - přímé zahraniční investice js
	výdaje vlády – nerealizované oživení vládních investic je dá
	oživení tuzemské poptávky je jen mírné, vnější poptávka se v
	Indikátory pro odhad vývoje HDP v roce 2000
	Indikátor
	Souhrn poptávkových indikátorů


	Spotřeba vlády
	Úvěrová emise
	Souhrn nabídkových indikátorů
	Index průmyslové produkce



	Stavební výroba
	Ostatní indikátory
	Vývoj nezaměstnanosti
	Fáze dynamického přizpůsobovacího procesu ekonomiky
	Elasticita netto vývozu na úroveň domácí poptávky
	Faktor tzv. dvourychlostní ekonomiky – urychlení růstu podni
	Výsledky konjunkturálních testů průmyslu za prosinec 1999


	Základní údaje o vývoji zaměstnanosti
	Predikce pro rok 2000 a 2001: Ve vývoji na trhu práce lze na
	Mzdově nákladová inflace :
	Indikátory poptávkově inflačních impulzů trhu práce:

	Meziroční růst nominálních JMN a deflátoru HDP (v %)
	Vývoj důchodové pozice domácností
	Od 4. Q 1999 predikce
	Od 4. Q 1999 predikce


	4. Ostatní nákladové faktory
	Na vývoj dovozních cen má významný vliv zahraniční inflace v
	Zásadní rámec očekávané trajektorie vývoje dovozních cen do 
	Schéma predikce dovozních cen (mzr. změny v %)

	III. Inflace

	Základní údaje o spotřebitelských cenách (meziměsíční vývoj)
	Meziměsíční čistá inflace v %

	Základní údaje o spotřebitelských cenách (meziroční vývoj) v

	5. Prognóza inflace na základě MMI (Měsíční model inflace)
	Modelová prognóza do prosince 2000
	Scénáře exog. veličin, vstupující do modelu

	Vyhodnocení predikčních schopností modelu MMI
	MPD-1-00.pdf
	1.  Vyhodnocení měnově politických rozhodovacích kritérií pr
	Základní předpoklady aktualizované podmíněné prognózy meziro
	Prognóza současně naznačuje pozvolnou akceleraci cenového rů
	Ve druhé polovině roku 2000 se bude nárůst čisté inflace zpo




