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I. Vývoj inflace v roce 2012 a odhad do konce roku 2013
1

 

 

ROK 2012 

Průměrná míra inflace v roce 2012 činila 3,3 %, což bylo o 1,4 p. b. více než v roce 

2011 a byla tak nejvyšší od roku 2008. Vývoj míry inflace v jednotlivých měsících roku 2012 

je zachycen v následující tabulce č. 1:  

 

TABULKA 1: Míra inflace v roce 2012 

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

Předchozí měsíc 

= 100 
1,8 0,2 0,2 0,0 0,2 0,2 -0,1 -0,1 -0,1 0,2 -0,2 0,1 

Stejné období 

min. roku =100 
3,5 3,7 3,8 3,5 3,2 3,5 3,1 3,3 3,4 3,4 2,7 2,4 

Průměrná míra 

inflace 
2,1 2,2 2,4 2,6 2,7 2,8 2,9 3,1 3,2 3,3 3,3 3,3 

Pramen: ČSÚ 

 

Ekonomické oživení z roku 2010 se ukázalo jako krátkodobé. Meziroční tempo růstu 

reálného HDP se v roce 2011 postupně snižovalo a v roce 2012 již HDP vykázalo reálný 

pokles ve všech čtvrtletích. Celkově za rok 2012 klesl reálný HDP České republiky meziročně 

o 1,2 %. V prvním pololetí letošního roku reálný HDP pokračoval v meziročním poklesu. 

V prvním čtvrtletí letošního roku klesl reálný HDP o 2,4 % a podle předběžného odhadu za 

druhé čtvrtletí se sezónně očištěný HDP (oproti II. Q. 2012)  snížil o 1,2 %. Nepříznivý vývoj 

HDP měl vliv i na trhu práce a míru inflace. Registrovaná míra nezaměstnanosti se v letech 

2011 až 2012 v podstatě nezměnila a činila cca 8,6 %.  

Silně protiinflačně působila na míru inflace v roce 2012 nepříznivá ekonomická 

situace, která byla spojena se slabou domácí poptávkou. Relativně vysoká míra inflace v roce 

2012 byla zapříčiněna z velké části administrativními úpravami. Došlo ke zvýšení snížené 

sazby DPH z 10 % na 14 %, ke zvýšené spotřební daně na tabák a tabákové výrobky, ke 

zvýšení regulovaného nájemného, ke zvýšení cen energií – elektřiny, zemního plynu, tepla a 

teplé vody, ke zvýšení vodného stočného a vodného apod. Nejvíce loni vzrostly ceny potravin 

a nealkoholických nápojů, ceny energií, nájemné a také ceny v oblasti zdraví.  Výrazněji tedy 

vzrostly ceny těch položek (a to zejména vlivem úprav DPH), které lze u běžného spotřebitele 

považovat za základní. Míra inflace v roce 2012 činila 3,3 % a převýšila tak toleranční pásmo 

inflačního cíle České národní banky
2
.   

 

 

                                                      
1
 Tato prognóza míry inflace byla vytvořena na základě informací, které byly dostupné k 20. srpnu 2013. 

2
 V září 2011 jsme pro rok 2012 očekávali míru inflace ve výši 3,0 – 3,5 %. Výsledná celková míra inflace pro 

rok 2012 tak plně odpovídala naší prognóze. Pro zajímavost lze uvést, že ČNB v srpnu 2011 prognózovala pro 

rok 2012 míru inflace ve výši 3,2 % a MF ČR v červenci 2011 odhadovalo míru inflace pro rok 2012 ve výši  

3,5 %.  
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ROK 2013 – dosavadní průběh 

Na růst cenové hladiny v prvních sedmi měsících letošního roku mělo vliv další zvýšení 

obou sazeb daně z přidané hodnoty o procentní bod (celkově na 15 % a 21 %) a další 

administrativní úpravy cen. Proinflačně působily zejména ceny potravin. Přetrvávající 

nepříznivá ekonomická situace České republiky byla naopak překážkou rychlejšího růstu cen.   

Vývoj indexů cenové hladiny v prvních sedmi měsících letošního roku zachycuje 

následující tabulka č. 2:  

 

TABULKA 2: Míra inflace v roce 2013 

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

Předchozí měsíc 

= 100 
1,3 0,1 0,1 0,1 -0,2 0,4 -0,2      

Stejné období 

min. roku =100 
1,9 1,7 1,7 1,7 1,3 1,6 1,4      

Průměrná míra 

inflace 
3,2 3,0 2,8 2,7 2,5 2,3 2,2      

Pramen: ČSÚ 

 

Podle údajů Českého statistického úřadu měly na vývoj cen v prvních sedmi měsících 

letošního roku vliv následující hlavní faktory
3
: 

Hlavními zdroji meziročnímu růstu byly: čisté nájemné (až 2,9 %), vodné (až 6,9 %), 

stočné (až 7,6 %), elektřina (3,3 %), zemní plyn (až 2,1 %), teplo a teplá voda (až 5,3 %), 

pohonné hmoty (až 1,8 %), sociální péče (až 4,8 %), léky a jejich doplatky (až 5,8 %), 

lihoviny (až 8,2 %), pivo (až 7,4 %), mouka (až 25,0 %), máslo (až 12,3 %), mléko  

(až 10,0 %), ovoce (až 9,9 %), zelenina (až 29,7 %), jedlé oleje (až 4,8 %). 

Hlavními zdroji meziročního poklesu byly: zemní plyn (až -6,9 %), pohonné hmoty  

(až -4,3 %), telefonické a telefaxové služby (-11,8 %), odívání a obuv (-3,6 %).  

Graf č. 1 zachycuje celkovou meziroční míru inflace (červená křivka) a dále pak 

příspěvky spotřebních skupin „Potraviny a nealkoholické nápoje“ (zelený sloupec) a 

„Bydlení, voda, energie a paliva“ (modrý sloupec) k celkové míře inflace v procentních 

bodech.  

Mezi klíčové vlivy, které doposud ovlivnily letošní míru inflace lze zařadit zvýšení 

obou sazeb daně z přidané hodnoty (snížené sazby ze 14 % na 15 % a základní sazby z 20 % 

na 21 %) a úpravy regulovaných cen. Naopak dopad zvýšení spotřební daně na tabák a 

tabákové výrobky se z důvodu předzásobení prodejců zatím výrazněji neprojevilo. U 

regulovaných cen došlo ke zvýšení zejména cen elektřiny, vodného a stočného. U zemního 

plynu došlo v prvním čtyřech měsících ke zvýšení cen, od května však již jeho cena klesla.  

V průměru činila za prvních sedm měsíců letošního roku meziroční míra inflace  

1,6 % měsíčně. Skupina „Potraviny a nealkoholické nápoje“ k tomuto růstu přispěla 0,8 p. b. 

                                                      
3
 Hlavní faktory působící na meziroční míru inflace v jednotlivých měsících roku 2012 lze nalézt v Příloze 1. 
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a skupina „Bydlení, voda, energie a paliva“ 0,6 p. b.  Ostatních deset skupin spotřebního koše 

tak k průměrné hodnotě meziroční inflace přispělo 0,2 p. b.  

 

 
Na grafu č. 2 je zachycena celková meziroční míra inflace a míra inflace po vyloučení 

zboží, které má plně nebo alespoň částečně administrativně regulované ceny. Pokud by došlo 

k vyloučení položek s plně či částečně regulovanými cenami ze spotřebního koše, byla by 

v průměru míra inflace za prvních sedm měsíců letošního roku nižší o cca 0,3 p. b. Míra 

inflace pouze u položek s administrativně regulovanými cenami by tak činila necelých 1,3 %.  

Mezi hlavní změny regulovaných cen patřil růst cen elektřiny, vodného a stočného, tepla a 

teplé vody. U zemního plynu, jak již bylo uvedeno výše, došlo nejprve k růstu cen, později 

k poklesu cen. Oproti předcházejícím rokům již v letošním roce neprobíhá deregulace 

nájemného.  

Graf č. 3 zachycuje celkovou meziroční míru inflace a tzv. měnověpolitickou míru 

inflace, ve které je eliminován přímý dopad změn nepřímých daní na cenovou hladinu. Míra 

inflace a měnověpolitická inflace nabývaly stejných hodnot v druhé polovině roku 2011, 

protože pro tento rok nebyly přijaty žádné úpravy nepřímých daní. Od ledna 2012 však došlo 

ke zvýšení snížené sazby DPH z 10 % na 14 % a také ke zvýšení spotřební daně na tabák a 

tabákové výrobky. Díky tomu celková míra inflace v průběhu roku 2012 výrazně převyšovala 

měnověpolitickou inflaci, jak je patrné z grafu č. 3. V druhé polovině roku 2012 úpravy 

nepřímých daní zvýšily celkovou inflaci o 1,3 p. b.  V první polovině letošního roku byla 

měnověpolitická inflace nižší než celková míra inflace o cca 0,8 p. b., což bylo zapříčiněno 

zvýšením obou sazeb DPH o jeden procentní bod. Dopad zvýšení spotřební daně na tabák a 

tabákové výrobky se zatím neprojevil.  
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Z obou grafů je zřejmé, že míra inflace v prvním pololetí letošního roku byla 

způsobena zejména administrativními vlivy, tzn. změnami nepřímých daní a úpravami 

regulovaných cen.  
 

Rok 2013 – odhad na zbývající část roku 

Pro zbývající část letošního roku očekáváme, že míru inflace ovlivní zejména tyto 

faktory: 

- stále bude působit zvýšení obou sazeb DPH – snížené sazby z 14 % na 15 % a 

základní sazby z 20 % na 21 %,  

- bude se projevovat zvýšení spotřební daně na tabák a tabákové výrobky z ledna 

letošního roku. Ceny tabákových výrobků (zejména cigaret) se přizpůsobí vyšší 

dani, efekt předzásobení již prakticky vypršel,  

- stále se bude promítat zvýšení cen elektřiny z počátku letošního roku. Na druhou 

stranu neočekáváme opětovný nárůst cen plynu,  

- očekáváme udržení meziročně vyšších cen některých potravin ve zbývajících 

měsících letošního roku. U některých druhů potravin by mohlo dojít ještě 

k dalšímu růstu jejich cen,  

- stále budou působit úpravy ostatních regulovaných cen z prvního pololetí letošního 

roku (zejména vodného a stočného) a nově také zdražení poštovních služeb,   

- předpokládáme mírný nárůst cen pohonných hmot (případně stabilizaci na 

současných vyšších cenách). Vliv bude mít světová cena ropy ovlivněná zejména 

celosvětovou situací a vývojem české koruny, 

- stále silně protiinflačně bude působit slabá výkonnost domácí ekonomiky i přes 

oznámené mírné mezičtvrtletní oživení v druhém čtvrtletí letošního roku.  

   

 S vědomím uvedených trendů a tendencí předpokládáme, že se průměrná míra 

inflace v roce 2013 (měřeno průměrem roku 2013 na průměr roku 2012) bude pohybovat 

v intervalu 1,7 – 2,2
4
 %. 

                                                      
4
 V září 2012 jsme pro letošní rok prognózovali míru inflace ve výši 2,0 – 2,5 %. Letošní míra inflace tak bude 

mírně pod naší prognózou z minulého roku. Příčinou nižší míry inflace bylo neočekávané snížení cen 

telekomunikačních služeb (tarifů za volání) a výraznější snížení cen zemního plynu než jsme očekávali. Na 
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Mezinárodně srovnatelná míra inflace  

Srovnatelnou míru inflace pro jednotlivé členské státy Evropské unie zveřejňuje 

Evropský statistický úřad (Eurostat). Tuto míru inflace nelze ztotožňovat s mírou inflace 

zveřejňovanou Českých statistickým úřadem, protože vychází z mírně upraveného 

spotřebního koše. Následující graf č. 4 zachycuje míru inflace (dvanáctiměsíční průměrná 

změna harmonizovaného indexu spotřebitelských cen - HICP) v červenci letošního roku.  

Z grafu č. 4 je patrné, že v červenci letošního roku v Evropské unii vzrostla cenová 

hladina v  průměru o 2,1 %. Míra inflace se tak ve srovnání s červencem minulého roku 

snížila o 0,8 p. b. Na snížení míry inflace v Evropské unii měla vliv slabá výkonnost evropské 

ekonomiky, odeznění dopadů zvýšení nepřímých daní v některých členských státech a 

posilování eura, které tak tlumilo zvýšení světových cen komodit. Česká republika měla 

v červenci letošního roku míru inflace ve výši 2,2 %, tedy pouze o  0,1 p. b. vyšší než byl 

průměr Evropské unie. Česká republika v červenci letošního roku vykazovala čtrnáctou 

nejvyšší míru inflace v Evropské unii.   

Graf č. 5 zachycuje vývoj míry inflace v České republice a v Evropské unii jako celku 

od ledna 2011 do července 2013. V průběhu roku 2011 míra inflace v České republice mírně 

rostla podobně jako v celé Evropské unii. Od ledna 2012 se však v České republice projevilo 

výrazné zvýšení snížené sazby DPH (z 10 % na 14 %) a další administrativní úpravy cen 

(např. poslední rok deregulace nájemného, ceny elektřiny apod.), a proto se míra inflace 

v České republice dostala nad úroveň průměru Evropské unie. Postupné odeznění těchto vlivů 

se projevilo v rychlejším poklesu míry inflace i v České republice ve srovnání s průměrem 

Evropské unie. Na konci roku 2012 převyšovala míra inflace v České republice průměrnou 

míru inflace v Evropské unii o 0,9 p. b., kdežto v červenci letošního roku již pouze o 0,1 p. b. 

 

                                                                                                                                                                      
rozdíl od jiných institucí (MF ČR a ČNB) zveřejňujeme prognózu míry inflace jednou ročně, a to vždy v září na 

příští rok. Tím se lišíme od níže uvedených institucí, které aktualizují své prognózy čtvrtletně.   
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II. Odhad inflace na rok 2014 

Míra inflace v příštím roce bude ovlivněna několika faktory. Slabší dopad lze oproti 

předcházejícím letům očekávat ze strany administrativních úprav (včetně úprav nepřímých 

daní). Některé administrativní úpravy cen (např. ceny elektřiny) však budou záležet na 



8 
 

legislativních úpravách, jejichž schválení ještě neproběhlo a může být ohroženo současnou 

politickou krizí v České republice. Mezi ostatní faktory lze jistě zahrnout ceny potravin, 

pohonných hmot a také makroekonomickou situaci České republiky.  

 

A. Administrativní vlivy 

 Administrativní vlivy nebudou podle našeho názoru ovlivňovat cenovou hladinu 

v příštím roce tak výrazně, jako tomu bylo v předcházejících letech. Oproti minulým rokům 

není plánována žádná změna daně z přidané hodnoty. Deregulace nájemného, která měla 

relativně vysoký dopad na inflaci, již skončila koncem roku 2012. Z daňových úprav 

očekáváme pouze harmonizační zvýšení spotřební daně na cigarety a tabák. Mezi další 

administrativní změny bude patřit úprava cen energií a cen vodného a stočného.   

 

Zvýšení spotřební daně u tabáku 

Evropské směrnice 2010/12/EU stanovuje, že od roku 2014 musí být minimální 

spotřební daň na cigarety ve výši 90 Eur/1000 ks. Vláda tuto směrnici implementovala a 

rozhodla se spotřební daň postupně zvýšit ve třech krocích. Poprvé nastalo zvýšení spotřební 

daně od ledna 2012, podruhé od ledna 2013. Další zvýšení spotřební daně je naplánováno od 

ledna 2014. Od ledna 2014 dojde ke zvýšení pevné sazby u cigaret na 1,19 Kč/ks (procentní 

sazba 27 %) a ke zvýšení spotřební daně u jemného řezaného tabáku na kouření na 

1800Kč/kg.  

Dopad tohoto zvýšení spotřební daně na inflaci v roce 2014 bude podobný jako 

zvýšení spotřební daně, které proběhlo od ledna letošního roku. V letošním roce se z důvodu 

předzásobení zvýšení spotřební daně v první polovině roku v podstatě nijak neprojevilo. Ve 

zbývající části letošního roku lze již očekávat projevení zvýšené spotřební daně do cen cigaret 

a tabáku. V první polovině roku 2014 tedy budou vyšší ceny cigaret a tabáku z důvodu 

letošního zvýšení spotřební daně. Zvýšení spotřební daně od ledna 2014 se podle našeho 

názoru projeví analogicky až od druhé poloviny roku 2014.  

 

Ceny energií 

- Elektřina: cena elektřiny je tvořena dvěma částmi: regulovanou a neregulovanou. 

Neregulovaná část je silová elektřina, jejíž cena se stanovuje na Energetické burze. 

Regulovaná část zahrnuje náklady na přenos a distribuci, na systémové služby, na 

operátora trhu a také příspěvek na podporu elektřiny z obnovitelných zdrojů a 

kombinované výroby elektřiny a tepla z druhotných zdrojů. Cena silové elektřiny 

letos opět klesla a v srpnu se pohybovala kolem 36 – 37 Eur/MWh, což znamená 

meziroční pokles o cca 20 %. Vláda přijala návrh na snížení příspěvku na 

obnovitelné zdroje energie na 495 Kč/MWh. Lze také očekávat, že se ERÚ sníží 

ceny za distribuci. V souhrnu tedy očekáváme pro příští rok snížení elektřiny pro 

domácnosti.   

- Zemní plyn: cena zemního plynu se skládá ze dvou složek, z regulované a 

neregulované. Energetický regulační úřad stanovuje jednou ročně cenu za přepravu 

a distribuci. ERÚ již oznámil, že v příštím roce sníží cenu za distribuci o 5 %.  

Regulovaná část ceny tak klesne, ale je třeba si uvědomit, že regulovaná část 

představuje menší část celkové ceny zemního plynu pro domácnosti. Cca 80 % 

výsledné ceny plynu pro domácnosti je však ovlivněna cenou samotné komodity 
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(neregulovaná složka), která závisí jednak na světových cenách zemního plynu a 

jednak na měnovém kurzu české koruny vůči dolaru a kuru dolaru a eura. Světové 

ceny zemního plynu po jejich růstu na začátku roku v posledních měsících klesají. 

Pro příští období očekáváme jejich mírný pokles či stagnaci. U měnového kurzu 

české koruny očekáváme stagnaci. Distributoři snížili ceny zemního plynu pro 

domácnosti již v druhém čtvrtletí letošního roku (v červenci -6,9 %). Pro příští rok 

očekáváme mírnější snížení ceny plynu, které bude způsobeno mimo jiné i 

snížením ceny za distribuci.  

- Teplo: patří mezi ceny věcně usměrňované, to znamená, že do ceny může výrobce 

započítat pouze oprávněné náklady a přiměřený zisk a DPH. Tepelná energie je 

nejčastěji v České republice vyráběna z uhlí a ze zemního plynu. U zemního plynu 

očekáváme mírný pokles. Ceny uhlí v současnosti klesají a lze očekávat další tlak 

na snížení jeho ceny. Ceny jsou však často uzavřené na delší dobu dopředu. Určité 

zvýšení nákladů lze očekávat ve spojitosti s modernizací tepláren. V souhrnu pro 

příští rok neočekáváme výraznější výkyvy cen tepla a teplé vody.   

 

Vodné a stočné 

Vodné a stočné patří mezi ceny věcně usměrňované. Česká republika musí splnit 

podmínky stanovené EU, které se týkají kvality pitné vody a ochrany životního prostředí. Je 

zřejmé, že výrobci musí stále výrazně investovat, a to se projeví v konečných cenách. 

V letošním roce došlo ke zvýšení vodného i stočného (cca 7 %). Pro příští rok očekáváme o 

něco mírnější zvýšení cen vodného i stočného.   

 

Ostatní administrativní úpravy 

- Od letošního srpna zvýšila Česká pošta, s. p. ceny některých poštovních služeb. 

Tyto zvýšené ceny budou samozřejmě ovlivňovat míru inflace i v prvních sedmi 

měsících příštího roku.  

 

 

B. Ostatní vlivy 

 

Vývoj cen potravin 

Ceny potravin v první polovině letošního roku meziročně rostly. Jejich růst byl 

ovlivněn mimo jiné i zvýšením snížené sazby DPH o jeden procentní bod. V současnosti 

světové ceny potravin již několik měsíců klesají. Je předpoklad, že světové ceny budou nadále 

klesat, neboť se očekává nadprůměrná sklizeň nejvýznamnějších plodin. Také sklizeň 

základních plodin českých zemědělců by měla být nadprůměrná. Některé náklady do výroby 

budou stagnovat (pohonné hmoty) či dokonce klesat (cena elektřiny). Proto očekáváme 

postupné utlumení růstu cen zemědělských výrobců a díky tomu i utlumení růstu cen 

potravin.  
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Vývoj cen pohonných hmot 

Ceny pohonných hmot výrazně ovlivňují míru inflace. Působí jednak přímo, neboť 

pohonné hmoty jsou jednou z položek spotřebního koše, pomocí kterého ČSÚ měří inflaci, a 

jednak nepřímo, neboť ceny pohonných hmot jsou nákladovou položkou při výrobě a 

distribuci v podstatě všech výrobků a služeb. Vývoj ceny pohonných hmot v České republice 

do července letošního roku je zachycen na grafu č. 8. 

 Z grafu je patrné, že ceny benzínu (natural 95) i ceny nafty rostly až do března 

letošního roku. V březnu letošního roku činila průměrná cena benzínu 36,65 Kč/l a cena nafty 

36,34 Kč/l. V dubnu a květnu ceny benzínu i nafty mírně klesly, ale červnu a červenci naopak 

vzrostly.  

Cena pohonných hmot v České republice je ovlivněna třemi základními faktory: cenou 

ropy na světových trzích, vývojem měnového kurzu a také změnami v nepřímých daních. 

V příštím roce nedochází k žádné změně nepřímých daní (DPH, spotřebních daní), které by 

ovlivnily ceny pohonných hmot. Světové cena ropy (severomořská Brent) se v dubnu a 

květnu pohybovala mezi 100 a 105 dolary za barel, což bylo o více jak 10 dolarů méně než 

v únoru. V srpnu letošního roku již cena ropy ale stoupla na 110 dolarů za barel a některé 

komentáře naznačují její další postupný nárůst. Cena ropy se aktuálně zvyšuje v závislosti na 

nestabilitě v některých zemích vyvážejících ropu (Irák, Libye) a také v Egyptě, které 

provozuje Suezský průplav. V delším časovém horizontu bude působit na snížení cen ropy 

slabá světová ekonomika, včetně zpomalování čínského hospodářství. U české koruny 

očekáváme pro příští rok stagnaci, která by tak neměla výrazně ovlivnit cenu pohonných hmot 

na českém trhu. V souhrnu lze tedy předpokládat spíše stagnaci cen pohonných hmot, 

případně jejich mírné zvýšení v závislosti na vývoji situace na Arabském poloostrově.  
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Vývoj měnového kurzu  

Vývoj české koruny silně ovlivňuje cenovou hladinu v České republice. Česká 

ekonomika je malou otevřenou ekonomikou, a proto je i česká koruna ovlivněna 

ekonomickým vývojem jejich zahraničních partnerů. Oslabení české koruny vede k inflačním 

tlakům prostřednictvím cen importovaného zboží. Posilování české koruny působí 

protiinflačně.  Je však třeba si uvědomit, že zhodnocení koruny (zejména rychlé posílení) 

může mít negativní dopad na konkurenceschopnost domácích vývozců a tudíž i na vývoj 

domácího hospodářství. Klíčový dopad měnového kurzu je zejména u cen dovážených 

surovin. Z hlediska české inflace, změny měnového kurzu mají vliv na ceny pohonných hmot, 

zemního plynu, elektřiny apod. Je však třeba si uvědomit, že suroviny jsou nakupovány často 

dříve, než dochází k jejímu faktickému dovozu do České republiky. Proto jsou současné ceny 

na domácím trhu ovlivněny měnovým kurzem v předchozím období. Dopad změny měnového 

kurzu se tedy projeví až s určitým zpožděním.  

Graf č. 9 zachycuje vývoj měnového kurzu české koruny vůči americkému dolaru. 

Graf č. 10 pak vývoj měnového kurzu české koruny vůči euru.  

Na jaře 2012 česká koruna vůči dolaru posílila, v březnu byl průměrný kurz  

18,70 CZK/USD. V letních měsících však došlo ke krátkodobému silnému oslabení koruny, 

v červenci byl průměrný kurz 20,72 CZK/USD. Ve zbývajících měsících loňského roku a 

v prvních měsících letošního roku koruna vůči dolaru mírně posilovala a působila tak 

protiinflačně. Od druhého čtvrtletí naopak česká koruna vůči dolaru mírně oslabila a v 

červenci byl průměrný kurz 19,83 CZK/USD. V případě kurzu české koruny vůči euru je 

patrné, že se v loňském roce střídaly období krátkodobého mírného oslabování a posilování 

české koruny. V prvním pololetí letošního roku česká koruna vůči euru mírně oslabovala, což 

vytvářelo slabé proinflační tlaky. V červenci letošního roku byl průměrný kurz  

25,95 CZK/EUR. V následujících měsících letošního roku a v příštím roce předpokládáme 

spíše stagnaci měnového kurzu české koruny vůči euru a mírné oslabení vůči dolaru.    
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Makroekonomická situace 

Celosvětová recese se projevila v roce 2009 také v České republice. Hrubý domácí 

produkt v roce 2009 reálně meziročně klesl o 4,5 %. V roce 2010 došlo k oživení české 

ekonomiky a reálný hrubý domácí produkt meziročně vzrostl o 2,5 %. V roce 2011 se však 

meziroční reálné tempo hrubého domácího produktu postupně snižovalo a za celý rok produkt 

reálně vzrostl o 1,2 %. V loňském roce se již hrubý reálný produkt, jak je zachyceno na grafu 

č. 11, snížil meziročně ve všech čtvrtletích roku. Celkově za loňský rok klesl reálný hrubý 

domácí produkt České republiky o 1,2 %. Pozitivně v roce 2011 působil zahraniční obchod, i 

když tempo růstu exportu bylo v porovnání s předchozími roky slabší. Export meziročně 

vzrostl o 4,0 % a import pouze o 2,3 %. Vládní výdaje na konečnou spotřebu klesly z důvodu 

restriktivní fiskální politiky o 1,2 % a hrubá tvorba kapitálu klesla dokonce o 4,1 %. Podle 

našeho názoru nevhodná fiskální politika zaměřená na škrty se projevila také u domácností, 

jejich výdaje na konečnou spotřebu reálně klesly meziročně o 2,7 %. Z hlediska zdrojů v roce 

2012 mírně meziročně klesl zpracovatelský průmysl (-0,4 %). Relativně vysoký propad 

zaznamenaly stavebnictví (-5,4 %) a zemědělství (-11,1 %).  

Nepříznivý ekonomický vývoj pokračoval i v první polovině letošního roku. V prvním 

čtvrtletí klesl reálný hrubý domácí produkt meziročně o 2,4 %. Na tomto poklesu se podílel 

zejména pokles hrubé tvorby kapitálu (-11,9 %). Také výdaje domácností klesly, a to 

meziročně o 0,9 %. Nepříznivě se vyvíjel i zahraniční obchod, export klesl meziročně o 4,6 % 

a import o 4,7 %. Naopak výdaje vlády na konečnou spotřebu vzrostly o 1,1 %. Pro druhé 

čtvrtletí letošního roku je zatím k dispozici pouze předběžný údaj o vývoji sezónně 

očistěného
5
 reálného hrubého domácího produktu, podle kterého klesl reálný hrubý domácí 

produkt České republiky o 1,2 % a mezičtvrtletně naopak vzrostl o 0,7 %.
6
 (Za pololetí 2013 

proti roku 2012 tedy dosáhl tento pokles hodnoty -1,8%).  Podle České statistického úřadu 

pozitivně působil zahraniční obchod, když export vzrostl rychleji než import. Výdaje 

domácností na konečnou spotřebu se snížily. Pokračoval propad hrubé tvorby fixního kapitálu 

a výdaje vlády na konečnou spotřebu stagnovaly. Z hlediska nabídky je patrný pokles 

průmyslu zaměřeného na tvorbu investičního zboží, stavebnictví a také vnitřního obchodu.  

 Negativní vývoj hrubého domácího produktu České republiky je zřejmý i 

z mezinárodního srovnání. Jak je patrné z grafu č. 12, ekonomika Evropské unie v souhrnu ve 

                                                      
5
 Jde o očištění o kalendářní a sezónní vlivy. Výsledné číslo tedy není plně srovnatelné s daty v grafu č. 11.  

6
 Ve středu 14. srpna zveřejnil Český statistický úřad předběžné odhady o vývoji hrubého domácího produktu za 

druhé čtvrtletí 2013. Vyplývá z nich, že hrubý domácí produkt změřený srovnatelně s minulými čtvrtletími, to 

znamená očištěný o cenové, sezónní a kalendářní vlivy jednak meziročně o 1,2 % klesl, ale současně, a to ve 

srovnání s 1. čtvrtletím letošního roku, byl naopak o 0,7 % vyšší.  Tento růst mezi I a II. čtvrtletím   byl potom 

některými analytiky a hlavně sdělovacími prostředky komentován pomalu jako  konec krize (ten je těmito 

subjekty očekáván v posledním roce a půl prakticky každé čtvrtletí).   Bohužel, podrobnější pohled na předběžně 

odhadnutá čtvrtletní statistická data jak o HDP, ale také na poslední data o vývoji v klíčových odvětvích jakými 

jsou průmysl a stavebnictví, či v zahraničním obchodě nebo na skomírající poptávku domácností, na důsledky 

tlumení vládních investičních výdajů, narůstající zpoždění v čerpání evropských dotací apod., spíše  vybízí k 

velké střízlivosti. Navíc je třeba vědět,  že ve druhém čtvrtletí bývá absolutní objem HDP obvykle o půl až o 

procento vyšší, než ve čtvrtletí prvním. Přitom loňská hladina HDP změřená ve druhém čtvrtletí byla velmi 

nízká. Je proto naprosto zavádějící z krátkodobých změn znamínek u fakticky „kladné“ či „záporné nuly“ 

v jednotlivých čtvrtletích dělat jakékoliv zásadní závěry. Absolutní hodnoty, které jsou rozhodující, totiž bohužel 

hovoří jinou řečí:  aktuální odhadnutý výkon české ekonomiky ve 2. čtvrtletí – asi 947 miliard korun – byl sice 

asi o 7 miliard korun lepší, než v letošním prvním čtvrtletí.  Přesto se však výkon ekonomiky – na rozdíl od 

našich nejbližších sousedů zásadně nepřiblížil úrovni dosahované v prvním pololetí roku 2008 tj. před nástupem 

ekonomické krize.  Úroveň HDP v s.c. v I. čtvrtletí 2013 byla oproti I. čtvrtletí 2008 nižší o 2,8 % a ve druhém 

čtvrtletí 2013 oproti II. čtvrtletí 2008 dokonce o 3,3%.  
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druhém čtvrtletí klesla podle předběžného odhadu meziročně o 0,2 %. Na grafu lze vidět, že 

všechny okolní země vykazovaly sice slabý, ale pozitivní růst.  

V blízké budoucnosti neočekáváme výraznější zlepšení české ekonomiky. Její vývoj 

bude spíše charakterizován stagnačním trendem.  Klíčový vliv bude mít zejména vývoj 

v zahraničí, který ovlivní exportní výkonnost naší ekonomiky. Vnitřní zdroje růstu jsou 

omezené. Minulé vlády svou protirůstovou,  přehnaně  restriktivní politikou silně podkopaly 

budoucí vývoj ekonomiky. To je patrné zejména z dlouhodobého poklesu tvorby kapitálu. Pro 

dlouhodobou prosperitu České republiky je třeba zásadně změnit hospodářskou politiku 

vlády.  

Pro letošní rok proto nemáme důvod nic měnit na našem odhadu (ze září 2012) – 

očekáváme meziroční pokles HDP o 1,5 %. 
7
 Pro rok 2014 očekáváme stagnaci hrubého 

domácího produktu.   

  

 

 

 Nepříznivá ekonomická situace České republiky se samozřejmě odráží i na trhu práce. 

Podle údajů úřadu práce se oproti loňskému roku zvýšil počet nezaměstnaných (v červenci 

meziročně o více jak 65 tisíc osob). Analogicky vzrostl i podíl nezaměstnaných osob
8
 o jeden 

procentní bod na 7,5 % v červenci letošního roku. Mírně nižší je meziročně i počet volných 

pracovních míst. Z důvodu stagnace ekonomiky neočekáváme výraznější zlepšení situace na 

českém trhu práce.  

Tabulka č. 3 zachycuje meziroční vývoj nominálních a reálných mezd v České 

republice. V posledním čtvrtletí loňského roku došlo k výraznějšímu růstu nominálních mezd 

v podnikatelské sféře, které bylo spojeno s legislativní úpravou ohledně nadlimitních příjmů, 

které jsou nově od letošního ledna zdaňovány dodatečnými 7 %. Firmy zejména u některých 

vysoko příjmových zaměstnanců proto vyplatily odměny již na konci loňského roku místo na 

začátku letošního roku. To je také důvod proč, průměrná nominální mzda v podnikatelském 

                                                      
7
 Pro zajímavost tzv. konsensuální předpověď růstu HDP v roce 2013 z července 2012 zahrnující odhady  12 

domácích (ČNB, MPSV, domácí banky a investiční společnosti) a zahraničních institucí (EK,OECD,MMF)  

dosáhla hodnoty +1,6 % (interval odhadu se pohyboval mezi +0,9 až +2,4 %) . Všechny tyto instituce tedy 

odhadovaly v letošním roce ekonomický růst.    

8
 Podíl nezaměstnaných osob vyjadřuje podíl dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15 – 64 let k 

obyvatelstvu stejného věku. Jedná se o nový ukazatel, který od ledna letošního roku nahradil dříve 

zveřejňovanou registrovanou míru nezaměstnanosti.  
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sektoru v prvním čtvrtletí letošního roku klesla. V  nepodnikatelském sektoru sice nedošlo 

k nominálnímu poklesu, ale reálné platy klesají již dlouhodobě.  

Z důvodu stagnující ekonomiky očekáváme pouze velmi mírný nárůst  nominálních 

mezd v podnikatelském sektoru pro příští rok. Při očekávané míře inflace to může znamenat  

maximálně pravděpodobnou stagnaci reálných mezd. Vývoj platů v nepodnikatelském sektoru 

bude záviset mimo jiné na politickém rozhodnutí vlády, která vzejde z předčasných 

parlamentních voleb. V současnosti však očekáváme (s ohledem na nižší růst inflace) spíše 

jejich reálnou stagnaci.   

 

Tabulka 3: Meziroční změna průměrné mzdy

Pramen: ČSÚ

2013

1Q 2Q 3Q 4Q 1Q

podnikatelská sféra 3,3 2,2 1,6 4,0 -0,4

nepodnikatelská sféra 3,4 2,2 2,3 1,2 0,0

podnikatelská sféra -0,4 -1,2 -1,6 1,2 -2,2

nepodnikatelská sféra -0,3 -1,2 -1,0 -1,6 -1,8

nominální mzdy

reálné mzdy

2012
meziroční změna

 

Z výše uvedených důvodů neočekáváme pro příští rok výraznější poptávkové 

inflační tlaky.     

Měnová politika České národní banky je další faktor, který ovlivňuje míru inflace 

v České republice. Přes své měnově politické nástroje se snaží centrální banka udržet míru 

inflace na inflačním cíli, který je na úrovni 2 % s tolerančním pásmem 1+/- p. b. Tabulka č. 4 

zachycuje vývoj základních měnověpolitických nástrojů ČNB. ČNB v reakci na hospodářskou 

recesi v roce 2009 postupně snižovala své úrokové sazby. Poslední snížení sazeb provedla 

ČNB v listopadu 2012, kdy snížila dvoutýdenní reposazbu na 0,05 %, diskontní sazbu také na 

0,05 % a lombardní sazbu na 0,25 %. Na svém zasedání na začátku srpna letošního roku 

ponechala bankovní rada úrokové sazby na své úrovni, která je někdy označována jako 

„technická nula“. Podle vyjádření bankovní rady budou úrokové sazby na stávající nízké 

úrovni do doby, než se objeví silnější inflační tlaky. Centrální banka tudíž v současnosti 

nevidí výraznější rizika pro růst cenové hladiny. Bankovní rada dokonce uvažuje o dalším 

uvolnění měnové politiky, a to prostřednictvím devizových intervencí.  
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Tabulka 4: Měnově politické nástroje ČNB

Pramen: ČNB

2T repo sazba

 ( %)

Diskontní sazba

 (%)

Lombardní sazba 

(%)

6.2.2009 1,75 0,75 2,75

11.5.2009 1,50 0,50 2,50

7.8.2009 1,25 0,25 2,25

17.12.2009 1,00 0,25 2,00

7.5.2010 0,75 0,25 1,75

29.6.2012 0,50 0,25 1,50

1.10.2012 0,25 0,10 0,75

2.11.2012 0,05 0,05 0,25

 
Snižování sazeb ze strany ČNB je obdobné jako snižování sazeb Evropskou centrální 

bankou (ECB). ECB snížila svou diskontní sazbu (ECB používá pojem „depozitní facilita“) 

v červenci 2012 na 0 %. Sazbu pro hlavní referenční operace (obdoba 2T reposazby) ECB 

snížila v květnu letošního roku na 0,50 %. A lombardní sazbu (ECB používá pojem 

„marginální zápůjční facilita“) ECB snížila v květnu letošního roku na 1,00 %.  

 

Závěr  
V příštím roce neočekáváme žádné silnější proinflační tlaky.  Poptávkovou tlaky budou 

tlumeny stagnujícím ekonomickým vývojem. Nabídkové tlaky budou nízké z důvodu poklesu či 

stagnace cen některých zdrojů energie, stabilního měnového kurzu a mírného nárůstu reálných 

mezd.  

S vědomím výše uvedených trendů a tendencí předpokládáme, že se 

průměrná míra inflace v roce 2014 (měřeno průměrem roku 2014 na průměr 

roku 2013) bude pohybovat v intervalu 1,3 – 1,8 %. 
 

Náš odhad průměrné míry inflace na rok 2014 je nutné zatím považovat za orientační, 

neboť je spojen s velkým množstvím nejistot, o kterých je pojednáno výše. Naši prognózu 

inflace budeme průběžně aktualizovat v závislosti na dostupnosti nových dat. 
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Příloha 1 

Hlavní faktory, které ovlivnily vývoj míry inflace v jednotlivých měsících 

roku 2013. 

Podle údajů Českého statistického úřadu měly na vývoj cen v prvních sedmi měsících 

letošního roku vliv následující hlavní faktory: 

LEDEN 

Meziročně vzrostla cenová hladina o 1,9 %. 

Hlavními zdroji meziročního růstu byly: čisté nájemné (2,4 %), vodné (6,9 %), stočné 

 (7,6 %), elektřina (3,3 %), zemní plyn (2,1 %), teplo a teplá voda (5,3 %), pohonné hmoty 

(1,0 %), ceny léčiv a jejich doplatků (4,8 %), mouka (16,5 %), maso (6,8 %), ryby (12,6 %), 

vejce (29,2 %), ovoce (7,0 %), zelenina (21,3 %), brambory (45,5 %).  

Hlavními zdroji meziročního snížení byly: oděvy (- 2,6 %), obuv (-2,6 %), mobilní telefony 

(- 13,9 %), telefonické a telefaxové služby (-4,4 %), přístroje a spotřebiče pro domácnost       

(- 4,9 %). 

Ceny zboží celkově vzrostly o 2,0 % a ceny služeb vzrostly o 1,7 %.  

 

ÚNOR 

Meziročně vzrostla cenová hladina o 1,7 %. 

Hlavními zdroji meziročního růstu byly: čisté nájemné (2,9 %), vodné (6,7 %), stočné 

 (7,2 %), elektřina (3,3 %), zemní plyn (2,1 %), teplo a teplá voda (4,5 %), mouka (20,1 %), 

vepřové maso (10,1 %), ryby (8,8 %), vejce (17,1 %), ovoce (9,3 %), zelenina (13,7 %), 

brambory (44,1 %). 

Hlavními zdroji meziročního snížení byly: běžné pečivo (-4,0 %), oděvy (- 3,1 %), obuv  

(-2,8 %), mobilní telefony (- 14,7 %), telefonické a telefaxové služby (-4,6 %), přístroje a 

spotřebiče pro domácnost  (- 4,8 %), osobní automobily (-3,8 %). 

Ceny zboží celkově vzrostly o 1,9 % a ceny služeb vzrostly o 1,7 %.  

 

BŘEZEN 

Meziročně vzrostla cenová hladina o 1,7 %. 

Hlavními zdroji meziročního růstu byly: čisté nájemné (2,5 %), vodné (6,7 %), stočné 

 (7,2 %), elektřina (3,3 %), zemní plyn (2,1 %), teplo a teplá voda (5,0 %), mouka (19,8 %), 

vepřové maso (8,5 %), ryby (11,0 %), ovoce (10,5 %), brambory (51,6 %), pivo (7,4 %). 

Hlavními zdroji meziročního snížení byly: oděvy (- 3,7 %), obuv (-3,6 %), mobilní telefony 

(- 13,7 %), telefonické a telefaxové služby (-4,4 %), pohonné hmoty (-0,9 %), osobní 

automobily (-3,4 %), lihoviny (-0,9 %). 

Ceny zboží celkově vzrostly o 1,6 % a ceny služeb vzrostly o 1,6 %.  

 

DUBEN 

Meziročně vzrostla cenová hladina o 1,7 %. 
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Hlavními zdroji meziročního růstu byly: čisté nájemné (2,7 %), vodné (6,6 %), stočné  

 (7,1 %), elektřina (3,3 %), zemní plyn (2,1 %), teplo a teplá voda (4,5 %), sociální péče (4,8 

%), léky a jejich doplatky (5,8 %), lihoviny (8,2 %), mléko (6,4 %), oleje a tuky (3,1 %), 

kakao (10,2 %), brambory (58,8 %). 

Hlavními zdroji meziročního snížení byly: odívání a obuv (-2,5 %), telefonické a telefaxové 

služby (-6,4 %), pohonné hmoty (-3,7 %). 

Ceny zboží celkově vzrostly o 2,0 % a ceny služeb vzrostly o 1,4 %.  

 

KVĚTEN 

Meziročně vzrostla cenová hladina o 1,3 %. 

Hlavními zdroji meziročního růstu byly: čisté nájemné (1,9 %), vodné (6,6 %), stočné  

(7,1 %), elektřina (3,3 %), teplo a teplá voda (4,6 %), léky a jejich doplatky (5,2 %), lihoviny 

(7,1 %), mouka (32,3 %), vepřové maso (6,6 %), máslo (9,3 %), mléko (4,0 %) zelenina (23,1 

%), kakao (6,6 %), brambory (63,2 %). 

Hlavními zdroji meziročního snížení byly: zemní plyn (-4,2 %), odívání a obuv (-2,5 %), 

telefonické a telefaxové služby (-9,8 %), pohonné hmoty (-4,3 %), doprava (-1,6 %). 

Ceny zboží celkově vzrostly o 1,5 % a ceny služeb vzrostly o 1,1 %.  

 

ČERVEN 

Meziročně vzrostla cenová hladina o 1,6 %. 

Hlavními zdroji meziročního růstu byly: čisté nájemné (1,8 %), vodné (6,6 %), stočné  

(7,1 %), elektřina (3,3 %), teplo a teplá voda (4,6 %), léky a jejich doplatky (4,8 %), sociální 

péče (4,7 %), lihoviny (3,6 %), pivo (5,4 %), máslo (11,2 %), mléko (8,4 %), ovoce (9,7 %), 

jedlé oleje (4,8 %), brambory (91,8 %). 

Hlavními zdroji meziročního snížení byly: zemní plyn (-4,2 %), odívání a obuv (-1,4 %), 

pošta a telekomunikace (-12,0 %), pohonné hmoty (-0,8 %). 

Ceny zboží celkově vzrostly o 2,1 % a ceny služeb vzrostly o 0,8 %.  

 

ČERVENEC 

Meziročně vzrostla cenová hladina o 1,4 %. 

Hlavními zdroji meziročního růstu byly: čisté nájemné (2,1 %), vodné (6,6 %), stočné  

(7,1 %), elektřina (3,3 %), teplo a teplá voda (3,9 %), pohonné hmoty (1,8 %), sociální péče 

(2,9 %), lihoviny (4,2 %), pivo (4,4 %), mouka (25,0 %), máslo (12,3 %), mléko (10,0 %), 

ovoce (9,9 %), zelenina (29,7 %), jedlé oleje (2,5 %). 

Hlavními zdroji meziročního snížení byly: zemní plyn (-6,9 %), telefonické a telefaxové 

služby (-11,8 %). 

Ceny zboží celkově vzrostly o 2,0 % a ceny služeb vzrostly o 0,8 %.  



19 
 

Příloha 2 

Prognózy ostatních institucí 

Na tomto místě uvádíme prognózu míry inflace jednak od dvou českých institucí, 

které mohou míru inflace v České republice výrazně ovlivnit svých konáním, tedy prognózy 

České národní banky a Ministerstva financí České republiky, a jednak od dvou významných 

mezinárodních institucí, tedy Evropské komise a Organizace pro ekonomickou spolupráci a 

rozvoj.  

 

Česká národní banka 

Nejnovější veřejně dostupná prognóza České národní banky byla zveřejněna 1. srpna 

2013. V ní ČNB odhaduje čtvrtletní meziroční míry inflace pro období od třetího čtvrtletí 

letošního roku až do prvního čtvrtletí roku 2015. ČNB odhaduje průměrnou meziroční 

míru inflace pro letošní rok ve výši 1,6 % a pro rok 2014 ve výši 1,5 %.  

Faktory, které budou podle ČNB ovlivňovat míru inflace ve zbytku letošního a 

v průběhu příštího roku jsou podrobněji rozvedeny ve Zprávě o inflaci, kterou schválila 

bankovní rada ČNB 8. srpna letošního roku.   

Míra inflace v roce 2012 převyšovala horní mez tolerančního pásma inflačního cíle 

ČNB, a to zejména vlivem úprav nepřímých daní a zvýšení regulovaných cen. V první 

polovině letošního roku se meziroční míra inflace snížila na 1,6 %, míra inflace je tak pod 

inflačním cílem ČNB (2 %). Jako jeden ze zdrojů letošní míry inflace vidí centrální banka 

administrativní úpravy cen. Došlo ke zvýšení obou sazeb DPH o jeden procentní bod. Dopad 

zvýšení spotřební daně na tabák a tabákové výrobky z ledna letošního roku se do inflace zatím 

prakticky neprojevil, plné projevení očekává ČNB až od třetího čtvrtletí roku. U regulovaných 

cen došlo ke zvýšení cen elektřiny, tepla a teplé vody. U zemního plynu došlo ke snížení ceny 

komoditní složky pro domácnosti u RWE, které bylo doprovázeno i ostatními dodavateli 

plynu. Také pro zbývající část roku předpokládá centrální banka pokles cen zemního plynu 

pro domácnosti. U potravin došlo ke zvýšení jejich cen, ale ČNB očekává postupné zpomalení 

tohoto nárůstu, které bude spojeno s příznivější očekávanou sklizní hlavních plodin v ČR a 

zahraničí. Na míru inflace působilo i mírné oslabení české koruny. ČNB předpokládá, že se 

česká koruna vůči euru udrží ve třetím čtvrtletí na současných hodnotách a následně dojde 

k jejímu mírnému posílení. Oslabení kurzu české koruny tak se stabilním růstem zahraničních 

cen představuje určitý zdroj inflace. Protiinflačně bude podle ČNB v letošním roce působit 

celková ekonomická situace. Podle ČNB dojde letos k poklesu reálného HDP o 1,5 %. 

Pozitivně bude na HDP působit čistý export a mírně i spotřeba domácností, a to i přes slabý 

růst nominálních mezd (0,7 %). Negativně bude na letošní HDP působit zejména hrubá tvorba 

kapitálu a částečně také vládní výdaje vlivem fiskální konsolidace. V souhrnu lze uvést, že 

ČNB nevidí v ekonomice výraznější inflační tlaky. Pro třetí čtvrtletí letošního roku očekává 

centrální banka meziroční inflaci 1,5 % a pro čtvrté čtvrtletí 1,6 %.  

Pro příští rok očekává centrální banka postupné zvyšování meziroční inflace z 1,2 % 

v prvním čtvrtletí na 1,8 % ve čtvrtém čtvrtletí. Pro příští rok očekává ČNB oživení české 

ekonomiky. Hrubý domácí produkt díky oživení zahraniční poptávky a ukončení fiskální 

konsolidace vzroste podle ČNB o 2,1 %. Výrazně se sníží také propad hrubé tvorby kapitálu. 

Z daňových úprav ČNB počítá pouze se zvýšení spotřební daně u tabáku a tabákových 

výrobků, rozdíl mezi celkovou a měnověpolitickou inflací se tak výrazně zmenší. U 

regulovaných cen očekává centrální banka snížení tempa poklesu cen zemního plynu pro 

domácnosti. Česká koruna bude v příštím roce mírně posilovat a bude tak spíše přispívat 

k poklesu cen. Z pohledu nákladů centrální banka očekává příští rok zrychlení tempa růstu 



20 
 

nominálních mezd na 2,4 % (v nepodnikatelské sféře o 2,7 % a v podnikatelské sféře o 1 %). 

Po letošním poklesu reálné mzdy (-0,9 %) tak centrální banka očekává růst reálné mzdy 

 o 0,8 % v příštím roce.  

 

Inflační cíl ČNB je od roku 2010 ve 

výši 2 %, přičemž se ČNB snaží, 

aby se celková míra inflace 

neodchylovala od tohoto inflačního 

cíle o více jak +/- jeden procentní 

bod. Jak je patrné i z obrázku, 

celková meziroční míra inflace se 

v prvním čtvrtletí letošního roku 

dostala pod inflační cíl, kde zůstane 

po celý zbytek letošního roku a i 

celý příští rok. Výraznější propad 

meziroční míry inflace pod inflační 

cíl očekává ČNB v první polovině 

příštího roku  

 

 

 

Ministerstvo financí České republiky 

Nejnovější údaj o míře inflace pochází z Makroekonomické predikce České republiky 

z července 2013. Ministerstvo financí České republiky očekává pro letošní rok 

průměrnou míru inflace ve výši 1,6 % a pro příští rok 1,4 %.  

Mezi hlavní příčiny inflace v letošním roce vidí MF ČR administrativní příčiny. 

Jednak se jedná o změnu nepřímých daní a jednak o úpravu regulovaných cen. Z nepřímých 

daní se projevilo zvýšení obou sazeb DPH o 1 p. b. a zvýšení spotřební daně u cigaret. Dopad 

zvýšení DPH ministerstvo v květnu vypočetlo na 0,8 p.b. a dopad ostatních úprav 

regulovaných cen na 0,5 p.b.  Se zpožděním se také začalo postupně projevovat zvýšení 

spotřební daně na cigarety.  Nižší míru inflace oproti původně predikované způsobilo podle 

MF ČR snížení cen zemního plynu a cen telefonických služeb. Protiinflačně se projevuje 

dlouhodobá recese.  

V roce 2014 budou na inflaci působit méně administrativní opatření, MF ČR očekává 

pouze dopad zvýšení spotřebních daní na cigarety (odhadovaný dopad 0,1 p.b.). I přes 

uvolněnou měnovou politiku by podle MF ČR měla být míra inflace v příštím roce mírná a 

měla by se pohybovat v dolní polovině tolerančního pásma inflačního cíle ČNB. Ministerstvo 

však již nepočítá s protiinflačním působením posilování české koruny.   

Ministerstvo financí také monitoruje predikce šesti domácích a pěti zahraničních 

institucí, ze kterých vytváří konsensuální předpověď
9
. Konsenzus z letošního června u 

průměrné míry inflace na rok 2013 je 1,8 % (min. 1,5 %, max. 2,3 %). Konsenzus u průměrné 

míry inflace na rok 2014 je 1,7 % (min. 1,3 %, max. 2,0 %). 

                                                      
9
 Z domácích institucí jde o ČNB, MPSV, tuzemské banky a investiční společnosti. Ze zahraničních 

institucí jde zejména o Evropskou komisi, OECD a MMF.   

 

Prognóza míry inflace ČNB a inflační cíl                    

Pramen: ČNB, Prognóza ČNB ze 1.8.2013 
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Evropská komise 

Evropská komise ve své Ekonomické prognóze odhaduje míru inflace pro jednotlivé 

členské státy, která vychází z harmonizovaného indexu spotřebitelských cen (HICP).  Nelze ji 

tudíž ztotožňovat s mírou inflace, tak jak ji odhadují české instituce (včetně námi 

prognózované míry inflace).  Evropská komise zveřejňuje svou Ekonomickou prognózu 

třikrát ročně: v zimě, na jaře a na podzim. Níže uvedený odhad míry inflace byl zveřejněn 

v jarní prognóze v květnu letošního roku.   

Evropská komise očekává postupný pokles míry inflace v České republice. Mezi 

hlavní faktory patří nepřímé daně. Jejich dopad na letošní míru inflace je 0,9 p. b. a pro příští 

rok odhaduje komise dopad 0,1 p. b. Komise očekává slabou domácí poptávku a nízké 

nákladové tlaky z dovozních cen, díky čemuž míra inflace bude dále klesat. Jako určité riziko 

vidí Komise v růstu jednotkových nákladů vlivem nízkého růstu produktivity.  

Pro letošní rok Evropská komise očekává míru inflace v České republice ve výši 

1,9 % a pro 2014 ve výši 1,2 %. 

 

Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD) 

Nejnovější prognóza Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj je obsažena 

v OECD Economic Outlook Vol. 2013/1 z května letošního roku. Pro letošní rok OECD 

očekává míru inflace na úrovni 1,6 % a v roce 2014 na úrovni 1,3 %.  Od ledna letošního 

roku měly na inflaci v ČR podle OECD výrazný vliv regulované ceny a také zvýšení obou 

sazeb DPH o 1 p. b. Stagnující ekonomika však povede k postupnému poklesu míry inflace a 

míra inflace se tak bude pohybovat v dolní polovině tolerančního pásma inflačního cíle ČNB.  
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Příloha 3 

Měsíční vývoj míry inflace v České republice v období 2011 - 2013 

 

Pramen: ČSÚ 
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Příloha 4 

Průměrná míra inflace v České republice v období 1990-2012 

 

Pramen: ČSÚ 
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Příloha 4 

 

Spotřební koš platný pro rok 2013
10

 

 

Počet Stálé váhy roku 

 reprezentantů 2010 v ‰ 

Úhrn 691 1000 

1. Potraviny a nealkoholické nápoje 161 149,8 

2. Alkoholické nápoje a tabák 23 96,0 

3. Odívání a obuv 65 35,9 

4. Bydlení, voda, energie, paliva 41 280,3 

5. Bytové vybavení, zař. domácností, 

opravy 80 58,0 

6. Zdraví 19 23,1 

7. Doprava 81 105,0 

8. Pošty a telekomunikace 3 36,1 

9. Rekreace a kultura 109 90,4 

10.Vzdělávání 12 7,8 

11.Stravování a ubytování  43 48,6 

12.Ostatní zboží a služby 54 69,0 

Pramen: ČSÚ 

 

 

                                                      
10

 Detailní složení spotřebního koše (včetně jednotlivých reprezentantů a jejich vah) lze nalézt na stránkách 

Českého statistického úřadu, viz.: 

http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/kdyz_se_rekne_inflace_resp_mira_inflace 

 

 

 

http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/kdyz_se_rekne_inflace_resp_mira_inflace
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Příloha 5  

Deflátor 

Naše prognóza inflace pracuje s mírou inflace, která je založena na Indexu 

spotřebitelských cen (CPI). CPI však využívá omezený koš statků a služeb.  

Detailnější pohled na vývoj cenové hladiny poskytuje deflátor hrubého domácího 

produktu, jehož vývoj v jednotlivých čtvrtletích roku je zachycen na grafu. Deflátor hrubého 

domácího produktu je spojen s vývojem nominálního hrubého domácího produktu, který 

mimo jiné ovlivňuje daňové inkaso státu. Vývoj deflátoru v sobě zahrnuje změnu cen 

v jednotlivých výdajích. Vedle spotřeby domácností i změny cen investic, vládních nákupů a 

čistého exportu. 

 

Deflátor hrubého domácího produktu 

 

Pramen: ČSÚ (22.8.2013) 

 


