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Červenec 2022 

INFLACE A KOUPĚSCHOPNOST 

OBYVATELSTVA 
Jaroslav Ungerman 
Shrnutí 
Česká ekonomika zažívá vlivem řady faktorů turbulentní časy. Zřejmě nejčastějším termínem 

poslední doby je inflace. Ta negativně dopadá na koupěschopnost obyvatelstva. Podle posledních 

dat dosahuje inflace spotřebitelských cen v květnu 2022 úrovně 16 % meziročně. To je dosud 

nejvyšší meziroční růst těchto cen od roku 1992. 

Hlavní body 
• Dosažený růst cen v posledních dvou měsících je mimořádně vysoký. Pokud by pokračoval 

stejným tempem jako v minulých čtyřech měsících až do konce roku, pak by v prosinci 2022 

spotřebitelské ceny byly vyšší o 25 % oproti prosinci 2021. 

• Napětí na trhu s hypotékami je teprve před námi. První informace hovoří o zdražení hypoték 

v řádu 10 tis. Kč a více měsíčně, což pro mnohé domácnosti bude neúnosné. 
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Inflace je jedním z nejvážnějších problémů pro každou ekonomiku. Je to všeobecně známý pojem, 

proto se omezme jen na to, že inflace je dána nerovnováhou mezi množstvím zboží a služeb 

a množstvím peněz v národním hospodářství. K nastolení rovnováhy na trhu lze pak dojít tak, 

že se zvyšují ceny produktů, protože dosáhnout rovnováhy tím, že se na trhu zvýší nabídka zboží 

či služeb, které zajistí jejich rovnovážnou relaci, je velmi zdlouhavé. Daleko jednodušší je 

pak dosáhnout rovnováhy zvýšením cen.  

Růst cen, který není založen na růstu užitné hodnoty produktů či služeb je přítomen v každé 

ekonomice. Teoreticky by v podmínkách jakéhosi ideálního trhu nemělo docházet k růstu cen 

bez změny užitné hodnoty výrobků či služeb, protože tržní síly by měly každý takový výkyv vyrovnávat. 

Ale to je teorie a reálná praxe je jí vzdálena.  

Kromě toho je určitým problémem, o kterém je vhodné také mluvit, samotný způsob měření růstu cen. 

Měření růstu spotřebitelských cen, ale obdobné je to i v cenách výrobců, se uskutečňuje na základě 

spotřebitelského koše složeného z reprezentantů určitého výrobku. 

Hlavním problémem je zde stálá inovace výrobků. Příchod nového výrobku s novou cenou může 

znamenat růst ceny. Stejně tak nové balení výrobku v jiné gramáži resp. v novém obalu také může 

znamenat růst cen, aniž by se jakkoli změnila užitná hodnota resp. hlavní parametry výrobku. V té chvíli 

můžeme hovořit, že jde o cenový růst odtržený od růstu užitné hodnoty. Je to pak inflace? 

Totéž lze pozorovat i ve změně struktury výrobků. Např. na trhu jsou desítky různých druhů chleba 

a ten, který je reprezentantem může v celkové struktuře spotřeby chleba představovat jen 25 %, 

a to proto, že ve spotřebním koši figuruje z doby před více lety a jeho parametry se nezměnily. 

Přesto podle něho můžeme dojít k závěru, že cena chleba se nemění nebo se mění jen zvolna, 

ačkoliv změnou struktury spotřeby směrem k dražším výrobkům se průměrná cena mění daleko 

rychleji. Podobných změn můžeme vysledovat mnoho. Z toho jen vyplývá, že počítat s jakousi 

dlouhodobou stabilitou cenové hladiny je zcela mimo reálný ekonomický život.  

Zásadním problémem pak je, zda jde o růst, který je možné tolerovat nebo naopak, zda jde o růst, 

který může ohrozit plynulý chod národního hospodářství. A také nakolik se dotýká koupěschopnosti 

spotřebitelů.  

Obvykle se uvádí, že růst inflace – tedy cenový růst do 2 % ročně – je přijatelná veličina. Je také pravdou, 

že tato úroveň není obvykle zpochybňována, ale přesto se domnívám, že je nutno o ní minimálně 

zapochybovat.  

Platí tato úvaha o 2 % bez výhrad i pro českou ekonomiku? Česká ekonomika je malá ekonomika, široce 

zapojená do mezinárodní směny a navíc způsobem, kdy se do ní přenáší všechny poruchy 

v mezinárodním obchodě. Svým zpracovatelským charakterem je naše ekonomika nesporně vystavena 

všem změnám cen, které se na světovém trhu odehrávají a domnívat se, že tyto změny cen lze utlumit 

nějakými technickými opatřeními ve výrobě, třeba vyšší produktivitou nebo vyšší efektivností využití 

surovin je zjevně málo realistické. 

K tomu samozřejmě přistupuje, že česká ekonomika se právě svým způsobem zapojení 

do mezinárodního obchodu vyznačuje nízkou finalitou své produkce, neboť se věnuje z velké části 

dodávkám dílů, součástek apod.  
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Proto je do značné míry diskusní, zda právě ony 2 % růstu cen jsou tou hranicí, kterou je nutno sledovat. 

Nehledě na to, že vzhledem k charakteru ekonomiky existují patrně i určité cykly, kdy cenový vzestup 

je importován a není v silách tuzemských subjektů tomuto růstu cen nijak bránit. 

Proto, aniž by bylo doloženo, zda právě hranice 2 % růstu cen je pro českou ekonomiku optimální a její 

překročení je již kritické a je nutno začít takový cenový vzestup řešit, se příslušné instituce snaží 

zasahovat do vývoje ekonomiky a snaží se tento cenový růst tlumit. 

Právě takovou politiku také sleduje – podle oficiálních vyjádření svých představitelů – Česká národní 

banka. Podle ní je optimální roční vzestup cenové hladiny ve výši 2 %. Dokonce je to i tak, že pokud 

ceny nerostou 2 % ročně, pak se takový růst cen snaží stimulovat. 

Současná veličina cenového růstu ovšem ukazuje na meziroční cenový vzestup hladiny 

maloobchodních cen v české ekonomice na 16 % (v polovině roku 2022), což je opravdu problém.  

To je úroveň, kterou česká ekonomika nezažila od roku 1992. Proto se také objevuje mnoho úvah, co je 

příčinou tak výrazného cenového vzestupu. A spolu s tím je ještě více úvah, jak tuto situaci řešit. 

Co je příčinou tohoto vývoje? Je to skutečně jenom důsledek vývoje v posledním roce, jak se nám 

to snaží ukázat některé názory, nebo jde o důsledek mnohem širších příčin sahajících do vzdálenější 

minulosti? Přitom nelze v těchto úvahách ani odhlédnout od toho, že jsou často politizované 

a spojované s politickou orientací zastánců takových názorů.  

Myslím, že v této souvislosti je nutno se zabývat několika faktory. Nesporně tím, jak rostl objem peněz 

v ekonomice v minulých letech a co bylo jeho příčinou a pak i tím, jak výrazně se přenáší do naší 

ekonomiky relativně malého rozměru vývoj na okolních trzích resp. našich obchodních partnerů.  

Role české centrální banky v současné inflaci 

Jak už bylo výše řečeno, pak je jedním z úkolů české centrální banky zajišťovat cenovou stabilitu. 

Podle mého soudu jednou z příčin současné inflace jsou kroky ČNB v letech 2013–2017. Česká 

ekonomika se v té době – v letech 2011–2013 – zotavovala z celosvětové krize let 2008–2009, která ji 

velmi výrazně zasáhla. Bylo to především v roce 2009, kdy došlo k poklesu hrubého domácího produktu 

o 4,7 % – nejvíce od roku 1992.  

V dalších letech se pak dynamika ekonomiky vracela jen velmi pomalu k růstu. Za roky 2010 a 2011 

se ještě tvorba HDP nevrátila kvantitativně na úroveň roku 2008. V roce 2012 pak došlo znovu 

k poklesu HDP o 0,8 % a v roce 2013 HDP stagnoval – růst 0,0 %. Tedy v roce 2013 – po pěti letech – 

byl objem vytvořeného hrubého domácího produktu stále ještě nižší než v roce 2008 (ve stálých 

cenách). 

To byl zjevně neúspěch hospodářské politiky tehdejší vlády, neboť ekonomiky okolních států, v té době 

již rostly a překonaly již předkrizovou úroveň. Příčinou neúspěchu byla nesporně restriktivní politika, 

kterou uplatňovala vláda, když škrtala výdaje státního rozpočtu v investicích a ve státní správě, 

a proto stagnovaly mzdy ve veřejném sektoru (v některých kategoriích zaměstnanců dokonce došlo 

k meziročnímu poklesu vyplácených platů). Následně se zpomalil i růst mezd v soukromém sektoru. 

To ve svých důsledcích vedlo k restrikci vnitřní poptávky a nevyhnutelné stagnaci HDP. 

V té situaci pak – v listopadu 2013 – přichází ČNB s rozhodnutím, které nazývá kurzový závazek, 

kdy deklaruje, že bude udržovat kurz koruny vůči euru na úrovni 27 CZK/EUR. Byla to poměrně výrazná 
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devalvace koruny – kurz byl v té době kolem 25,50 CZK/EUR. Následně byl udržován pevný kurz koruny, 

i když se mírně pohyboval kolem zvolené hranice. 

Ve zdůvodnění tohoto kroku je poukazováno na nebezpečí deflace, tedy poklesu cen, což je 

považováno za zcela nepřípustný jev, který by dále zhoršil vývoj ekonomiky.1 Cílem ČNB tehdy bylo 

dosáhnout růstu cen v úrovni 2 % ročně. 

K této devalvaci přitom dochází za situace, kdy existuje celkový přebytek obchodní bilance ČR. V roce 

2012 dosahuje přebytek 64 mld Kč (jde o přebytek v obchodě se zbožím, tedy o obchod 

mezi tuzemskými a zahraničními subjekty, nejde o přebytek v pohybu zboží přes hranice, jak uváděla 

tradiční statistika zahraničního obchodu).  

Přitom ovšem  náš zahraniční obchod se zeměmi eurozóny je ve stejném roce vysoce aktivní – 

386 mld Kč. Pokud měla tehdy někde česká ekonomika problémy resp. deficit v obchodě, pak jsou to 

především země mimo EU, především Čína a Rusko.  

Tento kurzový závazek tedy nemohl být přijat s cílem povzbudit ochabující dynamiku zahraničního 

obchodu resp. působit na zlepšení salda zahraničního obchodu či odstranění jeho deficitu. Tak jak je to 

obvyklé v ekonomikách, které mají problémy s deficitem zahraničního obchodu, kdy devalvace má 

za cíl zlepšit konkurenceschopnost vyváženého zboží, a naopak působit na zpomalení dovozu tím, 

že zdražuje dovozy. To výše uvedená fakta v podstatě vylučují. 

Naše ekonomika v takové situaci v té době nebyla. Měla vysoké aktivní saldo vůči hlavnímu 

obchodnímu partnerovi – EU, která se podílela 77 % na českém exportu (do roku 2017 se pak 

tento podíl ještě zvýšil na 79 %).  

V podstatě nebyl žádný důvod – z hlediska zahraničního obchodu – k takové akci. V té době koruna 

vůči euru vykazovala trend k posílení, k revalvaci, což také byl důvod k omezenému přenosu cen 

dovozu do vnitřních cen.  

Za čtyři roky, kdy byl dodržován tento kurzový závazek, který byl zrušen k 6. dubnu 2017, dosáhla v roce 

2017 obchodní bilance přebytku 163 mld Kč. Přitom aktivum v obchodě se zeměmi eurozóny se dále 

zvýšilo a ve stejném roce dosáhlo 551 mld Kč. 

Dalším argumentem pro zavedení tohoto kurzového závazku byl závěr, že ceny vykazují tendenci 

k poklesu a že ekonomice proto hrozí deflace. Deflace jako jev, kdy dochází k poklesu cen 

(meziměsíčnímu resp. meziročnímu) byla považována autory návrhu na devalvaci koruny za velmi 

nebezpečnou, protože by vedla při dlouhodobějším poklesu cen k další krizi. Ekonomické subjekty by 

ztratily při poklesu cen motivaci k investování, k výrobě a následně by to vedlo k poklesu mezd, 

zhoršení ekonomiky firem atd. Proto je nutno obnovit růst cen, aby bylo možné odvrátit opakování 

krize. 

Zda docházelo k deflaci a poklesu cen, lze dokumentovat v následujícím grafu. Z něj je patrné, 

že skutečně docházelo poklesu dynamiky růstu cenové hladiny spotřebitelských cen. Podle statistiky 

cenového vývoje ovšem nedocházelo dokonce ani při meziročním srovnání měsíčních indexů v daném 

 
1 K tématu existuje řada úvah, za všechny viz Holanová, T. ( 22. dubna 2014). Hampl: Kdyby byla deflace dobrá, 

tak jsme s Řeckem lídři EU. Aktuálně.cz. https://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/hampl-kdyby-byla-deflace-dobra-

tak-jsme-s-reckem-lidri-eu/r~4a331b10c56b11e39a370025900fea04/.  

https://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/hampl-kdyby-byla-deflace-dobra-tak-jsme-s-reckem-lidri-eu/r~4a331b10c56b11e39a370025900fea04/
https://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/hampl-kdyby-byla-deflace-dobra-tak-jsme-s-reckem-lidri-eu/r~4a331b10c56b11e39a370025900fea04/


4 
 

období ke krátkodobému poklesu cen v jednotlivých měsících. Nanejvýš tam lze registrovat stagnaci 

cen resp. velmi pomalý růst v rozmezí 0,1 % meziročně. To nakonec dosvědčuje uvedený graf.2  

Kromě toho je nutno také dodat, že v roce 2018 došlo ke změně spotřebitelského koše, což přerušuje 

do té doby jednolitou řadu dat (proto je uvedený graf jen do roku 2017). Na podstatě cenového vývoje 

to však nic zásadního nemění. 

Graf 1: Meziroční růst spotřebitelských cen 

 

Zdroj: ČSÚ, nedatováno. 

Jak je patrné, hovořit v dané situaci o deflaci, kdy dochází k poklesu cen, hrozí pokles dynamiky 

hospodářského růstu či přímo meziroční pokles HDP, je zjevně nadhodnocené. Byla zde patrná 

tendence ke stagnaci růstu cen, ale tato tendence byla jen krátkodobá.  

Zvolit v této situaci jako zásadní opatření devalvaci koruny byl – podle všeho – neuvážený krok. Česká 

ekonomika nebyla ve stavu, že by potřebovala povzbudit devalvovaným kurzem měny k většímu 

exportu. Rozhodně nebyla v situaci, kdy by pomalu rostoucí export mohl být  brzdou ekonomického 

rozvoje.  

Za této situace měla devalvace pouze jediný význam – přes devalvovaný a v podstatě pevný kurz měny 

dosáhnout vyššího inkasa exportérů a tímto způsobem „pustit“ do ekonomiky další dodatečné zdroje 

peněz. Pevný kurz v té době také mohl lákat zahraniční kapitál k nákupu korun, neboť české banky 

nabízely sice velmi nízký úrok, ale oproti úrokovým sazbám v eurozóně, které byly tehdy záporné, 

 
2 ČSÚ (nedatováno). Indexy spotřebitelských cen podle klasifikace COICOP – meziroční index. 

https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=vystup-

objekt&z=T&f=TABULKA&skupId=43&katalog=31779&pvo=CEN08B&pvo=CEN08B&evo=v1282_!_CEN-SPO-

MEZIR-M_1.  

https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=vystup-objekt&z=T&f=TABULKA&skupId=43&katalog=31779&pvo=CEN08B&pvo=CEN08B&evo=v1282_!_CEN-SPO-MEZIR-M_1
https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=vystup-objekt&z=T&f=TABULKA&skupId=43&katalog=31779&pvo=CEN08B&pvo=CEN08B&evo=v1282_!_CEN-SPO-MEZIR-M_1
https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=vystup-objekt&z=T&f=TABULKA&skupId=43&katalog=31779&pvo=CEN08B&pvo=CEN08B&evo=v1282_!_CEN-SPO-MEZIR-M_1
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byl český úrok zajímavý. Navíc zcela bez rizika při zpětné konverzi do zahraniční měny. Možná, 

že to nebyl zamýšlený důvod, pro který ČNB provedla tuto operaci. Možná, že centrální banka jen 

tímto krokem chtěla především vrátit inflaci do úrovně dvou procent. Ovšem s tím byly spojeny nějaké 

náklady, jak se ukáže dále. 

Tato devalvace a s ní spojený kurzový závazek – tedy pevný kurz CZK/EUR – měl mimořádně významný 

dopad na peněžní emisi a vedl k velkému (enormnímu) nárůstu bilance centrální banky. 

Lze to dokumentovat na vývoji bilance ČNB. V roce 2013 aktiva ČNB dosahovala 1141 mld Kč, 

z toho byly pohledávky vůči zahraničí včetně cenných papírů 1072 mld Kč. Na straně pasiv pak byly 

největší položkou závazky vůči tuzemským bankám 664 mld Kč.  

Po čtyřech letech – v roce 2017 – aktiva centrální banky vzrostla na 3212 mld Kč, z toho pohledávky 

vůči zahraničí včetně cenných papírů 3120 mld Kč. Na straně pasiv největší položkou byly pak závazky 

vůči tuzemským bankám ve výši 2294 mld Kč. Přitom dodejme, že jenom v roce 2017 vzrostla bilance 

centrální banky o 1000 mld Kč. 

Došlo tedy k tomu, že za čtyři roky vzrostla bilance centrální banky 2,8krát. Daleko rychleji než se zvýšil 

objem přidané hodnoty v ekonomice. V roce 2013 byl hrubý domácí produkt 4142 mld v běžných 

cenách. Do roku 2017 se zvýšil na 5110 mld v běžných cenách. Tedy byl vyšší o 23 %. 

Jestliže v roce 2013 aktiva bilance ČNB ve vztahu k HDP představovala 27,5 %, pak na konci roku 2017 

tato aktiva představovala 62,8 % HDP. Byl tento vzestup finančních zdrojů v tak krátkém období 

odpovídající vývoji reálné ekonomiky? 

V bilanci ČNB došlo ještě k dalším posunům, které nesporně budou mít dlouhodobé důsledky. V prvé 

řadě jde o nárůst pohledávek vůči zahraničí z 1 072 mld Kč v roce 2013 na 3 120 mld Kč v roce 2017. 

Centrální banka má tedy na konci roku 2017 – po čtyřech letech pevného kurzu – v zahraničních 

bankách a zahraničních cenných papírech uloženo kolem 120 mld eur, kterými je financován rozvoj 

těchto zemí. 

Obdobná situace – v jiném gardu – je na straně pasiv centrální banky. Zde úložky komerčních bank 

a tedy závazky centrální banky vůči komerčním bankám vzrostly z 664 mld v roce 2013 na 2 294 mld Kč 

v roce 2017 tj. 3,4 krát. 

To je jeden z problémů tohoto období. Centrální banka vytvořila za tyto necelé čtyři roky velký objem 

devizových rezerv (vzrostly třikrát), když tuzemské subjekty svá devizová inkasa měnily za výhodných 

podmínek v centrální bance na koruny. 

Je tu ještě jeden problém. Závazky centrální banky vůči tuzemským bankám jsou ve své většině úročeny 

repo sazbou. V současnosti je to 7,25 %, což náklady centrální banky výrazně zatěžuje, neboť současně 

za svá aktiva v zahraničních bankách dostává jen minimální úroky – v podstatě dané repo sazbami ECB. 

Potom ovšem představa o boji s inflací pomocí repo sazby je poměrně nákladná záležitost. 

Navíc je tam ještě jeden moment. Úložky komerčních bank v ČNB umisťované v zahraničních bankách 

byly vytvořeny devalvovaným kurzem koruny v minulosti a v současnosti slouží k financování 

zahraničních ekonomik – nikoli tuzemské ekonomiky. A to je asi také problém.     

Pokud se podíváme na souhrnnou bilanci celého bankovního sektoru v tomto období, pak aktiva 

komerčních bank se zvýšila z 5248 mld Kč v roce 2013 na 7046 mld Kč v roce 2017. V rámci aktiv 

komerčních bank byl nejrychlejší vzestup jejich úložek v centrální bance, který se zvýšil 3,3krát 
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až na 2292 mld Kč. Přitom celkový objem klientských úvěrů komerčních bank se zvýšil jen mírně – o více 

než pětinu na 3085 mld Kč v roce 2017.    

Tato čísla podle mého názoru mohou dokumentovat, že v právě v letech udržování tzv. kurzového 

závazku došlo k podstatnému zvýšení objemu peněz v ekonomice a to se následně projevilo 

ve vytváření napětí na některých dílčích trzích. 

Lze se domnívat, že udržování pevného kurzu koruny trvalo příliš dlouho, že nemělo trvat více 

než maximálně dva roky.  

Jedním z příkladů je trh s nemovitostmi, kde při nízkých, v podstatě nulových, úrokových sazbách 

na depozita se orientovala poptávka spotřebitelů na hledání možností vyššího zhodnocení depozit 

investicemi do nemovitostí. Stejně tak i komerční banky ve snaze nalézt výnosné investice poskytovaly 

výhodné dlouhodobé úvěry na hypotéky. 

V tom lze spatřovat i základ pro pozdější inflační vývoj, protože tlak na růst cen nemovitostí se v čase 

zvyšoval a svého vrcholu dosahuje v současnosti.  

Vážným budoucím problémem bude právě vliv současné inflace na trh s nemovitostmi resp. na trh 

s hypotékami. Zafixované úrokové sazby hypoték postupně budou nahrazeny zcela novými – a také 

výrazně vyššími – úrokovými sazbami, které vytvoří značné problémy příjemcům hypoték.  

Napětí na trhu s hypotékami je teprve před námi a může mít velmi negativní důsledky na mnohé 

domácnosti. První informace hovoří o zdražení hypoték v řádu 10 tis. Kč a více měsíčně, což pro mnohé 

domácnosti bude neúnosné. Samozřejmě, že to ovlivní i pozici některých bank. 

Současná situace totiž neumožňuje ani počítat s výraznějším růstem nominálních mezd. V příjmech 

domácností tak bude narůstat podíl fixních plateb a tedy bude omezena i jejich koupěschopnost 

ve smyslu schopnosti nakupovat i jiné zboží.  

Současný vývoj inflace 

Podle posledních dat dosahuje inflace spotřebitelských cen v květnu 2022 úrovně 16 % meziročně. 

To je dosud nejvyšší meziroční růst těchto cen od roku 1992. 

Zásadně novým jevem je ovšem vysoký meziměsíční růst těchto cen. V květnu a dubnu dosáhl 1,8 % 

meziměsíčně. 

Přitom významně rostou především ceny potravin, které se nejvíce dotýkají výdajů domácností.  

Podle ČSÚ byly vyšší především ceny masa o 5,0 %, chleba o 4,8 %, ovoce o 4,6 %, polotučného 

trvanlivého mléka o 10,9 %, vajec o 12,6 %, másla o 11,8 %, sýrů a tvarohů o 2,4 % a brambor o 12,0 %. 

Ceny zeleniny meziměsíčně klesly o 2,7 %. V oddíle bydlení se zvýšily zejména ceny zemního plynu 

o 3,4 %, elektřiny o 0,6 %, tuhých paliv o 5,3 % a výrobků a služeb pro běžnou údržbu a opravy bytu 

o 1,8 %.  

Růst cen v oddíle stravování a ubytování byl způsoben vyššími cenami stravovacích služeb o 2,9 % 

a ubytovacích služeb o 3,9 %. V oddíle doprava vzrostly ceny pohonných hmot a olejů o 3,3 %. Vývoj 

cen v oddíle zdraví ovlivnilo sezónní zvýšení cen lázeňských pobytů o 5,6 %.3 

 
3 ČSÚ (10. června 2022). Indexy spotřebitelských cen – inflace – květen 2022.  

https://www.czso.cz/csu/czso/cri/indexy-spotrebitelskych-cen-inflace-kveten-2022.  

https://www.czso.cz/csu/czso/cri/indexy-spotrebitelskych-cen-inflace-kveten-2022
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Dosažený růst cen v posledních dvou měsících je mimořádně vysoký. Pokud by pokračoval stejným 

tempem jako v minulých čtyřech měsících (tj. 1,6 % měsíčně, v lednu 2022 je tempo 4,4 %, 

což vylučujeme) až do konce letošního roku, pak by v prosinci 2022 spotřebitelské ceny byly vyšší 

o 25 % oproti prosinci 2021. Dosáhnout takové úrovně vzestupu cen se v současné době zdá sotva 

představitelné a nesporně by měl zničující důsledky na kupní sílu českých domácností.  

Zda takový vzestup cen narazí na strop koupěschopné poptávky je velkou otázkou budoucnosti. 

Zejména pak v dopadu na strukturu této poptávky, protože dosavadní dohady hovoří především 

o vysokém růstu cen na bydlení – energie, vytápění atd. V takové situaci dojde bezesporu k omezování 

všech zbytných potřeb a to může vynutit cenový pokles v méně významných částech spotřebitelského 

koše. 

Ovšem ani modelace růstu spotřebitelských cen na nižší úrovni nedávají velký prostor pro optimismus. 

Pokud by ceny v dalších sedmi měsících do konce letošního roku rostly meziměsíčně jen kolem 1 %, 

pak v prosinci 2022 budou vyšší o téměř 20 %. Pouze za situace, že by se podařilo snížit meziměsíční 

růst cen kolem 0,5 %, pak by na konci letošního roku byla dosažena hladina meziročního vzestupu cen 

kolem 15 %, což je v podstatě na současné úrovni.  

Takovému vývoji však zatím nic nenasvědčuje. Naopak je mnoho podnětů pro další rychlý růst cen. 

Vývoj spotřebitelských cen je ovšem určován vývojem cen výrobců, především potravin. 

A jsou to právě i ceny zemědělských výrobců, které v květnu 2022 byly meziročně na úrovni 39,2 %. 

To, co je velmi závažné, je meziměsíční růst cen zemědělských výrobců, které v květnu vzrostly o 5,9 % 

oproti dubnu 2022, kdy se zvýšily o 8 %. Během dvou měsíců se tak zvýšily o více než 14 %.  

Ceny zemědělských výrobců jsou tak v současnosti lídrem v růstu cen, což výrazně ovlivňuje růst 

spotřebitelských cen. Přitom tento vzestup cen výrobců ještě plně nepřešel do cen spotřebitelských.  

Přitom expertní odhady hovoří o možnostech dalšího růstu výrazného růstu cen zemědělských 

výrobců. Např. bývalý prezident Agrární komory a aktivní zemědělec Jandejsek, který kriticky hodnotí 

současnou politiku české vlády v zemědělství, odhaduje, že ceny potravin by mohly stoupnout o dalších 

až 50 % v horizontu jednoho roku, pokud i nadále porostou ceny vstupů pro zemědělce – energie, 

hnojiva, krmné směsi apod.4 

Také ceny průmyslových výrobců v květnu pokračovaly v růstu a byly meziročně vyšší o téměř 28 %. 

Nejvíce pak rostly ceny v odvětví koksu a rafinovaných ropných produktů. Ceny elektřiny, plynu a páry 

byly vyšší o 45,8 %, chemických látek a výrobků o 39,1 %, obecných kovů a kovodělných výrobků 

o 34,7 % a dřeva, papíru a tisku také o 34,7 %.  

Obdobně ceny stavebních prací se meziročně dle odhadů zvýšily o 13,5 % (v dubnu o 12,9 %). Ceny 

materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví byly vyšší o 26,5 % (v dubnu o 25,2 %). 

Ceny tržních služeb pro podniky byly meziročně vyšší o 5,8 % (v dubnu o 5,5 %). Vzrostly ceny 

za reklamní služby a průzkum trhu o 19,4 %, za skladování a podpůrné služby v dopravě o 16,5 % 

 
4 Panenka, R. (2. července 2022). Prouza a zelení fanatici. Oblbování národa. Bývalý šéf Agrární komory vyvrací 

pomluvy o „agrobaronech“. Parlamentní listy. https://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Prouza-a-

zeleni-fanatici-Oblbovani-naroda-Byvaly-sef-Agrarni-komory-vyvraci-pomluvy-o-agrobaronech-707203.  

https://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Prouza-a-zeleni-fanatici-Oblbovani-naroda-Byvaly-sef-Agrarni-komory-vyvraci-pomluvy-o-agrobaronech-707203
https://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Prouza-a-zeleni-fanatici-Oblbovani-naroda-Byvaly-sef-Agrarni-komory-vyvraci-pomluvy-o-agrobaronech-707203
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a za služby v oblasti zaměstnání o 12,7 %. Ceny tržních služeb pro podniky nezahrnující reklamní služby 

byly vyšší o 4,9 % (v dubnu o 4,7 %).5 

Z uvedených cen je patrný ještě jeden zásadní závěr. Tento růst cen je jednoznačně způsobován růstem 

cen v zahraničí a jejich přenosem do našich vnitřních cen. Jde tedy jednoznačně o nákladovou inflaci, 

nikoli poptávkovou.  

Nejrychleji v těchto podmínkách rostou ceny průmyslové vlivem růstu světových cen materiálů – 

železa, barevných kovů, ropy, všech druhů energií a také polotovarů a dovážených komponentů.  

Pomaleji rostou ceny stavebních hmot závislé především na ceně energie, ale využívající domácích 

surovin, kde zatím k žádnému patrnému růstu cen nedochází. Nejpomaleji rostou pak ceny služeb, 

kam se promítají v podstatě jenom ceny pohonných hmot a druhotně i energie atd.  

Z uvedeného je možno učinit i další závěr ve vztahu ke spotřebitelským cenám. Vývoj cenového indexu 

spotřebitelských cen je určován vahami jednotlivých typů výrobků a služeb spotřebovávaných 

obyvatelstvem resp. spotřebiteli. 6  

Pro jeho vývoj případně pro odhad budoucí dynamiky tohoto indexu jsou určující dvě základní položky 

– obě se stejnou vahou – bydlení – váha 26,7 % a potraviny a alkoholické nápoje a tabák – váha 26,5 %. 

K nim je možno ještě dodat dopravu (především vliv pohonných hmot) s vahou 10 %.  

Pokud jde o vliv na růst inflace, pak je, domnívám se, také jednoznačné, že pro růst nákladů na bydlení 

je dnes určující vývoj cen hypoték a nájemního bydlení – a to je způsobeno celkem jednoznačně 

minulou politikou centrální banky. Je to podporou hypoték, investicemi do nákupu nemovitostí atd. 

jako nástroje, jak řešit zhodnocení rostoucích příjmů obyvatelstva plynoucí z vysokých příjmů 

z devalvace – na straně finančních investorů – a nulové úrokové míry na depozitech.7 

Pokud jde o druhou část – a rozhodující část - cenového indexu, pak zde je celkem jednoznačný vliv 

růstu nákladů - růstu světových cen atd. Tedy jednoznačná nákladová inflace. A protože to je nákladová 

inflace, pak proti ní jsou kroky centrální banky – zvyšování repo sazby – neúčinné. Tam musí být jiná – 

aktivní – hospodářská politika vlády, což je na jinou diskusi.  

K uvedenému ještě jednu poznámku. Tento cenový vývoj se promítne do vývoje koupěschopnosti 

obyvatelstva. Za první čtvrtletí 2022 došlo k poklesu průměrné reálné mzdy v národním hospodářství 

o 3,6 %.8 Ovšem růst spotřebitelských cen v tomto období dosáhl „pouze“ 11,2 % meziročně.  

Pokud budeme uvažovat o vzestupu spotřebitelských cen ke konci roku 2022 zhruba na úroveň 20 % 

meziročně a o tom, že se růst průměrných mezd zrychlí na úroveň kolem 10 %, pak by došlo k poklesu 

reálných mezd o 8–9 %. To by mělo přirozeně dopad do koupěschopné poptávky a tedy i do růstu 

hrubého domácího produktu.  

  

 
5 ČSÚ (16. června 2022). Indexy cen výrobců – květen 2022. https://www.czso.cz/csu/czso/cri/indexy-cen-

vyrobcu-kveten-2022.  
6 Viz např. ČSÚ (10. června 2022). Indexy spotřebitelských cen – inflace – květen 2022.  

https://www.czso.cz/csu/czso/cri/indexy-spotrebitelskych-cen-inflace-kveten-2022. 
7 V letech 2013 – 2017 vzrostly hypotéční úvěry o 321 mld Kč, v letech 2018–2021 o dalších 445 mld Kč. 
8 ČSÚ (7. června 2022). Průměrné mzdy - 1. čtvrtletí 2022. https://www.czso.cz/csu/czso/cri/prumerne-mzdy-1-

ctvrtleti-2022.  

https://www.czso.cz/csu/czso/cri/indexy-cen-vyrobcu-kveten-2022
https://www.czso.cz/csu/czso/cri/indexy-cen-vyrobcu-kveten-2022
https://www.czso.cz/csu/czso/cri/indexy-spotrebitelskych-cen-inflace-kveten-2022
https://www.czso.cz/csu/czso/cri/prumerne-mzdy-1-ctvrtleti-2022
https://www.czso.cz/csu/czso/cri/prumerne-mzdy-1-ctvrtleti-2022
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