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INFLACE

MÍRA INFLACE
Inflace značí růst všeobecné cenové hladiny v ekonomice. Některé ceny mohou růst, jiné klesat. Ukazuje,
jak se zvyšuje průměrná cenová hladina všech statků a služeb. Opakem inflace je deflace, při které dochází
k poklesu cenové hladiny. Dezinflace je pokles inflace.

Jak lze vyjádřit míru inflace?

Posledním způsobem je přírůstek spotřebitelských

Míru inflace můžeme vyjádřit čtyřmi způsoby.

cen k základnímu období. V českých i mezinárod-

Prvním vyjadřujeme inflaci jako přírůstek průměr-

ních statistikách (ČSÚ, Eurostat) se uvažuje jako

ného ročního indexu spotřebitelských cen a ukazu-

bazické období průměr roku 2015 (označeno jako

je procentní změnu průměrné cenové hladiny

2015=100). Ukazatel značí změnu cenové hladiny

za uplynulých 12 měsíců ve srovnání s průměrem

sledovaného měsíce příslušného roku proti průmě-

předchozích 12 měsíců. Tato inflace se používá

ru roku 2015. Míra inflace se vyjadřuje jako úhrnný

při počítání reálných mezd či důchodů (ČSÚ, 1).

index spotřebitelských cen za domácnosti celkem.

Druhým způsobem je míra inflace vyjádřená pří-

Tento způsob se používá pro analýzu dlouhodo-

růstkem indexu spotřebitelských cen ke stejnému

bých časových řad vývoje cenových hladin

měsíci předchozího roku. Inflace ukazuje procentní

a životních nákladů.

změnu cenové hladiny v daném měsíci sledované-

Bazický index značí míru inflace vyjádřenou přírůst-

ho roku proti stejnému měsíci předchozího roku.

kem spotřebitelských cen k základnímu období

Tento způsob vylučuje sezónní vlivy, jelikož se po-

(průměr roku 2015=100). Tímto se vyjadřuje změna

rovnávají stejné měsíce. Výpočet se vztahuje

cenové hladiny sledovaného měsíce příslušného

ke stavovým veličinám, které měří změnu stavu

roku proti průměru roku 2015. Pomocí bazických

mezi začátkem a koncem období. Používá se při

indexů spotřebitelských cen k základnímu období

propočtech reálné úrokové míry, reálného zvýšení

(bází je průměr roku 2015=100) se v České republi-

cen majetku nebo při valorizaci.

ce počítají od ledna 2017 všechny indexy spotřebi-

Třetím způsobem je vyjádření míry inflace přírůst-

telských cen, které vyjadřují míru inflace za různá

kem indexu spotřebitelských cen k předchozímu

časová období. Platí zásada, že míry inflace jsou

měsíci. Ukazuje na změnu cenové hladiny sledova-

vyjádřeny úhrnným indexem spotřebitelských cen

ného měsíce proti předchozímu měsíci.

za domácnosti celkem. (ČSÚ, 1a)

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: PROČ JSOU ROZDÍLNÁ ČÍSLA PŘECE JEN SPRÁVNÁ?
Při vyjadřování míry inflace prostřednictvím indexu
spotřebitelských cen se uvádí mnohdy odlišná čísla.
Při interpretaci čísel je nutné uvést také období,
za které daná čísla platí. Je to proto, aby mohla být
čísla správně interpretována a srovnávána.
1. Přírůstek průměrného ročního indexu spotřebitelských cen
Ukazuje % změnu průměrné cenové hladiny za 12
posledních proti průměru 12 předchozích měsíců.
Příklad: 3 % v lednu 2021
2. Průměrná roční míra inflace
Ukazuje přírůstek průměrného ročního indexu spotřebitelských cen za prosinec (metodika ČSÚ).
Příklad: 3,2 % za rok 2020

3. Přírůstek indexu spotřebitelských cen ke stejnému
měsíci
Míra inflace vyjádřená přírůstkem indexu spotřebitelských cen ke stejnému měsíci předchozího roku
ukazuje procentní změnu cenové hladiny v daném
měsíci sledovaného roku proti stejnému měsíci
předchozího roku.
Příklad: 2,2 % v lednu 2021
4. Přírůstek indexu spotřebitelských cen k předchozímu měsíci
Míra inflace vyjádřená přírůstkem indexu spotřebitelských cen k předchozímu měsíci ukazuje procentní změnu cenové hladiny sledovaného měsíce proti
minulému měsíci.
Příklad: 1,3 % (v lednu 2021) (ČSÚ, 3)
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INFLACE V ČR A ZEMÍCH EU V LETECH 2018-2020
Inflace byla v zemích Evropské unie ovlivněna také koronavirovou pandemií. Zatímco některé země směřují k nulové nebo záporné inflaci, jiné mají mírnou inflaci.
Proč vzniká inflace?

Index životních nákladů zahrnuje srovnání různých

Příčina inflace může být na straně nabídky,

košů, které poskytují domácnostem stejnou uži-

poptávky, případně se může jednat o setrvačnou

tečnost. HICP je index nákladů na zboží a služby,

inflaci (inflace vyvolaná inflačním očekáváním, kdy

tj. měří v průběhu času měnící se náklady na stálý

se očekávání promění na skutečnou inflaci).

koš zboží a služeb. Můžeme jej také označit jako

Poptávkovou inflaci způsobí pozitivní poptávkový

„index čistých cen“, což znamená, že do míry HICP

šok, který zvýší ceny produktů. Pozitivní poptávko-

mezi současným a referenčním obdobím by se

vý šok vzniká růstem vládních výdajů, investičních

měly projevit pouze změny cen. (Eurostat 1)

výdajů firem, spotřebních výdajů domácností,
zvýšení čistého exportu, a nebo zvýšení peněžní
zásoby ze strany centrální banky (Holman, R.,
2016). Nabídková inflace je způsobena poklesem
nabídky. Dobrým příkladem jsou ropné šoky.

Inflace v zemích EU
V prosinci 2020 dosáhla míra inflace v eurozóně již
čtvrtý měsíc v řadě -0,3 %. Ve stejném období
předcházejícího roku činila míra inflace 1,3 %.
Roční inflace v Evropské unii byla v prosinci 2020

Metoda výpočtu

0,3 %, v listopadu 0,2 %. Minulý rok ve stejném

V jednotlivých členských zemích EU se inflace

období byla inflace 1,6 %. Nejnižší roční sazby

pro srovnání vyjadřuje harmonizovaným indexem

zaznamenaly Řecko (-2,4 %), Slovinsko (-1,2 %) a

spotřebitelských cen (HICP). Ten je primárně pou-

Irsko (-1,0 %). Nejvyšší roční sazby mělo Polsko

žíván jako makroekonomický ukazatel měnové

(3,4 %), Maďarsko (2,8 % ) a Česká republika

politiky a neslouží jako index životních nákladů.

(2,4 %). (Eurostat 2)

Graf 1: Míra inflace v letech 2018-2020 v %
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Zdroj: Annual average rate of change (%), HICP - inflation rate, Eurostat, vlastní úprava
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HARMONIZOVANÝ INDEX SPOTŘEBITELSKÝCH CEN
Jak srovnat inflaci v jednotlivých zemích EU tak, aby bylo porovnání co nejpřesnější? K mezinárodní komparaci se
používá harmonizovaný index spotřebitelských cen (HICP).
Spotřební koš

spotřebitelských cen. HICP používá Evropská cen-

Přírůstek spotřebitelských cen se počítá na základě

trální banka pro sledování inflace v hospodářské a

spotřebního koše. Spotřební koš je souborem po-

měnové unii a pro hodnocení inflace podle

ložek, které využívá vzorová domácnost pro běžné

Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU).

fungování. Tyto hodnoty jsou každý rok aktualizová-

(Eurostat, 1). Index se počítá k bazickému roku

ny. Každá položka ve spotřebním koši má svou

2015 (rok 2015 značí 100 %).

váhu, podle které se určuje míra inflace, respektive
změna cenové hladiny. Spotřební koš obsahuje

Srovnání let 2019 a 2020

přes tisíc položek, například náklady na potraviny,

Největší meziroční vzestup HICP je vidět v Polsku,

poplatek za psa, kosmetické produkty, donášku

Maďarsku, České republice v Rumunsku. Naopak

obědů nebo ubytování v hotelu. Každá položka ve

na Kypru, ve Švýcarsku, Irsku a Řecku se harmoni-

spotřebním koši má odlišnou váhu. Nejvyšší váhu

zovaný index spotřebitelských cen snížil.

mají věci denní potřeby, například bydlení, voda a

V důsledku pandemie covid-19 v Evropě byla zave-

energie, potraviny, pekárenské produkty, doprava

dena opatření, která výrazně omezují ekonomiku,

(ČSÚ, 2).

mezi ně patří například omezení pohybu osob a
uzavření prodejen. Toto má přímý nebo nepřímý

HICP—Harmonizovaný index spotřebitelských cen

dopad na spotřebu domácností, a tedy také

Harmonizované indexy spotřebitelských cen (HICP)

na indexy spotřebitelských cen.

jsou navrženy pro mezinárodní srovnání inflace

(Eurostat 3)

Graf 2: Srovnání ročních průměrných indexů HICP 2019 a 2020, všechny položky
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Zdroj: HICP (2015 = 100) - annual data (average index and rate of change), Eurostat, vlastní úprava
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INFLACE V ČESKÉ REPUBLICE
Česká národní banka (ČNB) vydává pravidelně zprávy o inflaci (od roku 2021 budou nahrazeny zprávami
o měnové politice), ve kterých shrnuje dosavadní průběh inflace a zároveň predikuje, co povede ke snižování či zvyšování inflace v České republice. V roce 2020 byla průměrná roční míra inflace 3,2 % (ČSÚ, 4).

Rok 2020 a přelom roku 2021
ČNB predikovala ve své zprávě z prosince 2020, že
na přelomu let 2020 a 2021 se inflace sníží do tole-

Rok 2021
Inflace bude v průběhu roku 2021 klesat z důvodu
odeznění vysokého nárůstu tržních cen z počátku

rančního pásma a vrátí se do blízkosti 2% cíle ČNB.

roku 2020 a také vlivem zmírnění růstu celkových

Ve třetím čtvrtletí roku 2020 se spotřebitelské ceny

nákladů. To bude dáno obnoveným posilováním

zvýšily o 3,3 %. K tomu přispěla zejména vysoká

kurzu koruny. Příspěvek domácí ekonomiky k vývo-

jádrová inflace a růst cen potravin, který sice zpo-

ji celkových nákladů se během roku 2021 zvýší

maloval, přesto byl znatelný. Růst spotřebitelských

z důvodu postupného zotavování tuzemské ekono-

cen byl tlumen pokračujícím propadem cen po-

mické aktivity. S tím bude souviset stabilizace trhu

honných hmot.

práce v momentě, kdy budou odeznívat dopady

Inflace na přelomu roku poklesne pod horní hrani-

pandemie.

ci tolerančního pásma. To bude z důvodu protiinflačních poptávkových dopadů druhé vlny koro-

Rok 2022

navirové pandemie, kdy nastalo utlumení zahraniční a především domácí ekonomické aktivity.

Na přelomu let 2021 a 2022 se inflace sníží k cíli
ČNB a okolo 2 % bude korelovat po zbytek roku

Cenové tlaky budou po nějakou dobu zvýšené.

2022. Měnověpolitická inflace splyne s celkovou

Na jedné straně bude brzdit růst domácích nákla-

inflací v polovině roku 2021. Do poloviny roku

dů utlumený růst mezd, na straně druhé je tento

2021 budou doznívat nepatrné primární dopady

aspekt vyvážený oslabením kurzu koruny. (ČNB)

změn nepřímých daní.

V lednu 2021 byla inflace nakonec mírně nad pro-

Z hlediska struktury přispěje k poklesu inflace

gnózou z důvodu rychlého růstu cen, který byl

zejména snižující se jádrová inflace a nepatrně

o 0,5 p.b. rychlejší, než se předpokládalo, stejně

také zpomalující růst cen potravin. Poklesne dyna-

tak byla o něco vyšší jádrová inflace. Pohonné

mika regulovaných cen v důsledku zvolnění růstu

hmoty zlevnily, jak předpokládala prognóza.

cen elektrické energie a poklesu cen plynu. Odezní

(ČNB 2)

propad cen pohonných hmot. (ČNB)

Graf 3: Míra inflace (%) jako přírůstek HICP v letech 2018 až 2020
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Zdroj: ČSÚ (4), Eurostat, vlastní úprava
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