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I. Vývoj inflace v roce 2015 a odhad do konce roku 2016
1
 

ROK 2015 

Průměrná míra inflace v roce 2015 činila 0,3 %, což bylo o 0,1 p. b. méně než 

v roce 2014. Vývoj míry inflace v jednotlivých měsících roku 2015 je zachycen v tabulce č. 1:  

 

TABULKA 1: Míra inflace v roce 2015 

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

Předchozí měsíc 

= 100 

0,1 0,2 0,1 0,3 0,3 0,1 -0,1 -0,2 -0,2 0,0 -0,4 -0,1 

Stejné období 

min. roku =100 

0,1 0,1 0,2 0,5 0,7 0,8 0,5 0,6 0,7 0,7 0,6 0,1 

Průměrná míra 

inflace 

0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 

Pramen: ČSÚ 

V roce 2015 došlo k akceleraci ekonomického růstu, který byl spojen zejména 

s oživenou spotřební poptávkou domácností a investičními výdaji vyvolanými v první řadě 

snahou dočerpat evropské prostředky z předcházející finanční perspektivy. V průběhu roku se 

se již česká ekonomika nacházela v kladné mezeře produktu, která tak vytvářela jisté 

proinflační tlaky.  

Silný ekonomický růst se projevil také na trhu práce. Podíl nezaměstnaných klesl ke 

konci roku 2015 meziročně ze 7,5 % na 6,2 %. V absolutních počtech došlo k meziročnímu 

poklesu evidovaných nezaměstnaných o téměř 90 tisíc. Pokles nezaměstnanosti se začal 

projevovat také na mzdách, kdy v podnikatelské sféře vzrostla průměrná mzda o 2,5 % a 

v nepodnikatelské sféře o 3,7 %.  

Míra inflace činila v loňském roce 0,3 %, což byla druhá nejnižší míra inflace 

v historii samostatné České republiky (v roce 2013 činila míra inflace 0,1 %). Na pokles cen 

měl dopad zejména pozitivní nabídkový šok vyvolaný nízkými cenami ropy na světových 

trzích, díky čemuž byly nízké i ceny průmyslových výrobců v Evropské unii. Svůj vliv měly 

na pokles cenové hladiny také ceny potravin a zrušení některých regulačních poplatků ve 

zdravotnictví (30 Kč za klinické vyšetření u lékaře a za recept). Ceny některých komodit 

klesly mimo jiné i jako důsledek ruských protisankcí, a v případě mléka i z důvodu zrušení 

mléčných kvót. Jistou roli hrála i poměrně vysoká sklizeň obilovin. Na růst cen tlačilo zvýšení 

cen tabákových výrobků z důvodu vyšších spotřebních daní.  

 

 

                                                           
1
 Tato prognóza míry inflace byla vytvořena na základě informací, které byly dostupné k 6. září 2016. 
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ROK 2016 – dosavadní průběh 

Vývoj indexů cenové hladiny v prvních sedmi měsících letošního roku zachycuje 

následující tabulka č. 2:  

TABULKA 2: Míra inflace v roce 2016 

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

Předchozí měsíc 

= 100 

0,6 0,1 -0,1 0,6 -0,2 0,1 0,3      

Stejné období 

min. roku =100 

0,6 0,5 0,3 0,6 0,1 0,1 0,5      

Průměrná míra 

inflace 

0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3      

Pramen: ČSÚ 

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

letošního roku vliv následující hlavní faktory: 

Hlavními zdroji meziročnímu růstu byly: rostoucí ceny tabákových výrobků vlivem 

dalšího zvýšení spotřebních daní, růst cen alkoholických nápojů, mírný nárůst cen tepla a 

elektřiny, růst cen vodného a stočného, růst čistého nájemného a růst cen některých služeb 

(osobní péče, rekreační a kulturní služby a finanční služby).  

 

Hlavními zdroji meziročního poklesu byly: klesající ceny pohonných hmot vlivem nízkých 

světových cen ropy, klesající ceny některých potravin a také snížení cen zemního plynu.   

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

příspěvky spotřebních oddílů „Potraviny a nealkoholické nápoje“ (modrý sloupec) a „Bydlení, 

voda, energie a paliva“ (zelený sloupec) k celkové míře inflace v procentních bodech. 

Jak je patrné z grafu č. 1, oddíl „Bydlení, voda, energie a paliva“ přispíval k růstu 

cenové hladiny ve všech dosavadních měsících letošního roku. V červenci byl zaznamenán 

růst cen elektřiny (+1,2 %), tepla (+1,0 %), vodného (+1,6 %), stočného (+5,3 %) a čistého 

nájemného (+1,6 %). Naopak došlo k výraznému poklesu cen zemního plynu (v červenci 

o -6,9 %).  Předpokládalo se, že růst cen potravin v polovině loňského roku bude pokračovat i 

v dalších měsících, došlo však k pravému opaku. Ceny potravin klesají nepřetržitě od 

července loňského roku. Klesající ceny potravin v České republice jsou ovlivněny jednak 

nízkými světovými cenami zemědělských produktů, ale také vlivem ruského embarga na 

dovoz potravin z Evropské unie a zrušením mléčných kvót.  

Nejsilněji se však na nízké míře inflace projevil další propad cen ropy na světových 

trzích. Lze ale předpokládat, že v dalším období, a zejména v příštím roce, se začne 

prosazovat vliv nízké srovnávací základny z předcházejícího období.  Vedle primárního vlivu 

nízkých cen pohonných hmot do cen, které platí spotřebitelé na benzínových pumpách, se 

samozřejmě projevují sekundární efekty, kdy výrobci zahrnují nižší ceny pohonných hmot do 
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cen svých výrobků. Vliv kurzu české koruny na ceny byl díky udržování závazku ČNB 

v podstatě eliminován.  

GRAF 1: Příspěvky k meziroční míře inflace 

 

Pramen: vytvořeno na základě dat ČSÚ 

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.  

 

GRAF 2: Celková míra inflace a míra inflace bez zboží s regulovanými cenami 

 

Pramen: ČSÚ 
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Z grafu č. 2 je patrné, že celková inflace byla na začátku letošního roku o něco vyšší 

než tomu bylo po eliminaci zboží s regulovanými cenami. Zpočátku roku se projevil nárůst 

cen elektřiny, tepla, vodného a stočného a ceny ve zdravotnictví. Od května se však situace 

obrátila, a to vlivem poklesu ceny zemního plynu. Za prvních sedm měsíců letošního roku 

vzrostla celková míra inflace v průměru o 0,39 % měsíčně, kdežto inflace po eliminaci zboží 

s regulovanými cenami o cca 0,37 %.  

V druhé polovině roku očekáváme s ohledem na situaci na trhu, že dojde k dalšímu 

poklesu cen zemního plynu, proto růst regulovaných cen bude dále klesat.  

 

GRAF 3: Celková míra inflace a míra inflace bez vlivu nepřímých daní.  

 

Pramen: ČNB, ARAD 

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.  

Z grafu č.3 je patrné, že měnověpolitická inflace byla  v prvních sedmi měsících 

letošního roku nižší než celková míra inflace. Rozhodující vliv měla úprava spotřební daně na 

tabákové výrobky od ledna letošního roku. Tento vliv bude přetrvávat i ve zbývajících 

měsících letošního roku. Od prosince letošního roku se v souvislosti se spuštěním první fáze 

elektronické evidence tržeb snižuje sazba daně z přidané hodnoty z 21 % na 15 % u 

stravovacích služeb. Jelikož se však toto snížení může teoreticky projevit pouze v jednom 

měsíci letošního roku, nepředpokládáme žádný výraznější dopad. Navíc se nám nejeví reálné, 

že by provozovatelé stravovacích zařízení své ceny snížili, spíše snížení sazby využijí pro 

pokrytí vyšších nákladů spojených se zavedením elektronické evidence tržeb či ke zvýšení 

svých marží. V příštím roce se domníváme, že vliv snížení sazby daně z přidané hodnoty na 

stravovací služby bude také marginální. Na druhou stranu dojde k dalšímu navýšení 

spotřebních daní na tabákové výrobky, které bude vytvářet jisté proinflační tlaky.  
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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.  

GRAF 4: Míra inflace v členských zemích EU v červenci 2016 

 

Pramen: Eurostat 

Z grafu č. 4 je zřejmé, že v červenci bylo 12 členských států v Evropské unii v deflaci, 

tři státy měly nulovou míru inflace (podobně jako celý průměr EU) a zbývajících 13 členských 

států mělo kladnou změnu cenové hladiny, i když většina z nich velmi nízkou. Nejvyšší míru 

inflace měla Belgie a naopak nejvyšší deflaci měl Kypr. Česká ekonomika si udržela pozitivní 

změnu cenové hladiny. Na pokles cenové hladiny působily zejména ceny paliv – benzínu, 

topného oleje a zemního plynu. Příčinou poklesu jejich cen jsou nízké ceny ropy na světových 

trzích. Je zřejmé, že se Evropské centrální bance nedaří, i přes řadu opatření, zvýšit míru 

inflace v Eurozóně. Záporné depozitní sazba a mohutné nákupy státních i korporátních 

dluhopisů nevedou k růstu spotřebitelské inflace. Expanzivní měnová politika Evropské 

centrální banky však vede k růstu cen nemovitostí (což může představovat výrazné riziko) a 

samozřejmě i k nákupům státních a korporátních cenných papírů.  

Graf č. 5 zachycuje vývoj míry inflace v České republice a v Evropské unii od roku 

2014.  Je zřejmé, že základní vývojové tendence jsou stejné a kopírují v podstatě pokles cen  

ropy na světových trzích. Od roku 2015 se míra inflace v České republice dostala nad míru 

inflace v Evropské unii. V České republice udržovaly kladný vývoj cenové hladiny zejména 

úpravy spotřebních daní na tabákové výrobky.  
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GRAF 5: Míra inflace v ČR a EU 

 

Pramen: Eurostat 

 

Rok 2016 – odhad na zbývající část roku 

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

faktory: 

 další snížení ceny zemního plynu 

 přetrvávající vliv vyšších cen elektřiny, tepla, vodného a stočného 

 klesající ceny potravin 

 nízké ceny ropy (i když se její vliv bude postupně snižovat) 

S vědomím uvedených trendů a tendencí předpokládáme, že se průměrná 

míra inflace v roce 2016 (měřeno průměrem roku 2016 na průměr roku 2015) 

bude pohybovat v intervalu 0,3 – 0,8 %
2
. 

 
                                                           
2
 V září loňského roku jsme na letošní rok očekávali míru inflace v rozmezí 1,5 – 2,0 %. Nepředpokládali jsme 

zejména další propad cen ropy a cen průmyslových výrobců v Evropské unii. Je zřejmé, že silná monetární 

expanze v České republice (a to stejné platí i pro Eurozónu, jak bylo uvedeno výše) nevytváří dostatečné tlaky na 

růst cen zboží, které jsou zachyceny ve spotřebním koši. Je však zřejmé, že u některých cenových okruhů 

dochází k rychlému nárůstu cen – např. u nemovitostí či se monetární expanze projevuje v klesajících výnosech 

státních a dalších dluhopisů.  
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II. Odhad inflace na rok 2017 

 

A. Administrativní vlivy 

Neočekáváme, že by souhrnný dopad administrativních změn na cenovou hladinu 

v příštím roce byl výrazný. Na růst cen bude působit další zvýšení spotřebních daní na 

tabákové výrobky, úprava cen vodného a stočného a mírně i elektřiny. Naopak protiinflačně 

bude působit snížení sazby daně z přidané hodnoty na stravovací služby.  

 

Spuštění elektronické evidence tržeb a snížení sazby DPH u stravovacích služeb 

Od prosince letošního roku bude spuštěna první fáze elektronické evidence tržeb, a to 

u ubytovacích a stravovacích služeb. Jako kompenzace vyšších nákladů (i když si podnikatelé 

– fyzické osoby mohou uplatnit 5 000 slevu na dani) bylo schváleno snížení sazby DPH u 

stravovacích služeb (s výjimkou alkoholických nápojů) z 21 % na 15 %
3
. Jak výrazně se 

promítne snížení sazby DPH, či v jaké výši se podnikatelé zohlední vyšší náklady na pořízení 

přístroje pro elektronickou evidenci tržeb, do konečných cen statků a služeb od prosince 

letošního roku a i v příštím roce není zřejmé. Bude záležet na cenové politice jednotlivých 

poskytovatelů služeb.  Ze zkušeností z minulosti spíše očekáváme minimální vliv snížení 

DPH na ceny stravovacích služeb. Navíc došlo k poměrně zajímavému výkladu povinnosti 

uplatňovat elektronickou evidenci služeb v případě prodeje občerstvení ve stáncích, u kterého 

se Ministerstvo financí odvolává na zákon o DPH. Prodej občerstvení ve stáncích bude 

podléhat elektronické evidenci tržeb až v poslední fázi, tedy od března 2018. Jistý 

protiinflační vliv by mohlo mít uvažované snížení sazby DPH také u točeného piva. Pokud 

nakonec vláda schválí snížení DPH na točené pivo, lze však spíše očekávat, že ho prodejci 

využijí k posílení svých marží.  

V příštím roce však bude spuštěna také druhá fáze elektronické evidence tržeb, která 

se bude týkat maloobchodu a velkoobchodu. I zde lze očekávat snahu některých podnikatelů 

promítnout vyšší náklady do cen výrobků. Z důvodu vysoké konkurence na trhu však 

neočekáváme, že by se jednalo o významné zvýšení, které bude mít dopad na agregátní 

cenovou hladinu.  

 

Zvýšení spotřební daně u tabáku 

Evropské směrnice 2011/64/EU stanovuje, že od ledna 2014 musí být minimální 

spotřební daň na cigarety ve výši 90 Eur/1000 ks. Rozhodný přepočítávací kurz je kurz platný 

první pracovní den v říjnu. 
                                                           
3
 Nutno dodat, že ČMKOS nebyla a v podstatě není velkým příznivcem tohoto opaření. Snížení DPH u potravin 

a nealkoholických nápojů v restauracích považovala  spíše za určitou daň spojenou s EET (navíc spojenou 

s  nápravou dlouhodobé disharmonie mezi různými sazbami DPH na vstupu a na výstupu u těchto služeb.   

Nicméně v současné době na úrovni vládní koalice  probíhá vážná diskuse o snížení DPH u piva. Pokud by 

k tomu došlo, pak by s ČR ocitla ve velmi kuriózní situaci přímé  podpory  resp. dotování restaurací. Je 

samozřejmé, že ČMKOS s tímto postupem, který by se v případě schválení stal nebezpečným precedentem, 

zásadně nesouhlasí.      
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Na podzim roku 2015 byla schválena novela zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních 

daních, která obsahovala tříletý plán zvýšení sazeb spotřební daně na tabákové výrobky.  

Důvodem přijetí této úpravy byl vliv slabšího kurzu českého koruny, kvůli kterému Česká 

republika neplnila výše uvedenou evropskou směrnici. Zdanění cigaret patřilo v České 

republice spíše k nižším v rámci Evropské unie. Zdanění cigaret (spotřební daň a daň 

z přidané hodnoty) se postupně zvýší a přiblíží se k 80 %.  

GRAF 6: Meziroční změny cen tabáku (zahrnutého do spotřebního koše) 

 
Pramen: ČSÚ 

 

Od ledna 2016 došlo ke zvýšení pevné sazby u cigaret na 1,39 Kč/ks (procentní sazba 

27 %), u doutníků a cigarillos na 1,64 Kč/ks a ke zvýšení spotřební daně u jemného řezaného 

tabáku na kouření na 2 142 Kč/kg.  Od ledna příštího roku tedy dojde k další změně spotřební 

daně, která však bude mírnější, než tomu bylo v letošním roce.  Od ledna 2017 dojde ke 

zvýšení pevné sazby u cigaret na 1,42 Kč/ks (procentní sazba 27 %), u doutníků a cigarillos 

na  

1,67 Kč/ks a ke zvýšení spotřební daně u jemného řezaného tabáku na kouření na 2 185 

Kč/kg. Konkrétní zvýšení cen tabákových výrobků samozřejmě nezávisí pouze na výši daně, 

ale i na cenové politice výrobců a svůj vliv má i světová cena tabáku.  

Tabulka č. 3  zachycuje sazby spotřební daně na tabákové výrobky od ledna 2014, 

včetně plánu jejich úprav od ledna 2017 a 2018.  
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TABULKA 3: Úpravy spotřební daně na tabákové výrobky 

 
Pramen: Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních.  

 

Ceny energií 

Na grafu č. 7 je zachycen meziroční vývoj cen energií, které jsou zahrnuty do 

spotřebního koše.  

GRAF 7: Meziroční změny cen elektrické a tepelné energie, plynu a ostatních paliv 

(zahrnutého do spotřebního koše) 

 
Pramen: ČSÚ 

 

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

Neregulovanou částí je sil, která se na koncové ceně elektřiny podílí menší 

polovinou, 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 

začala klesat již koncem minulého roku a  v prvních měsících letošního roku klesla 

Pevná (Kč/ks) Procentní

1.1.2014 1,19 27% 2,25 1,34 1 800

1.12.2014 1,29 27% 2,37 1,42 1 896

1.1.2016 1,39 27% 2,52 1,64 2 142

1.1.2017 1,42 27% 2,57 1,67 2 185

1.1.2018 1,46 27% 2,63 1,71 2 236

Datum účinnosti 

změny sazby

Sazba daně Celkem nejméně 

(Kč/kus)
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cigarillos (Kč/kus)

Tabák ke kouření 

(Kč/kg)
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až pod 22 Eur/MWh. Důvodem tohoto poklesu byl propad cen emisních povolenek 

a do jisté míry i ceny uhlí. Od dubna letošního roku cena silové elektřiny postupně 

rostla a v létě atakovala hranici 29 Eur/MWh. V posledních dvou měsících došlo 

k mírné korekci ceny silové elektřiny směrem dolů. V případě ceny silové energie 

je samozřejmě nutné zohlednit i kurz české koruny (fowardový). Regulovanou část 

ceny ovlivní svým cenovým rozhodnutím ERÚ na podzim letošního roku. Podle 

původního plánu mělo dojít od ledna 2017 ke změně tarifní struktury elektřiny, 

kdy by více záviselo na velikosti jističů. Jelikož by však uvedená změna 

pravděpodobně znamenala výraznější nárůst cen elektřiny pro domácnosti a 

podnikatele s nižší spotřebou, bylo proto rozhodnuto novou tarifní strukturu od 

nového roku nezavádět. Pro příští rok očekáváme s nízkým nárůstem cen 

elektrické energie, v podstatě na úrovni v letošním roce.  

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

neregulované. ERU stanovuje jednou ročně cenu za přepravu a distribuci.  

Cca 80 % výsledné ceny plynu pro domácnosti je ovlivněna cenou samotné 

komodity (neregulovaná složka), která závisí jednak na světových cenách zemního 

plynu a jednak na měnovém kurzu české koruny vůči dolaru a kurzu dolaru a eura.  

Hodnota české koruny se díky měnovému závazku ČNB v podstatě nemění. Cena 

zemního plynu v letošním roce již klesla a s ohledem na vývoj na trhu lze očekávat 

další pokles i ve druhé polovině roku. V příštím roce však očekáváme spíše růst 

cen zemního plynu. Pokud centrální banka opustí svůj závazek v příštím roce, 

očekáváme posilování české koruny, což by vedlo k poklesu cen zemního plynu a 

dalších energií.  

- Teplo: Tepelná energie je nejčastěji v České republice vyráběna z uhlí a ze 

zemního plynu. Ceny uhlí v posledních měsících roste. Cena zemního plynu sice 

v druhé polovině letošního roku ještě klesne, ale v příštím roce dojde k jejímu 

růstu.  Do výsledné ceny tepla pro domácnost promluví i vývoj české koruny, u 

které alespoň do poloviny příštího roku očekáváme stabilitu. Jisté zvýšení nákladů 

producentů tepla lze očekávat ve spojitosti s modernizací tepláren. Pro příští rok 

očekáváme obdobný vývoj ceny tepla jako v letošním roce, kdy jeho cena vzrostla 

o 1 %.  

 

 

Vodné a stočné 

Vodné a stočné patří mezi ceny věcně usměrňované. V červenci letošního roku se cena 

vodného meziročně zvýšila o 1, 6 % a cena stočného o 5,3 %. Pro příští rok očekáváme 

obdobné zvýšení cen vodného i stočného.   
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B. Ostatní vlivy 

Vývoj cen potravin 

 Jak je patrné z grafu č. 8, ceny potravin v České republice dlouhodobě klesají a ne jinak 

tomu bylo i v prvním pololetí letošního roku. Z údaje z července, kdy došlo ke zpomalení tempa 

poklesu, však nelze ještě dělat závěry, že dochází ke změně trendu. Ceny potravin jsou ovlivněny 

z velké části cenami zemědělských výrobců, které sice v posledním čtvrtletí minulého roku 

vzrostly, ale začátek letošního roku začaly opětovně s poklesem, který pokračoval až do 

července. V průměru za prvních sedm měsíců letošního roku klesly ceny zemědělských výrobců 

o více jak 5 % měsíčně. Ceny potravin měly pokles mírnější, v průměru klesly ceny potravin o 

necelá 2 % měsíčně. Na pokles ceny potravin a i zemědělských výrobců má stále vliv ruské 

embargo na dovoz potravin ze zemí EU  (nejen) do Ruské federace. V případě mléčných 

výrobků působilo na pokles cen zrušení mléčných kvót v EU. Jelikož je kurz české koruny 

v podstatě stabilní, její vliv na změny cen potravin je zanedbatelný. Pokud by došlo v příštím 

období k opuštění kurzového závazku ze strany České národní banky, lze očekávat tlak na 

zhodnocení české koruny a tudíž i tlak na další pokles cen dovážených potravin. Otázkou je také, 

zda budou prodlouženy sankce EU vůči Rusku a tudíž i zákaz dovozu evropských potravin do 

Ruska. V průběhu příštího roku očekáváme, že ceny potravin budou meziročně mírně růst (i 

vlivem nízké srovnávací základny v letošním roce).  

GRAF 8: Meziroční vývoj cen potravin a cen zemědělských výrobců.  

 

Pramen: ČSÚ 
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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. 9. 

Ještě  v prvních třech čtvrtletích roku 2014 se průměrné ceny benzínu (natural 95), ale 

i motorové nafty pohybovaly v rozmezí 36 – 37 Kč za litr. V posledním čtvrtletí roku 2014 

však začaly ceny benzínu i motorové nafty klesat a jejich pokles pokračoval až do února 

2015, kdy průměrná cena benzínu klesla pod 30 Kč za litr. Příčinou poklesu byl propad cen 

ropy a také mírně silnější koruna (která však samozřejmě již podléhala závazku ČNB). 

V prvních třech čtvrtletích roku 2014 se světová cena ropy (Brent) pohybovala nad hranicí 

100 dolarů za barel, ale na začátku loňského roku klesla na polovinu. Po mírném oživení ceny 

ropy v první polovině loňského roku došlo k dočasnému oživení cen i benzínu a motorové 

nafty v České republice. V druhé polovině loňského roku však světová cena ropy opět 

zamířila směrem dolů a na začátku letošního roku se krátkodobě dostala dokonce pod 30 

dolarů za barel. Na tento vývoj reagovaly i ceny benzínu a motorové nafty v České republice, 

cena benzínu se dostala pod 27 Kč za litr a  cena motorové nafty dokonce pod 26 Kč za litr. 

Na začátku června světová cena ropy krátkodobě vyskočila nad 50 dolarů za barel, ale od té 

doby se pohybuje v rozmezí cca 45 – 50 dolarů za barel. Cena benzínu a nafty proto začaly 

opětovně růst.  

Za nízkou světovou cenou ropy stojí přebytek ropy na trhu, který je spojen 

s neochotou některých zemí OPECu snížit objemy těžby. Nízké ceny ropy se však již 

projevily i v hospodaření těchto zemí, kdy dochází k čerpání jejich rezervních fondů a také 

k deficitům rozpočtů, což bylo před pár lety v podstatě nemyslitelné. Nízké ceny ropy jsou 

podpořeny také návratem Iránu na světové trhy. V poslední době prosakují informace o tom, 

že k určitému poklesu těžby ropy (či alespoň ke stagnaci) dojde.  A v neposlední řadě má na  

cenu ropy vývoj hospodářství ve světě. V této souvislosti se upozorňuje na zpomalující 

ekonomický růst Číny, který je spojen s klesající poptávkou po ropě. 

Na ceny pohonných hmot v České republice má vedle samotné ceny suroviny vliv i 

měnový kurz české koruny. Klíčové bude v tomto směru rozhodnutí ČNB o změně svého 

závazku udržovat českou korunu nad 27 CZK/EUR (viz dále). Pokud dojde k opuštění 

závazku v polovině příštího roku, lze očekávat tlaky na posílení české koruny, což by vedlo 

k poklesu cen pohonných hmot v České republice. Domníváme se však, že převáží vliv nízké 

základny v předcházejícího období a cena pohonných hmot v meziročním vyjádření bude 

příští rok vyšší.  
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GRAF 9: Vývoj cen pohonných hmot 

 

Pramen: ČSÚ 

 

 

Vývoj měnového kurzu  

Vývoj měnového kuru české koruny ovlivňuje výrazně vývoj cenové hladiny v České 

republiky přes dovozní ceny. Vliv změny kurzu se však projeví do českých cen většinou 

s určitým zpožděním. 

Graf č. 10 zachycuje vývoj měnového kurzu české koruny vůči euru. Graf č. 11 pak 

vývoj měnového kurzu české koruny vůči americkému dolaru. 

Česká národní banka začala 7. listopadu 2013 s intervencí na měnovém trhu a přijala 

závazek zabránit zhodnocení české koruny pod hranici 27 CZK/EUR.  Z důvodu spekulačních 

tlaků směrem k posílení české koruny musela Česká národní banka od přijetí svého závazku 

intervenovat v neprospěch české koruny. Objem těchto intervencí se odhaduje již na více jak 

560 mld. Kč. Ze strany spekulantů jde o snahu ověřit, jak moc je ochotna Česká národní 

banka držet svůj závazek.  

Prozatím není jasné, kdy ČNB zruší svůj závazek a jaké budou následovat reakce na 

měnovém trhu. Pokud nedojde ke zhoršení ekonomického vývoje České republiky, lze 

očekávat, že po opuštění měnového závazku ze strany ČNB dojde k posílení české koruny 

(rychlost a výše bude záviset na dalších krocích ČNB). Bankovní rada začátkem srpna 

potvrdila svůj závazek intervenovat v případě potřeby na devizovém trhu na oslabení 

koruny tak, aby udržovala kurz koruny vůči euru poblíž hladiny 27 korun za euro. 

Bankovní rada znovu konstatovala, že Česká národní banka neukončí používání kurzu 
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jako nástroje měnové politiky dříve než v roce 2017. Bankovní rada přitom i nadále vidí 

jako pravděpodobné ukončení závazku v polovině roku 2017 (www.cnb.cz). 

GRAF 10: Vývoj měnového kurzu CZK/EUR v období 2013 - 2016 

 

Pramen: ČNB 

Z grafu č. 10 je zřejmé, že česká koruna se po přijetí kurzového závazku a prvotních 

intervencích v neprospěch české koruny (v objemu cca 200 mld. Kč) udržovala až do 

poloviny loňského roku nad hranicí 27 CZK/EUR. Následné snahy o posílení koruny pod tuto 

hranici vedly Českou národní banku k razantním intervencím na měnovém trhu.  

 Intervence České národní banky a přijetí jejího závazku v roce 2013 se samozřejmě 

projevily i na kurzu české koruny vůči dolaru.  Znehodnocení české koruny vůči dolaru bylo 

dokonce o něco vyšší než vůči euru. Vysvětlení spočívá v oslabení eura vůči dolaru.  
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GRAF 11: Vývoj měnového kurzu CZK/USD v období 2013 - 2016 

 

Pramen: ČNB 

Makroekonomická situace 

Česká ekonomika se již definitivně vymanila z dvojité recese v letech 2009 – 2013, 

která měla své prameny ve finanční krizi ve Spojených státech a dluhové krizi v některých 

státech Evropské unie. Svůj nemalý vliv měla i nevhodná politika tehdejších českých vlád, 

pro které byly charakteristické škrty za každou cenu, bez ohledu na hospodářské dopady. 

Bohužel se však tato restriktivní politika projevila i v následujícím období, a to např. 

nepřipraveností nezbytných infrastrukturních projektů. Současná vláda byla v oživení 

ekonomiky úspěšná, přesto však např. u infrastrukturních projektů lze nalézt řadu slabých 

míst, které ohrožují budoucí ekonomický vývoj.  

Z grafu č. 12 je zřejmé, že k oživení české ekonomiky došlo v posledním čtvrtletí roku 

2013 a to zejména díky oživení vládní spotřeby, mírného oživení soukromé spotřeby a 

investic. U zahraničního obchodu se projevilo oživení u našich obchodních partnerů, kdy 

export vzrostl meziročně o 5,3 % a import o 5,6 %
4
.  V roce 2014 hrubý domácí produkt, na 

rozdíl od roku 2013, rostl ve všech čtvrtletích. Za celý rok 2014 se hrubý domácí produkt 

meziročně reálně zvýšil o 2,7 %.  Postupně se zvyšoval meziroční růst spotřeby domácností, 

které tak reagovaly na zlepšující ekonomickou situaci, kdy se postupně vytrácelo negativní 

očekávání vyvolané předcházejícími vládami. Obdobný efekt se projevil také u hrubé tvorby 

fixního kapitálu.  Vláda pokračovala v postupném navyšování výdajů na konečnou spotřebu, 

které meziročně nakonec vzrostly o 1,1 %. I vlivem nízké základny z předcházejícího roku 

vykázal export a import v první polovině roku výrazných temp růstu, které mírně oslabily 

v druhé polovině roku. Na růst exportu mělo svůj vliv i oslabení české koruny ČNB z konce 

                                                           
4
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předcházejícího roku a samozřejmě dobrá ekonomická situace u obchodních partnerů. 

Negativně začaly působit sankce EU na Ruskou federaci a odvetné sankce Ruské federace 

zejména na některé zemědělské produkty, díky kterému došlo k zaplavení českého trhu 

zbožím z jiných států, které bylo původně určeno na ruský trh. Z hlediska zdrojů došlo v roce 

2014 k akceleraci růstu průmyslu, zejména zpracovatelského průmyslu. Polepšilo si ale také 

stavebnictví, zemědělství a např. i informační a komunikační služby.  

GRAF 12: Meziroční vývoj reálného HDP v České republice 

 

Pramen: ČSÚ (5. 9. 2016), sezónně očištěná data 

 Loňský rok byl pro českou ekonomiku mimořádně úspěšný. Hrubý domácí produkt 

vzrostl meziročně reálně o 4,6 %, což bylo nejvíce od roku 2007. Růst byl silně ovlivněn 

snahou dočerpat prostředky z evropských fondů z předcházející finanční perspektivy 2007 - 

2013. Svůj vliv měly i nízké ceny ropy, které snižovaly náklady firmám a domácnostem. 

Investice financované z veřejných prostředků (včetně EU fondů), ale i soukromými firmami, 

nakonec meziročně vzrostly o více jak 9 %. Silný růst vykázala také spotřeba domácností (o 

3,1 %), u které se projevil růst příjmů domácností a pozitivní očekávání. Zahraniční obchod 

působil na změnu hrubého domácího produktu negativně, když export rostl pomaleji než 

import. Z hlediska zdrojů hrubého domácího produktu se na růstu podílel průmysl, zejména 

zpracovatelský průmysl (8,2 %), ale také služby. Vlivem investic do infrastruktury silněji 

rostlo i stavebnictví (5,4 %).  

 Česká ekonomika vykázala v loňském roce po Irsku, Maltě a Lucembursku nejvyšší 

růst hrubého domácího produktu (viz. příloha č. 6). Rychlý růst Irska (přes 26 %) byl 

ovlivněn příchodem zejména amerických firem, které nalákala nízká firemní daň. Často jde 

však o „umělý“ přesun centrál těchto firem.  
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 V letošním roce dojde k poklesu tempa růstu hrubého domácího produktu, a to 

zejména díky vlivu relativně vysoké srovnávací základny z předchozího roku. K meziročnímu 

propadu dojde zejména u investic, které byly v minulém roce podpořeny dočerpáváním 

evropských fondů, přičemž rozběh čerpání z nové finanční perspektivy je pomalý. Růst 

hrubého domácího produktu byl v první polovině letošního roku tažen zejména růstem 

spotřeby domácností  

(2,5 %), u které se projevuje růst příjmů domácností a jejich pozitivní očekávání. Pozitivní 

vliv měl v prvním pololetí i zahraniční obchod, kdy sice došlo k meziročnímu poklesu tempa 

růstu exportu, ale tempo růstu importu zpomalilo více. Vládní výdaje na konečnou spotřebu 

rostly v první polovině roku o 2,5 %. Vliv dočerpání evropských fondů v loňském roce měl 

negativní dopad na vývoj hrubé tvorby fixního kapitálu. Ten sice v prvním čtvrtletí ještě 

meziročně vzrostl (2,6 %), ale ve druhém čtvrtletí již klesl (-4,4 %). Je zřejmé, že soukromé 

investice nestačí nahrazovat propad veřejných investic. To se projevuje i ve vývoji 

stavebnictví, které se ve druhém čtvrtletí letošního roku propadlo. Hrubý domácí produkt byl 

v první polovině letošní roku pozitivně ovlivněn růstem zpracovatelského průmyslu (4,8 %).  

 Jak je patrné z grafu č. 12, česká ekonomika ve druhém čtvrtletí rostla o 2,6 %. Její 

sezónně očištěný meziroční růst hrubého domácího produktu tak byl o 0,8 procentního bodu 

vyšší než průměr celé Evropské unie.  

 Za celý letošní rok očekáváme, že růst reálného hrubého domácího produktu bude 

tažen zejména spotřebou domácností a zahraničním obchodem. Hrubou tvorbu kapitálu pro 

celý letošní rok očekáváme negativní. U vládních výdajů na konečnou spotřebu bude záležet 

na vývoji rozpočtu, o kterém je pojednáno dále. V současnosti se jeví čerpání státního 

rozpočtu jak v běžných i kapitálových výdajů pod plánem, což přispělo k výraznému přebytku 

rozpočtu (v srpnu 81,2 mld. Kč).  

 Výše ekonomického růstu v České republice v následujícím období bude ovlivněn i 

vývojem světového hospodářství. Jistou neznámou je v této souvislosti zejména vývoj čínské 

ekonomiky. Její výraznější zpomalení by mohlo vést ke zpomalení i v dalších zemích, což by 

se zprostředkovaně přeneslo i na český růst. U Brexitu zatím není možné odhadnout dopady 

na českou ekonomiku, neboť zatím nejsou známy podmínky odchodu Spojeného království 

z Evropské unie.
5
   

 

 

 

 

                                                           
5
 Podrobněji je otázka vývoje HDP v roce 2017 analyzována v dokumentu Stanovisko ČMKOS k návrhu 

státního rozpočtu na rok 2017 a prognóza ekonomického vývoje v roce 2017 z 8 září 2016 
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 GRAF 13: Meziroční vývoj reálného HDP ve 2. čtvrtletí 2016 v EU 

 

Pramen: Eurostat (5. 9. 2016), sezónně očištěná data 

Po zohlednění výše uvedených faktorů, pro letošní rok odhaduje ČMKOS růst 

reálného hrubého domácího produktu meziročně o  2,5 – 3,0 %%.  Pro příští rok 

očekáváme tempo 2,5 – 3,0 %.  

 Silný růst ekonomiky vedl k uzavření produkční mezery na počátku loňského roku. Podle 

propočtů Ministerstva financí se česká ekonomika již nachází v kladné mezeře produktu (a to při 

růstu samotného potenciálního produktu), která je však menší než 1 %. Kladná mezera produktu 

tak vytváří jisté inflační tlaky, které však podle našeho názoru zatím nejsou výrazné a 

nepředpokládáme podstatnější změnu ani ve druhé polovině letošního roku, ani v příštím roce.  

GRAF 14: Mezera produktu České republiky 

 

Pramen: převzato z Makroekonomické predikce MF, červenec 2016 
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Vývoj hrubého domácího produktu se samozřejmě (i když s určitým zpožděním) 

odráží i na trhu práce. Úřady práce evidovaly ke konci letošního července 392,7 tisíc 

uchazečů o zaměstnání, což bylo meziročně o 63,7 tisíc osob méně. Podíl nezaměstnaných 

osob ve věku 15 – 64 let činil 5,4 % a meziročně tak došlo ke snížení o 0,9 p. b. Pokles 

nezaměstnanosti je spojen také s rychlým růstem volných pracovních míst, kterých Úřad 

práce ke konci letošního července evidoval 135,8 tisíc, což bylo o 37,7 tisíc meziročně více. 

Rychlý růst ekonomiky spojený s poklesem nezaměstnanosti se již začíná projevovat 

v nedostatku pracovní síly a snahou některých zaměstnavatelů o získání výraznějšího počtu 

pracovních povolení pro cizí státní příslušníky (např. z Ukrajiny). Objevují se sice již názory, 

že ekonomika pracuje na přirozené míře nezaměstnanosti, nejsme si však jisti, že tomu tak je. 

Otázkou je, zda příčinou nedostatku pracovních sil není spíše nedostatečně vysoká nabídka 

odměňování. I přes tyto pochybnosti již v dalším období nelze očekávat obdobně vysoký 

úbytek nezaměstnaných, jak bylo patrné v předcházejícím období. Nízká nezaměstnanost a 

pociťovaný nedostatek pracovních sil však bude dále tlačit na růst mezd.  

GRAF 15: Podíl nezaměstnaných osob 

 
Pramen: MPSV 
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se silně projevuje ekonomické oživení, v nepodnikatelské sféře snaha vlády o zvýšení 

odměňování zaměstnanců ve veřejném sektoru.  

 

TABULKA 4: Meziroční změny průměrné mzdy 

 
Pramen: ČSÚ, na přepočtené počty 

Průměrná hrubá nominální mzda v minulém roce činila 26 467 Kč, což znamenalo 

meziroční růst nominálně o 2,7 % a reálně o 2,4 %. Z tabulky č. 4 je patrné, že v loňském roce 

rostly mzdy rychleji v nepodnikatelské sféře. V loňském roce činila průměrná hrubá 

nominální mzda v podnikatelské sféře 26 387 Kč, což představovalo meziroční nárůst 

nominálně o 2,5 % a reálně o 2,2 %. V nepodnikatelské sféře činila v loňském roce průměrná 

hrubá minimální mzda 26 830 Kč, což představovalo meziroční nominální nárůst o 3,7 % a 

reálný o 3,4 %.  

 V prvních dvou čtvrtletích letošního roku došlo ke zrychlení růstu průměrné mzdy 

zejména v podnikatelské sféře. Za první dvě čtvrtletí letošního roku vzrostla průměrná hrubá 

nominální mzda meziročně o 4,2 % (reálně o 3,8 %). Pozitivně lze hodnotit, že dochází 

k růstu i mediánu mezd, který ve druhém čtvrtletí letošního roku činil 23 047 Kč, a meziročně 

tak vzrostl o 4,5 %.   

 V nepodnikatelské sféře došlo od 1. září letošního roku k nárůstu platů pedagogických 

pracovníků o 8 % a nepedagogických pracovníků ve školství o 5 %. Od listopadu letošního 

roku dojde k nárůstu platů ostatním zaměstnancům ve veřejné sféře o 5 %. Od příštího roku 

lze také očekávat nárůst platů ve zdravotnictví o 10 %. V podnikatelské sféře očekáváme ve 

druhém pololetí letošního roku mírné zvýšení dynamiky růstu mezd na 4,5 -  5,0 % zejména 

z důvodu vývoje na trhu práce, kdy firmy musí pro udržení zaměstnanců, a pro najmutí 

nových, nabízet vyšší mzdy. Obdobný růst mezd lze očekávat v podnikatelské sféře i pro 

příští rok. Svou roli v růstu nominální mzdy bude mít i předpokládány růst minimální mzdy 

na 11 000 Kč.  

 

Fiskální a měnová politika 

Fiskální politika ovlivňuje ekonomiku prostřednictvím veřejných rozpočtů, přičemž 

státní rozpočet hraje dominantní roli.  

Pro letošní rok je naplánován deficit státního rozpočtu ve výši 70 mld. Kč a pro příští 

rok se navrhuje deficit 60 mld. Kč. Podle pokladničního plnění ke konci srpna však státní 

rozpočet vykázal přebytek 81,2 mld. Kč, což je nejlepší výsledek od vzniku samostatné České 

republiky. Je tedy pravděpodobné, že konečný výsledek státního rozpočtu v letošním roce 

skončí s výrazně nižším deficitem než se plánovalo. Konkrétní výše deficitu (a někteří 
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dokonce hovoří o možnosti přebytku) bude záležet zejména na výdajové stránce rozpočtu. Při 

detailnějším pohledu je zřejmé, že příjmy rozpočtu sice rostou, na druhou stranu však 

nedochází k plánovanému čerpání výdajů (a to jak běžných, tak i kapitálových). I v několika 

předcházejících letech docházelo k tomu, že skutečný deficit byl výrazně nižší než bylo 

plánováno. Nedočerpání výdajů působí na ekonomiku v podstatě restriktivně. Nedočerpání 

kapitálových výdajů navíc výrazně oslabuje budoucí ekonomický potenciál.  V prvních osmi 

měsících letošního roku vzrostly daňové příjmy o 6,6 %, kdy výrazně rostly zejména inkasa 

daně z příjmů právnických osob (meziročně o 11,0 %), daně z příjmu fyzických osob ze 

závislé činnosti (meziročně o 8,1 %), spotřební daně (meziročně o 6,9 %) a také DPH 

(meziročně  

o 1,9 %, na úrovni státního rozpočtu). Za růstem příjmů stojí zejména pozitivní ekonomický 

růst v letošním a loňském roce (který se projevuje také v nárůstu inkasa pojistného na sociální 

zabezpečení), tak pravděpodobně i efektivnější výběr daní. Výdaje státního rozpočtu byly za 

prvních osm měsíců letošního roku o 2,4 % nižší než loni. Zejména nižší byly kapitálové 

výdaje (meziročně o – 39,6 %), což souvisí s dočerpáváním evropských fondů v loňském roce 

a nepřipravenosti řady investičních akcí (zejména dopravní infrastruktury). 

Návrh státního rozpočtu na rok 2017 a střednědobý výhled státního rozpočtu na léta 

2018 a 2019 zabezpečují, aby podíl deficitu vládního sektoru na HDP byl v roce 2016 ve výši 

-0,3 %, v roce 2018 ve výši -0,5 % a v roce 2019 ve výši -0,5 % (v metodice ESA 2010).  

Strukturální saldo vládního sektoru bude podle návrhu státního rozpočtu -0,9 % HDP v roce 

2017, v roce 2018  -1,0 % HDP a v roce 2019 -1,0 % HDP (v metodice ESA2010).  6 

Měnové politice byla již částečně  věnována pozornost výše v části pojednávající o  

měnovém kurzu. Měnový kurz Česká národní banka vedle svých tradičních nástrojů začala 

využívat od listopadu 2013 a podle posledních vyjádření centrální banky nebude kurzový 

závazek rozhodně ukončen dříve než v příštím roce. Pravděpodobný termín ukončení režimu 

je polovina příštího roku. Bankovní rada začátkem srpna potvrdila svůj závazek intervenovat 

v případě potřeby na devizovém trhu na oslabení koruny tak, aby udržovala kurz koruny vůči 

euru poblíž hladiny 27 korun za euro. Zároveň padají hlasy, že pokud se bude míra inflace 

pohybovat výrazněji pod inflačním cílem (2 %), centrální banka svůj závazek prodlouží.  

Tradiční nástroje – úrokové sazby – česká centrální banky snížila naposledy 

v listopadu roku 2012: dvoutýdenní reposazbu na 0,05 %, diskontní sazbu také na 0,05 % a 

lombardní sazbu na 0,25 %. 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.  

Na zasedání Bankovní rady ČNB v srpnu letošního roku její členové uvedli, že rizika 

nové prognózy jsou na horizontu měnové politiky zhruba vyrovnaná. Jako hlavní nejistoty 

                                                           
6 Podrobněji je otázka plnění SR v roce 2016 a návrh rozpočtu na rok 2017  analyzován v dokumentu 

Stanovisko ČMKOS k návrhu státního rozpočtu na rok 2017 a prognóza ekonomického vývoje v roce 

2017 z 8. září 2016 
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vidí Česká národní banka v dopadech referenda ve Spojeném království na zahraniční 

poptávku, hloubce propadu vládních investic v letošním roce a vliv volebního cyklu na 

zvyšování veřejných výdajů.  

Evropská centrální banka v reakci na stále nízkou inflaci již několikrát snížila základní 

úrokové sazby, naposledy tomu bylo v březnu letošního roku. Sazbu pro hlavní referenční 

operace (obdoba 2T reposazby) ECB snížila na 0,00 %. Lombardní sazbu (ECB používá 

pojem „marginální zápůjční facilita“) ECB snížila na 0,25 %. A snížila dále do záporu 

diskontní sazbu (ECB používá pojem „depozitní facilita“) na -0,40 %. Přes negativní 

depozitní sazbu se Evropská centrální banka snaží podpořit ekonomickou aktivitu tlakem na 

komerční banky, aby se více úvěrově angažovaly. Zároveň nízké úrokové sazby (nebo 

záporné) tlačí na oslabování hodnoty eura. Vedle změn klíčových úrokových sazeb používá 

ECB od roku 2009 také několik nestandardních monetárních opatření, jako jsou např. 

programy nákupu aktiv. V březnu loňského roku Evropská centrální banka zahájila měsíční 

nákupy vládních a soukromých dluhopisů až do výše 80 mld. Eur za měsíc. Tento program 

byl prodloužen až do března příštího roku. Podle posledních informací Evropská centrální 

banka již v rámci tohoto programu nakoupila dluhopisy v hodnotě jednoho bilionu eur.  

GRAF 15: Měnověpolitické nástroje ČNB 

 

Pramen: ČNB, čísla pro daný rok odpovídají vždy platné sazbě ke konci roku.  
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Závěr:  

V příštím roce očekáváme pokračování ekonomického růstu v České republice v podstatě 

na stejné úrovni jako v letošním roce. Mezi domácími tlaky na růst cenové hladiny vidíme růst 

mezd, který se promítne do vyšší poptávky. Z hlediska vnějších příčin je klíčový další vývoj cen 

ropy (a dalších surovin). Domníváme se, že dojde k jejich určitému růstu, což se i vlivem nízké 

srovnávací základny projeví i do cenové hladiny v České republice. Velkou neznámou je vývoj 

české koruny, resp. kdy (a pokud) v příštím roce opustí Česká národní banka svůj kurzový 

závazek, a jak významné poté budou tlaky na posílení české koruny.  

S vědomím výše uvedených trendů a tendencí předpokládáme, že se 

průměrná míra inflace v roce 2017 (měřeno průměrem roku 2017 na průměr 

roku 2016) bude pohybovat v intervalu 1,0 – 1,5 %. 

 

Náš odhad průměrné míry inflace na rok 2017 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 

 

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  

4. srpna 2016. V ní ČNB odhaduje čtvrtletní meziroční míry inflace pro období od třetího 

čtvrtletí letošního roku až do prvního čtvrtletí roku 2018. ČNB odhaduje průměrnou 

meziroční míru inflace pro letošní rok ve výši 0,6 % a pro rok 2017 ve výši 2,1 %.  

Faktory, které budou podle ČNB ovlivňovat míru inflace ve zbývajících měsících 

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

schválila bankovní rada ČNB 11. srpna letošního roku.  

Míra inflace se v první polovině letošního roku pohybovala výrazně pod dolní hranicí 

tolerančního pásma cíle. ČNB však očekává, že se míra inflace bude postupně zvyšovat a 

dokonce přesáhne inflační cíl 2 %. V roce 2018 se bude inflace vracet ze shora k inflačnímu 

cíli, a to vlivem posilujícího kurzu (prognóza očekává opuštění kurzového závazku ve třetím 

čtvrtletí 2017) a zmírněného růstu domácích nákladů.  

ČNB: Prognóza míry inflace a inflační cíl 

 

Pramen: Prognóza ČNB ze 4. srpna 2016 
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Podle ČNB na růst inflace ve zbývajících měsících letošního roku a v příštím roce 

bude působit zejména růst mezd a ceny kapitálu, přičemž postupně odezní protiinflační 

působení dovozních cen. Zároveň dojde k obnovení růstu regulovaných cen a i cen potravin.  

Regulované ceny se v letošním roce nezmění, klesající ceny zemního plynu budou 

vyrovnány růstem cen elektřiny, tepla, vodného a stočného a cen ve zdravotnictví. V příštím 

roce dojde k obnovení růstu cen zemního plynu. U nepřímých daní se podle ČNB projeví růst 

spotřební daně na tabákové výrobky, a to od začátku příštího i přespříštího roku.  

U cen potravin se v letošním roce projevil zpožděný vliv odvetného embarga Ruska a 

zrušení mléčných kvót v rámci EU. Pokles cen potravin by se měl ve druhé polovině roku 

zpomalit a v příštím roce již očekává ČNB jejich růst.  

ČNB očekává v letošním roce růst nominálních mezd v podnikatelské sféře o 4,4 % a 

v příštím roce o 5 %. U nepodnikatelské sféry očekává ČNB v letošním roce růst mezd o 4 % 

a v příštím roce o 5 %.  

 

Ministerstvo financí České republiky 

Nejnovější údaj o míře inflace pochází z Makroekonomické predikce České republiky 

z července 2016. Ministerstvo financí České republiky očekává pro letošní rok 

průměrnou míru inflace ve výši 0,5 % a pro příští rok 1,4 %.  

Podle Ministerstva financí příčiny nízké míry inflace v první polovině letošního roku 

pocházejí z vnějšího prostředí. Jde zejména o stále výrazný meziroční propad ceny ropy a 

klesající ceny výrobců v eurozóně. Naopak domácí faktory působí proinflačně. V letošním 

roce se z administrativních opatření projevilo proinflačně zvýšení spotřebních daní 

z tabákových výrobků od ledna. Pokles cen zemního plynu, který podle Ministerstva financí 

bude pokračovat i ve druhé polovině letošního roku naopak působí protiinflačně. Dopad 

snížení sazby DPH u stravovacích služeb od prosince letošního roku a i zavedení EET nebude 

mít na míru inflace v letošním roce výraznější vliv. Zrychlení inflace Ministerstvo financí 

očekává v posledním čtvrtletí letošního roku, kdy dojde k meziročnímu růstu korunových cen 

ropy. Proinflačně bude působit i poptávková strana trhu v souvislosti s kladnou mezerou 

produktu a růst jednotkových nákladů práce.  

 V roce 2017 Ministerstvo financí očekává růst inflačních tlaků z důvodu růstu cen 

ropy, růstu domácí poptávky v prostředí kladné mezery produktu a růst jednotkových nákladů 

práce. Vliv administrativních opatření by měl být přibližně neutrální. Ministerstvo financí 

prozatím nepočítá s žádnými výraznějšími protiinflačními vlivy.   

 

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

prognózované míry inflace). Níže uvedený odhad míry inflace z letošní jarní prognózy. 

Podle Evropské komise působí v letošním roce protiinflačně zejména dovozní ceny a 

vlivem poklesu cen zemního plynu částečně i regulované ceny. Proinflačně bude působit 

poptávka spojená s rostoucí zaměstnaností a akcelerací mzdového růstu. Inflační tlaky začnou 

podle prognózy působit až v příštím roce, ale neočekává se, že by vedly k dosažení inflačního 

cíle ČNB.  

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

0,5 % a pro 2017 ve výši 1,4 %. 

 

Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD) 

Nejnovější prognóza Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj je obsažena 

v OECD Economic Outlook z června letošního roku
7
. Pro letošní rok OECD očekává míru 

inflace na úrovni 0,5 % a v roce 2017 na úrovni 1,8 %.   

Podle OECD klesající ceny potravin a energií dočasně držely inflaci nízkou, ale 

rostoucí mzdy budou tlačit na náklady a tím i ceny ve směru k 2% inflačnímu cíli koncem 

příštího roku.  

                                                           
7
 OECD (2015), “Czech Republic”, in OECD Economic Outlook, Volume 2016 Issue 1, OECD Publishing, Paris. 
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Příloha 2 

Měsíční vývoj míry inflace v České republice v období 2014 - 2016 

 

Pramen: ČSÚ 
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Příloha 3 

Průměrná míra inflace v České republice v období 1990-2015 

 

Pramen: ČSÚ 
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Příloha 4 

 

Spotřební koš platný pro rok 2016
8
 

 

Počet Stálé váhy roku 

 reprezentantů 2014 v ‰ 

Úhrn 694 1000 

1. Potraviny a nealkoholické nápoje 161 180,6 

2. Alkoholické nápoje a tabák 23 93,4 

3. Odívání a obuv 65 39,2 

4. Bydlení, voda, energie, paliva 41 251,3 

5. Bytové vybavení, zař. domácností, opravy 81 57,8 

6. Zdraví 18 23,0 

7. Doprava 82 100,9 

8. Pošty a telekomunikace 5 30,7 

9. Rekreace a kultura 107 89,6 

10. Vzdělávání 12 6,2 

11. Stravování a ubytování  42 58,1 

12. Ostatní zboží a služby 57 69,2 

Pramen: ČSÚ 

 

Příloha 5 

                                                           
8
 Detailní složení spotřebního koše (včetně jednotlivých reprezentantů a jejich vah) lze nalézt na stránkách 

Českého statistického úřadu, viz.: 

https://www.czso.cz/csu/czso/kdyz_se_rekne_inflace_resp_mira_inflace 

 

 

 

https://www.czso.cz/csu/czso/kdyz_se_rekne_inflace_resp_mira_inflace
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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 (5. 9. 2016), založeno na sezónně upravených datech 
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Příloha 6 

Vývoj reálného hrubého domácího produktu v EU v roce 2015 

 

Pramen: Eurostat (5. 9. 2016) 
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