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Summary 

This thesis put mind to description development inflation since 1989 and what had 

to rate inflation growth effect real wages. In exordium are characterized fundamental terms 

as is wages; inflation and how measures, causes inflation and possibilities influence 

inflation Czech national bank. Further follow thematic units, apportioned always after five 

years, containing development inflation and wages in single years. There are further 

mentioned the most striking influences that the on growth, eventually fall inflation 

and wages reacted. Final part is devoted brief evaluation development inflation and wages 

during of all follow period. 

 

Keywords: inflation, wages 

 

Anotace 

Tato bakalářská práce se zabývá popisem vývoje inflace od roku 1989 a do jaké míry 

měla inflace vliv na růst reálných mezd. V úvodní části jsou charakterizovány základní 

pojmy jako je mzda; inflace a jak se měří, příčiny inflace a možnosti ovlivnění inflace 

Českou národní bankou. Dále následují tématické celky, rozvržené vždy po pěti letech, 

obsahující vývoj inflace a mezd v jednotlivých letech. A jsou zde dále uvedeny 

nejmarkantnější vlivy, které na růst, příp. pokles inflace a mezd působily. Závěrečná část 

je věnována stručnému vyhodnocení vývoje inflace a mezd během celého sledovaného 

období. 
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Seznam použitých zkratek 

 

Zkratka Vysv ětlivka 

CPI Consumer price index (Index spotřebitelských cen) 

ČNB Česká národní banka 

ČR Česká republika 

ČSFR Česká a Slovenská Federativní Republika 

ČSSR Československá socialistická republika 

ČSÚ Český statistický úřad 

DPH Daň s přidané hodnoty 

HDP Hrubý domácí produkt 

PPI Producer price index (Index cen výrobců) 

RVHP Rada vzájemné hospodářské pomoci 

VÚPSV Výzkumný ústav práce a sociálních věcí 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

1. Úvod 

 

Inflace je velmi často diskutovaný jev, při kterém dochází k poklesu reálné hodnoty 

peněz a je mu přikládána v posledních letech velká váha. Téma jsem si vybrala s ohledem 

na zcela odlišný vývoj inflace a mezd před a po roce 1989, a s ohledem na to, co tyto 

odlišnosti způsobilo. Cílem této práce je popsat vývoj inflace, vlivy, které na růst nebo 

pokles inflace v daném roce působily, porovnat růst reálných mezd a zhodnotit do jaké 

míry inflace mzdy ovlivnila. Vývoj inflace a mezd budu strukturovat do celků vždy po pěti 

letech. 

V ekonomice je inflace obecně považována za negativní jev, který následně vede 

ke zpomalení ekonomického růstu, přerozdělování bohatství, snižování životní úrovně. 

V tehdejší ČSSR se inflace před rokem 1989 nijak výrazně neprojevovala, až změna 

centrálně řízené ekonomiky na ekonomiku tržní sebou přinesla i výrazné změny v podobě 

kolísající inflace, která byla nejvyšší v roce 1991 a to 56,6 %. Dále se také začaly vytvářet 

rozdíly mezi příjmovými skupinami osob, kde na jedné straně vzrostl počet domácností 

pohybujících se na hranici chudoby a na straně druhé také počet domácností jejichž příjmy 

vzrostly až několikanásobně.  

Smyslem nízké míry inflace je ochrana ekonomiky státu a jeho fungování, ochrana 

podniků a v neposlední řadě ochrana úspor obyvatel, stejně tak i zvyšování životní úrovně 

obyvatel. Inflaci mnohdy předchází dlouhodobý růst mezd, který je spojen s růstem 

ekonomiky ve státě. Nízké úrokové sazby a velké množství peněžních prostředků 

v ekonomickém systému, jsou také často průvodními jevy, které předcházejí inflaci. 

V případě, kdy dojde k překročení míry inflace nad kritickou hodnotu a současně 

se nezastaví růst mezd, nastává nebezpečí pádu celé ekonomiky.  

Nutno zdůraznit, že inflace je součástí každé ekonomiky a rozhodující je její 

procentní výše.  



 

  

2. Teoretická východiska 

 

V této kapitole blíže vysvětlím pojmy jako jsou inflace, jak se měří, co je nejčastější 

příčinou inflace, případné řešení inflace a proč je vnímána tak negativně. Dále přiblížím 

pojmy nominální mzda a reálná mzda. 

2.1. Inflace 

Inflace představuje růst cenové hladiny v čase. Míra inflace je dána procentuelní 

změnou cenové hladiny. Inflaci lze rozlišit na: mírnou, pádivou a hyperinflaci. 

1. Mírná (nízká) inflace – je charakterizována malým a předpověditelným 

nárůstem cen. Za nízkou inflaci lze považovat každou jednocifernou inflaci. 

Když jsou ceny relativně stabilní, lidé důvěřují penězům, protože si v čase 

udržují hodnotu. [1] 

2. Pádivá (cválající) inflace – dosahuje dvouciferných nebo až tříciferných 

ročních hodnot, např. 20, 100 či 200 %. Pádivá inflace je označována 

za velmi vysokou inflaci a je charakteristická v zemích se slabou vládou nebo 

tam, kde probíhá revoluce či válka. Pádivá inflace vážně narušuje fungování 

hospodářství. Oslabují finanční trhy a kapitál se přesunuje do zahraničí. 

Lidé investují do fyzických aktiv. [1] 

3. Hyperinflace – jde o situaci kdy ceny rostou o milion nebo bilion procent 

ročně. Peníze ztrácejí hodnotu a přestávají plnit funkci platidla. 

Lidé přecházejí k barterovému obchodu. 

 Inflace se v  dnešní době se měří pomocí cenových indexů, a to prostřednictvím 

indexu spotřebitelských cen, indexu cen výrobců a deflátoru hrubého domácího produktu 

(HDP).  

1. Index spotřebitelských cen (Consumer price index, CPI) – index 

spotřebitelských cen je spotřební koš, který obsahuje výběr zboží a služeb, 

tzv. cenových reprezentantů. V ČR je spotřební koš tvořen 775-ti položkami, 

u nichž prování statistický úřad měsíčně setření ve vybraných prodejnách 



 

  

a provozovnách služeb. Každá položka má v koši přiřazenou váhu, 

která odpovídá podílu na spotřebě daného zboží nebo služby veřejnosti. 

U koše se provádějí pravidelné revize, neboť i spotřební preference 

domácností se mění. Poslední revize byla v ČR provedena v roce 1993. 

Pro výpočet změn indexu se využívá tzv. Laspeyresův cenový index [2]:  

     100*
00

0
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QP
CPI t

t
∑
∑=   [2] (2.1.1) 

Výrobky a služby jsou začleňovány v rámci spotřebitelského koše 

do 12 hlavních oddílů: 

1. Potraviny a nealkoholické nápoje  

2. Alkoholické nápoje a tabák  

3. Odívání a obuv 

4. Bydlení, voda, energie, paliva 

5. Bytové vybavení, zařízení domácnosti, opravy  

6. Zdraví  

7. Doprava 

8. Pošty a telekomunikace 

9. Rekreace a kultura  

10. Vzdělávání  

11. Stravování a ubytování  

12. Ostatní zboží a služby 

2. Index cen výrobců (Producer price index, PPI) – index cen výrobců 

je založen na nákladech na pořízení určitého koše komodit. Položky 

vstupující do PPI reprezentují však ceny průmyslové - tj. ve výchozí fázi 

distribuční sítě a PPI obsahuje také ceny surovin a polotovarů. [2] 

3. Deflátor HDP – při výpočtu deflátoru HDP dochází ke srovnání cen 

veškerého zboží, které tvoří hrubý domácí produkt v běžném období s cenami 



 

  

v období základním. Deflátor je tedy určen jako poměr nominálního 

a reálného HDP [2]: 
tr

tn
t HDP

HDP
DefHDP

,

,=   [2] (2.1.2) 

Další indexy jednotlivých odvětví používaných ve statistikách ČSÚ: 

• Index cen stavebních prací  

• Index cen průmyslových výrobců  

• Index cen zemědělských výrobců  

• Index cen tržních služeb v produkční sféře  

V praxi je velmi složité přesně odhalit příčiny inflace. Příčin je obvykle několik. 

Ekonomická teorie rozlišuje inflaci na poptávkovou, nabídkovou a importovanou. 

1. Poptávková inflace – Inflace tažená poptávkou se opírá o vysvětlení, 

ve kterém vede zvýšení agregátní poptávky k růstu reálného produktu 

nad úroveň produktu potencionálního a k růstu cenové hladiny. Růst cenové 

hladiny vede ke snížení reálných peněžních zůstatků a k růstu úrokové míry. 

Pokles reálných mezd vede k poklesu nabídky práce. Výsledkem růstu 

úrokové míry a zároveň poklesu nabídky práce je pokles agregátní nabídky 

a návrat produktu na původní hodnotu, která má však vyšší cenovou 

hladinu. [2] 

2. Nákladová inflace – při nákladové inflaci vede růst nákladových faktorů 

k poklesu agregátní nabídky, což se projeví poklesem reálného produktu 

a růstem cenové hladiny. [2]  

Mezi nákladové faktory lze zařadit: 

•••• Růst mezd – spočívá ve vynuceném růstu mezd nad růst 

produktivity práce, které často dojednaly silné odbory. Vliv růstu 

mezd na inflaci se také odvíjí od podílu mzdových nákladů 

na celkových nákladech. [2] 

•••• Růst cen surovin – v důsledku vnějšího šoku může dojít k náhlému 

nárůstu cen surovin, což se následně projeví ve skokovém nárůstu 

nákladů. [2] 



 

  

•••• Růst ziskových přirážek – tento jev je nejčastěji projevuje 

u monopolních nebo oligopolních výrobců, kteří mohou vyžadovat 

zvýšení ziskové marže, což se promítne do růstu ceny nabízeného 

produktu. [2] 

3. Importovaná inflace – importovaná inflace vzniká jako důsledek změny 

vnějších podmínek a lze ji rozčlenit na: 

• Inflaci způsobenou růstem importních cen – růst dovozních cen 

může být způsoben různými faktory, a to růstem světových cen 

surovin nebo růstem měnového kurzu. Vliv růstu importních cen 

na tuzemskou cenovou hladinu bude větší, čím větší bude 

otevřenost ekonomiky, dále čím bude větší podíl zboží z dovozu 

s nemožností substituce tuzemských statků a čím bude menší podíl 

země na světovém obchodu. [2] 

• Inflaci způsobenou růstem peněžní zásoby – dojde-li v jedné zemi 

k růstu peněžní zásoby, znamená to růst světové peněžní zásoby 

nad poptávané množství. Přebytečná peněžní zásoba bude 

umísťována v jiných zemích. Pokud země uplatňuje fixní devizový 

kurz, tak se příliv kapitálu do této země promítne v růstu domácí 

peněžní zásoby a potenciálně inflace. [2] 

Jako kontrolní orgán, který má pravomoc ovlivnit míru inflace je v České republice 

ustanovena Česká národní banka. Ta na popud vlády, může zavést účinné kroky vedoucí 

ke snížení inflace.  

V případě, kdy se míra inflace pohybuje v přijatelném pásmu (okolo 2 %), 

ČNB nijak výrazně do vývoje nezasahuje. V jejím vlastním zájmu je, aby inflace nebyla 

dlouhodobě rovna nule a docházelo tak k pozvolnému nárůstu peněžních prostředků 

v oběhu a byl tak zajištěn stabilní ekonomický vývoj a s tím spojený růst mezd. 

Pokud však míra inflace překročí přípustnou hranici, pak ČNB přistupuje 

k ochranným opatřením. ČNB může k zabezpečení cenové stability zvolit z několika 

možných měnově-politických režimů. Základními typy režimů jsou režim s implicitní 



 

  

nominální kotvou, cílování peněžní zásoby, cílování měnového kurzu a cílování 

inflace. [3] 

1. Režim s implicitní nominální kotvou - spočívá v cílování určité veličiny 

přijaté interně v rámci centrální banky, aniž by došlo k jejímu vyhlášení. 

Předpokladem pro úspěšné fungování tohoto režimu je vysoká důvěryhodnost 

centrální banky, která umožní dosažení žádoucích změn inflace a jejích 

očekávání i bez jednoznačných cílů. [4] 

2. Cílování měnové zásoby – u cílování měnové zásoby se pozornost 

soustřeďuje na tempo růstu zvoleného peněžního agregátu. Vychází se zde 

z poznatku, že růst cen je v dlouhodobém horizontu ovlivňován vývojem 

peněžní nabídky. Otázkou je samotná volba peněžního agregátu vhodného 

k cílování. V době finančních inovací se vazba mezi peněžními agregáty 

a cenovou hladinou rozvolňuje. Centrální banka tedy nemusí být schopna 

vybraný peněžní agregát řídit s dostatečnou přesností. [4] 

3. Cílování měnového kurzu - v režimu cílování měnového kurzu se centrální 

banka prostřednictvím změn úrokových sazeb a přímých devizových 

intervencí snaží zajistit stabilitu nominálního měnového kurzu vůči měně 

tzv. kotevní země, a tak z této země „importovat“ cenovou stabilitu. 

K udržení závazku daného měnového kurzu je nutná vhodná kombinace 

hospodářských politik zajišťující nízký inflační diferenciál vůči kotevní zemi, 

dostatečné devizové rezervy, udržení konkurenceschopnosti a celkové 

důvěryhodnosti země včetně jejího institucionálního a právního rámce 

a politické stability. [4] 

4. Cílování inflace – u cílování inflace centrální banka s určitým předstihem 

veřejně vyhlásí inflační cíl, o jehož dosažení bude usilovat. Jedná se o aktivní 

a přímé formování inflačních očekávání. Tento režim zahrnuje do svého 

rozhodovacího schématu podstatně větší množství informací než jen měnový 

kurz nebo peněžní agregáty, např. také trh práce, dovozní ceny, ceny výrobců, 

mezeru výstupu, nominální a reálné úrokové sazby, nominální a reálný 

měnový kurz, hospodaření veřejných rozpočtů apod. [4] 



 

  

Cílování inflace je v současnosti hlavní metoda, kterou ČNB využívá k následnému 

ovlivňování míry inflace. Při definování inflačního cíle a výběru cenového indexu 

k měření cenové hladiny a míry inflace může centrální banka zvolit jako cíl index 

spotřebitelských cen (CPI), obvykle dává přednost modifikovaných indexům 

spotřebitelských cen. Inflace měřená indexem spotřebitelských cen je sice transparentní 

a srozumitelná, údaje jsou snadno a rychle dostupné a všeobecně používané při uzavírání 

smluv, na druhé straně je zřejmé, že vývoj CPI podléhá mnoha krátkodobým nebo 

sezónním výkyvům a je také ovlivněn faktory stojícími mimo kontrolu centrální banky. 

Z těchto důvodů je velmi často index spotřebitelských cen upravován o některé položky, 

nad kterými centrální banka nemá kontrolu, a až poté je tento ukazatel používán 

pro cílování inflace. [2] 

Inflace je všeobecně vnímána jako negativní jev a to z několika důvodů a ty mohou 

být následující: inflace snižuje životní standard, způsobuje politický neklid, snižuje 

ekonomický růst, vytváří špatnou atmosféru ve společnosti, dále vede k poklesu hodnoty 

měny a ztrátě mezinárodní prestiže země. Pokles životního standardu lze vysvětlit 

strnulostí mezd, kdy se růst inflace okamžitě projeví v cenách, ale ve mzdách 

až se zpožděním. Lidé se obávají toho, s jakým zpožděním ke zvýšení mezd dojde 

a jestli toto zvýšení bude plně kompenzovat růst cen. [2] 

2.2 Mzda 

Průměrná hrubá měsíční nominální mzda představuje podíl mezd bez ostatních 

osobních nákladů připadající na jednoho zaměstnance za měsíc. Do mezd se zahrnují 

základní mzdy a platy, příplatky a doplatky ke mzdě nebo platu, prémie a odměny, náhrady 

mezd a platů, odměny za pracovní pohotovost a jiné složky mzdy nebo platu, které byly 

v daném období zaměstnancům zúčtovány k výplatě. Jedná se o hrubé mzdy, 

tj. před snížením o pojistné na všeobecné zdravotní pojištění a sociální zabezpečení, 

zálohové splátky daně z příjmů fyzických osob a další zákonné nebo se zaměstnancem 

dohodnuté srážky. [5] 

Růst (pokles) průměrné nominální mzdy vyjadřuje, o kolik procent se zvýšila 

(poklesla) tato mzda v daném období v porovnání se stejným obdobím předchozího 

roku. [5] 



 

  

Reálná mzda vyjadřuje podíl indexu průměrné hrubé měsíční nominální mzdy 

a indexu spotřebitelských cen (inflace) za shodné období. Reálná mzda je nominální mzda 

snížená o vliv inflace. Reálná mzda tedy oproti nominální mzdě vyjadřuje podstatně 

věrněji zda roste nebo klesá koupěschopnost obyvatelstva. [6] 

Růst (pokles) průměrné reálné mzdy vyjadřuje, o kolik procent se zvýšil (poklesl) 

podíl indexu průměrné nominální mzdy a indexu spotřebitelských cen za shodné 

období. [5] 

Ideální je stabilní meziroční nárůst nominálních mezd mezi pěti až devíti procenty, 

což po zohlednění inflace představuje reálný nárůst nad dvě procenta po celé sledované 

období. [7] 



 

  

3. Vliv inflace na růst reálných mezd 

 

V roce 1989 došlo k přeměně centrálně řízené ekonomiky na ekonomiku tržní. 

S nástupem tržní ekonomiky bylo spojeno mnoho změn, zejména v oblasti mezd, 

které začaly růst rychlejším tempem než v minulých letech. Podotýkám, že se jednalo 

se o nárůst nominálních mezd. Negativním jevem však byla také rostoucí inflace, která růst 

mezd značně znehodnocovala. S přihlédnutím k výši inflace tedy ve skutečnosti nemuselo 

dojít k reálnému navýšení mezd, ale naopak i k jejímu poklesu.  

V následujících kapitolách popíši vývoj inflace a mezd od roku 1989 do roku 2008, 

přičemž celé období rozdělím do přehlednějších celků, a to vždy po pěti letech. 

 

3.1. Vývoj inflace a mezd v letech 1989-1993 

Vývoj inflace před rokem 1989 byl ovlivněn nedostatečnou nabídkou zboží a služeb 

na trhu. Inflace byla tak potlačena, jelikož lidé si za své mzdy mohli koupit jen 

to co omezený trh nabízel. Inflace dosáhla hodnoty 1,4 %, což byla přijatelná hodnota 

v porovnání s mírou inflace, která v následujících letech dramaticky vzrostla. 

Po roce 1989 však došlo k uvolnění trhu a do tehdejší ČSFR začala proudit produkce 

ze zahraničních zemí. Byly zrušeny dotace a ceny stanovené státem se změnily na tržní. 

V roce 1990 začaly prudce stoupat ceny všech základních výrobků a míra inflace stoupla 

na 9,7 %, v důsledku toho reálná mzda nevzrostla, ale poklesla a to až na hodnotu -5,5 %. 

Ministerstvo financí začalo postupně realizovat ekonomickou reformu založenou 

na rychlé (šokové) liberalizaci cen a dovozu, vnitřní směnitelnosti koruny, privatizaci 

a na makroekonomické protiinflační politice. Jednou z nejvýznamnějších 

makroekonomických charakteristik důsledků cenové liberalizace bylo přepnutí 

nedostatkové nabídkové ekonomiky na ekonomiku, v níž rozhodující slovo a vážnost 

dostaly poptávka, zákazník, odbyt a peníze. [8] 

Rozsáhlá liberalizace cen byla vyhlášena k 1. lednu 1991. V poměrně krátké době 

se rozsah regulace cen přiblížil k rozsahu regulace uplatňované ve vyspělejších 



 

  

ekonomikách. Inflace v roce 1991 v důsledku liberalizace cen vzrostla až na 56,6 %. 

V průběhu roku 1991 došlo k postupnému snížení rozsahu cenové regulace a v roce 1992 

podléhala cenové regulaci již jen výrazně monopolizovaná a síťově organizovaná odvětví, 

která většinou teprve stála před rozhodnutím o způsobu restrukturalizace a privatizace, 

a dále některé oblasti, které měly podstatnější vliv na životní náklady obyvatelstva. [7] 

V roce 1992 dále došlo k celoročnímu zvýšení spotřebitelských cen o 11,1 % (což bylo 

ovlivněno kromě běžné tendence k růstu cen i systémovými deregulačními cenovými 

opatřeními, zejména v růstu nájemného, dopravních tarifů, cen energie a plynu, vodného, 

stočného apod.). [9] 

Na počátku roku 1993 byl zaznamenán druhý výraznější vzestup spotřebitelských 

cen vyvolaný opět systémovým transformačním opatřením, tentokrát spojeným s daňovou 

reformou. [9] Došlo k zavedení daně s přidané hodnoty, která nahradila dřívější daň 

z obratu. Základní sazba DPH činila 23 % a snížená 5%. Do roku 1992 byla uplatňována 

daň z obratu, vyjádřená procentuálně z ceny obratu zboží při jeho převodu mezi 

obchodníky. Pokud bylo zboží mezi obchodníky převedeno vícekrát, bylo zdaněno 

několikrát. Od roku 1993 byla tato daň nahrazena daní z přidané hodnoty, u které 

je zdaněna pouze přidaná hodnota, to znamená, že dani podléhá pouze hodnota přidaná 

zpracováním u druhého, třetího či dalšího výrobce či prodejce a již se nedaní vstupy. 

Zavedení DPH znamenalo rozšíření zdaňovaných položek také na většinu služeb. [10] 

V důsledku toho vzrostl index spotřebitelských cen v lednu 1993 o 8,5 %, v dalších 

měsících se však růst opět stabilizoval na mírných hodnotách, takže celoroční vzestup činil 

20,8 %. [9]  

Přesto, že v důsledku výrazného vzestupu cen v roce 1991 a restriktivní mzdové 

politiky se reálné mzdy snížily o 26,3 svědčí o tom, že lidé jsou ochotni značnou měrou 

se podílet na nákladech na transformaci. Po poměrně rychlé stabilizaci 

makroekonomických vztahů se však již v roce 1992 reálné mzdy zvýšily ve srovnání 

s předchozím rokem o 10,3 %, v roce 1993 o 3,7 %. [9] 

V roce 1989 průměrná nominální mzda činila 3 170 Kčs, v roce 1990 činila 

3 286 Kčs (nárůst o 3,7 %), v roce 1991 – 3 792 Kčs (nárůst o 15,4 %), v roce 1992 – 

4 644 Kčs (nárůst o 22,5 %) a v roce 1993 mzda vzrostla na 5 904 Kč (nárůst o 25,3 %). 



 

  

Růst mezd v těchto letech byl ovlivněn částečně také státem, který velkým podnikům 

stanovil limit růstu mezd a to z důvodu vysoké inflace. 

Po zavedení radikálních ekonomických opatření se v důsledku vzestupu cen, poklesu 

reálných mezd (a tím i vnitřní poptávky), rozpadu trhu RVHP a dalších negativních 

externích vlivů (a tím poklesu vnější poptávky) a zásadní změny ekonomických kritérií 

(jako důsledek liberalizace cen a zahraničního obchodu) prudce snížila výroba ve všech 

národohospodářských odvětvích. Souhrnně se tento pokles projevil 14 % snížením HDP, 

vznikem nezaměstnanosti a zvýšením hrubé zahraniční zadluženosti, způsobené 

však především půjčkami na ochranu platební bilance. [9] 

K nejvýraznějšímu poklesu výroby došlo v průmyslu, kde zejména strojírenská 

výroba, jako nosné exportní odvětví, ztratila většinu tradičních východních trhů 

a samozřejmě nebyla schopna se okamžitě přeorientovat z poměrně nenáročných 

a nenasytných východních trhů na náročné západní trhy s vysokou konkurencí. 

Z obdobných důvodů zaznamenala značný pokles i další odvětví zpracovatelského 

průmyslu, jejichž výrobky se po liberalizaci zahraničního obchodu dostaly do zvýšené 

konkurence i na vnitřním trhu. [9] 

Pro přehlednost uvádím vývoj inflace, reálných mezd a průměrných nominálních 

mezd v tomto období v následujících grafech. Údaj o průměrné reálné mzdě v roce 1989 

nebyl dostupný. 



 

  

Graf č.1: Vývoj inflace v letech 1989-1993 (v %) 
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Graf č.2: Vývoj průměrné reálné mzdy v letech 1990-1993 (v %) 
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Graf č.3: Vývoj průměrné nominální mzdy v letech 1989-1993 (v Kčs/Kč) 
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3.2. Vývoj inflace a mezd v letech 1994-1998 

Rok 1994 byl charakteristický relativně vysokou cenovou hladinou (10 %). V tomto 

roce pokračoval proces snižování inflace, který zahájila ČNB v roce 1993. Současně 

docházelo ke zvyšování přílivu zahraničního kapitálu. Zvyšovala se poptávka po českých 

výrobcích a zároveň vliv zahraničních cen na cenovou úroveň v ČR v roce 1994 

zpomaloval. 

Počátek roku 1995 se nesl ve znamení prudkého ekonomického růstu, který byl tažen 

rostoucí poptávkou. Došlo pak k nesouladu mezi vývojem nabídky a poptávky 

v ekonomice, který postupně vedl v letech 1994-1996 k narůstání vnější nerovnováhy. 

Problémy na straně nabídky se odrazily v tom, že již od druhé poloviny roku 1995, 

docházelo k postupnému poklesu tempa ekonomického růstu. Tento vývoj nemohl být 

dlouhodobě udržitelný a vyžadoval zpřísnění makroekonomických politik, které by uvedlo 

vývoj domácí poptávky a nabídky do souladu. [11] Inflace v roce 1995 dosáhla hodnoty 

9,1 %, což znamenalo mírný pokles oproti roku 1994 a v roce 1996 opět mírně klesla 

na hodnotu 8, 8 %. 

V tehdy převládajícím mixu hospodářských politik však byla měnová politika nucena 

do značné míry nahrazovat nedostatečně přísnou fiskální a důchodovou politiku. V situaci 

urychlujícího se přílivu kapitálu, rostoucích poptávkových tlaků a přehřívání ekonomiky 



 

  

by byl adekvátní vývoj veřejných financí směřující k fiskálním přebytkům. V mzdové 

oblasti by byl žádoucí takový vývoj, který by odpovídal dosaženému růstu produktivity 

práce. [11]  

V následujícím období však v ekonomice začaly narůstat nerovnovážné tendence. 

Klíčovým problémem byla nedostatečná reakce domácí nabídky na oživování poptávky. 

Nízká pružnost strany nabídky byla důsledkem nedokončené restrukturalizace v podnikové 

sféře, nedokončené privatizace významných sektorů ekonomiky a existence 

mikroekonomických, institucionálních a legislativních bariér ekonomických aktivit. [11] 

 Oživování poptávky v daném období bylo výsledkem kumulace několika procesů. 

Šlo o rychlý růst mezd značně předstihující v letech 1994-1996 tempo růstu produktivity 

práce. [11] I přes relativně vysokou míru inflace reálné mzdy dosáhly hodnoty 7,8 % 

v roce 1994 , 8,7 % v roce 1995 a v roce 1996 dosáhly taktéž hodnoty 8,7 %. Průměrná 

mzda na fyzické osoby v roce 1994 činila 7 004 Kč (nárůst o 18,6 %), v roce 1995 

již činila 8 307 Kč (nárůst o 18,6 %), což je o 1 303 Kč více než v předchozím roce. V roce 

1996 vzrostla průměrná mzda o dalších 1 518 Kč a to na 9 825 Kč (nárůst o 18,3 %). 

Svou roli při stimulaci domácí poptávky prostřednictvím spotřeby domácností sehrál 

efekt bohatství v souvislosti s proběhnuvší kupónovou privatizací. Došlo k realizaci 

rozsáhlých investičních akcí ve státním sektoru vedoucí k urychlení hrubé tvorby fixního 

kapitálu a k vysoké míře investic. [11] 

Začátkem roku 1997 pokračovalo prohlubování makroekonomických nerovnováh. 

Růst reálných mezd byl nadále nadměrný a neodpovídal nárůstu produktivity práce. Státní 

rozpočet se v prvních měsících roku dostal do neočekávaného deficitu. Výsledkem byla 

akcelerace poptávky promítající se při přetrvávající strnulosti strany nabídky 

do prohlubování vnější nerovnováhy. V této situaci postupně sílilo mezi investory 

přesvědčení o neudržitelnosti uvedeného makroekonomického vývoje. [11]. Inflace v roce 

1997 dosáhla hodnoty 8,5 %, došlo i ke zpomalení růstu mezd (nárůst o 9,9 %), které sice 

tohoto roku vzrostly o 977 Kč, a dosáhly tak hodnoty 10 802 Kč. V souvislosti s růstem 

míry inflace reálná mzda dosáhla pouze hodnoty 1,3 %. Vzhledem k nadměrnému růstu 

mezd v předchozích letech byl tento vývoj očekáván. 

Mezi inflačními tlaky začaly dominovat jiné než poptávkové faktory, které byly 

významně redukovány přijetím restriktivních fiskálních a mzdových opatření dvou 



 

  

„vládních balíčků“ v dubnu a květnu 1997 i měnovými opatřeními roku 1996. 

K výraznějšímu růstu cenových indexů přispěl relativně velký rozsah úprav regulovaných 

cen v polovině roku 1997 a poté i na začátku roku 1998, jenž byl navíc doprovázen 

úpravami nepřímých daní. Meziroční index spotřebitelských cen, který se v květnu roku 

1997 pohyboval mírně nad 6 %, koncem roku dosáhl 10 % a v prvním čtvrtletí roku 1998 

dokonce více než 13 %. [11] 

Rok 1998 byl charakterizován nárůstem inflace začátkem roku, v důsledku zvýšení 

regulovaných cen v lednu a v souvislosti s přetrvávajícími nepříznivými inflačními 

očekáváními, se začal postupně od druhého čtvrtletí 1998 prosazovat trend desinflace. 

Zpomalení čisté inflace a tempa růstu regulovaných cen se promítlo do zpomalení celkové 

inflace. Míra inflace, jako roční průměr indexu spotřebitelských cen, dosáhla 10,7 %. 

Pokles míry inflace v průběhu roku byl v pomalejší, než u jiných cenových indexů. [12] 

Zlepšování inflačních očekávání se společně s poklesem poptávky odrazilo v dalším 

zpomalování růstu cen výrobců. Zatímco meziroční tempo růstu cen průmyslových 

výrobců pokleslo z červnových 5,6 % na 3,7 % v září, v prosinci pokleslo na 2,2 %. 

Dlouhodobější trend poklesu se nadále projevuje i u cen stavebních prací, ceny 

zemědělských výrobců po zpomalení meziročního růstu ve třetím čtvrtletí 1998 vykázaly 

ve čtvrtém čtvrtletí výrazný pokles (říjen -2,4 %, listopad -7,5 %, prosinec -9,5 %). 

Růst reálných jednotkových mzdových nákladů v průmyslu a ve stavebnictví ve třetím 

čtvrtletí znamenal zvrat v předchozích příznivých tendencích mzdového vývoje. [12] 

V roce 1998 pokračovalo zpomalování tempa růstu průměrné nominální mzdy. 

Průměrná mzda na fyzické osoby činila 11 801 Kč, což je o 999 Kč více než v předchozím 

roce. V roce 1998 vzrostla průměrná nominální mzda meziročně o 9,2 %. Růst reálné 

mzdy se ale s ohledem na vývoj spotřebitelských cen výrazně zpomalil. Při růstu indexu 

spotřebitelských cen o 10,7 %, reálná mzda v roce 1998 nevzrostla, ale naopak dosáhla 

záporných hodnot a to až  -1,4 %. 

Vývoj inflace, reálné mzdy a průměrné nominální mzdy v letech 1994-1998 uvádím 

v následujících grafech. 



 

  

Graf č.4: Vývoj inflace v letech 1994-1998 (v %) 
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Graf č.5: Vývoj průměrné reálné mzdy v letech 1994-1998 (v %) 
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Graf č.6: Vývoj průměrné nominální mzdy v letech 1994-1998 (v Kč) 
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3.3. Vývoj inflace a mezd v letech 1999-2003 

Období mezi léty 1999-2003 bylo charakteristické nižší mírou inflace než tomu bylo 

v předchozích letech. V roce 1999 došlo k prudkému poklesu míry inflace, kdy se míra 

inflace z roku 1998 ve výši 10,7 % snížila na 2,1 %. Hlavním důvodem snížení inflace 

v roce 1999 bylo přibrzdění deregulace cen usměrňovaných státem a pokles cen 

potravin. [13]  

Potraviny patří tradičně k položkám, jejichž ceny podléhají značným výkyvům. 

Jejich váhový podíl na vývoji cenové hladiny je však v našich podmínkách významný, 

na indexu spotřebitelských cen se podílejí zhruba 1/3. V uplynulém období byl cenový 

vývoj potravin vychýlen mimořádně intenzívním působením celé řady faktorů vnitřních 

i vnějších. Rychlejšímu plošnému růstu cen potravin nadále bránila řada různorodých 

faktorů ovlivňujících vývoj nabídky a poptávky na agrárním trhu (nadprodukce u většiny 

klíčových komodit v rostlinné výrobě aj.) v kombinaci s trvajícím silně konkurenčním 

prostředím na tuzemském maloobchodním trhu. Růst cen na trhu potravin byl zejména 

účinně tlumen politikou nízkých cen maloobchodních řetězců, které si touto cestou 

upevňovaly své postavení na maloobchodním trhu. Uvedené změny maloobchodního trhu 

potravin představují jednu z hlavních příčin, proč celkově ceny potravin nadále meziročně 

klesaly. [14] 



 

  

K nižším hodnotám indexu čisté inflace ke konci roku 1999 přispěly však i položky 

korigované inflace, byť ve výrazně nižší míře. Vedle vnějších vlivů daných řádovým 

poklesem cen některých dovážených komodit v předchozím období, jmenovitě ropy, 

a jejich zpožděným dopadem na cenový vývoj v roce 1999, působily i faktory zevnitř 

domácí ekonomiky. K odchylce vedlo delší než předpokládané období poklesu výkonu 

ekonomiky a utlumené promítání nákladových faktorů do cenového vývoje v důsledku 

přetrvávající nízké úrovně domácí poptávky. [14] 

Poptávka byla ovlivněna zejména dosaženou úrovní disponibilních příjmů 

domácností a v podstatné míře i očekáváním budoucího vývoje na trhu práce při rostoucí 

nezaměstnanosti. Situace na trhu práce vedla domácnosti spíše k odkládání nákupu 

na pozdější dobu, přestože cenový vývoj vytvářel příznivé podmínky pro jejich 

realizaci. [14] 

Nízká domácí poptávka byla i v odvětví stavebnictví hlavní příčinou relativně 

nízkého růstu cen stavebních prací ve srovnání s předchozími roky. Dosavadní trend 

k postupnému oslabení meziročního růstu cen stavebních prací byl ve čtvrtém čtvrtletí 

1999 vystřídán stagnací meziročního růstu. Hodnoty meziročního cenového růstu 

se pohybovaly zhruba na poloviční úrovni ve srovnání se stejným obdobím předchozího 

roku. [14] 

Co se týče mezd, tak během roku 1999 došlo k nárůstu průměrné reálné mzdy, 

přestože se růst průměrných nominálních mezd postupně zmírňoval (nárůst o 8,4 %). 

Průměrná nominální mzda vzrostla oproti předchozímu období jen o 996 Kč 

a to na 12 797 Kč. Reálné mzdy však při rychleji se snižující inflaci od počátku roku 1999 

setrvale rostly, a to o 6,2 %. [14] 

Růst průměrných reálných mezd byl důsledkem jejich růstu jak v nepodnikatelské 

sféře, tak ve sféře podnikatelské. Zatímco relativně vysoký růst průměrných reálných mezd 

v nepodnikatelské sféře byl přímým výsledkem uskutečněných administrativních tarifních 

úprav, tak v podnikatelské sféře jejich meziroční zvýšení růstu bylo pravděpodobně 

důsledkem více vlivů. Rozdílná dynamika růstu mezd u jednotlivých typů podnikatelských 

subjektů nasvědčuje tomu, že růst mezd byl ovlivňován zejména úrovní řízení 

a efektivnosti hospodaření v jednotlivých segmentech podnikatelského sektoru.  



 

  

V roce 2000 se celková meziroční inflace v průběhu roku pozvolna zvyšovala. 

Meziroční míra inflace dosáhla hodnoty 3,9 %. [15]  

Meziroční tempo růstu regulovaných cen během roku 2000 kolísalo kolem úrovně 

ze začátku roku. Tempo růstu cen potravin se během roku poměrně výrazně zrychlovalo. 

Toto urychlení bylo zapříčiněno především promítáním nákladových tlaků ze strany 

zemědělských prvovýrobců do cen potravinářského průmyslu a návazně 

do spotřebitelských cen potravin. Ve druhé polovině roku k růstu cen potravin přispělo 

také vyčerpání celoročních dovozních kvót některých zemědělských produktů. Především 

v důsledku zvyšování cen pohonných hmot v první polovině roku inflace rostla, avšak 

ve zbytku roku poměrně rychle klesala až na hodnoty z konce roku 1999. Tempo 

meziročního růstu cen průmyslových výrobců se v první polovině roku 2000 zvyšovalo 

a ve druhé polovině roku kolísalo na dosažené poměrně vysoké úrovni. Výkyvy do vývoje 

tohoto ukazatele během roku vnesly změny v cenách elektrické energie související 

se zavedením tzv. letního zlevněného tarifu elektrické energie, k čemuž došlo v roce 2000 

poprvé. Tempo meziročního růstu světových cen energetických surovin během roku 

klesalo, takže vnější nákladový šok jako faktor růstu cen průmyslových výrobců 

se postupně vytrácel. [15] 

Při pomalejším růstu inflace než průměrných nominálních mezd růst průměrné reálné 

mzdy v roce 2000 celkově stoupal. Průměrná mzda na fyzické osoby činila 13 614 Kč, 

což je o 817 Kč více než v předchozím roce (nárůst o 6,4 %). Růst reálné mzdy 

se ale s ohledem na vývoj spotřebitelských cen výrazně zpomalil. Při růstu indexu 

spotřebitelských cen o 3,9 %, reálná mzda v roce 2000 vzrostla jen o 2,4 %.  

V roce 2001 míra inflace dále narůstala. Ve srovnání s rokem 2000 byl zaznamenán 

její nárůst ve výši 4,7 %. Na vzestup inflace na počátku roku působil především nárůst 

vyplývající z deregulace cen nájemného, elektřiny a plynu, dopravy, pošt 

a telekomunikací, výrazně se zvýšily i ceny potravin. Vývoj cen výrobců až na ceny 

zemědělské byl vcelku pomalejší než vývoj cen spotřebitelských. [13] 

Nejvýrazněji ovlivnily cenový vývoj v letních měsících ceny rekreací, potravin 

a pohonných hmot. Přitom vývoj cen rekreací byl v tomto čtvrtletí nestálý a tato skutečnost 

byla hlavní příčinou výkyvu ve vývoji spotřebitelských cen ve třetím čtvrtletí. Růst 

spotřebitelských cen byl také ovlivněn úpravami cen regulovaných položek. Cenový vývoj 



 

  

v ostatních segmentech spotřebitelského koše nenaznačoval výraznější změny dosavadního 

cenového vývoje (například ceny ve skupině odívání a obuv nadále mírně meziročně 

klesaly, růst cen bytového vybavení, zařízení domácností a oprav stále dosahoval velmi 

nízkých hodnot atp.). [16] 

Vyšší cenový nárůst v položce rekreace byl v červenci částečně kompenzován 

znatelnějším zpomalením růstu, resp. poklesem cen položek, které působily v předchozích 

obdobích roku jako hlavní proinflační faktory. V tomto případě šlo především o ceny 

potravin. Také ceny pohonných hmot v červenci a dalších měsících třetího čtvrtletí 

meziročně klesaly. [16] 

V červenci byly také provedeny změny cen regulovaných položek s platností 

od 1. července 2001, které způsobily zvýšení meziročního růstu regulovaných cen. 

Počátkem července vstoupila v platnost novela zákona o spotřebních daních. Dopad změn 

plynoucích z této novely (změna systému propočtu spotřebních daní aj.) do inflace byl 

však minimální. [16] 

Inflace se ve čtvrtém čtvrtletí 2001 snížila. Poté, co v červenci 2001 kulminovala 

na úrovni 5,9 %, v následujících měsících se její růst postupně zmírňoval. V září již 

spotřebitelské ceny vykázaly pouze 4,7 % meziroční růst a na konci roku se jejich růst dále 

zpomalil na 4,1 %. Po dočasném výkyvu, způsobeném vývojem několika skupin 

spotřebitelského koše (některých skupin potravin, zájezdů), se tak meziroční růst 

spotřebitelských cen opět dostal na úroveň prvního čtvrtletí 2001. [17] 

Cenový  pohyb položek určujících vývoj inflace ve sledovaném období ukázal, 

že zrychlení cenového růstu bylo výsledkem působení řady různorodých faktorů. [16] 

V roce 2001 došlo ke zvýšení tempa růstu průměrné nominální mzdy (nárůst 

o 8,7 %). I přesto, že růst mezd v roce 2001 byl značně ovlivněn mírou inflace, dosáhla 

průměrná reálná mzdy hodnoty vyšší než v předchozím roce, a to 3,8 %. Průměrná mzda 

na fyzické osoby činila 14 793 Kč, což je o 1 179 Kč více než v roce 2000. 

Rok 2002 byl charakteristický inflací pohybující se ve velmi nízkých hodnotách. 

Meziroční růst spotřebitelských cen byl stabilní. Nízký cenový pokles byl zaznamenán 

u převážné většiny skupin spotřebitelského koše. Cenový vývoj výrazněji ovlivnilo 

prohloubení poklesu cen ve skupině potraviny a nealkoholické nápoje, které se podílí 

na spotřebitelském koši zhruba 1/5. Příčiny trvajícího meziročního poklesu cen potravin, 



 

  

spočívaly především v převaze nabídky nad poptávkou na trhu zemědělských komodit, 

která nevytvářela podmínky pro zrychlení růstu cen. Přetrvávající omezené možnosti 

odbytu zemědělské produkce do zahraničí neumožňovaly redukovat přebytky na domácím 

trhu. Tento faktor byl hlavní příčinou postupného zpomalování růstu cen zemědělských 

výrobců. [18] 

Cenový vývoj byl také ovlivňován meziročním poklesem dovozních cen. 

V desinflačně působícím vývoji dovozních cen se promítal meziroční pokles cen surovin 

(obzvláště energetických), nízká cenová dynamika v zemích hlavních obchodních partnerů. 

Svým dílem přispělo rovněž další zpomalování meziročního růstu regulovaných cen 

způsobené především snížením cen zemního plynu pro domácnosti od počátku října. [18] 

Nízkoinflační vývoj v české ekonomice byl výsledkem více faktorů působících 

jak na straně poptávky, tak nabídky. Růst domácí spotřebitelské poptávky si nadále 

udržoval svoji dynamiku, přesto však v ekonomice nebyly patrné poptávkové tlaky na růst 

cen. Potenciální proinflační působení rostoucí spotřebitelské poptávky bylo tlumeno 

podmínkami silně konkurenčního prostředí na maloobchodním trhu a převážně klesajícími 

cenami dovozu finálních produktů pro spotřební trh. Vývoj dovozních cen omezoval 

možnosti růstu výrobních a spotřebitelských cen konkurenčních domácích produktů. 

Současně přetrvávající pokles cen dovozu většiny energetických a neenergetických 

surovin, vytvářel na straně výrobců prostor pro snížení cen. Vývoj na trhu práce sice 

indikoval zpomalování růstu mzdové náročnosti produktu, růst nominálních jednotkových 

mzdových nákladů byl přesto poměrně vysoký. Tato skutečnost však nevedla 

za uvedených okolností ke zrychlení růstu cen. [18] 

Růst průměrných nominálních mezd v roce 2002 nedosáhl úrovně předchozího roku 

(nárůst o 7,3 %), ale vzhledem ke snížení míry inflace, reálné mzdy dosáhly hodnoty 

5,4 %. Průměrná nominální mzda činila 15 866 Kč, a vzrostla tedy o 1 073 Kč. 

Rok 2003 byl výjimečný mimořádně nízkou mírou inflace, která toho roku dosáhla 

hodnoty 0,1 %. Dlouhodobější desinflační trend, který byl patrný od poloviny roku 2001, 

vyústil v prvním čtvrtletí 2003 v meziroční pokles inflace. Bylo to poprvé od roku 1990, 

kdy inflace, měřená meziročním indexem spotřebitelských cen, vykázala v lednu 2003 

zápornou hodnotu (-0,4 %). Mírný cenový pokles se udržel i v následujících měsících. [19] 



 

  

Z vývoje cen podle struktury spotřebitelského koše je patrné, že na dosažení 

záporných hodnot spotřebitelské inflace se v prvních třech měsících roku 2003 podílely 

položky ve skupinách: potraviny a nealkoholické nápoje, odívání a obuv, bytové vybavení, 

zařízení domácností a opravy a pošty a telekomunikace. Již v závěru roku 2002 

spotřebitelské ceny v prvních třech jmenovaných skupinách meziročně klesaly a v prvním 

čtvrtletí 2003 se tento pokles ještě dále prohloubil. K dalšímu snížení spotřebitelské inflace 

přispělo také výraznější zpomalení cenového růstu ve skupině bydlení voda, energie 

a paliva. [19] 

Dominantním faktorem cenového vývoje zůstával meziroční pokles cen potravin, 

který odrážel přetrvávající přetlak na trhu zemědělských komodit v ČR i v zahraničí. 

K meziročnímu poklesu spotřebitelských cen v prvním čtvrtletí nadále významně 

přispívaly také dovozní ceny. Oživování růstu cen surovin a komodit na světových trzích 

se zatím – mimo jiné v důsledku přetrvávajícího meziročního zpevňování kurzu koruny 

vůči americkému dolaru – nestačilo plně projevit, vedlo pouze k určitému zmírnění 

meziročního poklesu dovozních cen. Vývoj spotřebitelských cen byl v prvním čtvrtletí 

významnou měrou ovlivněn rovněž novým fenoménem v podobě meziročního poklesu 

regulovaných cen. [19] 

Meziroční růst spotřebitelských cen se v průběhu roku postupně mírně zrychloval. 

V dubnu zůstal ještě těsně pod nulou, v květnu dosáhl nulové a v červnu již mírně kladné 

hodnoty, poprvé od konce minulého roku. Na zvýšení inflace působilo především výrazné 

zpomalení meziročního poklesu cen potravin odrážející změny v cenovém vývoji v celém 

produkčním a zpracovatelském řetězci agrárních komodit. Stejným směrem působil rovněž 

obrat ve vývoji regulovaných cen, který byl způsoben především růstem cen zemního 

plynu. Desinflačně naopak nadále působil meziroční pokles dovozních cen. [20] 

Inflace ke konci roku začala růst rychlejším tempem. Ke zrychlení inflace přispělo 

převážně oživení růstu tržních cen a v jejich rámci především cen potravin, 

které od počátku roku 2003 až do září meziročně klesaly. Tržní ceny nepotravinářských 

komodit vykazovaly pouze velmi mírný meziroční růst. Regulované ceny přispívaly 

ke zrychlení inflace ve srovnání s tržními cenami v mnohem menší míře, a to i přes určité 

zrychlení jejich meziročního růstu vyvolaného téměř výhradně nízkou srovnávací 

základnou. [21] 



 

  

V roce 2003 došlo také ke zmírnění meziročního růstu hrubého domácího produktu. 

Klesající tempo růstu ekonomiky v průběhu roku 2002 se projevilo v nižším celoročním 

růstu HDP v tomto roce ve srovnání s předchozími dvěma roky. Prohlubující se nesoulad 

mezi poptávkou po práci a její nabídkou nadále zůstával dominantním faktorem 

ovlivňujícím vývoj nezaměstnanosti a mezd. Nízká inflace a nevýrazný růst ekonomiky 

zůstávaly hlavními atributy vývoje české ekonomiky. [19] 

Tempo růstu nominálních i reálných mezd v podnikatelské i nepodnikatelské sféře 

ke konci minulého roku zpomalilo. Souhrnný vývoj v roce 2002 však ukazuje poněkud jiný 

obrázek. Růst nominálních mezd se ve srovnání s předchozím rokem rovněž zmírnil, 

ale růst reálných mezd v důsledku výrazného snížení inflace naopak zrychlil. [19] 

Průměrná nominální mzda dosáhla výše 16 917 Kč, což bylo o 1 051 Kč více než  

předchozím roce (nárůst o 6,6 %),. Vzhledem k rekordně nízké inflaci průměrná reálná 

mzda vzrostla o 6,5 %.  

Vývoj inflace, reálné mzdy a průměrné nominální mzdy v letech 1999-2003 uvádím 

v následujících grafech . 



 

  

Graf č.7: Vývoj inflace v letech 1999-2003 (v %) 
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Graf č.8: Vývoj průměrné reálné mzdy v letech 1999-2003 (v %) 
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Graf č.9: Vývoj průměrné nominální mzdy v letech 1999-2003 (v Kč) 
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3.4. Vývoj inflace a mezd v letech 2004-2008 

Vývoj spotřebitelské inflace v roce 2004 potvrzoval pokračující odeznívání 

desinflačních tendencí. Inflace toho roku dosáhla průměrné hodnoty 2,8 %. Zvýšení 

meziroční spotřebitelské inflace bylo způsobeno zejména pokračující akcelerací růstu cen 

zemědělských výrobců v důsledku nepříznivých klimatických podmínek roku 2003 

a realizací změn sazeb spotřebních daní a DPH v rámci reformy veřejných financí. Dopad 

daňových změn na vývoj spotřebitelské inflace neměl ale plošný charakter, týkal se jen 

omezeného počtu položek zahrnovaných do spotřebitelského koše. Na zvýšení meziroční 

inflace se rovněž významněji podílely lednové úpravy cen regulovaných položek, které 

ovlivnily zejména vývoj inflace ve skupině bydlení, voda, energie a paliva. [22] 

Cenový vývoj byl také významně ovlivněn změnami v oblasti nepřímých daní. 

Tyto změny se promítly do růstu regulovaných cen, jejichž příspěvek k inflaci byl v tomto 

období největší, a dále do cen pohonných hmot a neobchodovatelných ostatních položek. 

Dopad těchto změn do cen potravin se v důsledku předzásobení maloobchodních prodejců 

tabákovými výrobky a lihovinami v prvním čtvrtletí neprojevil. Ceny potravin však přesto 

k růstu spotřebitelských cen v tomto období významně přispívaly. [22] 



 

  

Dne 1. května 2004 se Česká republika stala členskou zemí Evropské unie. 

Pro Českou republiku šlo o událost z mnoha hledisek zásadní, nicméně z hlediska vývoje 

inflace nebyl neočekáván žádný významnější otřes. Cenová stabilita nebyla přistoupením 

k Evropské unii ohrožena. [23] 

Zrychlení inflace v průběhu roku bylo především výsledkem výrazného zvýšení cen 

pohonných hmot, které odráželo růst cen ropy na světových trzích, a pokračujících 

daňových úprav. Ke zrychlení růstu spotřebitelských cen již na rozdíl od předchozího 

čtvrtletí nepřispívaly ceny potravin. [23] 

Ve struktuře nepotravinářských komodit byl cenový vývoj nadále značně 

diferencovaný. Ceny neobchodovatelných komodit, zahrnující převážně služby, indikovaly 

pokračující trend ke zrychlení meziročního růstu cen (na 6,4 % v září). Na tomto vývoji 

se podílel především nárůst cen ve skupině vzdělávání, kde v září v souvislosti 

se zahájením školního roku došlo k výraznějšímu sezónnímu zvýšení cen ve srovnání 

s předchozím rokem. Meziroční cenový růst se také zrychlil v oblasti zdravotnictví, 

rekreace a kultury. [24] 

Postupný nárůst meziroční inflace, který je patrný od počátku roku 2003, dosáhl 

svého vrcholu v průběhu třetího čtvrtletí 2004. Poté, co v srpnu inflace vzrostla na nejvyšší 

hodnotu v roce 2004 (3,4 %), byl v následujících měsících roku 2004 vykazován trend 

opačný. Od září se její meziroční hodnoty (s výjimkou října) postupně snižovaly 

až na 2,8 % v prosinci. [25] 

Průměrné  nominální mzdy vzrostly stejně jako v minulém roce o 6,6 %, 

a to na 18 041 Kč. Avšak reálný nárůst průměrných mezd nedosáhl úrovně předchozího 

roku, neboť meziroční inflace se oproti roku 2003 výrazněji zvýšila. Reálná mzda dosáhla 

hodnoty 3,7 %. Částečně byl růst mezd v podnikatelském i nepodnikatelském sektoru 

v průběhu roku 2004 ovlivňován i přísnějšími podmínkami pro čerpání nemocenských 

dávek. Tato nová úprava zřejmě vedla ke zvýšení objemu vyplacených mezd, a to zejména 

u zaměstnanců s nižšími mzdami. [25]  

Inflace v roce 2005 klesla a činila 1,9 %. Postupný dlouhodobější nárůst meziroční 

inflace, který započal na počátku roku 2003, dosáhl svého vrcholu v říjnu 2004. 

Od listopadu se inflace začala snižovat, přičemž její nejvýraznější pokles byl zaznamenán 

mezi prosincem 2004 a lednem 2005 (o 1,1 procentního bodu). Ke zpomalování 



 

  

meziročního růstu spotřebitelských cen došlo na počátku roku 2005 ve všech hlavních 

složkách inflace. V pozadí tohoto vývoje byl souběh více faktorů vnějšího i domácího 

původu. Vliv vnějších faktorů a meziročně posilujícího kurzu koruny byl patrný zejména 

ve vývoji cen obchodovatelných nepotravinářských komodit. Zmírnění růstu cen potravin 

bylo úzce spojeno s výrazným snižováním inflace v segmentu zemědělských výrobců. 

Také nižší úprava cen regulovaných položek na počátku roku 2005 ve srovnání se stejným 

obdobím předchozího roku přispěla ke snížení spotřebitelské inflace. [26] 

Rychle rostly pouze ceny v odvětvích zabývajících se bezprostředně zpracováním 

energetických surovin a kovů a z nich vyrobených polotovarů a dále v chemickém 

průmyslu a ve výrobě kovodělných výrobků. Ve většině ostatních odvětví nebyl 

sekundární dopad vyšších dovozních cen energetických surovin a kovů významný. Ceny 

v těchto odvětvích mírně meziročně rostly nebo klesaly (zejména u produktů s vyšším 

stupněm zpracování). Dosavadní vývoj na straně poptávky nevytvářel podmínky pro růst 

cen. [26] 

Inflace v průběhu roku zůstávala nadále nízká, vyvíjela se však nerovnoměrně. 

Dubnové mírné zrychlení růstu spotřebitelských cen bylo především důsledkem výrazného 

meziročního zvýšení cen pohonných hmot, které bylo z větší části tlumeno pokračujícím 

zmírňováním růstu cen potravin. Na poklesu inflace v květnu se v hlavní míře podílelo 

zpomalení meziročního růstu cen služeb a cen pohonných hmot společně s nižším 

cenovým vlivem nepřímých daní. Jejich vliv na spotřebitelské ceny byl částečně 

kompenzován meziročně rychleji rostoucími regulovanými cenami. Červnové oživení 

inflace lze přičíst především dalšímu zrychlení meziročního růstu regulovaných cen 

v souvislosti s výrazným zvýšením cen telekomunikačních služeb a v menší míře rovněž 

nárůstu do té doby meziročně mírně klesajících cen potravin a opětovnému zrychlení růstu 

cen pohonných hmot. [27] 

Meziroční růst spotřebitelských cen v dalších měsících postupně zpomaloval. 

V pozadí nárůstu inflace ke konci roku stálo především zvýšení cen zemního plynu 

a koncesionářských televizních a rozhlasových poplatků. Pokles inflace byl především 

způsoben výrazným zpomalením růstu cen pohonných hmot. V jeho pozadí stál vývoj jak 

ceny ropy na světových trzích, tak ziskových marží výrobců a prodejců v daném odvětví. 

Svým dílem přispěl i prosincový pokles cen potravin ovlivněný klesajícími cenami 



 

  

zemědělských výrobců a dovážených potravin a snížení cen ostatních obchodovatelných 

komodit v důsledku klesajících cen dovozu. [28] 

Trvající umírněné tempo růstu mezd v podmínkách pokračujícího rychlého 

hospodářského růstu bylo výsledkem působení více faktorů. Především vývoj mezd 

v tomto sektoru je ovlivňován podmínkami konkurenčního prostředí vytvářejícími limity 

možného růstu cen. Dalším faktorem, který omezoval nadměrný růst průměrných mezd 

v podnikatelském sektoru, byl pokračující růst cen energetických vstupů. Tento faktor vedl 

podniky ke zvyšování produktivity při pozvolnějším zvyšování mezd, případně 

k pomalejšímu vytváření nových pracovních míst. [28] 

Průměrná nominální mzda se zvýšila o 5,3 % a to na 18 992 Kč. Zvýšení průměrných 

reálných mezd bylo vlivem inflace nižší než v roce 2004 a dosáhlo 3,3 %.  

V roce 2006 inflace oproti předchozímu roku mírně stoupla a dosáhla hodnoty 2,5 %. 

Zvýšení tempa meziročního růstu spotřebitelských cen na počátku roku 2006 bylo 

především způsobeno zvýšením cen energií pro domácnosti. Jejich dopad se nejvýrazněji 

projevil ve skupině bydlení, voda, energie a paliva, kde v březnu ceny meziročně vzrostly 

ve srovnání s prosincem 2005 o 1,9 procentního bodu na 7 %. Na zrychlení cenového růstu 

se v této skupině nejvíce podílely vyšší ceny elektřiny, následované zvýšenými cenami 

zemního plynu a tepelné energie. V souvislosti s vývojem světových cen ropy se také 

zrychlil cenový růst ve skupině doprava. Na březnovém 2,8 % meziročním růstu 

spotřebitelských cen se tyto dvě skupiny podílely zhruba 80 %. Významný byl také 

příspěvek cen ve skupině pošty a telekomunikace, jejichž ceny nadále rostly v rámci 

spotřebitelského koše nejrychleji. V souhrnu se tyto cenové pohyby projevily 

ve výraznějším zrychlení růstu regulovaných cen. Tržní ceny vzrostly jen mírně, 

a to především vlivem vyšších cen pohonných hmot. [29] 

Zrychlení meziročního růstu spotřebitelských cen v druhé polovině roku bylo 

především ovlivněno zvýšením cen potravin. Ke zrychlení růstu spotřebitelských cen však 

došlo ještě v dalších pěti skupinách spotřebitelského koše - zdraví, pošty a telekomunikace, 

rekreace a kultura, stravování a ubytování a ostatní zboží a služby. Opětovné zpomalení 

růstu spotřebitelských cen v září na hodnotu 2,7 % bylo v rozhodující míře důsledkem 

výrazného snížení tempa růstu cen pohonných hmot, které jsou zahrnuty ve skupině 

doprava. Cenový růst ve skupině bydlení také zvolnil, byl však v rámci skupin 



 

  

spotřebitelského koše stále nejvyšší. Rychle rostoucí ceny ve skupině bydlení zůstaly také 

hlavním faktorem dosaženého meziročního růstu spotřebitelských cen i ve třetím čtvrtletí 

2006. Růst cen potravin byl již výrazně nižší. [30] 

Meziroční růst cen ropy ke konci roku zpomalil a při současném výrazném 

meziročním posílení kurzu koruny přispěl k poklesu cen dovozu nerostných paliv, což se 

následně promítlo zejména do cen výrobců v odvětví zpracování produktů z ropy. Ceny 

elektrické energie rostly stále ještě rychle a od poloviny roku 2006 zrychloval růst cen 

výrobců v odvětví zpracování kovů. Celkově ale v průmyslu převažovala odvětví s mírným 

cenovým růstem a v některých odvětvích došlo k zastavení trendu jeho zrychlování. 

Na tomto vývoji se rovněž podílela snižující se mzdová náročnost produktu. 

Ve stavebnictví a v tržních službách se vývoj cen výrazněji neodchýlil od předchozích 

období roku 2006, pouze ceny zemědělských výrobců v prosinci výrazněji zrychlily 

růst. [31] 

Průměrná nominální mzda v roce 2006 vzrostla o 6,5 %. Peněžně vyjádřeno 

o 1 227 Kč a to na 20 219 Kč. Reálná mzda, s přihlédnutím k 2,5 % inflaci, však vzrostla 

pouze o 3,9 %.  

V roce 2007 došlo opět k mírnému navýšení inflace, která toho roku stoupla 

na 2,8 %. Zrychlení meziročního růstu spotřebitelských cen v prvním čtvrtletí 2007 bylo 

především ovlivněno poměrně výrazným zvýšením cen potravin. Příčinou bylo zejména 

zvýšení cen tabákových výrobků, nealkoholických nápojů a olejů. Dalším významným 

faktorem zrychlení růstu cen potravin bylo výrazné meziroční zvýšení cen zemědělských 

produktů rostlinného původu, které se promítlo do cen pekárenských výrobků (o 11,6 %). 

Rychle rostly také ceny zeleniny a brambor, které se vyznačují značnou kolísavostí. [32] 

Růst spotřebitelských cen zrychlil ještě v dalších čtyřech skupinách spotřebitelského 

koše - pošty a telekomunikace, rekreace a kultura, vzdělávání a ostatní zboží a služby. 

Ve stejném směru působilo také znatelné zmírnění cenového poklesu ve skupině odívání 

a obuv. Proinflační působení cenových změn v uvedených skupinách bylo na počátku roku 

ve značné míře kompenzováno zřetelným zpomalením růstu cen ve skupině bydlení. 

Avšak cenový růst ve skupině bydlení se v průběhu roku stal významným faktorem 

meziročního růstu spotřebitelských cen. [32] 



 

  

Pro vývoj domácích cen bylo významné oslabování vnějších nákladových tlaků 

plynoucích z vývoje cen energetických surovin na světových trzích. Ceny ropy 

na světových trzích již na počátku roku 2007 meziročně klesaly, což při trvajícím 

meziročním posílení kurzu koruny vedlo k silnému poklesu cen dovozu nerostných paliv. 

Zároveň však pokračoval rychlý růst cen některých dalších významných energetických 

a surovinových vstupů, zejména elektrické energie a kovů. Tento „protisměrný“ vývoj cen 

vstupů se promítal do nákladů výrobců. V průmyslu ceny výrobců dále vzrostly. 

Pokračující růstový trend cen se přitom dotýkal většiny odvětví, celkově ale stále ještě 

převažovala odvětví s umírněným cenovým růstem. Ceny zemědělských výrobců výrazně 

zrychlily růst. Zrychlil také růst cen ve stavebnictví, pouze růst tržních služeb 

v podnikatelské sféře zpomalil. [32] 

Zároveň v průběhu roku docházelo k pozvolnému zvyšování cen, resp. oslabování 

cenového poklesu, i v dalších sedmi skupinách, a to nejen v oblasti služeb, ale i u zboží 

dlouhodobé spotřeby. Meziroční růst spotřebitelských cen však byl nadále z více než dvou 

třetin tažen cenami v pouhých dvou skupinách, a to cenami potravin a cenami ve skupině 

bydlení. [33] 

Nejvíce přispěly ke zrychlení celkové inflace ke konci roku ceny potravin, významný 

byl však také příspěvek pohonných hmot a regulovaných cen. Tento nárůst byl výsledkem 

úpravy cen zemního plynu pro domácnosti, která byla reakcí na vývoj cen zemního plynu 

na světových trzích. [34] 

Růst průměrné mzdy byl nejvíce ovlivněn vývojem mezd v podnikatelské sféře. 

Trvající vysoký růst mezd v tomto sektoru, jejichž vývoj je primárně ovlivňován 

hospodářskými výsledky a podmínkami konkurenčního prostředí, odrážel především 

pokračující růst výkonů, produktivity a zisku. Byl ovlivněn i situací na trhu práce, 

kde se při rychle klesající nezaměstnanosti projevoval nedostatek kvalifikovaných 

pracovníků v některých profesích. Mzdový růst v podnikatelské sféře již ale ve druhém 

a třetím čtvrtletí nezrychloval, naopak zde bylo patrné pozvolné oslabování tempa růstu. 

Mírné zrychlení dynamiky celkového růstu průměrných mezd ve třetím čtvrtletí 2007 tak 

bylo důsledkem mzdového vývoje v nepodnikatelském sektoru. Hlavní příčinou byl 

nadprůměrný mzdový růst v ústředních státních orgánech. [34]  



 

  

Průměrná nominální mzda činila 21 692 Kč (nárůst o 7,3 %). Reálná mzda i přes 

zvyšující se míru inflace dosáhla hodnoty 4,4 %, což bylo nejvíce za poslední čtyři roky, 

kdy se míra inflace pohybovala na nižších úrovních.  

Rok 2008 byl charakteristický rapidním nárůstem inflace, která dosáhla výše 6,8 %. 

Výrazný meziroční růst spotřebitelských cen v byl výsledkem působení řady faktorů 

vnějšího i domácího původu. Z vnějších vlivů to byl především vysoký růst cen 

energetických surovin a potravin na světových trzích, jejichž dopad do domácích cen byl 

jen částečně kompenzován meziročním posílením kurzu koruny. Zároveň byl cenový vývoj 

v prvním čtvrtletí významně ovlivněn realizací některých reformních opatření na počátku 

roku 2008 v podobě zvýšení snížené sazby DPH z 5 % na 9 %, což znamenalo značný 

dopad do cen potravin, zavedení ekologických daní a poplatků ve zdravotnictví. [35] 

Růst světových cen potravin v průběhu roku oslaboval, a přispíval tak ke snižování 

tlaků na růst domácích cen potravin. Na snížení inflace se ve druhém čtvrtletí nejvíce 

podílely neregulované ceny bez vlivu změn nepřímých daní. Významnější změnou 

provedenou ve druhém čtvrtletí bylo pouze zvýšení cen zemního plynu pro domácnosti 

od 1. dubna o 3 %. V souhrnu byly změny regulovaných cen a změny nepřímých daní 

hlavním zdrojem dosaženého meziročního růstu spotřebitelských cen ve druhém 

čtvrtletí. [36] 

Příspěvek cen potravin (bez vlivu změn daní) k celkovému meziročnímu růstu 

spotřebitelských cen se naopak ve druhém čtvrtletí 2008 dále snižoval. Výrazné zmírnění 

jejich meziročního růstu ve druhém čtvrtletí (až na 3 % v červnu) mělo především úzkou 

souvislost s pokračujícím zpomalováním dynamiky růstu světových cen potravin a výrazně 

posilujícím kurzem koruny. Současně nelze vyloučit i určitý tlumící vliv oslabující 

spotřebitelské poptávky, neboť podle statistik ČSÚ došlo v prvním čtvrtletí po několika 

letech k mírnému poklesu spotřeby statků krátkodobé spotřeby. Zpomalení celkového růstu 

cen sloučené skupiny potravin bylo ale také významně ovlivněno cenami cigaret, neboť 

tyto ceny se po očištění o vliv změn daní ve druhém čtvrtletí významně snížily. [36] 

Ve spotřebním koši se vliv uvedených hlavních proinflačních faktorů vnějšího 

i domácího původu nejvíce projevil v růstu spotřebitelských cen bydlení a potravin (včetně 

vlivu změn daní. Vliv rostoucích cen energií, administrativních opatření a dalších 



 

  

proinflačních faktorů se projevil i v dalších skupinách spotřebního koše, zejména 

v dopravě, zdraví a stravování a ubytování a v ostatních službách. [36] 

Vysoký meziroční růst cen byl ve třetím čtvrtletí 2008 nadále výsledkem souběhu 

více vlivů. Významným faktorem byl stále vysoký růst cen energetických surovin, jejichž 

dopad do domácích cen byl jen částečně kompenzován meziročním posílením kurzu 

koruny. Vliv cen energetických surovin se projevil jak ve skupině regulovaných, 

tak tržních cen, dopad do regulovaných cen byl však výraznější. Na vysoké inflaci se také 

nadále podílela některá reformní opatření realizovaná s platností od 1. ledna 2008. Kromě 

toho trvající předstih růstu mezd před růstem produktivity v některých odvětvích vedl 

ke zvyšování mzdové náročnosti produktu. Naopak růst světových cen potravin dále 

oslaboval a přispíval ke snižování tlaků na růst domácích cen potravin. Významné bylo 

také protiinflační působení dlouhodobě klesajících dovozních cen produktů s vyšším 

stupněm zpracování, které se projevilo v nízkém růstu, resp. poklesu spotřebitelských cen 

některých skupin zboží. Stejným směrem působilo pokračující oslabování poptávky 

snižující možnosti podniků promítat nákladové tlaky do cen, reálný růst spotřebitelské 

poptávky se v první polovině roku 2008 pohyboval na zřetelně nižších hodnotách 

ve srovnání s rokem 2007. [37] 

Za téměř dvěma třetinami růstu spotřebitelských cen ve třetím čtvrtletí 2008 stály 

regulované ceny a nepřímé daně. Nadále vysoký růst regulovaných cen byl především 

důsledkem vývoje v prvních dvou čtvrtletích, kdy byly zvýšeny ceny energií pro 

domácnosti (elektrická energie, zemní plyn aj.), zavedeny poplatky ve zdravotnictví 

a došlo ke zvýšení DPH z 5 % na 9 %. K dalšímu zrychlení tempa růstu regulovaných cen 

ve třetím čtvrtletí přispělo červencové zvýšení cen zemního plynu o 9,7 % a regulovaného 

nájemného o 1,1 %. [37] 

Ve čtvrtém čtvrtletí 2008 se meziroční inflace výrazně snížila. Na tomto výrazném 

snížení inflace se ve čtvrtém čtvrtletí podílely tržní ceny a v jejich rámci zejména ceny 

potravin. Ke snížení inflace významně přispěly také ceny pohonných hmot. Inflaci 

snižující vliv uvedených tržních cen byl jen částečně kompenzován meziročním 

zrychlením růstu regulovaných cen. [38] 

Výrazné snížení inflace ve čtvrtém čtvrtletí 2008 bylo z velké části očekávané, neboť 

z meziročního růstu cen odezněl dopad šoků z konce minulého roku v podobě silného růstu 



 

  

světových cen energetických surovin a potravin. Tento efekt však byl prohlouben obratem 

ve vývoji cen ropy a řady zemědělských a potravinářských komodit na světových trzích, 

který vyústil v jejich meziroční pokles. Vliv klesajících cen ropy se s krátkým zpožděním 

promítal prostřednictvím dovozních cen a cen výrobců v odvětví zpracování ropy 

do tržních cen pohonných hmot a zároveň působil ke snižování nákladových tlaků 

v ostatních odvětvích. Rovněž obrat ve vývoji cen potravin na světových trzích vytvořil 

podmínky ke snížení cen dovážených potravin pro domácí spotřební trh. Současně byl růst 

domácích cen tlumen pokračujícím zpomalováním domácí poptávky a dlouhodobě 

klesajícími dovozními cenami produktů s vyšším stupněm zpracování, které se projevilo 

v nízkém růstu, resp. poklesu spotřebitelských cen některých skupin zboží. [38] 

V roce 2008 dosáhla průměrná hrubá měsíční nominální mzda výše 23 542 Kč, 

(nárůst o 8,5 %). Spotřebitelské ceny se zvýšily za uvedené období o 6,3 %, reálná mzda 

vzrostla o 2,1 %, což je nejméně za posledních 10 let.  

Vývoj inflace, reálné mzdy a průměrné nominální mzdy v letech 2004-2008 uvádím 

v následujících grafech . 



 

  

Graf č.10: Vývoj inflace v letech 2004-2008 (v %) 
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 Zdroj: ČSÚ 
 
Graf č.11: Vývoj průměrné reálné mzdy v letech 2004-2008 (v %) 
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Graf č.12: Vývoj průměrné nominální mzdy v letech 2004-2008 (v Kč) 
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4. Vyhodnocení 

 

V transformační recesi v letech 1990-1993 bylo průměrné tempo růstu 

spotřebitelských cen 24,6 %. V růstové fázi hospodářského cyklu let 1994-1996 dosáhla 

inflace průměrného růstu 9,3 % ročně. K dalšímu zpomalení růstu spotřebitelských cen 

na 7,1 % došlo v období ekonomického poklesu, tj. v letech 1997-1999. Spotřebitelské 

ceny rostly v letech 2000 až 2003 v průměru již jen o 2,6 % ročně, přičemž mimořádně 

nízký růst inflace o 0,1 % byl docílen v roce 2003. Mezi léty 2004 až 2007 se inflace 

udržovala na úrovni 2,5 %. V roce 2008 došlo opět k nárůstu inflace a to až na hodnotu 

6,3 %. Inflace na počátku roku 2009 se pohybovala okolo 2,1 % a předpokládá se, 

že v tomto roce nepřesáhne hodnotu 3 %. [39] 

 

Graf č.13 : Vývoj inflace v letech 1989-2008 (v %) 

6,3

2,8
2,51,92,8

0,1
1,8

4,73,9

2,1

10,7

8,58,89,110,0

20,8

1,4

9,7
11,1

56,6

0

10

20

30

40

50

60

19
89

19
90

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

%

 
 Zdroj: ČSÚ 

 

Nejvyšší meziroční nárůsty průměrné mzdy byly zaznamenány do roku 1996, 

a to jak nominálně, tak reálně, tj. poměřeno inflací. Kupní síla mzdy rostla mezi léty 1992 - 

1996 meziročně více než o 7 % a vyrovnával se tak předchozí propad reálných mezd 



 

  

z období před rokem 1993. V letech 1997-1998 došlo k hospodářské krizi vedoucí 

až k propadu reálných mezd. V dalších letech se situace stabilizovala a od r. 2000 

se meziroční nárůsty nominální mzdy pohybují v koridoru mezi 5-9 % procenty, což - 

podle míry inflace - reálně znamená nárůst nad 2 %. Nejvyšší nárůst reálné mzdy byl 

v roce 2003 (6,5 %) díky minimálnímu růst cen. Třebaže v letech 2006 a 2007 začaly 

průměrné mzdy růst nominálně rychleji, reálný růst nebyl tak výrazný v důsledku vyšší 

inflace. Zpočátku (v letech 2001 až 2003) se průměrné mzdy v podnikatelské sféře 

zvyšovaly pomaleji než v nepodnikatelské sféře, avšak v letech 2006 a 2007 tam byl růst 

výrazně rychlejší a tento trend se ještě prohloubil na počátku roku 2008. [7] 

 

Graf č.14: Vývoj průměrných nominálních a reálných mezd v letech 1990-2008 (v %) 
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5. Závěr 

V bakalářské práci jsem se zabývala popisem vývoje inflace od roku 1989 do roku 

2008, dále jsem sledovala do jaké míry měla inflace vliv na růst reálných mezd. V úvodní 

části jsem charakterizovala základní pojmy jako je mzda; inflace a jak se měří, příčiny 

inflace a možnosti ovlivnění inflace prostřednictvím České národní banky. Dále následují 

části, rozvržené vždy po pěti letech, obsahující vývoj inflace a mezd v jednotlivých letech. 

A dále jsou zde uvedeny nejmarkantnější vlivy, které na růst, příp. pokles inflace a mezd 

působily. Závěrečná část je věnována stručnému vyhodnocení vývoje inflace a mezd 

během celého sledovaného období včetně možného budoucího vývoje. 

Inflace bude do budoucna stále velmi diskutovaným a sledovaným jevem, 

kdy největší moc ji ovlivnit bude mít stále ČNB, avšak zvrat by mohl nastat po přijetí eura 

v České republice. Z důvodu zániku české koruny, by zanikla i pravomoc ČNB vykonávat 

měnovou politiku, a ta by ztratila možnost zavádění účinných kroků vedoucích ke snížení 

inflace. Nově by tuto pravomoc převzala Evropská centrální banka, která však udržuje 

inflaci v rámci Evropské unie na nízké úrovni. Zda-li tomu tak bude i do budoucna ukáže 

čas. 

Co se týče mezd, bude hlavně záležet na vývoji současné hospodářské krize, 

která růst mezd značně přibrzdí, ne-li dočasně v určitých odvětvích zastaví.  Tento útlum 

však může pozitivně prospět inflaci, kdy občané v důsledku nízkého růstu mezd budou 

vynakládat méně finančních prostředků na nákup zboží a služeb. Naopak tato situace příliš 

neprospěje podnikům, které i přes snižující se poptávku a odbyt produkce, budou muset 

byť jen mírně zvyšující se mzdy hradit a může tak docházet k masivnějšímu propouštění 

zaměstnanců.  

V praxi nelze docílit nulové inflace a zároveň vysokého růstu mezd. Hlavním cílem 

tedy je udržovat stabilní rovnováhu mezi těmito ukazateli. 
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