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CENOVÁ HLADINA 

Cenová hladina je dána úrovní cen všech 

výrobků a služeb, které se v určité 

ekonomice v daném okamžiku nakupují 

a prodávají. Příkladem je neustálé 

zdražování, které se projevuje rostoucí 

cenou potravin, bydlení a dalšího zboží a 

služeb. Jedná se o růst cenové hladiny. 
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SPOTŘEBITELSKÝ KOŠ 
Pro zjištění změn cenové hladiny v čase slouží 

spotřebitelský koš. Ten představuje 

reprezentativní skupinu zboží a služeb, které 

nejčastěji kupuje běžný spotřebitel.  

Spotřebitelský koš obsahuje soubor zhruba 700 

výrobků a služeb rozdělených do 12 kategorií, 

které spotřebovává průměrná česká domácnost: 

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

Váha, která je jednotlivých statkům přisouzena 

odpovídá jejich podílu na celkové spotřebě 

domácnosti. 
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INFLACE 
Růst cenové hladiny a tedy snižování kupní síly 

peněz se nazývá cenová inflace.  

Vzniká tehdy, je-li tok peněz do ekonomiky silnější 

než objem zboží a služeb. Příčinou je tedy 

tisknutí (emise) dalších a dalších bankovek a 

stále rostoucí množství peněz v oběhu.  

Jinými slovy, zdražování zboží nevyřeší 

tisknutí nových peněz, to je naopak příčinou 

zdražování.  

Naopak pokles cenové hladiny (zlevnění zboží a 

služeb) způsobuje konkurence a růst 

produktivity. 
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INFLACE 
Inflace postihuje především občany s 

úsporami a s pevnými příjmy. Pokud výše 

příjmů nevzroste v souladu s inflací, 

dochází k poklesu jejich reálné hodnoty a 

v tomto případě i kupní síly obyvatel. 

 

  

 

Za 100,-- Kč si totiž po inflaci koupíme 

méně zboží a služeb než před inflací. 
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INFLACE 

Inflace také znehodnocuje vklady a půjčky. Je-li totiž 

míra inflace vyšší než úroková sazba, hodnota vkladu 

poklesne.  

U úvěrů je tomu přesně naopak. Inflace může potěšit 

dlužníka, který tak reálně vrátí nižší hodnotu peněz. 

Banky tedy v reakci na růst inflace zvyšují úrokové sazby 

u poskytovaných půjček.  

Reakcí podniků na zvýšení inflace je zase zdražení 

nabízených produktů a služeb.  

Obyvatelé na inflaci reagují vyvíjením úsilí o zvýšení 

vlastní mzdy atd. 
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INFLACE 

Inflace se objevuje 

zpravidla v zemích, 

kde probíhá překotný 

ekonomický růst. 

Naopak při 

hospodářské krizi 

klesá a může se tak 

dostat i do záporných 

čísel.  
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HYPERINFLACE 
Extrémním případem růstu 

cen, větším než 1000% 

ročně, je HYPERINFLACE. 

Pro ekonomiku to znamená 

zhroucení obchodních 

vazeb i rozpad peněžního 

systému. Peníze jsou 

natolik znehodnocené, že 

přestávají plnit svoji 

funkci uchovatele 

hodnoty a ze směnných 

procesů jsou vytlačovány 

směnou zboží (barterovým 

obchodem). 
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HYPERINFLACE 

Nejznámějším příkladem hyperinflace je situace v 

Německu pro první světové válce. Obnovu zničené 

země a placení válečných reparací řešila vláda 

jednoduše tisknutím nových peněz. To ovšem naopak 

způsobilo obrovský růst cen, denně až o pětinu. Peníze 

dramaticky ztrácely svoji hodnotu, lidé přicházeli o své 

úspory. To také přispělo k radikalizaci obyvatelstva a 

pozdějšímu nástupu nacionálních socialistů v čele s 

Adolfem Hitlerem k moci.  

Hyperinflace nicméně není jen historickou vzpomínkou z 

učebnic. V nedávné době jsme ji mohli pozorovat v 

Zimbabwe. Zde se v roce 2008 pohybovala až v řádech 

stovek tisíc milionů procent.  
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VÝVOJ INFLACE V ČR 
Rok Měsíc 

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

2000 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,9 3,1 3,3 3,6 3,8 3,9 

2001 4,0 4,0 4,0 4,1 4,2 4,3 4,5 4,6 4,7 4,7 4,7 4,7 

2002 4,6 4,6 4,6 4,5 4,3 3,9 3,5 3,1 2,7 2,4 2,1 1,8 

2003 1,5 1,1 0,8 0,5 0,3 0,2 0,2 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 

2004 0,3 0,5 0,8 1,0 1,2 1,4 1,7 2,0 2,2 2,5 2,7 2,8 

2005 2,8 2,7 2,6 2,6 2,5 2,4 2,2 2,1 2,0 2,0 1,9 1,9 

2006 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,7 2,6 2,5 

2007 2,4 2,3 2,2 2,2 2,1 2,1 2,1 2,0 2,0 2,2 2,5 2,8 

2008 3,4 3,9 4,3 4,7 5,0 5,4 5,8 6,1 6,4 6,6 6,5 6,3 

2009 5,9 5,4 5,0 4,6 4,1 3,7 3,1 2,6 2,1 1,6 1,3 1,0 

2010 0,9 0,8 0,7 0,6 0,6 0,6 0,8 0,9 1,1 1,2 1,4 1,5 

2011 1,6 1,7 1,7 1,8 1,8 1,9 1,9 1,9 1,8 1,9 1,9 1,9 

2012 2,1 2,2 2,4 2,6 2,7 2,8 2,9 3,1 3,2 3,3 3,3 
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Zdroj: http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/mira_inflace 
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