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Rozdílné dopady inflace  
na jednotlivé Čechy

Tvoje inflace není moje inflace

Inflace, tedy růst cenové hladiny, je veličina s  nezpo-
chybnitelným makroekonomickým významem. Před-

stavuje cíl měnové politiky většiny západních centrálních 

bank, které jí uzpůsobují nastavení úrokových sazeb. 

Slouží jako vstup do výpočtu sociálních dávek – mimo 

jiné důchodů – kterými stát zajišťuje žádoucí životní úro-

veň milionů obyvatel. Používá se jako vodítko za účelem 

cenotvorby podniků či mzdových vyjednávání zaměst-

nanců. Ne nadarmo tak definice a  měření inflace patří 

mezi nejdůležitější kompetence vrcholně specializova-

ných institucí – v tuzemsku Českého statistického úřadu 

– které se této činnosti věnují s maximální odbornou péčí.

Pro posouzení životních podmínek jednotlivců ovšem 
informace o všeobecné míře inflace logicky neposta-
čují. Údaj o celostátní inflaci pracuje s hypotetickým mo-

delovým průměrným spotřebitelem, který má zároveň 

reprezentovat celou českou populaci. Tento průměrný 

spotřebitel tak nakupuje naprosto vše, ovšem ničeho 

příliš mnoho. Zatímco skutečný Čech může například 

patřit mezi abstinenty či notorické alkoholiky, prů-

měrný statistický spotřebitel se bude nacházet někde  

mezi těmito extrémy. Pokud následně alkohol skokově 

zdraží, nechá to abstinenta naprosto v klidu, zatímco al-

koholik zapláče. Ani jeden z nich přitom patrně nebude 

souhlasit s  údajem o  inflaci, který jim oběma přisoudí 

stejný růst cenových tlaků v oddíle alkoholických nápojů. 

Jen relativně malá část Čechů – ti poblíž statistického 
průměru – bude zdražením alkoholu postižena právě 
tak, jak hlásí Český statistický úřad.

Pokud bychom uvažovali o spotřebiteli pobírajícím me-

diánovou českou mzdu, budou se jeho měsíční výdaje 

pravděpodobně pohybovat poblíž 25 tisíc Kč. Při výpočtu 

obecné míry inflace je modelovému spotřebiteli napří-

klad pro útratu za zemní plyn přisuzována váha přibližně 

1,9 %, což by odpovídalo měsíční platbě za plyn na úrovni 

474 Kč. Tento údaj patrně vyplývá hlavně ze skuteč-
nosti, že podstatná část Čechů plyn neodebírá vůbec, 
čímž snižují průměr, zatímco skuteční odběratelé pla-
tí obvykle násobně více. Podobně lze předpokládat, že 

modelový výdaj za benzín (cca 518 Kč měsíčně) by vět-

šině skutečných motoristů těžko vystačil. Jelikož právě 

energetické suroviny v poslední době zdražují přímo ra-

ketově, jejich skuteční spotřebitelé mohou čelit výrazně 

vyšší inflaci, než je ta celorepubliková. Najdou se ovšem 

i opačné případy – nájem, který modelovému spotřebi-

teli odebírá z výplaty jen zhruba 840 Kč, tvoří u skuteč-

ných nájemníků pravděpodobně násobně vyšší položku. 

Jelikož právě nájmy v  uplynulém roce dramaticky ne-

zdražovaly, budou konkrétním Čechům míru inflace na-

opak znatelně snižovat.

Že se individuální míry inflace mezi konkrétními lidmi 

výrazně liší, platí obzvláště v  tak dynamickém inflačním 

období, jakým je rok 2022. Zdražování sice aktuálně po-
zorujeme prakticky napříč kategoriemi, ovšem rozdíly 
mezi nimi nabývají nebývalých rozměrů. Ačkoliv bude 

patrně drtivá většina Čechů souhlasit, že by se bez růs-

tu cen raději obešla, pro některé představuje pouhou 

nepříjemnost, zatímco pro jiné naprosto likvidační úder. 

I  v  české politice začíná rezonovat téma rozdílného do-

padu rostoucí inflace na konkrétní skupiny obyvatel.  

Je samozřejmé, že fungující stát v  21. století má snahu 

vlastním občanům v momentě dramatického růstu život-

ních nákladů vypomoci. Zároveň se ovšem potýká s dile-

matem, kdy jakákoliv plošná finanční asistence zaručeně 
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• Míra inflace je užitečná makroekonomicky,  

ovšem nikoliv individuálně.

• Skutečné výdaje „reálných“ Čechů – a tedy i jejich  

míra inflace – se mohou od průměru  

dramaticky lišit.

• Na základě dat z průzkumu ilustrujeme  

rozdílné dopady inflace na jednotlivce.

• Skutečná individuální inflace se podle nás  

pohybuje zhruba mezi 10 a 30 %.

• Hlavní rozdíly neplynou z výše příjmů,  

ale spíše ze životního stylu.



povede k dalšímu růstu inflace a může tak problém dále 

zhoršit. Klíčovou se tak stává schopnost identifikace 
dopadů inflace na co nejbližší úroveň detailu.

Bližší úroveň detailu

Naší ambicí v této analýze bylo blíže nahlédnout na roz-

dílný efekt, který aktuální růst cen má na různé skupiny 

obyvatel. V první úrovni detailu jsme si nechali zpracovat 

průzkum spotřebního chování podle několika klíčových 

demografických charakteristik. Průzkum zpracovala 

agentura NielsenIQ na vzorku 1000 respondentů. Kromě 

jejich výdajů na jednotlivé kategorie spotřebního zboží 

jsme v  dotazníku zahrnuli otázky, které umožnily jejich 

zařazení do konkrétních stylizovaných kategorií. Kromě 

standardních demografických charakteristik, mezi které 

patří například věk, rodinný stav či dosažený stupeň vzdě-

lání, se naši respondenti měli možnost přihlásit i do kate-

gorií jako je samoživitel/ka, student/ka vysoké školy, rodina 

s  dětmi či důchodce/důchodkyně. Celkem jsme tak byli 

schopni rozdělit množinu respondentů do devíti skupin, 

které jsme následně rozlišili podle toho, zda bydlí ve vlast-

ním obydlí, či v nájmu. Jejich reportované spotřební výda-

je jsme následně použili k výpočtu specifické míry inflace 

pro každou skupinu. Graf 1 ilustruje výsledné míry inflace 

pro vybrané skupiny ve srovnání s průměrnou inflací re-

portovanou statistickým úřadem. Do grafu jsme z celko-

vých osmnácti skupin zařadili ty nejvíce vzdálené od prů-

měru oběma směry a také ty, které jsou průměru nejblíže.

Z dat sesbíraných průzkumem vyplývá, že oficiální celore-

publiková inflace (14,16 %) nejlépe odpovídá spotřebnímu 

chování samoživitelů, u  nichž dosahuje 14,04 % a  rodin 

s jedním dítětem (14,21 %), které bydlí ve vlastním. Nejnižší 

míra inflace vychází na takzvané „opuštěné hnízdo“, tedy 

domácnost tvořenou rodiči, jejichž děti se již v průběhu ži-

vota odstěhovaly. I tento závěr platí pro ty domácnosti, kte-

ré bydlí ve vlastním. Naopak nejvyšší inflaci reportují mladé 

manželské páry bez dětí, které bydlí v nájmu (15,19 %).

I na této úrovni detailu je zřejmé, že je jeho vypovídací 

hodnota omezena průměrováním výsledků napříč re-

spondenty. Samotní dotazovaní jednotlivci sice vykazují 

poměrně výrazné rozdíly, ovšem vzhledem k  omezené 

specifičnosti otázek kladených v  průzkumu není zřej-

mé, jaké konkrétní rozdíly v  nákupním chování je způ-

sobují. V  dalším kroku jsme se tak pokusili na základě 

dat z  průzkumu namodelovat hypotetické příklady 
konkrétních osob, jejichž nákupní chování v hrubých 

obrysech reprezentuje typizované skupiny. Odlišují se  

ovšem v konkrétních útratách v rámci možných alternativ.  

Následně jsme se pokusili vyčíslit, jak dalece se může je-

jich individuální inflace odlišovat. 

Z našich výpočtů vyplývá, že se i v realistických scéná-

řích může individuální inflace jednotlivých Čechů po-

hybovat od hodnot bezpečně pod 10 %, až po drtivých 

zhruba 30 %. Rozdíly mezi inflačními smolaři a šťast-
livci jsou pak aktuálně suverénně nejvyšší v nedávné 
historii. Nelze přitom paušálně tvrdit, že by inflace 
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nejtvrději postihovala vyšší či nižší příjmové katego-
rie. Mnohem více záleží na konkrétních situacích jed-

notlivců a jejich životním stylu.

Závěr

Ačkoliv je definice a měření obecné míry celorepubliko-

vé míry inflace stěžejní z makroekonomického pohledu, 

pro posouzení změny životních nákladů jednotlivců 
má jen velmi omezenou vypovídací hodnotu. Modelo-

vý spotřebitel, pro kterého platí pravidelně reportovaná 

míra inflace, odpovídá skutečnému nákupnímu chová-

ní jen velmi malé skupiny domácností. Reální Češi se 

v jednotlivých výdajích od toho „průměrného Čecha“ liší 

mnohdy násobně. Diametrálně odlišná je i jejich kon-

krétní míra inflace, což platí obzvláště v obdobích dyna-

mického zdražování, jako je to aktuální.

Pro bližší pochopení rozdílného dopadu inflace na kon-

krétní osoby jsme na základě průzkumu zpracované-

ho agenturou NielsenIQ analyzovali nejprve specifické 

skupiny obyvatel – jako např. samoživitele, studenty 

či podnikatele – a  následně se pokusili namodelovat 
i konkrétní jednotlivce, kteří vykazují realistické, ovšem 

významně heterogenní nákupní chování.

Podle našich výpočtů se skutečná míra inflace jednotli-

vých Čechů aktuálně pohybuje mezi méně než 10 % až 
po téměř 30 procent % meziročně. Jedná se o nejvý-

razněji diferencovanou míru individuálních inflací v ne-

dávné historii.

Rozhodujícím faktorem pro výši individuální inflace se 

přitom nezdá být příslušnost k  vyšší či nižší příjmo-
vé skupině. Naopak, „inflační šťastlivce“, kterým životní 

náklady rostly podprůměrným tempem, můžeme na-

lézt mezi nejchudšími i  nejbohatšími vrstvami obyva-

tel. Mnohem více záleží na konkrétním životním stylu  
každého jednotlivce. To ilustrujeme v navazujících přípa-

dových studiích, které se zaměřují na rozdíly v míře infla-

ce v rámci vybraných socioekonomických skupin.
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