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  Inflace mírně deceleruje 
 
Spotřebitelské ceny vzrostly v říjnu o 0,2 % meziměsíčně. To bylo v souladu s naším odhadem, 
trh čekal růst jen o 0,1 % m/m. Meziroční míra inflace decelerovala o 0,1 procentního bodu na +0,9 % r/r, 
což bylo rovněž v souladu s naším odhadem. V říjnu vzrostly zejména ceny alkoholu a tabáku a sezóně také 
ceny odívání a obuvi (v obou případech příspěvek 0,1 p. b.). 
 
Rozklad meziročního růstu pak vypadá následovně: 
 
0,9 % = 0,5 (potraviny) +0,4 (bydlení a energie) + 0,3 (alkoholické nápoje a tabák) -0,1 (doprava) + 0,1 
(stravování a ubytování) -0,4 (pošta a telekomunikace) -0,1 (bytové zařízení) +0,1 (rekreace a kultura) +0,1 
(ostatní). 
 
Jak je vidět, inflaci táhnou nahoru zejména ceny potravin a bydlení. Jádrová inflace (inflace po očištění o 
potraviny, pohonné hmoty, alkohol a tabák – vyjadřuje setrvačnost inflace) je nulová, ne-li dokonce 
záporná. Poptávkové inflační tlaky neexistují. Z tohoto pohledu by se mohlo zdát další uvolnění měnové 
politiky prostřednictvím devizových intervencí jako správné, ale to krátkodobě nezvýší jádrovou inflaci, ale 
zvýší to dovozní ceny. Pokud se projeví zvýšení jádrové inflace díky zvýšení ekonomické aktivity přes 
exportní kanál, tak až v delším horizontu. 
 
Údaje o inflaci budou vzhledem k devizovým i intervencím ČNB bedlivě sledované. V říjnu samozřejmě ještě 
nemohlo dojít k promítnutí slabšího kurzu do spotřebitelských cen. Nárůst dovozových cen bychom měli vidět 
poprvé někdy na začátku příštího roku. Za celý rok 2013 čekáme průměrnou míru inflace okolo 1,4 %. 
Predikci inflace za příští rok právě podrobujeme revizi a snažíme se kvantifikovat, jak se devizové intervence 
promítnou do inflace a ekonomické aktivity. Nicméně je pravděpodobné, že se na začátku příštího roku 
bude meziroční míra inflace pohybovat blízko nuly. 
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