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 INFLACE V ŘÍJNU ZRYCHLUJE NA 0,8 % 
 
Spotřebitelské ceny v ČR v říjnu oproti září vzrostly o 0,3 %. Meziroční míra inflace zrychlila na 0,8 
% z předchozího tempa 0,5 %. Tato tempa růstu inflace předčila valnou většinu odhadů analytiků, včetně také odhadu 
ČNB, která očekávala meziroční míru spotřebitelské inflace na 0,6 %.  
 
K meziměsíčnímu zvyšování cen přispělo sezónní zdražování oděvů (4,2 %) a obuvi (5,2 %). Vyšší byly také ceny 
pohonných hmot (1,3 %) a alkoholických nápojů. Naopak potraviny, zejména pak zelenina, byly levnější. Snížily se 
ceny také nealkoholických nápojů. 
 
Za zrychlením meziročního tempa růstu spotřebitelských cen stál zejména mírnější pokles cen v dopravě, který v 
předchozích měsících držel inflaci velmi blízko u nuly. V dalších měsících bude meziroční srovnávání cen v dopravě hrát 
důležitou roli. Prudký propad cen pohonných hmot na konci loňského roku totiž stáhl srovnávací základnu pro výpočet 
meziroční míry inflace prudce dolů. Právě tato klesající základna z loňského roku v kombinaci s expanzí české 
ekonomiky by měla inflaci pomáhat se do konce roku dostat přes 1 %. Vzhledem k vyšší než očekáváné říjnové inflaci 
se dosažení 1 % inflace v nejbližších dvou měsících jeví jako velmi pravděpodobné. Vyšší než očekáváný růst inflace 
zároveň může přiživit domněnky na rychlejší dosažení inflačního cíle ČNB, což následně může vyvolat dodatečně tlaky 
na českou korunu. Kartami by ale mohl ještě zamíchat vývoj na trhu s ropou.  
 
V příštím roce by se inflace v ČR měla pohybovat velmi blízko 2 % inflačního cíle ČNB. Důležité slovo v načasování 
ukončení kurzového závazku ČNB bude mít mimo inflačního vývoje doma a v Evropě také ECB. Pokud ECB v prosinci 
oznámí prodloužení programu kvantitativního uvolňování, s čímž počítáme, tak ČNB bude muset zapracovat tyto 
změny do své prognózy. Není tedy vyloučené, že by ČNB pak mohla přehodnotit svůj současný postoj k načasování 
„exitu“, který bankovní rada vidí v polovině roku 2017. ČNB si pravděpodobně nedovolí pustit korunu dříve, než ECB 
začne alespoň s postupným omezováním měsíčních nákupů aktiv. Proto nadále očekáváme, že ČNB uvolní kurz koruny 
v listopadu 2017. 
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