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  Inflace – nárůst kvůli potravinám 
 
Spotřebitelské ceny vzrostly v prosinci oproti listopadu o 0,4 %. Meziročně byly spotřebitelské 
ceny vyšší o 1,4 %. To je mírně vyšší výsledek, než se kterým jsme počítali my i trh (+0,4 % m/m a +1,4 % 
r/r). 
 
Struktura růstu byla shodná s tím, co jsme čekali, když vzrostly zejména ceny potravin (příspěvek 0,3 
procentního bodu na meziměsíčním růstu) a v menší míře i ceny pohonných hmot (příspěvek 0,1 p. b.). 
Zejména se zvýšily ceny zeleniny a ovoce, což může být sezónní faktor, ale také k tomu mohla přispět i 
intervence ČNB. 
 
Rozklad meziročního růstu vypadá následovně: 
 
1,4 % = 0,7 (potraviny) +0,3 (bydlení a energie) + 0,3 (alkoholické nápoje a tabák) + 0,1 (stravování a 
ubytování) -0,3 (pošta a telekomunikace) -0,1 (bytové zařízení) +0,1 (rekreace a kultura) + 0,1 (odívání a 
obuv) + 01 (doprava) + 0,1 (ostatní). 
 
Jak je vidět, inflaci táhnou nahoru zejména ceny potravin a bydlení. Efekt devizových intervencí se zatím, zdá 
se, do inflace příliš nepromítl, i když je možné, že za zdražením potravin stojí i částečně intervence. V cenách 
průmyslových výrobců je již ale vidět zdražení vstupů kvůli intervenci zřetelně. Klíčová bude inflace za leden, 
kdy se ukáže, jak se do inflace promítlo očekávané snížení cen energií. Lednová inflace do velké míry určí 
vývoj inflace pro příští rok a potažmo i vývoj monetární politiky. Počítáme, že ČNB nechá posílit korunu přes 
úroveň EUR/CZK 27 až ve 4. čtvrtletí tohoto roku. 
 
Průměrná míra inflace v roce 2013 činila 1,4 %. Pro tento rok počítáme s mírným poklesem na 1,3 %. Bez 
devizové intervence by byla inflace letos ještě nižší. 
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