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  Inflace –nárůst cen rekreací 

 
Spotřebitelské ceny vzrostly v únoru o 0,2 %, což bylo přesně v souladu s naším očekáváním. Meziročně 
byly spotřebitelské ceny vyšší rovněž o 0,2 %, což bylo v souladu s očekáváním trhu a o desetinu 
procentního bodu pod naším odhadem. Meziroční míra inflace stagnovala na 0,2 %. 
 
Na meziměsíčním růstu se podepsalo zejména zdražení rekreací (příspěvek 0,2 p. b.), což může být do 
určité míry důsledek devizové intervence. Dále mírně vzrostly ceny bytového vybavení. Klesaly ceny odívání 
a obuvi. Meziročně se na růstu cenové hladiny podílel zejména růst cen potravin. Na pokles cenové hladiny 
naopak působily ceny energií. 
 
Rozklad meziměsíčního růstu cen vypadá následovně: 
 
0,2 % = +0,2 (rekreace a kultura) -0,1 (odívání a obuv) + 0,1 (bytové vybavení) 
 
Rozklad meziročního růstu cen vypadá takto: 
 
0,2 % = 0,7 (potraviny) - 0,7 (bydlení a energie) + 0,4 (alkoholické nápoje a tabák) + 0,1 (stravování a 
ubytování) -0,3 (pošta a telekomunikace) -0,1 (bytové zařízení) + 0,1 (odívání a obuv) -0,1 (zdraví) + 0,1 
(rekreace a kultura) 
 
Koruna na výsledek únorové inflace nereagovala vzhledem k tomu, že byl blízko tržního očekávání. 
 
Počítáme s tím, že míra inflace v průběhu roku poroste a ve čtvrtém čtvrtletí se bude nacházet mírně nad 
dvouprocentním cílem ČNB. Tou dobou by ČNB mohla přemýšlet o opuštění režimu kontroly kurzu koruny. 
Měsíční data za únor a leden ukazují, že by za celý rok 2014 mohla průměrná míra inflace dosáhnout 1,2 
%. 
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