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  Inflace v červnu: nové cyklické dno dosaženo 

 
Spotřebitelská inflace se v červnu propadla na nové cyklické dno 0,0 % meziročně. V květnu ceny ještě 
meziročně rostly o 0,4 %. Všeobecně se čekal pokles meziroční míry inflace jen na 0,1 %. Meziměsíčně ceny 
rovněž stagnovaly, přičemž se čekalo +0,1 % m/m. 
 
Meziměsíčně klesaly zejména ceny potravin (příspěvek -0,2 procentního bodu). Snížily se především ceny 
brambor, které zlevnily o 10 %, což je sezónní záležitost. Klesaly ceny i dalších potravin. Meziměsíčně rostly 
naopak ceny rekreací (příspěvek +0,1 procentního bodu), ale úroveň odpovídá loňskému roku (0,0 % r/r). 
Rostly i ceny v oddílu ostatní (+0,1 p. b.). 
 
Rozklad meziročního růstu cen vypadá takto: 
 
0,0 % = -0,2 (potraviny) -0,4 (bydlení a energie) + 0,3 (alkoholické nápoje a tabák) + 0,1 (stravování a 
ubytování) -0,1 (pošta a telekomunikace) + 0,1 (odívání a obuv) +0,1 (doprava) +0,1(ostatní) 
 
Jediné pozitivum výsledku červnové inflace bych viděl v tom, že se nepropadla do záporných hodnot. Jinak 
se bohužel ukazuje, že inflační tlaky v české ekonomice prostě chybějí. Počínaje červencem by se měla začít 
inflace pomalu zvedat přinejmenším kvůli efektu nízké srovnávací základny. Své by mohly sehrát i vyšší ceny 
rekreací v důsledku oslabené koruny, které se zatím příliš nezvýšily. Postupně by se také měla přidat 
poptávková inflace v důsledku oživující ekonomiky. Ke konci roku odhadujeme, že se inflace vyšplhá na 1,7 
% r/r. Průměrná míra inflace by za letošní rok měla činit 0,8 %, příští rok pak 2,2 %. Červnový výsledek 
znamená vyšší pravděpodobnost, že ČNB opustí režim kontroly kurzu nad EUR/CZK 27,0 až na konci 
příštího roku, jak odhadujeme. 
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