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  Inflace v červenci: překvapivě rychlý růst 

 
Spotřebitelské ceny vzrostly v červenci meziměsíčně o 0,2 %. To bylo mírně více, než jsme čekali my i trh 
(0,1 % m/m). Meziroční míra inflace se zvedla z cyklického dna 0,0 % na 0,5 %. My jsme čekali 0,4 % r/r 
a trh 0,3 % r/r. 
 
V červenci rostly zejména ceny dovolených, což lze připsat na vrub jednak slabé koruně a jednak sezónnímu 
vývoji, které se zvýšily o 12,6 %. Dále rostly ceny zemního plynu o 2,7 %. Mírně rostly i ceny nájemného. 
 
Rozklad meziměsíčního růstu vypadá takto: 
 
0,2 % = -0,1 (potraviny) +0,1 (alkohol a tabák) -0,1 (odívání a obuv) +0,1 (bydlení) +0,2 (rekreace a 
kultura) 
 
Na meziročním růstu cen se nejvíce podílel růst cen tabáku a alkoholu, což bylo způsobeno zejména 
zvýšením spotřební daně na tabák. Ceny potravin přešly z červnového poklesu o 1,1 % v růst o 0,8 % 
v červenci. 
 
Rozklad meziročního růstu cen vypadá takto: 
 
0,5 % = 0,1 (potraviny) -0,2 (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) 
 
Červencový cenový vývoj lze označit za pozitivní. Devizové intervence, ať už přímo prostřednictvím vyšších 
cen dovolených či nepřímo prostřednictvím vyšší ekonomické aktivity, zvedají inflaci z cyklického dna a mírně 
se snižuje riziko, že by ČNB držela intervenční režim déle, než do konce roku 2015. 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 %. Nadále odhadujeme, že ČNB opustí režim kontroly kurzu nad EUR/CZK 27,0 na konci 
roku 2015, ačkoliv Bankovní rada komunikuje ukončení devizových intervencí až v roce 2016. Dnešní 
výsledek mírně snižuje riziko, že by ČNB ponechala režim kontroly kurzu déle, než čekáme. 
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