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  Inflace v září: meziměsíční pokles kvůli dovoleným 

 
Spotřebitelské ceny v ČR se v září meziměsíčně snížily o 0,2 %. Meziroční míra inflace se mírně zvýšila na 
0,7 %z 0,6 %. To bylo v zásadě v souladu s očekáváním trhu. My jsme doufali, že by se meziroční míra 
inflace mohla zvednout na 1,0 %. Inflace tak nadále zůstává i pod tolerančním pásmem pro inflační cíl. 
 
Za tímto vývojem stál zejména sezónní pokles cen rekreací v důsledku končící sezóny. Mírně naopak vzrostly 
ceny oděvů. S takovýmto vývojem jsme počítali, ale pokles cen rekreací byl větší, než naše očekávání. 
 
Rozklad meziměsíčního růstu vypadá takto: 
 
-0,2 % = -0,3 (rekreace) + 0,1 (odívání a obuv) 
 
Na meziročním růstu cen nejvíce podílel růst ceny potravin. Rozklad meziročního růstu cen vypadá takto: 
 
0,7 % = 0,4 (potraviny) -0,2 (bydlení a energie) + 0,2 (alkoholické nápoje a tabák) + 0,1 (stravování a 
ubytování) -0,1 (pošta a telekomunikace) + 0,1 (odívání a obuv) +0,2(ostatní) 
 
Co se týče vlivu sankcí mezi EU a Ruskem, tak ten je neprokazatelný. Ceny některých potravin se v září mírně 
snížily - jogurtů o 7,0 %, jablek o 8,7 %, brambor o 3,7 % atd. Ale nejedná se o významné cenové pohyby. 
Příspěvek cen potravin k meziměsíčnímu poklesu cen byl nulový. Mírný pokles cen potravin může být jen 
sezónnost. 
 
Celkově se inflace zvedá nahoru jen mírně (na konci roku by se měla nacházet na 1,1 % r/r a v průměru by 
za tento rok měla dosáhnout 0,5 %), což podporuje naše očekávání, že ČNB opustí intervenční režim až na 
začátku roku 2016. Příští rok v průměru čekáme míru inflace 1,9 %. 
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