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  Inflace v srpnu: meziměsíční pokles kvůli potravinám 

 
Spotřebitelské ceny v srpnu poklesly podle našeho očekávání o 0,1 % v porovnání s červencem. Meziroční 
míra inflace mírně vzrostla na 0,6 %. Čekali jsme její stagnaci na 0,5 %. 
 
Za poklesem cenové hladiny v srpnu stál zejména pokles cen potravin, zejména zeleniny (pokles o 28,0 %) 
a brambor (pokles o 25,6 %). Pokles cen potravin vypadá spíše jen jako sezónní snížení, jelikož meziročně 
jsou ceny potravin mírně nahoře, dokonce se příspěvek potravin k meziroční míře inflace v srpnu zvýšil na 
0,2 procentního bodu z 0,1 p. b. v červenci. Mírně se snížily i ceny alkoholu. Naopak zvýšily se ceny 
dovolených (o 3,11 % m/m) a to meziměsíčně i meziročně, takže to vypadá jako vliv slabé koruny a ne jen 
sezonní zvýšení. 
 
Rozklad meziměsíčního růstu vypadá takto: 
 
-0,1 % = -0,1 (potraviny) - 0,1 (alkohol a tabák) -0,1 (odívání a obuv) 
 
Na meziročním růstu cen se i přes meziměsíční pokles nejvíce podílely ceny potravin (nárůst meziročního 
růstu na 1,3 % z 0,8 % v červenci). 
 
Rozklad meziročního růstu cen vypadá takto: 
 
0,6 % = 0,2 (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) +0,1 (doprava) + 0,1 (rekreace a kultura) 
+0,1(ostatní) 
 
Za pozitivní bych označil mírný nárůst meziroční míry inflace, ale i tak se nyní inflace nachází zhruba 20 
bazických bodů pod naší dlouhodobou prognózou. V příštích měsících se navíc mohou projevit nižší ceny 
potravin z důvodu sankcí mezi Ruskem as EU. S ohledem na poslední kroky ECB se pomalu kumulují rizika, 
že ČNB bude opouštět současný režim kontroly kurzu ještě později než na konci roku 2015. Naši prognózu 
inflace a vývoje měnové politiky ČNB aktuálně podrobujeme revizi. 
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