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  Inflace v ČR se pomalu zvyšuje 
 
Spotřebitelské ceny v ČR v dubnu meziměsíčně vzrostly o 0,3 % a meziroční míra inflace zrychlila na 0,5 % 
z předchozích 0,2 %. Za zdražením stály vyšší ceny u čerpacích stanic, některých potravin a sezóně 
dražšího oblečení. To bylo prakticky plně v souladu s naším očekáváním. Odhad trhu byl o zhruba o 
desetinku níž, očekávání ČNB bylo poblíž 0,3 %.  
 
Rozklad meziměsíčního růstu cen vypadá takto: 
 
0,1 % = 0,1 (doprava) + 0,1 (potraviny) + 0,1 (odívání a obuv)  
 
Rozklad meziročního růstu cen vypadá takto: 
 
0,2 % = 0,3 (bydlení a energie) + 0,5 (alkoholické nápoje a tabák) + 0,1 (stravování a ubytování) + 0,1 
(odívání a obuv) + 0,1 (rekreace a kultura) - 0,4 (doprava) - 0,1 (potraviny) – 0,2 (zdraví) - 0,1 (pošta a 
telekomunikace) + 0,2(ostatní) 
 
Nebýt loňského poklesu cen ropy inflace v ČR by touto dobou byla zhruba dvakrát větší. 
 
Celkový obrázek se ovšem nijak nemění tím spíš, že za zdražením v dubnu stojí především volatilní ceny 
pohonných hmot a potravin a také sezónnost oblečení, zatímco vyšší poptávka hraje zatím v inflaci malou 
roli. Inflace zůstane zřejmě poblíž současných hodnot až do listopadu a ČNB nebude nucena nic měnit na 
svém závazku intervenovat na hladině EUR/CZK 27,0 ještě dlouhou dobu. Opuštění intervenčního režimu 
ČNB čekáme nadále až ve druhé polovině roku 2016. Pokud dnes zveřejněné údaje korunu posílí, byla by 
to z hlediska naší prognózy krátkodobá příležitost k nákupu EUR proti CZK. 
 
I když nečekáme scénář jako v případě švýcarské centrální banky, opuštění intervenčního režimu ČNB může 
také významně překvapit. 
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