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Všechny názory, prognózy a informace, včetně investičních doporučení a obchodní idejí, a jakékoliv ostatní údaje obsažené v tomto dokumentu jsou pouze informativní, nezávazné a představují názor Raiffeisenbank a.s. („RB“). Tento dokument 
nepředstavuje nabídku nákupu nebo prodeje jakéhokoli finančního aktiva nebo jiného finančního instrumentu. Dokument je určen výhradně pro potřeby adresáta a nesmí být kopírován a rozšiřován třetím osobám. RB doporučuje před učiněním jakéhokoli 
investičního rozhodnutí získání podrobných informací o zamýšlené investici nebo obchodu. RB vypracovala tento dokument s nejvyšší odbornou péčí a v dobré víře, avšak neručí za správnost jeho obsahu ani za jeho úplnost nebo přesnost. RB a RBI obecně 
zakazuje svým analytikům a osobám reportujícím analytikům být angažován v cenných papírech či jiných finančních instrumentech jakékoliv společnosti, kterou analytik pokrývá, pokud nabytí těchto finančních nástrojů nebylo předem projednáno s oddělením 
Compliance RB nebo RBI. RB nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv škody nebo ušlý zisk způsobené jakýmkoliv třetím osobám použitím informací a údajů obsažených v tomto dokumentu. Investiční doporučení vytvářená týmem Ekonomický výzkum a jeho 
pracovníky, jakož i modelová portfolia, obchodní ideje, názory a prognózy jsou pouze obecné a určené pro veřejnost a nikoli individualizované ani určené pro konkrétní osoby v konkrétní finanční situaci a nejsou tedy službou investičního poradenství ve 
smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů. Tento dokument není určen pro retailové investory podle pravidel dohledových orgánů Spojeného království a neměl by jim být rozšiřován. Dokument nesmí 
být rozšiřován nebo distribuován do USA nebo Kanady nebo jejich teritorií; rovněž nesmí být distribuován občanům USA a Kanady. Úplnou informaci dle vyhlášky č. 114/2006 Sb., o poctivé prezentaci investičních doporučení, naleznete na webové 
stránce Raiffeisenbank a.s. v sekci Analýzy – Disclaimer, viz https://investice.rb.cz/fileadmin/files/disclaimer_RBroker_01.pdf. Dohledovým orgánem pro Raiffeisenbank a.s. je Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 4 
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 ČESKÁ INFLACE BY MĚLA RŮST, ALE POMALU  
 
Zítra Český statistický úřad zveřejní vývoj spotřebitelských cen ze začátku letošního roku. „Lednová“ inflace je jedním z 
nejsledovanějších makroekonomických dat. A vzhledem k tomu, že inflace je stále „nedostatkové zboží“ a Česká 
národní banka (ČNB) kvůli tomu intervenuje proti posílení české měny, jde o ještě silněji sledovaný údaj. Proč právě 
lednová inflace? Důvodem je fakt, že řada větších i menších firem velmi často mění své ceníky právě na přelomu roku a 
také administrativní změny a změny regulovaných cen se také často odehrávají s příchodem nového roku. Vlivy 
administrativních změn a daňových úprav jsou odhadnutelné relativně snadno (říkáme relativně), zatímco cenové 
chování podniků je „těžším oříškem“. 
 
Odhadujeme, že inflace na začátku letošního roku vzrostla na 0,6 % r/r, když loňský rok zakončila na úrovni pouhých 
0,1 % r/r. Znamenalo by to, že spotřebitelské ceny vzrostly na přelomu roku o 0,6 % m/m. Z toho více než 0,2 
procentního bodu bude výsledkem růstu spotřební daně z tabáku. Dále lze očekávat vyšší ceny ve zdravotnictví a vyšší 
sezónní ceny dovolených a připlatíme si i za alkohol. Po předchozích poklesech se obrátily vzhůru ceny potravin a to 
především v případě zeleniny a ovoce. Kde by rovněž mělo dojít ke zdražení, je sektor služeb. Podobný vývoj lze 
pozorovat i v případě inflace v eurozóně. Tím, co naopak tlačí spotřebitelské ceny k zemi, jsou klesající ceny ropy a 
potažmo pokles cen u čerpacích stanic. Podle šetření ČSÚ činil meziměsíční pokles pohonných hmot v lednu cca 4,5 %. 
 
Medián trhu pro lednovou inflaci činí 0,5 %, což je 10bp pod naším odhadem. ČNB je optimističtější, když za leden 
čeká 0,7 %. Pokud by inflace na začátku roku byla poloviční, než kolik čekáme, pak se může inflace vlivem rostoucí 
srovnávací základny v průběhu první poloviny roku snadno dostat na nulu či do záporu.  
 
Česká ekonomika začíná generovat poptávkové inflační tlaky. Jádrová inflace bez cen ropy a potravin činila již v 
prosinci 1,4 % a v lednu by se měla dle našich odhadů zvýšit na 1,6 %. Jádrová inflace se často vyčleňuje z důvodu 
vysoké proměnlivosti cen potravin a pohonných hmot. S ohledem na to, že jádrová inflace pod vlivem robustní 
ekonomiky roste, znamenal by obrat cen ropy a potravin rychlé vzedmutí inflace. Od cen potravin skutečně čekáme v 
letošním roce mírný růst. Otázkou je ale vývoj cen ropy. Drtivá většina analytiků ve světě očekává růst cen ropy. Ovšem 
málokdo čekal pokles na současné hodnoty. Přiložený graf ukazuje tři scénáře vývoje české inflace. Kromě základního 
scénáře (průměrná cena ropy 39 USD/barel) je zde i původní scénář, který nepočítal s tak silným poklesem cen ropy a 
pak také alternativní scénář, který počítá se stabilitou cen ropy na 30 USD/barel. 
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