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 INFLACE JDE VZHŮRU VELMI POMALU 

 
Spotřebitelské ceny v ČR v lednu meziměsíčně i meziročně vzrostly o 0,6 %. To bylo plně v souladu s naším odhadem, 
desetinku nad očekáváním trhu a naopak desetinku pod prognózou ČNB. Ani struktura významněji nepřekvapila, když 
se zdražování odehrálo především na straně potravin a alkoholu (zde je stále zřejmě prostor pro růst cen tabáku vlivem 
vyšší spotřební daně). Oproti našemu očekávání byly vyšší ceny elektrické energie a naopak nižší pokles cen plynu. 
K tomu se přidaly vyšší ceny ostatního zboží, rekreací a lázeňských pobytů. Tahounem dolů byly v souladu s 
očekáváním ceny pohonných hmot a sezónně nižší ceny oblečení.  
 
Poptávkové tlaky na inflaci se sice objevují, ale nezdá se, že by šlo o něco silného. Nebýt cen potravin a pohonných 
hmot, meziroční inflace by se nacházela poblíž 1,5 %. 
 
Rozklad meziměsíčního vývoje cen vypadá takto: 
 
0,6 % = 0,3 (potraviny) +0,2 (alkohol a tabák) + 0,1 (bydlení a energie) -0,1 (doprava) –0,1 (odívání)+ 0,1 
(rekreace) +0,1 (ostatní zboží a služby) 
 
Rozklad meziročního vývoje cen vypadá takto: 
 
0,6 % = 0,3 (bydlení a energie) + 0,4 (alkoholické nápoje a tabák) + 0,1 (stravování a ubytování) + 0,1 (odívání a 
obuv) + 0,2 (rekreace a kultura) - 0,2 (doprava) - 0,3 (potraviny)  
 
 
Čekáme, že inflace v ČR až do září setrvá pod 1 % a v závěru roku vzroste na 1,8 %. Tato prognóza však 
předpokládá růst ceny ropy k 50 USD/barel. Opuštění režimu kontroly kurzu nad EUR/CZK 27,0 čekáme nadále 
v prvním čtvrtletí 2017. 
 
Významnější reakci trhu na dnes zveřejněné údaje nečekám. Stále nízká úroveň inflace a turbulentní globální trhy 
zřejmě prozatím udrží při životě spekulace na možné snížení sazeb ČNB do záporu, které není součástí naší základní 
prognózy. 
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