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 INFLACE V BŘEZNU BRZDÍ 
 
Spotřebitelské ceny v ČR v březnu meziměsíčně klesly o 0,1 %. Meziroční růst cen zpomalil na 0,3 % z předchozích 
0,5 %. Náš odhad i medián trhu počítal s údajem vyšším o 0,1 procentního bodu. Překvapení je to velmi malé, nicméně 
opět na straně nižší inflace.  
 
Hlavním cenovým tahounem dolů byly ceny rekreací, což je sezónní jev. Navzdory již rostoucím cenám ropy působily 
ceny u čerpacích stanic prozatím stále ve směru zlevňování. Ceny pohonných hmot klesly meziměsíčně o 0,5 %. K tomu 
se přidaly i klesající ceny pracích a úklidových prostředků. V případě potravin docházelo ke zdražování i k zlevňování. 
 
K mírným cenovým nárůstům došlo v segmentech odívání, léků, lázeňských pobytů a tabáku. 
 
S ohledem na rostoucí ceny ropy bychom v dalších měsících měli vidět mírné zdražování. Nadále však čekáme, že až 
do září zůstane míra inflace pod 1 %. Dosažení dvouprocentního inflačního cíle čekáme v prvním čtvrtletí příštího roku. 
Opouštění intervenčního režimu ČNB čekáme v první polovině roku 2017. 
 
 

 
Rozklad meziměsíčního vývoje cen vypadá takto: 
 
-0,1 % = -0,1 (rekreace)  
 
Rozklad meziročního vývoje cen vypadá takto: 
 
0,3 % = 0,2 (bydlení a energie) + 0,3 (alkoholické nápoje a tabák) + 0,1 (stravování a ubytování) + 0,1 (odívání a 
obuv) + 0,2 (rekreace a kultura) - 0,4 (doprava) - 0,2 (potraviny)  
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