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 INFLACE V ČR ZRYCHLUJE  
 
Spotřebitelské ceny v ČR v březnu meziměsíčně vzrostly o 0,6 %. Meziroční růst cen zrychlil na 0,6 % z předchozího 
tempa 0,3 %. To bylo přesně v souladu s naším odhadem ovšem 0,3 procentního bodu nad očekáváním trhu a také 
nad novou prognózou ČNB. Ceny byly nahoru tažené především alkoholem, sezónním nárůstem cen oděvů a obuvi a 
nakonec i rostoucími cenami u čerpacích stanic. Směrem dolů působily naopak nižší ceny rekreací. 
 
Dubnový vývoj inflace neznamená automaticky, že inflace nyní jen poroste. Naopak velmi pravděpodobně 
v nejbližších měsících ještě mírně klesne například z důvodu očekávaného snížení cen plynu. Ovšem riziko snížení 
inflace do záporu citelně kleslo. Překvapení v inflaci o 30bp směrem vzhůru samo o sobě znamená dle našich kalkulací 
přiblížení konce kurzového závazku o jedno čtvrtletí. Spekulace na posílení koruny by tak mohly mírně vzrůst. Nicméně 
v tuto chvíli je předčasné dělat silné závěry. Cena ropy sice vzrostla, ale nečekáme, že by její další růst byl rychlý. 
Opuštění kurzového závazku ČNB nadále čekáme v první polovině roku 2017 a dosažení dvouprocentního inflačního 
cíle začátkem roku 2017. 

 
Rozklad meziměsíčního vývoje cen vypadá takto: 
 
0,6 % = 0,3 (alkoholické nápoje a tabák) + 0,2 (odívání a obuv) + 0,1 (doprava) + 0,1 (bydlení a energie) - 0,1 
(rekreace)  
 
Rozklad meziročního vývoje cen vypadá takto: 
 
0,3 % = 0,2 (bydlení a energie) + 0,5 (alkoholické nápoje a tabák) + 0,1 (stravování a ubytování) + 0,1 (odívání a 
obuv) + 0,2 (rekreace a kultura) - 0,3 (doprava) - 0,2 (potraviny)  
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