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 INFLACE ZPOMALUJE PŘED TÍM, NEŽ ZRYCHLÍ 
 
Spotřebitelské ceny v květnu oproti dubnu klesly o 0,2 % a meziroční míra inflace se snížila na pouhých 0,1 % 
z předchozího tempa 0,6 %. Medián odhadů analytiků čekal snížení na 0,4 %, náš odhad činil 0,3 %.  
 
Ceny byly dolů taženy zlevněním plynu, potravin a alkoholu. Zdražovalo se především u čerpacích stanic. 
  
Výsledek 0,1 % byl v souladu s prognózou ČNB, která vidí konec kurzového závazku v polovině příštího roku. 
 
Vzhledem k tomu, že se ekonomice daří, růst mezd zrychluje a pokračuje růst cen ropy, by se inflace měla začít 
v červenci zvyšovat a začátkem příštího roku by mohla dosáhnout na tempo 2,0 %. Dnes zveřejněné údaje ovšem 
potvrzují, že cesta inflace vzhůru asi nebude přímočaře jednoduchá. 
 

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