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 INFLACE POMALU ZRYCHLUJE, CENY POTRAVIN A PALIV MÍRNĚ KLESLY 
 
Spotřebitelské ceny v ČR v srpnu oproti červenci klesly o 0,2 %. Meziroční míra inflace zrychlila na 0,6 % z 
předchozího tempa 0,5 %. To bylo desetinku pod mediánem trhu i naším odhadem (0,7 %). Výsledek byl v souladu s 
prognózou ČNB a zapadá také do kontextu vývoje cen v eurozóně, které v srpnu také skončily mírně pod odhady. 
 
Za meziměsíčním poklesem cen stojí zlevnění u čerpacích stanic a nižší ceny potravin. To není žádné překvapení. V září 
by ceny u čerpacích stanic mohly naopak s ohledem na vývoj cen ropy mírně růst. Tedy pokud ropa opět nezamíří 
dolů, což se zatím neděje. Cena ropy Brent se drží těsně pod 50 USD/barel, kde by dle našich předpokladů měla 
setrvat do konce roku. 
 
 
Rozklad meziměsíčního vývoje cen vypadá takto: 
 
-0,2 % = -0,1 (potraviny) -0,1 (doprava) 
 
Rozklad meziročního vývoje cen vypadá takto: 
 
0,6 % = 0,1 (bydlení a energie) + 0,5 (alkoholické nápoje a tabák) - 0,3 (doprava) - 0,1 (potraviny) + 0,1 (stravování 
a ubytování) + 0,1 (odívání a obuv) + 0,1 (rekreace a kultura) + 0,1 (ostatní) 
 
 
 
Míra inflace má značnou šanci pokračovat dál ve zrychlování. Důvodem je nízká srovnávací základna z minulého roku 
a pokračující ekonomická expanze, která tlačí na růst mezd při uměle podhodnocené domácí měně. Pokud cena ropy 
a dalších komodit nebude opětovně klesat, koncem roku by meziroční míra inflace měla přesáhnout 1,5 %. Dosažení 
dvouprocentního inflačního cíle nadále očekáváme na konci prvního čtvrtletí příštího roku. 
 
Významnější reakce korunového trhu na dnes zveřejněná data se nedostavila. 
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