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 INFLACE V KVĚTNU OPĚT NAD CÍLEM ČNB 
 
Meziroční spotřebitelská inflace v květnu zrychlila na 2,4 % z dubnového tempa 2,0 %. Trh očekával 
inflaci ve výši 2,2 % r/r. Meziměsíčně spotřebitelské ceny vzrostly o 0,2 %. 
 
Rozklad meziměsíčního růstu CPI vypadá takto: 
 
0,2 % = 0,1 (potraviny a nealkoholické nápoje) + 0,1 (bydlení, voda, energie, paliva). 
 
Rozklad meziročního růstu CPI pak: 
 
2,4 % = 0,8 (potraviny) + 0,1 (alkoholické nápoje, tabák) + 0,1 (odívání a obuv) + 0,4 (bydlení a energie) + 0,1 
(zdraví) + 0,4 (doprava) + 0,1 (rekreace a kultura) + 0,3 (stravování a ubytování) + 0,1 (ostatní). 

 
Meziročně si spotřebitelé nejvíce připlatili za stravování a ubytování (+5,7 %), za potraviny a nealkoholické nápoje 
(+4,5 %) a za dopravu (+4,1 %), přičemž ceny pohonných hmot vzrostly o 7,8 % r/r. Z potravin především rostly ceny 
sýrů (+14,3 % r/r) a pečiva (+9,5 % r/r). Vzrostly také ceny nájemného o 2,7 % r/r. Naopak ceny tepla a teplé vody 
klesly o 2,3 % r/r.  
 
Meziměsíční růst spotřebitelských cen byl způsoben především růstem cen potravin, zejména ovoce a vepřového masa. 
Oproti dubnu vzrostly také výdaje na bydlení, které k meziměsíční inflaci přispěly 0,1 p.b.   
 
S ohledem na to, že se české ekonomice daří a mzdy stabilně rostou, očekáváme průměrnou míru spotřebitelské inflace 
v letošním roce na úrovni 2,3 % při průměrném kurzu 26,50 za euro. V příštím roce by měla inflace mírně zpomalit, ale 
stále se držet v blízkosti středu inflačního cíle ČNB. Přestože květnová inflace je 0,2 p.b. pod prognózou ČNB, v 
případě, že koruna bude v příštích měsících posilovat jen mírně, je možné, že k zvýšení úrokových sazeb dojde již 
během letošního roku. Koruna na zveřejnění reagovala posílením o 0,4 % k EUR/CZK 26,21 na nejsilnější úroveň od 
doby, kdy ČNB opustila kurzový závazek.  
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