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Duben 2018
Index spotřebitelských cen
Spotřebitelské ceny v dubnu vzrostly ve srovnání s předchozím měsícem
o 0,3 %. Meziroční růst cen zrychlil na 1,9 %.
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Index spotřebitelských cen
Inflace
v obecné
rovině
představuje růst cenové hladiny,
tedy růst cen. Měří se pomocí
indexů spotřebitelských cen,
které poměřují úroveň cen koše
vybraných
reprezentativních
výrobků vážených podle jejich
podílu na spotřebě. (ČSÚ)

Meziměsíčně nejvíce vzrostly ceny obuvi (5,9 %) a oděvů (2,9 %). Z potravin
nejvíce vzrostly ceny trvanlivého polotučného mléka (4,9 %). Snížily se
hlavně ceny dovolených s komplexními službami (-2 %). Z potravin klesly
hlavně ceny ovoce (-4,3 %) a zeleniny (-3,6 %). Na meziročním růstu cen se
podílely nejvíce ceny alkoholických nápojů a tabákových výrobků. (ČSÚ)
Míra inflace
2,3 %

Mira inflace byla v dubnu na úrovni 2,3 %. Takto
vyjádřená míra inflace vzrostla za uplynulých 12 měsíců
z 1,5 % na úroveň 2,3 %.
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Míra inflace
Český statistický úřad používá
jako hlavní míru inflace, která je
„vyjádřená
přírůstkem
průměrného
indexu
spotřebitelských
cen
za
posledních 12 měsíců oproti
průměru
předchozích
12
měsíců.“ (ČSÚ)

Zdroj: ČSÚ

Vývoj míry inflace v EU od roku 2010 (měsíčně)
Míra inflace byla podle Eurostatu v dubnu 2018 v EU28 na úrovni 1,4 % a
v eurozóně 1,2 %. V České republice byla míra inflace dle Eurostatu na
úrovni 1,8 %. (Eurostat)
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Inflace podle Eurostatu
Eurostat používá pro měření
inflace a jejího mezinárodního
srovnávání
průměrný
harmonizovaný
index
spotřebitelských cen (HICP) a
jeho meziroční změnu (změnu
ke stejnému měsíci předchozího
roku).
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