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být rozšiřován nebo distribuován do USA nebo Kanady nebo jejich teritorií; rovněž nesmí být distribuován občanům USA a Kanady. Úplnou informaci dle vyhlášky č. 114/2006 Sb., o poctivé prezentaci investičních doporučení, naleznete na webové 
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18. dubna 2016 
 

 CENY V PRŮMYSLU V BŘEZNU STAGNOVALY 

 
Ceny českých průmyslových výrobců v březnu meziměsíčně stagnovaly. V meziročním srovnání se prohloubil pokles 
cen průmyslových výrobců na -4,5 % oproti -4,0 % v únoru. Náš odhad i medián analytických odhadů naznačoval 
mírný meziměsíční nárůst cen průmyslových výrobců.  
 
Přestože v úhrnu ceny průmyslových výrobců stagnovaly, podle Českého statistického úřadu v březnu „po devíti 
měsících poklesů výrazněji vzrostly ceny v oddílu koksu a rafinovaných ropných produktů“ – tedy 
v oddílu, který v posledních měsících velkým dílem přispíval k prohlubování deflace v českém průmyslu. Víkendová 
jednání ropných velmocí sice nepřinesla žádnou dohodu o omezování produkce. Ovšem produkce ropy v nečlenských 
zemí OPEC by měla dál klesat, což by mělo přispívat k snižování současného převisu nabídky ropy na trhu a 
zdražování ropy. Podle našich odhadů by cena ropy měla do konce roka růst směrem k 50 USD/barel. To by se 
následně mělo odrazit i v postupném růstu cen českých průmyslových výrobců.  
 
Oproti únoru byly nižší ceny obecných kovů a kovodělných výrobků. U zemědělských výrobců se snížily ceny potravin 
(zejména ovoce, zeleniny, mléka a drůbeže). Ceny stavebních prací se meziměsíčně nezměnily a ceny reklamy opět 
mírně vzrostly.  
 
V meziročním srovnání došlo k prohloubení poklesu cen průmyslových výrobců na -4,5 % z -4,0 %. Prohloubil se také 
pokles cen u zemědělských výrobců na -4,6 % z -2,9 %. Naopak u stavebních prací se ceny meziročně zvýšily o 1,3% 
a ceny v tržních službách stagnovaly. 
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