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  CENY V PRŮMYSLU DÁL ROSTOU 
 
V prosinci vzrostly ceny průmyslových výrobců o 0,5 % meziměsíčně. Trh očekával o desetinku pomalejší tempo růstu. 
Meziroční tempo poklesu se zmírnilo na -0,4 % z předchozího tempa -1,3 %.  
 
Růst průmyslových cen byl v prosinci tažen zejména vyššími cenami v oddílu koksu a ropných 
výrobků zásluhou rostoucích cen ropy a sílícího dolaru. Vyšší byly i ceny elektrických či chemických látek. 
Silnější inflační tlaky ze strany výrobních vstupů pociťují průmyslníci nejen v ČR, ale i v zemích eurozóny. Naopak ceny 
zemědělských výrobců a také ceny za reklamní služby se oproti listopadu snížily. 
 
U zemědělských výrobců se v roce 2016 zmírnil meziroční pokles cen z -6,0 % na -4,9 %. Meziročně vyšší byly ceny 
prasat či brambor, naopak drůbež, vejce a zelenina zlevnily oproti roku 2015. 
 
V roce 2016 se ceny průmyslových výrobců snížily v průměru o 3,3 % meziročně, jak jsme očekávali. Tahounem 
poklesu byly zejména meziročně nižší ceny ropných výrobků. V letošním roce inflační tlaky na průmyslové výrobce 
zintenzivní. Zejména pokud ceny ropy budou pokračovat v růstu, jak se obecně očekává. Na trhu s ropou se teď 
vyčkává, jestli ropné státy opravdu dostojí svým slibům a sníží objemy těžby ropy na stanovený limit. Pokud tomu tak 
bude, tak cena ropy (Brent) bude šplhat blíže k 60 dolarům. Očekáváme, že ceny průmyslových výrobců letos vzrostou 
v průměru o 2,2 % r/r a v příštím roce by se měly udržet poblíž 2 %.  
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