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  RŮST CEN VÝROBCŮ PO DVOU MĚSÍCÍCH OPĚT ZRYCHLUJE 
 
Ceny průmyslových výrobců v srpnu meziměsíčně vzrostly o 0,2 %. Meziroční tempo zrychlilo na 1,4 % 
z červencových1,1 %. Odhad trhu očekával meziměsíční růst 0,1 % a růst o 1,3 % v meziročním srovnání. 
 
Ceny zemědělských výrobců meziměsíčně klesly o 0,9 %, zatímco ceny stavebních prací vzrostly o 0,2 % a ceny 
tržních služeb o 0,4 %. Meziročně rostly ceny zemědělských výrobců o 12,5 %, stavebních prací o 1,6 % a tržních 
služeb o 1,8 %. Ceny zemědělských výrobců za poslední tři měsíce průměrně rostly 12,7 % r/r a vytváří tak soustavný 
tlak na spotřebitelskou inflaci. 
 
K meziměsíčnímu růstu cen průmyslových výrobců přispěly zejména potravinářské výrobky a koks a rafinované 
výrobky. Projevuje se tak nárůst cen ropy na světových trzích z posledních měsíců. Z hlavních průmyslových skupin 
rostly zejména kategorie zboží krátkodobé spotřeby a energie. 
 
Nejvíce meziročně k růstu cen průmyslových výrobců přispěly ceny potravinářských výrobků (příspěvek +0,7 p.b.), 
obecných kovů a kovodělných výrobků (příspěvek +0,6 p.b.) a koksu a rafinovaných výrobků (příspěvek +0,4 p.b.).  
 
 
Podle předběžných dat Eurostatu průmyslové ceny v EU v červenci meziměsíčně vzrostly o 0,1 %. Největší pokles 
zaznamenalo Maďarsko (1,0 %), naopak nejvíce rostly v Bulharsku (2,4 %). V ČR se snížily o 0,2 %. 
 
Průměrný růst cen průmyslových výrobců za osm měsíců tohoto roku činí 2,2 % a podobné tempo si tento rok udrží díky 
nízké srovnávací základně a rostoucím cenám ropy. Očekáváme růst cen průmyslových výrobců 
průměrným tempem 2,1 % pro rok 2017. 
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