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  Ceny průmyslových výrobců – nahoře kvůli ropě a potravinám 
 
Ceny průmyslových výrobců vzrostly v červenci oproti červnu o 0,2 %. To bylo o 0,1 procentního bodu více, 
než s čím počítal trh. Meziroční růst cen vzrostl na 1,1 % z červnových 0,7 %. Meziměsíční růst cen táhla 
hlavně ropa a koks (zvýšení o 2,4 % m/m), dále pak potraviny, zejména maso. Ke zlevnění naopak došlo v 
oddíle těžba a dobývání. 
 
Rozklad meziměsíčního růstu tak vypadá takto: 
 
+0,2 % = 0,2 (koks a ropa) +0,1 (potravinářské výrobky) -0,1 (těžba a dobývání) 
 
Pokud si rozložíme meziroční růst cen průmyslových výrobců, tak obdržíme toto: 

 
1,1 % = 0,6 (potraviny) +0,1 (koks a ropa) +0,1 (chemické výrobky) -0,1 (pryž a plasty)  -0,3 (kovy) + 0,6 
(elektřina a plyn) + 0,1 (zásobování vodou). 
 
I přes červencový nárůst zůstává výrobní inflace utlumená. Tento rok očekáváme průměrný růst cen 
průmyslových výrobců o 0,7 %. 
 
Ceny zemědělských výrobců se v červenci snížily o 2,1 % m/m, zejména pak ceny brambor, které poklesly o 
12,4 %, čímž korigovaly červnový nárůst. Vzrostly naopak ceny ovoce o 20,2 %. Růst cen potravin pak 
meziročně deceleroval na 4,7 % r/r z červnových 7,3 % r/r. 
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