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  Ceny průmyslových výrobců – nečekaný meziměsíční pokles 
 
Ceny průmyslových výrobců v srpnu překvapily, když meziměsíčně poklesly o 0,1 %. Trh očekával růst o 0,1 
%, růst cen průmyslových výrobců jsme očekávali i my. Meziročně míra růstu cen průmyslových výrobců 
decelerovala na 0,5 % z 1,1 % r/r v červenci. Za hlavní překvapení lze označit relativně pomalý růst cen 
ropy a koksu o 0,5 % m/m. Růst cen ropy na světových trzích ukazoval na svižnější růst. Vývoj je tedy 
podobný jako u spotřebitelské inflace a je možné, že se růst cen ropy projeví v inflaci později. V srpnu pak 
klesaly ceny kovů a dopravních prostředků. 
 
Rozklad meziměsíčního růstu tak vypadá takto: 
 
-0,1 % = 0,1 (koks a ropa) -0,1 (kovy) -0,1 (dopravní prostředky) 
 
Pokud si rozložíme meziroční růst cen průmyslových výrobců, tak obdržíme toto: 

 
0,5 % = 0,5 (potraviny) -0,4 (koks a ropa) -0,1 (pryž a plasty)  -0,2 (kovy) + 0,6 (elektřina a plyn) + 0,1 
(zásobování vodou) +0,1(dopravní prostředky)+0,1(nábytek). 
 
Srpnový výsledek ukazuje, že nákladové tlaky do inflace jsou utlumené. Tento rok očekáváme průměrný růst 
cen průmyslových výrobců o 0,7 %. 
 
Ceny zemědělských výrobců se v srpnu snížily o 4,7 % m/m po červencovém snížení o 2,1 % m/m, klesaly 
zejména ceny ovoce, obilovin a zeleniny. Meziročně ceny potravin poprvé po 13 měsících poklesly – o 0,2 
% r/r po červencovém růstu o 4,7 % r/r. 
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