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 CENY V PRŮMYSLU KVŮLI ROPĚ OPĚT KLESLY  

 
Ceny českých průmyslových výrobců se v únoru meziměsíčně snížily o 0,6 %. V meziročním srovnání se prohloubil 
pokles cen průmyslových výrobců na -4,0 % oproti -3,4 % v lednu. Náš odhad i medián trhu ukazovaly na mírnější 
pokles cen.  
 
Za hlavního viníka dalšího snižování cen v českém průmyslu můžeme opět označit ropu a to 
navzdory tomu, že v druhé polovině února začaly ceny severomořské ropy Brent růst. Ovšem vzhledem k tomu, že další 
jednání o zmrazování produkce ropných velmocí se neustále oddalují a Írán naopak chce zvýšit svoji produkci ropy 
zhruba o třetinu, může tempo zdražování ropy být pozvolné.  
 
Očekávaný nárůst cen ropy by se měl postupně promítat i do růstu průmyslových cen a deflace, která nepříznivě 
ovlivňuje český průmysl již zhruba tři roky, by měla odeznívat. Převažují očekávání, že vedle ropy porostou v dalších 
měsících i ceny uhlí či plynu. Rizikem k tomuto scénáři pořád zůstává vývoj v Číně, jelikož nejnovější data z čínské 
ekonomiky od začátku roku črtají smíšený obrázek a neukazují na nějaký jasný trend.  
 
Vedle poklesu cen v kategorii koksu a ropných produktů se prohloubil o 0,1 pb meziroční pokles cen obecných kovů a 
elektřiny. Snížily se také ceny zemědělských výrobců (-1,1 % meziměsíčně). Naopak ceny stavebních služeb a tržních 
služeb se oproti lednu zvýšily o 0,1 %. 
 
Ceny zemědělských výrobců se v únoru snížily o 1,1 % meziměsíčně, přičemž výrazně klesly ceny prasat (-3,8 %) a 
vajec (-4,8 %). Naopak ceny brambor, zeleniny a drůbeže oproti lednu vzrostly. Na nárůstu cen tržních služeb se 
významně podílely ceny za reklamu a průzkum trhu, které meziměsíčně vzrostly o 3,4 %.  
 
V meziročním srovnání se ceny zemědělských výrobců snížily o 2,9 % (v lednu klesly o 1,2 % r/r). V rostlinné výrobě 
ceny vzrostly, zatímco v živočišné výrobě se snižovaly. 
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