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  CENY PRŮMYSLOVÝCH VÝROBCŮ VZROSTLY NAD OČEKÁVÁNÍ 
 
 
V únoru vzrostly ceny průmyslových výrobců o 0,4 % meziměsíčně. Meziroční tempo zrychlilo na 3,1 % z předchozího 
tempa 2,1 %. Trh očekával o něco pomalejší růst cen (0,2 % m/m a 3 % r/r). 
 
Nejvíce k růstu cen průmyslových výrobců přispěly vyšší ceny v oddílu obecných kovů a kovodělných výrobků 
(meziroční příspěvek +0,6).  Vyšší byly i ceny chemických látek a výrobků (příspěvek +0,3). Naopak ceny elektřiny a 
plynu meziročně klesly a přispěly tak k celkovému růstu cen výrobců negativně (příspěvek -0,2).  
 
Cena ropy, která byla hlavním motorem růstu průmyslových cen v předchozích měsících, nijak výrazně meziměsíčně 
nerostla. Za meziměsíčním zdražením tak stojí hlavně růst cen některých důležitých průmyslových kovů, jako jsou nikl a 
hliník. Meziroční růst cen průmyslových výrobců byl navíc podpořen nízkou srovnávací základnou.  
 
Růst cen komodit se postupně projevuje v růstu domácích průmyslových cen. Pokud bude i nadále dodržovaná dohoda 
kartelu OPEC, měla by se letos cena ropy Brent pohybovat okolo 60 dolarů za barel. Proto pro letošní rok očekáváme, 
že ceny průmyslových výrobců vzrostou v průměru o 2,4 % meziročně. 
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