
Index cen průmyslových výrobců dle CZSO: 

 Ceny průmyslových výrobců jsou zjišťovány měsíčně na základě údajů z vybraných organizací 
(cca 1200) za vybrané reprezentanty (cca 4700). Vykazované ceny jsou ceny sjednané mezi 
dodavatelem a odběratelem v tuzemsku bez DPH a spotřební daně (bez nákladů na dopravu 
k zákazníkovi a nákladů s ní spojených) fakturované za významnější obchodní případy.  

 Z vykázaných cen se na stálých vahách počítá index cen průmyslových výrobců. Ten měří 
průměrný cenový vývoj všech průmyslových výrobků vyrobených a prodaných na domácím, 
českém trhu. Za průmyslové výrobky se považují výrobky vyrobené v odvětvích kategorií B až 
E podle Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE). 

 Pozn. PPI neobsahuje DPH a spotřební daně 
 
 
Jak byste hodnotil vývoj cen výrobců v průmyslu a dopravě v roce 2011 s ohledem na předchozí roky? 
Objevily se v letošním roce podle Vás nějaké nové trendy? 
 
Budu komentovat PPI (index cen výrobců) – týkající se převážně průmyslových výrobců (sektory 
„BCDE“ dle definice CZSO (Český statistický úřad)) 

1) Vysoké hodnoty tohoto roku odrážely hlavně rostoucí ceny surovin (ropy a jiných 
průmyslových surovin) v první polovině roku a v druhé polovině roku slábnoucí kurz české 
koruny. Došlo také k oživení poptávky na přelomu let 2010/2011, která v druhé polovině 
začala jevit známky ochlazení oživení s řadou narůstajících negativních výhledů ke konci roku. 
Řada cen surovin však v posledních měsících klesala, a lze proto očekávat pokles růstu cen 
výrobců (pokles se projevuje vždy s určitým zpožděním s ohledem na fungování nákupu 
surovin). Nárůst v letošním roce je tedy, jinými slovy, tažen zejména rostoucími dovozními 
cenami. Nárůst cen hlavních surovin se pak projevil postupně v rámci celého výrobního 
řetězce. K růstu cen tak docházelo téměř ve všech odvětvích, zejména pak těch navázaných 
na energetické suroviny.  

2) Vývoj cen je vždy komplexem řady faktorů  [pozn.: klasicky vývojem domácí a zahraniční (světové 

poptávky), kde světové trhy -nabídka a poptávka- ovlivní jak cenu surovin, tak i konečných produktů. 
Dále vývoj kurzu, kdy například v letech ekonomického růstu tlumila případný nárůst cen surovin 
posilující koruna, naopak v dobách poklesu výkonnosti světové ekonomiky a s tím spojeného poklesu 

cen surovin v roce 2009, naopak kurz oslaboval.] Stále více je třeba sledovat vývoj rychle 
rostoucích rozvíjejících se ekonomik.  

Jak se podle Svazu budou vyvíjet indexy výrobců v prosinci, respektive jaké jsou Vaše odhady pro rok 
2012? 
Co budou hlavní faktory ovlivňující výrobní ceny v roce 2012? 
Spojím do jedné odpovědi: Inflačním tlakem pro následující týdny zůstane slabá koruna. Dlouhodobý 
trendem CZK bude posilování, i když s ohledem na očekávaný vývoj ekonomiky, bude toto posilování 
oproti původním předpokladům velmi mírné a opožděné s výkyvy a možným dalším oslabením 
v měsících následujících. V prosinci ještě nelze čekat nějaký výraznější pokles cen výrobců a slabá 
koruna může současné ceny udržet, či případný pokles meziročního růstu nebude tak výrazný. Tato 
inflace výrobních cen ale rozhodně není následkem pouze nárůstu cen importu vlivem kurzu, ale jsou 
zde i další faktory: 

1) Slabá domácí poptávka, která rozhodně nejeví známky oživení ( a ani v příštím roce, 
vzhledem k očekávanému vývoji, k jejímu oživení zřejmě nedojde) – zde tedy pro následující 
rok inflační tlak  nečekáme 

2) Řada komodit trhu energetických surovin (nejedná se pouze o ropu, ale i např. uhlí, zemní 
plyn….) a průmyslových kovů (př. Měď, platina …), které v posledních měsících oproti 
prvnímu pololetí 2011 klesaly, tak vytvoří tlak na pokles cen (tedy přesněji řečeno na nižší 
růst cen celkově) – ceny na burzách klesaly, odražení do cen výrobců má vždy určité zpoždění 

3) Očekávání vývoje cen komodit také nenaznačuje nějaké výrazné inflační tlaky v příštím roce 
(například makroekonomické prognózy pro vývoj cen ropy počítají s  poklesem ceny ropy o 



několik dolarů za barel v roce 2012  a 2013, či futures na trhu  pro řadu komodit buď stagnují, 
či jenom mírně rostou či klesají. 
obecně očekávány nižší ceny či jejich nižší růst u řady hlavních surovin 

4) Kromě slabé domácí poptávky a jejím dalším poklesu, očekáváme  také oslabení zahraniční 
poptávky – výrazně v rámci EU. Nižší vývoj poptávky (či pokles) neznamená nic jiného než tlak 
na nižší růst(či pokles) cen.  

5) Vzhledem k makroekonomickému vývoji a situaci na trhu práce se neočekávají ani výrazné 
mzdové tlaky 

6) Jedním z prorůstových tlaků bude pravděpodobně nárůst konečné ceny elektrické energie 
(pozn.:nárůst cen elektrické energie bude jedním z faktorů pro zdražení a značným nákladem 
pro podniky v dobách snížené poptávky) a jiných regulovaných cen 

 Ceny výrobců tak budou s určitými výkyvy růst stále pomaleji (bude docházet k dezinflaci). Na 
konci tohoto roku (v prosinci) žádnou významnou změnu oproti listopadu nečekáme, 
meziměsíční změna bude pravděpodobně pouze v řádu desetin procent. Postupně však 
budou ceny vzhledem k výše řečenému růst stále pomaleji (ekonomická situace a trh komodit – viz 

výše) a postupně navrátí hodnoty růstu cen někam ke 2% koncem příštího roku. V případě 
naplnění alternativních pesimistických scénářů (jejichž pravděpodobnost se stále zvyšuje), 
mohou hodnoty PPI být ale i nižší! Již hodnoty meziročního růstu posledních měsíců (př. 
V listopadu index cen průmyslových výrobců 5,6%) jsou nižší oproti jaru 2011, kdy přesahoval 
PPI 6% (6,4% duben). Očekáváme, že dezinflace bude pokračovat.  
 

 


