KOMENTÁŘ
Vývoj v prosinci 2012
A. Indexy cen vývozu a dovozu
Meziměsíční srovnání:
-

Vývozní ceny v prosinci klesly o 0,7 % (v listopadu růst o 0,9 %). Největší vliv na pokles
celkového meziměsíčního indexu mělo snížení cen strojů a dopravních prostředků o 0,7 %.
Z významnějších skupin se snížily ceny minerálních paliv o 2,4 %, průmyslového spotřebního
zboží o 0,9 %, polotovarů o 0,6 % a ceny chemikálií o 0,5 %. Zvýšily se ceny ostatních surovin
o 0,1 %.

-

Dovozní ceny se snížily o 1,1 % (v listopadu růst o 0,9 %). Největší vliv na pokles celkového
meziměsíčního indexu mělo snížení cen minerálních paliv o 3,1 %. Z významnějších skupin
klesly ceny strojů a dopravních prostředků o 1,1 %, polotovarů o 0,7 % a ceny chemikálií o 0,5 %.
Významněji rostly ceny potravin o 0,5 %.

-

Směnné relace se mírně zvýšily na hodnotu 100,4 % (v listopadu hodnota 100,0 %). Nejvyšších
hodnot směnných relací dosáhly ostatní suroviny (102,2 %), minerální paliva (100,7 %) a stroje
a dopravní prostředky (100,4 %). Významnější negativní hodnoty byly zaznamenány u potravin
(98,8 %) a průmyslového spotřebního zboží (99,4 %).

Meziroční srovnání:

-

Ceny vývozu klesly o 0,7 % (v listopadu růst o 0,3 %) a jednalo se tak o první pokles
po sedmnáctiměsíčním růstu. Největší vliv na vývoj celkového meziročního indexu měl pokles
cen strojů a dopravních prostředků o 0,9 %. Z významnějších skupin se snížily ceny minerálních
paliv o 7,9 % a ceny polotovarů o 1,8 %. Významněji rostly ceny chemikálií a potravin, shodně
o 4,6 %, ostatních surovin o 1,9 % a ceny průmyslového spotřebního zboží o 0,4 %.

-

Dovozní ceny klesly o 0,6 % (v listopadu růst o 1,3 %) a zaznamenaly první pokles
po jednatřiceti měsících. Největší vliv na vývoj celkového meziročního indexu měl pokles cen
ostatních surovin o 12,9 %. Z významnějších skupin klesly ceny polotovarů o 1,7 %,
průmyslového spotřebního zboží o 1,5 % a ceny strojů a dopravních prostředků o 1,2 %. Naopak
významnější růst zaznamenaly ceny potravin o 6,6 %, chemikálií o 2,1 % a ceny minerálních
paliv o 1,4 %.

-

Směnné relace se zvýšily na hodnotu 99,9 % (v listopadu hodnota 99,0 %), nicméně již třicátý
sedmý měsíc zůstaly v negativních hodnotách. Negativní hodnoty směnných relací
z významnějších skupin zaznamenala minerální paliva (90,8 %), potraviny (98,1 %) a polotovary
(99,9 %). Z významnějších skupin dosáhly pozitivních hodnot směnných relací chemikálie
(102,4 %), průmyslové spotřební zboží (101,9 %) a stroje a dopravní prostředky (100,3 %).

B. Indexy cen mezinárodní dopravy
Meziměsíční srovnání:
-

U mezinárodní železniční dopravy osobní se ceny meziměsíčně nezměnily.

-

U mezinárodní železniční dopravy nákladní (jen po území ČR) se index cen zvýšil v dovozním
směru o 2,5 %, ve vývozním směru o 3,6% a u tranzitu o 1,6 %.

-

Ceny mezinárodní letecké dopravy osobní se ve směru do ČR zvýšily o 1,7 %, ve směru z ČR se
snížily o 0,2 %. U nákladní dopravy vzrostl index cen ve směru do ČR o 2,4 % a ve směru z ČR
o 0,1 %.

Meziroční srovnání:
-

U mezinárodní železniční dopravy osobní se ceny po území ČR (aktiva) zvýšily o 4,4 %,
ve směru z ČR (pasiva) a u tranzitu vzrostly shodně o 4,1 %.

-

U mezinárodní železniční dopravy nákladní (jen po území ČR) vzrostl index cen u dovozního
směru o 6,3 % a u vývozního směru o 1,4 %. U tranzitu klesly ceny o 1,1 %.

-

Ceny mezinárodní letecké dopravy osobní vzrostly ve směru do ČR o 7,6 %, ve směru z ČR
o 7,3 %. U nákladní dopravy vzrostly ceny ve směru do ČR a ve směru z ČR shodně o 0,1 %.

Vývoj v roce 2012
A. Indexy cen vývozu a dovozu
-

V průměru za celý rok 2012 se vývozní ceny zvýšily o 2,9 % (za rok 2011 o 1,7 %), dovozní
ceny se zvýšily o 4,2 % (za rok 2011 o 4,3 %).

-

Ve vývozu se z významnějších skupin zvýšily ceny chemikálií o 4,8 %, průmyslového
spotřebního zboží o 4,0 %, potravin o 3,9 %, ostatních surovin o 3,5 % a ceny strojů a dopravních
prostředků o 2,8 %. Nejvíce klesly ceny minerálních paliv o 2,4 %.

-

V dovozu se významně zvýšily ceny minerálních paliv o 15,7 % (v roce 2011 o 24,4 %), potravin
o 6,7 %, chemikálií o 3,6 % a ceny strojů a dopravních prostředků o 2,7 %. Snížily se pouze ceny
ostatních surovin o 2,6 %.

-

Směnné relace dosáhly v úhrnu v roce 2012 hodnoty 98,8 % (v roce 2011 činily 97,5 %) a již
třetím rokem byly negativní.

Český statistický úřad připravil standardní revizi výpočtu indexů cen zahraničního obchodu.
Počínaje cenovými indexy za referenční období leden 2013 budou cenové indexy vývozu a dovozu
počítány na novém váhovém schématu, na struktuře zahraničního obchodu roku 2010, k cenovému
základu průměr roku 2010 = 100. Nově vypočtené indexy budou řetězeny na současnou časovou řadu
se základem průměr roku 2005 = 100 a tím bude zajištěno pokračování dosavadní časové řady
indexů. Dosud publikované indexy nebudou revidovány.

B. Indexy cen mezinárodní dopravy
-

U mezinárodní železniční dopravy osobní byly ceny v porovnání s předchozím rokem po celý rok
2012 vyšší, po území ČR (aktiva) vzrostly v průměru o 6,7 %, ve směru z ČR (pasiva) o 6,4 %
a u tranzitu o 6,2 %.

-

Ceny mezinárodní železniční dopravy nákladní (jen po území ČR) byly v dovozním směru po celý
rok 2012 vyšší oproti roku 2011, v průměru se zvýšily o 6,8 %. U tranzitu se ceny zvýšily o 2,5 %
a byly po celý rok 2012 vyšší než v roce 2011, kromě listopadu a prosince 2012. Ve vývozním
směru byly ceny naopak po celý rok 2012 nižší než v předchozím roce, s výjimkou v prosinci
2012, v průměru se snížily o 5,1 %.

-

Ceny mezinárodní letecké dopravy osobní ve směru do ČR v jednotlivých měsících roku 2012
rostly v porovnání s předešlým rokem, kromě ledna 2012, v průměru se zvýšily o 6,4 %.
Ve směru z ČR byly ceny kromě prvního čtvrtletí roku 2012 vyšší než v roce 2011, průměrný růst
činil 6,0 %. U nákladní letecké dopravy ve směru do ČR ceny v porovnání s rokem 2011 rostly,
průměrný růst činil 4,6 %. Ve směru z ČR se ceny oproti roku 2011 v průměru nezměnily.

