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Ceny
 Někde ceny
rostly, někde
klesaly

Růst cen průmyslových výrobců velmi mírně zpomalil. Vlivem růstu cen
rostlinné produkce začaly stoupat ceny zemědělské výroby. Deflace pokračuje
u cen stavebních prací a tržních služeb. Růst spotřebitelských cen opět mírně
zpomalil. Cenový vývoj je ovlivňován cykly v jednotlivých odvětvích.

 Ceny
zemědělských
výrobců poprvé
v tomto roce rostly

Ceny zemědělských výrobců se po dvou čtvrtletích, kdy v meziročním srovnání
klesaly, zvýšily ve 3. čtvrtletí o 5,6 %. To bylo způsobeno nárůstem cen
rostlinné produkce, které rovněž po dvou čtvrtletích poklesů zaznamenaly růst,
a to o 9,4 %. Ceny živočišných výrobků meziročně rostly již desáté čtvrtletí za
sebou, tentokrát o 0,8 % (ve 2. čtvrtletí byly vyšší o 5,8 %). Ceny rostlinných
výrobků byly ovlivněny zvláště vyšší cenou obilovin o 10,2 %, olejnin o 12,2 %
a zeleniny o 17,8 %. Z významnějších zemědělských produktů naopak klesly
ceny brambor o 11,4 %. Mírný nárůst cen živočišných produktů v meziročním
srovnání stále ovlivňovala cena vajec, která byla vyšší o 45,0 %. Vyšší byla i
cena prasat o 14,1 % a skotu o 12,4 %. Ceny mléka meziročně klesly o 12,0 %.

 Pokračovalo
zpomalení růstu
cen průmyslových
výrobců

Růst cen průmyslových výrobců dále zpomalil. Ve 3. čtvrtletí se ceny
průmyslových výrobců meziročně zvýšily o 1,7 % (ve 2. čtvrtletí o 1,8 %).
Výrazně rychleji než průměr rostly ceny koksu a rafinovaných ropných produktů
(+11,0 %, ve 2. čtvrtletí o 8,1 %). Nadprůměrné byly růsty cen i v zásobování
vodou a službách souvisejících s odpadními vodami (+8,0 % oproti 8,1 % ve 2.
čtvrtletí), chemických látkách a výrobcích (+6,4 %, ve 2. čtvrtletí stejný růst) a u
základních farmaceutických výrobků (+3,8 % oproti 3,0 % v předchozím
čtvrtletí). Také ceny potravinářských výrobků, nápojů a tabáku si udržovaly
mírně vyšší tempo růstu než je průměr (+2,2 %, v 2. čtvrtletí +2,1 %).
Nejvýraznější pokles cen se projevil meziročně v těžbě a dobývání (-3,2 %, ve
2. čtvrtletí -5,1 %). Z dílčích částí byl zajímavý pokles cen mléčných výrobků
o 5,8 %, který tak reagoval na pokles cen mléka u zemědělských výrobců.

 Přetrvávaly
deflační tendence
cen stavebních
prací i tržních
služeb

Ceny stavebních prací, dle odhadů, se meziročně ve 3. čtvrtletí snížily o 0,4 %
(ve 2. čtvrtletí byly nižší o 0,6 %), ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných
ve stavebnictví vzrostly o 0,8 % (ve 2. čtvrtletí byly vyšší o 1,6 %). Jestliže
porovnáme ceny stavebních prací mezi 2. a 3. čtvrtletím 2012, není patrná
změna cen, ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví klesly
o 0,3 %.
Ve 3. čtvrtletí ceny tržních služeb klesly meziročně o 0,8 % (ve 2. čtvrtletí o 0,7
%). Ceny za reklamní služby a průzkum trhu byly opět nižší, a to o 4,7 % (oproti
-3,4 % ve 2. čtvrtletí), nižší byly i ceny za architektonické a inženýrské služby a
související technické poradenství o 2,8 % a telekomunikační služby o 1,0 %.
Vyšší byly ceny v nákladní dopravě o 0,8 % a za finanční služby, kromě
pojišťovnictví a penzijního financování, o 3,6 %.

 Růst
spotřebitelských
cen nepatrně
zpomalil, na což
měly vliv hlavně
oddíly bydlení a
doprava

Také ve 3. čtvrtletí se růst spotřebitelských cen nepatrně zpomalil. Meziročně
vzrostly ceny pro spotřebitele o 3,3 %, což bylo o 0,1 procentního bodu méně
než v předchozím čtvrtletí. Plných devět měsíců je již meziroční přírůstek
průměrného harmonizovaného indexu spotřebitelských cen (HICP) pro ČR
(+3,5 % v září 2012) vyšší než hodnota za EU27 (+2,7 % v září 2012).
Nepatrné zpomalení cenového růstu se projevilo zejména v oddílech bydlení,
voda, energie, paliva a doprava. U dalších oddílů spotřebního koše, kterými
jsou odívání a obuv, bytové vybavení, zařízení domácnosti, opravy, pošty
a telekomunikace a rekreace a kultura ceny meziročně poklesly, což se
samozřejmě projevilo na celkové cenové hladině. Ke zvýšení tempa
meziročního růstu došlo v oddílech potraviny a nealkoholické nápoje,
alkoholické nápoje a tabák a zdraví.

V oddíle bydlení, voda, energie, paliva se meziročně ve 3. čtvrtletí výrazně
snížilo tempo růstu ceny zemního plynu o 8 p.b. proti 2. čtvrtletí. Vývoj cen
v oddíle doprava byl ovlivněn ve 3. čtvrtletí růstem cen pohonných hmot a
zároveň poklesem cen automobilů. Zvýšení tempa meziročního cenového růstu
v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje způsobily především ceny ovoce a
zeleniny, které reagují na sezónní vlivy. Ceny ovoce meziročně vzrostly o
12,9 % (ve 2. čtvrtletí o 7,2 %) a zeleniny o 11,6 % (ve 2. čtvrtletí poklesly o
4,1 %).
Meziroční růst tržních cen byl stejný jako ve 2. čtvrtletí (2,1 %), růst
regulovaných cen zpomalil na 8,3 % (9,5 % ve 2. čtvrtletí).
 Směnné relace
jedenáct čtvrtletí
v negativních
hodnotách

Směnné relace se ve 3. čtvrtletí 2012 meziročně zvýšily na 98,7 % (o 0,4 p.b.
více než ve 2. čtvrtletí), již jedenácté čtvrtletí setrvávaly v negativních
hodnotách. Vývozní ceny se ve 3. čtvrtletí meziročně zvýšily o 3,3 % (pokles o
0,6 p.b. proti 2. čtvrtletí). Významně rostly vývozní ceny průmyslového
spotřebního zboží (o 4,3 %), strojů a dopravních prostředků (o 4,0 %). Dovozní
ceny se ve 3. čtvrtletí meziročně zvýšily o 4,7 % (pokles o 1,0 p.b. proti 2.
čtvrtletí). Nejvýznamněji rostly dovozní ceny minerálních paliv (o 14,7 %), strojů
a dopravních prostředků (o 4,2 %), průmyslového spotřebního zboží (o 3,4 %).
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