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SROVNÁNÍ METODOLOGIE SESIAVO-
VÁNÍ CPI V ČESKÉ REPUBLICE A USA 

THE COMAPRISON OF THE METODOLOGY OF COMPILATION THE CPI 

IN THE CZECH REPUBL/C AND IN THE USA 

The article is engaged in probfems of the best measure of inflation, answers 
some important questions, for example: ls the CPI a cost-of-living index? Does the 
CPI measure our experience with price change? ls the CPI the best measure of 
inflation? Will the CPI be updated or revised in the future? 

The First part of the pa per deals with the explaining of the CPI and the deflator 
GDP There are shown how the CPI and the deflatot GDP market baskets are 
determined and how CPI prices are collected, reviewed and cafcufated. I describe 
an advantages and disadvantages of the indexes. Next part sofves the main changes 
in measuring of the price fevef in the Czech republic and in the USA. The more 
interesting fact of the article is that the Bureau of Labor Statistics, U. S. Department 
of Labor introduced an experimental Consumer Price Index (CPI) in January 1998. 
The index using geometrie means wi/1 provide a closer approximation to a cost-of
living index, because the current CPI, which is calculated using a fixed-weight 
Laspeyres formu/a, does not reffect the fact that consumers can and do change 
spending pafferns os relative prices change. At the end I confront a standart of 
living in the Czech republic, in the USA and in India . 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

l. Uvod

Chceme-li porovnávat životní úroveň několika zemí, můžeme se zaměřit na vývoj 
životních nákladů, tedy na vývoj spotřebitelských cen. Tento vývoj se sleduje na spotřebi
telských koších představujících soubor vybraných druhů zboží a služeb placených obyva
telstvem. Množství spotřebovaných produktů se může zjistit ze šetření statistického úřadu 
jako hodnoty celostátní spotřeby. Jestliže jsou v různých zemích ve spotřebním koši za
stoupeny jednotlivé komodity různě, je složité i porovnávání míry inflace těchto zemí. 
Přinejmenším problematické je i porovnávání míry inflace mezi různými obdobími byť i 
pouze v jedné zemi. Ceny z dřívějších dob je možné porovnávat s cenami současnými jen 
s vědomím chyby, protože některé statky mohou nabýt změn jak v kvalitě, tak ve složení. 

Při porovnání bývalé ČSSR s Maďarskem a Polskem je možno říci, že bývalá ČSSR 
byla v metodologii sestavování indexů spotřebitelských cen nejdále a srovnání i jen těchto 
tří zemí bylo samo o sobě dost problematické, protože každá země měla svou metodiku, 
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ktera se v detailech li§ila. Makroekonomick ukazatele srovnateln巨  byly, ale podrobnj§i 
zkoumdni nebylo mo乞nd. Nov systdm sledovni spotebitelskch cen zavedenタ  od roku 

1991 metodicky odoovida praxi vysp壱lりch zemi 5 trzni eKonomiKou, coz pine potvrzuji 
stanoviska exoerta z mezinarodnich organizaci. F"oKUcI Joe o Kvanntarlvnl rozsan sie- 
dovni cen, je na§ systdm cenovd statistiky dokonce pocistatne rozsafliejsi nez ve vetsine 
tchto zemi. 

Diky sjednocend metodologii sestavovni CPI v jednotlivch zemch Evropy m白乞eme 
vytvofit sloupcov graf と  . 1, ve kterem viclime postaveni Le5Ke repuouKy. 
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zva乞ovaly se alternativni 
metody ve vpoとtu ukazatela sez6nnich produkta, resp. zpracovni chybjicich ukaza- 
tela. Cesk republika vystoupila s pfisp巨vkem, kter se zabv probldmy s vb巨rem 
reprezentanta, jejich sb壱rem a kontrolou dat. 

Velikost inflace, neboli mira, je obvykle udavna v procentech za rok. Vychazi zpravid- 
Ia z vpoとtd statistick'ho df adu kadd zem巨. Pro vpoとet vlastni miry inflace se vychazi v 
ka乞dd zemi z jinak slo乞endho spotebniho koe. Mezi vnit予ni vlivy, kterd vznamnd p- 
sobi na inflaci, pati pfedevim koupschopnost obyvatelstva. Ta zale乞i na mife nezam巨st 
nanosti. Nevyrovnanタ  stdtni rozpoとet je vznamnタm negativnim faktorem, kter pod-
poruje rst miry inflace. Wchdzi zejmdna z vt§i spot子eby ne乞  je produkce. A koneとn巨  - 
vliv bankovniho sektoru, kter pasobi jako urychlovaと  ob巨hu pen巨z, zejmdna zajigtovnim 
bezhotovostniho platebniho styku. Mezi vnj§i vlivy psobici na miru inflace je mo乞no 
uvst stoupajici ceny nakupovanタch surovin, polotovar i vrobka ze zahraniとi. Jednd-ii 
se o ropu, je tfeba zd自raznit, 乏  e jde o s urovinu, jeji乞  cena se pHmo i nepfimo podili na 
cendch takfka v§ech produkta. 

Ekonomick teorie obsahuje jasnd pokyny, jak spr白vn壱  m巨 it inflaci. Pokud inflaci 
vymezime jako vzestup 乞  ivotnich nakladd domacnosti, potom mira inflace by m巨la zo- 
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Graf l:Me2lhdnx勿Jr 5m wldりガDodb Clそ一 	 problematika konstrukce Graf 1: Mezindrodn srn vnn podle CPI' 
Pramen: CSU, 1997: Cesk republika v と  isiech 
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'brazit vzestup nominlniho pfjmu prm巨rndho spotfebitele; pfjmu nutndho k ndkupu 
ko§e zbo乞i a slu乞eb poskytujiciho tomuto spotfebiteli stejn巨  uspokojeni, jakho by dosahl 
v minuldm obdobi. K m巨feni dodateとn巨ho pfjmu nezbytndho k dosa乞eni takovd u rovn壱  
uspokojeni je tfeba sestrojit agregtni cenov index, kter splhuje urとitd podminky. 
Po乞adovanタ  index by m壱l zaznamendvat pouze ty n dklady, kter巨  ve vymezen巨m obdobi 
pfimo pfispvaji ke spotfebitelovu uspokojeni; mira zm壱ny cen jednotlivタch polo乞ek by 
m壱la bt upravena o posuny v kvalit巨  a dalich rysech a rdst indexu v と  ase by ml poと tat 
se zm色nami struktury vりdaj白. Index by napfiklad neml zahrnovat pinou kupni cenu 
novho automobilu, proto乞e tento automobil bude pouvn po dlouhou dobu. Naproti 
tornu musi obsahnout naklady dr乞by b巨hem dan6ho obdobi, jako jsou odpisy nebo u roky 
zd vru. U posunu kvality mdeme jako pHklad uvst zm壱nu materidlu, ze kterdho jsou 
§ity pansk koile. 

Vvoj cenovd hladiny m所i cenovd indexy, proto乞e je obti乞n巨  spoとitat v読enタ  prmr 
cen vらech zbo乞i a slu乞eb vyrab巨nタch v ekonomice. Ka乞dタ  cenov reprezentant ma ve 
spotfebnim ko§i pfifazenu vahu, ktera odpovida podilu na spotfeb巨  nejen tohoto zbo議  
nebo sluby, ale celd skupiny vrobka nebo slu乞eb obdobndho charakteru. Rozdily v 
cenach se u と  asto nakupovanch komodit objev ve vpoとtu vicekrat ne乞  rozdily v cenach 
komodit nakupovanタch jen mlo. Cenov index m巨fi とa stku, kterou je nutno zaplatit za 
urとit ko§ zbo乞i v b乾ndm obdobi ve srovnani s とa stkou, kterou bylo nutno zaplatit v 
obdobi zakladnim. Hodnota zakladniho obdobi je definovna jako 100, rst cenovd hla-
diny dav cenov index v巨tgi ne乞  100 a naopak. Existuje mnoho index, kterd m所i r心znd 
aspekty inflace. Mezi hlavni cenov indexy patii index spotiebitelskch cen - CPI, defla- 
tor GDP, index cen vrobcd, index cen spotfebitelu a dali. Tyto ukazatele jsou indika- 
torem efektivnosti vladni politiky a politikov白  se opiraji o tyto ukazatele pfi p予ijimani 

2. M6ieni cenov6 hladiny a rozpor mezi CPI a defldtorem GDP  

Kter index je nejspolehlivj§im ukazatelem inflace? Na toto tdma se vedou と  etnd 
polemiky, n壱kdo se pfikloni spi§e k CPI, n巨kdo k alternativnim indexm, pfedev§im 
defltoru GDP. Dosavadni tvrzeni, 乞  e jedin巨  CPI je nejspolehlivjgim ukazatelem inflace 
zejm巨  ji neobstoji, proto乞e napfiklad tak ekonomicky vysp巨l zem巨, jako je USA se 
zabタv a posuzuje diferenciace mezi jednotlivmi indexy a zva乞uje pou乞iti jednotlivタch 
index 」 . 

Ceska republika pouv jako ukazatele miry  inflace index spotfebitelskch cen. Mnozi 
pozorovateld v USA vak namitaji, 乞  e CPI nem巨fi skuteとnou miru inflace a nabizeji alter- 
nativni indexy. Ekonomika USA za乞ila patnact let dezinflace a cil - udr乞eni stabilni ceno- 
v hladiny se zdl bt na dosah ruky. Proto se politici zaとali zajimat o pfesnost svch 
udaj白  o inflaci. Ukolem se stalo hledani nejspolehlivj§iho ukazatele pibli乞ovani se stabil- 
ni cenov白  hladin壱. Tento u kol se zda bt a乞  detailni zle乞itosti v protip6lu napfiklad s 
Indii, o kterd informace o CPI existuji jen velmi omezen. 
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Co je hlavnim argumentem kritiku indexu spotfebitelskch cen? Podle vsledkd USA 
nadhodnocuje tento index ve srovnani s defltorem GDP inflaci o celタ  jeden procentni 
bod roとn巨. Znepokojeni z tohoto zjit巨ni vystilo v zalo乞eni zvlgtni komise, ktera je 
pov ena kadoronim odhadem tempa hospoddsk'ho rastu za pou乞iti i alternativnich 
ukazatela, pfedevm defltoru GDP. Index spotebitelskch cen je v USA sledovn sou-
visle li od obdobi trvni svtov vlky a v prb壱hu let jak samotna konstrukce CPI, tak 
postupy slou乞ici k soustfed巨ni cen jednotlivyci polozeK cio inciexu oyiy zaoKonaleny. 
Nedostatkem tohoto indexu je prbbldm prb乾ndho oとi§tovani dat od vlivd mimofddnch 
zm壱n n巨kterch jednotlivタch cen. (V と  esk6 republice byla timto mimofddnタm vlivem 
sni乞end poptavka v dsledku povodni v と  ervenci 1997.) 

Konkrtnim, nedostatkem CPI je myleno napfiklad zv eni kvality nebo podcen巨ni 
rstu obratu diskontnich velkoprodejen. Rast CPI se poと ta jako vzestup nklad白  na pofzeni 
zbo乞i a slu乞eb vybranタch na zdklad壱  vzkuma spotfeby domcnosti urとitdho obdobi 
Tento postup zcela odhli乞i od schopnosti spotfebitele nahradit prostfednictvim substituce 
とdst jmy zpdsobenou zdra乞enim jednotliv nakupovan巨  polo乞ky. Dojde-li napfiklad ke 
zv夢eni cen hovziho masa, situace domacnosti se tim zhor§i, spotfebiteld budou na-
kupovat teba vice drbe乞iho masa. N壱kterm domacnostem se zdra乞eni hovziho masa 
a zm巨nou slo乞eni nakupa m自乞e i roziit jdelniとek o statky, kter巨  nahrazovalo jen hov巨zi 
maso. Penze u§etfen6 ni欝imi nakupy hovziho masa mohou bt pou乞ity na jinduと  ely. 
Podle kritik indexu spotebitelskch cen neporostou skuteとnd 乞  ivotni ndklady tak rychle 
jako CPI. V rozporu s ekonomickou teorii je to, 乞  e se zapoと tdvaji pind kupni ceny zbo議  
dlouhodobd spotfeby namisto naklada jeho drby b壱hem dandho obdobi. 

Zm壱ny pouivand metodiky k agregaci cen jednotlivch polo乞ek znesnadhuji analy 
tikm srovnani u daja CPI z dfivj§ich obdobi s obdobim souとasnタm. Srovnani znesnadhuj 
dokonce i ka乞doroとni men§i d pravy metod shroma乞dovni dat. Statistikov USA pouivaj 
defltor GDP, kter se jim zda diky tomu, 乞  e zahrnuje vce polo乞ek, mdn壱  zkreslenタ. 
Tento ukazatel slou乞i jako m巨fitko hodnoty veるkerho vyrobendho zbo乞i a vech poskyt- 
nutch slu乞eb a poと td se pomoci Fisherova,, idelniho vzorce". Y USA se ukzalo, 乞  e 
defldtor GDP roste pomaleji ne乞  CPI. Musime vak uv 乞it, 乞  e vt§i obsa乞nost indexu GDP 
je i jeho nevhodou, proto乞e GDP zahrnuje pofizovaci ceny zbo乞i dlouhodobd spotfeby 
a staveb ve vti mife ne乞  CPI. A jestli乞e zapoとteme do defltoru GDP i mnohd,, jedineと- 
nd" polo乞ky, jako napfiklad tovrny, nebo obti乞n壱  ocenitelnd polo乞ky jako jsou slu乞by 
ozbrojenタch sil, pak schopnost indexu sledovat 乞  ivotni naklady je oslabena. 

Jak ji乞  bylo uvedeno, defltor GDP m壱fi cenovou hladinu vyrobendho zbo乞i a poskyt- 
nutch slu乞eb. Naproti tornu, index spotfebitelskch cen m巨fi ceny zbo乞i a slu乞eb zakou- 
penタch. Tato odlignost je velmi vznamna, proto乞e zatimco ceny vvozu jsou v defltoru 
GDP zahrnuty, ceny dovozu ne, pouze nepfimo. Ceny dovozu samozfejm巨  ovlivni ceny 
domaciho zbo乞i prostednictvim hospodafskd sout乾e. (V praxi と  SU se bere zfetel i na 
zm壱ny dovoznich cen, proto乞e souとdsti GDP pod1巳vdajov metody je saldo vタvozu a 
dovozu zbo乞i a slu乞eb.) Z tohoto hlediska musime fi ci, 乞  e po乞adavkm na ukazatel inflace, 
je乞  md za cil m巨 it naklady nesend v tomto pfipad壱  americkmi obとany, odpovdd spi§e 
CPI, kter obsahuje ceny dovozu a neobsahuje ceny vタvozu. 
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Graf 2: Ilsívoi CPI a deflatoru GDP v USA v období 1960 - 1992 
Pramen: R.Dornbush, S.Fischer: Makroekonomie, SNP, Praha 
1994 

Deflátor GDP Mezíročni CP1 

1993 117,7 120,8 

1994 111,0 110,0 

1995 110,6 109,1 

1996 109,4 108,8 

1997 (1. pololetil 107,0 

Tab. 1:De盾for GDP a meziron CPI proご7? 
Pramen: C SU: Statistick roとenka CR, 199/ vlastni vypocty 

Tab. 1: Deflator GDP a meziroční CP1 pro ČR 
Pramen: CSÚ: Statistická ročenka CR, 1997; vlastní výpočty 
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Pro potvrzeni vvoje CPI a deflatoru GDP v USA i v dfivj§im obdobi m並eme sestro-
jit graf, kter bude sledovat pro jednoduchost vvoj ukazateld vletech 1960, 1970, 1980 
a 1992. Defltor zachycuje ceny v b乾ndm roce ve vztahu k cenam roku 1987, pro CPI 
je za zaklad pou乞ito obdobi 1982 1 84. Indexy se m巨ni b壱hem celdho obdobi v podstat 
stejn!,m tempem a oba ukazuji vraznd roとni tempa inflace - rst cen - v prdmdru o 5% 
roとn巨. CPI o 4,99% a defltor GDP o 4,92%. (Viz graf と  . 2) 

Pro potvrzení vývoje CPI a deflátoru GDP v USA i v dřívějším období můžeme sestro-

jit graf, který bude sledovat pro jednoduchost vývoj ukazatelů  v letech 1960, 1970, 1980 

a 1992. Deflator zachycuje ceny v běžném roce ve vztahu k cenám roku 1987, pro CPI 

je za základ použito období 1982 - 84. Indexy se mění během celého období v podstatě  
stejným tempem a oba ukazují výrazná roční tempa inflace - růst cen - v průměru o 5% 

ročně. CPI o 4,99% a deflátor GDP o 4,92%. (Viz graf č. 2) 

Pro oorovnani d daja 
U5/' s (eskou repu011KoU 
je tak mo乞nd vytvo子it graf, 
kter bude sledovat prbh 
jednotlivch indexa. Hod- 
noty CPI a defltoru GDP 
jsou roとni pro roky 1993, 
1994, 1995 a 1996. De- 
fldtor GDP je meziroとni 
ukazatel, hodnoty CPI je 
nutnd pfepoとitat, protoe 
se vztahuji k zakladnimu 
obdobi, bud roku 1990 
nebo 1994. 

Pro porovnání údajů  
USA s Ceskou republikou 
je take možné vytvořit graf, 
který bude sledovat průběh 
jednotlivých indexů. Hod-
noty CPI a deflátoru GDP 
jsou roční pro roky 1993, 
1994, 1995 a 1996. De- 
flátor GDP je meziroční 
ukazatel, hodnoty CPI je 
nutné přepočítat, protože 
se vztahují k základnímu 
období, bud roku 1990 
nebo 1994. 

My zatim nem吃e 
uva乞ovat podobn巨  jako 
analytikov巨  v USA, na§e 
transformujici se ekonomi-
ka pro§la n巨ktermi me 
todologickタmi zm巨nami, 
kterd se tkaji jak CPI, tak 
GDP. Deflator GDP je 
mo乞n lep§im ukazatelem, 
ale CPI je pro nas zfejm巨  
praktitj§i. Uvedena と  aso- 
va f ada nestaとi pro po-
souzeni piipadndho nad- 
hodnocovani inflace, navc 
roky 1993 a 1994 jsou mi 
mofadnmi, tak乞e vsledek 
je zpochybniteln 

My zatím nemůže 
uvažovat podobně  jako 
analytikové v USA, naše 
transformující se ekonomi-
ka prošla některými me-
todologickými změnami, 
které se týkají jak CPI, tak 
GDP. Deflátor GDP je 
možná lepším ukazatelem, 
ale CPI je pro nás zřejmě  
praktičtější. Uvedená časo-
vá řada nestačí pro po-
souzení připadného nad-
hodnocování inflace, navíc 
roky 1993 a 1994 jsou mi-
mořádnými, takže výsledek 
je zpochybnitelný. 

Pro zajimavost je mo乞nd sestavit regrese a odhadnout tim budouci vタvoj indexu spo- 
tebitelskch cen vと  esk republice. Graf と  .4 ndm ukazuje pozvolny rdst CPI pro jednot- 
liv と  tvrtleti. Odhady se t',kaii 4. と  tvrtleti roku 1997 a 1. a 2. と  tvrtleti roku 1998. Jak 
jsme vsaK sledovali inflaci za ieaen, sKurecny vyvoj oune jiny. V l.1- zaznamename alKy 

Pro zajímavost je možné sestavit regrese a odhadnout tím budoucí vývoj indexu spo-

třebitelských cen v České republice. Graf č.4 nám ukazuje pozvolný růst CPI pro jednot-

livá čtvrtletí. Odhady se týkají 4. čtvrtletí roku 1997 a 1. a 2. čtvrtletí roku 1998. Jak 

jsme však sledovali inflaci za leden, skutečný vývoj bude jiný. V ČR zaznamenáme díky 

Eq 1/99 ER 1/99 9 9 
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既l競ru vnn prMhu indexu spoR: 	 加勿 e/skch cen a db危ー  
Pramen: と  SU: Statistick' roとenka C R, 1997 

souとasnタm deregulacim 
vraznd zvgeni CPI. In- 
dex spotebitelskch cen 
zahrnuje oproti jadrovd 
inflaci prv vliv deregu 
laci cen (tj. postupnd u 
vo!hovani dosud statem 
regulovanch cen, vetn巨  
dalich administrativnich 
vlivd, jako jsou u pravy 
nkterタch dani apod.). 
Tyto deregulace se tkaj 
zejm巨na cen njemndho, 
tepla, elektfiny a plynu, 
jako i n壱kterch spotfeb- 
nich dani a DPH. 

Pro dopin壱ni uvdim 

一’ー 	sporreoy pouzivany v 

~ー  ー~ー 	v rom, ze index cen 
IH'gme じPI I 	souRrome spotreby 

poiozeK 1-isnerova,, icleal- 
niho" indexu. Protoe 

vak tuto techniku nelze uplatnit pHmo na vstupni data, zdanliv dobrd vlastnosti indexu 
se jev mdn巨  jednoznaとn壱. Ukazatel inflace pou乞it k vpoとtu poMteとnich odhada miru 
rusru cen Kose zoozi a slu2eb by me! odra2et aktulni strukturu vdaj, ale nrvni odhadu 
inoexu cen souKrome spoteby vychazeji z Laspeyersova indexu, stejn巨  jako CPI. Index 
cen soutrrome spotreby c erpa data o realnりch spotfebnich vdajich z Ndrodnich uと  t自  
proauKce a clucnoclu. lato data zastupuji strukturu spotfeb'i v b乾ndm obdobi. jsou vak 
pouze jejim reviclovatelnym odhadem.5 tatistici U5A oとekavali, 乞  e index cen soukromd 
spot子eby pekona svmi vlastnostmi CPI, ale nebylo to prozatim prokdzano. Index cen 

Graf 4“え功a（りやlJ‘わlIc功odhクブたカ1功OvvojeC'J m 
Plamen: csu statis廿cMroとenka CR,1997l dastni Wpoと句  

一、  一 - 一．. I . . 	. 	 v 	 pouv ke slouとeni ceno- 
.raJ田レunaqy pucoucino crvrriernIno 昭ルqルしJ4VLl' 	 lnいh ，、‘"％。h、；J,Ahハ＋h,，二一L 八一一 ‘Aい，与一1 上. 』.1,ン；ーAに；に、二一：ーで ‘ 	 wcn narusru ieclnorliwcn Pramen: CSU: Statistick roとenka C R. 1997: vlastni v'ooとtu 

1O E' 1/99 



NARODOHOSPODARSTVI 

soukrom巨  spotfeby nen pHli§ vhodny pro p二edb配nd odhady, ale je mond, 乞  e pro dlouhd 

obdobi je lepSim uKazatelem innace nez ui-i. 

3. Zm6ny v metodologii sestavovdni CPI v  CR  

Podivejme se nejprve na metodologii sestavovni CPI v と  eskd republice, abychom 
mohli porovndvatと  eskou republiku s jinタmi stty. V na§i zemi dolo ke zm巨nam v oblasti 
sestavovani spotfebnich kog6, proto budou tyto zm巨ny vysvtleny v nasledujici とa sti. 

亡  eskou republiku je ji乞  mo乞nd srovndvat s evropskmi zem巨mi, proto乞e od roku 1995 
jsou indexy spotfebitelskch cen sledovany na novm revidovandm spotfebnim ko§i, 
jeho乞と  len巨ni vychazi z evropskd klasifikace zbo乞i a slu乞eb podle uと  elu koneとnd potfeby. 
Ke sjednoceni struktury (vhovdho schdmatu) spotiebniho ko§e pro vpoとet indexa spo 
tebitelskch cen a pro vpoとet indexu 乞  ivotnich nakladd do§lo tim, 乞  e byl proveden nov 
vb巨r cenovch reprezentanta vrobk白  a slu乞eb a zaveden nov vhov syst6m. Nov' 
revidovand spotfebni ko§e byly projednany a schvleny komisi slo乞enou ze zdstupc 
statistickch organu, ministerstev, Vysok§ koly ekonomickd, odborovりch svaza aj. Skupi 
nov indexy spotfebitelskch cen za roky 1991 a乞  1995 jsou uspofadany podle struktury 
ji乞  revidovandho koge z roku 1995. Za obdobi 1991 a乞  1994 jsou pevzaty skupinov 
indexy k zdkladni d rovni leden 1989 = 100, za rok 1995 jsou pfepoとteny na zdkladni 
droveh prm壱ru roku 1994 = 100. Casov f ady index spotebitelskch cen byly vytvoeny 
fet巨zovn im, tj. pfepoとtem meziroとnich indexa. V letech 1991 a乞  1994 byly d hrnn' 
indexy za domdcnosti celkem poと tny na struktue maloobchodniho obratu za rok 1989, 
od roku 1995 stejn巨  jako u ostatnich socilnich skupin domacnosti na struktufe u daj 
statistiky rodinnch dと  t o vdajich domacnosti za rok 1993. 

len壱ni u hrnnch indexd spotebitelskch cen (ivotnch nklad自) bylo souとasn壱  pizpd- 
sobeno mezinarodni klasifikaci koneとnd spotfeby domacnosti, ktera tfdi vrobky a sluby 
do deseti zakladnich skupin. Tchto deset relativn壱  homogennich tfd (hlavnich agregaci) 
obsahuje 749 konkrdtnich vrobk a slu乞eb, cod je celkov poとet cenovch reprezentan- 
t. Zdkladnim cenovm obdobim jsou prdm壱rnd ceny z prosince 1993, pouze u repre 
zentant と  erstvho ovoce, zeleniny a brambor jsou zkladnim cenovm obdobim prm巨rnd 
ceny roku 1993. Spotfebitelskd ceny jsou§ etfeny m巨siとn壱  ve vybrand zpravodajsk siti 
prodejen a provozoven ve 41 okresech  CR a hlavnim m巨st壱  Praze cca 10 000 pracov- 
niky oblastnich statistickch orgdnd と  eskho statistick'ho  df adu. U indexu spotfebitelー  
skch cen vychdzeji vhy ze struktury pram壱rnch vdaja vech domdcnosti, u ostatnich 
indexa ze struktury vdaj自  piislu§nd socilni skupiny domacnosti. Modernizace struktury 
CPI u nds probiha co 7 let a z porovnvani t巨chto ko§a napf. zjistime, 乞  e v poslednich 
letech ve srovnani se 70. a 80. lety vrazn巨  vzrostly vdaje na cesty do zahraniとi, mar- 
garin, vitaminov pfpravky atd. To se odrazi i v kogi vタrobkd a slueb. (Od roku 1964 
probihaly revize v letech 1977, 1984, 1994.) 

Dosud byly indexy spotfebitelskch cen poとitny na zaklad巨  struktury spoteby prmrn' 
domdcnosti v と  R (index spotebitelskch cen za domdcnosti celkem), ddle prm巨rn 
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domdcnosti zam巨stnanca, a z toho zam壱stnanc自  s d壱tmi, zamstnanca s neupinタmi rodi- 
nami. zam壱stnanc白  v nizkm pimovm pdsmu vdy v celd CR. Od ledna 1997 roz§ifil 
しbU tento soubor zavedenim vypoCtu dvou novycn inciexu spo[reoiieisIくycn cen JaKozto 
orientaとnich ukazatel自: - index za domdcnosti ijici v hl. m巨st巨  Praze - index za domac- 
nosti ijici v obcich do 5 000 obyvatel. 

Nov indexy reflektuji demografick a teritoridlni hledisko. Pro m巨feni cenovho v- 
voje v Praze je soubor cenovch'reprezentant ve spotebnim koるi shodnタ  se souborem 
pro vpoとet index白  za celou と  R. Vha jednotlivch polo乞ek v§ak odpovdd struktufe 
spotfeby prm壱rnd pra乞skd domdcnosti, kterd se samozejm巨  od prdm壱rn巨  republikov 
domdcnosti li§i. Vhy byly stanoveny (stejnd jako u indexu zaと  R) na zdklad巨 u daja statis-
tiky rodinn'ch uと  ta v roce 1993 azakladnim obdobim pro v'ipoとet indexu Isou vahy roku 
i'ゾJ a ceny prosince. Fro vypocet jsou pouzivane ceny zjistovane v Fraze, ltere souCas- 
n壱  vstupuji do v'poとtu prm巨rnd ceny za prosinec za と  R. Index za hl. m巨sto Prahu ie 
recy soucasti indexu spotrebitelsKycl1 cen za celou LK. 

Cenovd reprezentanty tvoH ty v,robky a sluby, kter' se vznamn壱  podileji na vda- 
jich obyvatelstva a svm rozsahem pokrvaji celou sfdru spotfeby. Poとet cenovch repre-
zentant v novm spotebnim ko§i pro vタpoとet indexd spotfebitelskch cen je ndsledujici 
(viz tab. 2). 

domácnosti zaměstnanců, a z toho zaměstnanců  s dětmi, zaměstnanců  s neúplnými rodi-
nami, zaměstnanců  v nízkém příjmovém pásmu vždy v celé ČR. Od ledna 1997 rozšířil 
ČSÚ tento soubor zavedením výpočtů  dvou nových indexů  spotřebitelských cen jakožto 
orientačních ukazatelů: - index za domácnosti žijící v hl. městě  Praze - index za domác-
nosti žijící v obcích do 5 000 obyvatel. 

Nové indexy reflektují demografické a teritoriální hledisko. Pro měření cenového vý-
voje v Praze je soubor cenových,reprezentantů  ve spotřebním koši shodný se souborem 
pro výpočet indexů  za celou ČR. Váha jednotlivých položek však odpovídá struktuře 
spotřeby průměrné pražské domácnosti, která se samozřejmě  od průměrné republikové 
domácnosti liší. Váhy byly stanoveny (stejné jako u indexu za ČR) na základě  údajů  statis-
tiky rodinných účtů  v roce 1993 a základním obdobím pro výpočet indexů  jsou váhy roku 
1993 a ceny prosince. Pro výpočet jsou používané ceny zjišťované v Praze, které součas-
ně  vstupují do výpočtu průměrné ceny za prosinec za ČR. Index za hl. město Prahu je 
tedy součástí indexu spotřebitelských cen za celou ČR. 

Cenové reprezentanty tvoří ty výrobky a služby, které se významně  podílejí na výda-
jích obyvatelstva a svým rozsahem pokrývají celou sféru spotřeby. Počet cenových repre-
zentantů  v novém spotřebním koši pro výpočet indexů  spotřebitelských cen je následujíci 
(viz tab. 2). 

51kupěna 	boil a sluietb ročet mprszertion18 

Uhrnem /49 

Potraviny,nevojOACA 172 

Odiváni 113 

Bp:ilenf 65 

Zarizeni a proiaz domóc. 19 

Zeircrrotrictvi 22 

Doprova 46 

Voiný čas 90 

Yzda3viiní 20 

Vefetné Om, 	AtylovčrF1 58 

Ostatrif zbott a 4046y 54 

Vb壱r reprezentanta je stejnタ  
pro vechny typy indexd, pouze 
u jednotlivch socidlnich skupin 
domdcnosti ( napf. u duchodc) 
nejsou n壱kter6 vrobky a slu乞by 
zastoupeny. Uhrnnタ  index spote- 
bitelskch cen a u hrnnd indexy 
spotfebitelskタch cen (乞ivotnich 
nklada) j晒u と  len壱ny podle me- 
zindrodni klasifikace koneとnd 
spoteby domacnosti (COICOP), 
kter tfidi vタrobky a slu乞by podle 
uとelu u乞iti do uvad巨nタch deseti 
zkladnich skupin, viz tabulka と  .2. 

Výběr reprezentantů  je stejný 
pro všechny typy indexů, pouze 
u jednotlivých sociálních skupin 
domácností ( např. u důchodců) 
nejsou některé výrobky a služby 
zastoupeny. Úhrnný index spotřé- 
bitelských cen a arnné indexy 
spotřebitelských cen (životních 
náldadů) jstlu členěny podle me-
zinárodní klasifikace konečné 
spotřeby domácností (COICOP), 
která třídí výrobky a služby podle 
účelu užití do uváděných deseti 
základních skupin, viz tabulka č.2. 

spise vyvoj zivotnich nakladu 
ー 	ーー 	ー  . 	 pra乞skch domdcnosti, ne乞  vvoj 

cenove nianiny v mze. v Fraze je vyssi celkov roとni suma vdaja na hlavu ne乞  v CR. I 
ausoluLni cascKy vyaaju ve vsedl skupinach jsou v Praze vy§§i ne乞  v CR. Indexy spotfebi 

、 L讐1,cn l cen za r ranu Jsou pocitany pravideln' Od ledna 1997, zp巨tn巨  byl proveden 
vypocec oazicKycn inoexu( prosinec iソリi = IOU) za jednotliv m巨sice roku 1996. 

ťJhrnný index spotřebitelských 
cen v hl. městě  Praze vyjadřuje 
spíše vývoj životních nákladů  
pražských domácností, než vývoj 

cenové hladiny v Praze. V Praze je vyšší celková roční suma výdajů  na hlavu než v ČR. I 
absolutní č'ástky výdajů  ve všech skupinách jsou v Praze vyšší než v ČR. Indexy spotřebi-
telských cen za Prahu jsou počítány pravidelně  oď  ledna 1997, zpětně  byl proveden 
výpočet bazických indexů  (prosinec 1993 = 100) za jednotlivé měsíce roku 1996. 

1hb 2：や（うb/Ipl望el7なI7fv刀ov自11卑フく功ebni刀 AO奇  
1Y'en'csU Indexy spotfebi回skりch cen za listopad 

Tab 2: Počty reprezentantů  v novern spotřebnim koši 
Pramen: ČSÚ: Indexy spotřebitelských cen za listopad 1997 

Tab 2: Poビひ  rePrezentan川  1/刀ovnl卑フQ加lnカ刀 ko奇  
P9rnen:C SU: Indexy spotfebitelsk ch cen za listopad cen v ni. meste Fraze vyjadfuje 
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Z porovnani indexa za leden 1997 proti prosinci 1993 je zfejm,． 乞  e narast l u hrnndho 

indexu v Praze と  inil 33,4% a v CR 30,1%. Nejvtsl rozdily ve vanovem scnemaw se 
projevily ve skupin壱  doprava a volnタと  as. Tm壱f shodny vyvoj V l-'raze a Y - zaznamenaly 
ceny ve skupinach potraviny, napoje, tabak a vefejne stravovani a uoytovani, mime 
dynamiとtj§i vりvoj cenovch index v Praze ve srovnani 5 LK mely sKupiny zoravornictv' 

a volnタと  as. U ostatnich hlavnich vタdajovch skupin doslo naopak V raze K vyraznejsimnu 
rstu cen. Porovnani vvoje index自  spotfebitelskch ceny Fraze aLlt uKazuje, ze nouriu- 
tyu hrnnタch indexa nevykazuji za posledni ti roky nijak dramaticタ，  roZGIly, je vsaK rnozne 
vid壱t rozdil v dynamice vタvoje n壱kterch vdajovch skupin. 'Je vsaK treoa vzi v uvanu,ze 
u vt§iny polo乞ek spotfebniho ko§e byly ceny v prosinci l 3''5 V Fraze vyssi nezvL.r'

'a 
vzhledem k jejich vesm巨s rychlej§imu r自stu se cenov relace mezi 'ranou a しr、  uaie 

prohlubuji. 

Piedstavu o v'voji spotfebitelskch cen v Praze za celd obdobi Od roku I'3どソ, ve 

kter巨m do§lo k liberalizaci cen, je mo乞n乙  ziskat pouze spojenim nove zkonstruovaneno 
indexu cen za Prahu s indexem cen za Prahu za prosinec 1993 k lednu 1989, kter v§ak 
nebul noとitan na vhov6 struktufe vdaja pra乞skch domacnosti, ale na vah三ch republi- 

kovch. Takto ziskan' orientaとni index spot王ebitelskch cen と  inil v lednu 1997 proti 

lednu 1989 v Praze 352,4%, zatimco vと  R 313,9%. Tento vraznタ  rozdil je vsledkem 

zejmdna dynamiとt巨jgiho vりvoje cen v Praze na poぬtku devadesatch let. lNa zaklade 

Dodilu uveden'ch dvou index貢  (352,4 : 313,9 = 1,123) lze odhadovat, ze prumerna 
cenova hladina v Praze byla v lednu 1997 zhruba o 12,3% vysgi proti urovni cen za ceiou 
とR. 

4. Zm6ny v metodologii sestavov6ni CPI v USA  

V dal§i とa sti textu budeme sledovat metodologii sestavovni CPI v USA. Je mo乞no 

HciJ e oba zrjasobu. resn. metodologie と  esk republiky a metodologie USA si jsou velmi 
blizk. Uritou odh§nost v§ak nalezneme pfi samotndm vpotu. USA zavadi od ledna 
;aiimauou metodolooickou zm巨nu, od kterd si jeji tvrci slibujt velk pf!nos. Jedn se a 

姦 zaveden index. kter' zahrnuje reakci spotfebitelu na zm巨ny cen. Zaroveh nadeglo 

vUSA obdobi, kdy se obm巨huji, modernizuji a upravuji polo乞ky ve spotiebitelskm koミi 

I lA tuto zm巨nu urovadi aravideln巨  pfiblin壱  co deset let. Bureau of Labor Statistic (BLS) 

niviu vlednu 1998 ko§ modernizuje. Od druhd sv巨tov vlky prob壱hla revize CPI v 

Ietech 1953. 1964. 1978 a 1987. Zm巨ny nastanou jak v polo乞kach ocehovanタch, tak 
ve zpasobu, jak budou agregovny do CPI. Od ledna 1998 budou platit tyto skupiny 

1. Potraviny a napoje 
2. Bydleni 
3. Vzd壱lani a komunikace 
4. Odvani 

5. Doprava 
6. Zdravotnictv 
7. Volnタと  as 
8. Ostatni zbo乞i a slu乞by 

USA pou乞iva dle speciani indexy, ty tvofi index energie, index potravin a index 
potravin a energie. K vraznタm zm壱nam ve struktue polo乞ek dolo ve skupin壱  Potraviny 
a napoje, proto乞e index" jidlo venku" (hotdogy, hamburgery) za posledni roky prudce 
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vzrostl. Tak vzrostla spotfeba hotovりch balenタch jidel. K velkdmu rozmachu do§lo ve 
v,poとetni technice, co乞  znamena taktd乞 u pravu pfislu§ndho indexu. 

BLS musi brt v u vahu jak demografick白, tak geografickd hledisko, indexy jsou poとit白ny 
pro 29 oblasti. Ka2dタ  m巨sic jsou jednotliv polo乞ky zprm壱rovany do indexu produkce 
pro 9108 polo乞ek. BLS pouv dva indexy: CPI-U a CPI-W, kde U znamena" urban 
wage" - m巨stsk spotebitele s platy ve m巨st巨  a w,, eamers & clerical workers" - vy- 
dlvajici a匠  edniky. Nov zavedenタ  index se oznaとuje jako,, experimentlni" a md ndzev 
CPI-U-XG. Do souとasnosti byla pro vタpoとet CPI pou乞ivna Laspeyersova metoda, ktera 
pouva aritmetick zprm巨rovni. Podstata novdho indexu spoとiv v tom, 乞  e CPI pro 
ve§ker m壱stsk obyvatelstvo pouiv pro ocen巨ni polo乞ek geometrickch prm巨r. Tento 
index je doplhkem k informacim o cendch a nenahrazuje dosavadni CPU-U nebo CPU- 
、入J. 

Souとasnタ  CPI neodr 乞i skuteとnost, 乞  e spotfebiteld mohou m巨nit a takd m巨ni sv 
spotfebitelskd zvyklosti v navaznosti na zm巨nu cen. Uva乞ovana metoda geometrickdho 
zprm巨rovni pfi m巨子eni zm壱n spotfebitelskch cen u sp巨§n壱  zapoとitav spotfebitelsk 
chovni. Jedna se teprve o domn巨nky, ale ji乞  ted se zdd, 乞  e by mohly bt spravnd, 
proto乞e index vychazejici z geometrick巨ho zprm巨rovni poskytuje d daje t巨snj§i, s vti 
pravd巨podobnosti, ne乞  souとasnタ  index 乞  ivotnich ndkladd. BLS pou乞iva kvli srovnani i 
Laspeyersdv test, index md pak oznaとeni CPI-U-XL. B巨hem obdobi - prosinec 1990 a乞  
dnor 1997 - vzrostl CPI-U-XG o 16,2% ve srovnani s CPI-U-XL, kter vzrostl o 18,6%. 
Prm壱rna roとni mira rstu v CPI-U-XG za toto obdobi byla 2,46%, co乞  je o 0,34% m'n巨  
ne乞  mira rstu u CPI-U-XL, kterd byla 2,8%. Viz graf と  .5a) a 5b). Nejv巨ti rozdily mezi 
tmito dvma indexy byly u hlavnich polo乞ek skupin potraviny a napoje; odivni; zdra- 
votni pdとe a volnタと  as. 

Gr可5a): Srovnn nrjstu CPIひXG a CPI-U-XL za obdob 
prosinec 1990 a I nor 1997 

Z pohledu na tyto hod-
noty je samozfejmd, 乞  e USA 
uvazuje i o jinem uKazateli 
inflace, ne乞  je prav壱  CPI 
poとitanタ  klasickou meto- 
dou. Relativni pohyby v 
CPI-U-XG budou studovny 
jako乞to souとast vzkumu 
ocehovani BLS a bude 
zva乞ovno, zda pijmout ge- 
ometrick zprm白rovni do 
vech nebo jen n巨kterタch 
slo乞ek oficilniho CPI. V- 
zkum BLS se bude tタkat 
takd ohodnoceni sklonu 
spotfebitel substituovat 
mezi polo乞kami uvnitf jed 
notlivych kategorii v zavis- 

14J 
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osti na zm巨n壱  relativnich 
cen t巨chto polo乞ek. Podle 
nejlep§ich odhada BLS by 
uit metody geometrickdho 
zprm巨rovni ve vech in 
dexech m巨lo znamenat ni乞§i 
miru rstu indexu pfibli乞n巨  
o と  tvrtinu procenta roとn巨. 
と steとnd pfijeti geometric 
k metody bude oとekavat 
klesajicidと  inek mezi O a乞
とtvrtinou procenta roとn巨, 
konkrdtni hodnota by 
zle乞ela na tom, kterd in 
dexy a na kolik vychazeji z 
Laspeyersovy metody 
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Grcif5切： Sro vnnr prmdrn' roどn j mly rlstu CPJ-LJ-XGa CPI- 
lメAz za s切7' obプbグ  ． . ．  一 

認思請・P旨晋g黒ど罷j認諸h農濯器％溺§SUIIIEII t- II 

5. Srovndni vydaj domdcnosti CR  a USA; vvoj struktury 
spotebnch ko§o 

Jako jednoduch ukazatel ,, vysp巨losti zem巨" md乞e slou乞it procentni p予ehled vりdaj 
dom白cnosti na hlavni polo乞ky - na vivu, bydleni, obldkni a na ostatni. Struktura spo 
tebnich ko舶  domacnosti v Cesk republice je velmi podobna struktufe spotfebnich ko 
v USA a je mo乞nd f ci, 乞  e v budoucnu se sob壱  budou stle vce podobat. Kupfikladu velmi 
odli§nou strukturu spotfebnich ko§a od na§i a americk' bychom na§li u Indie. Vznam 
nou roli v Indii hraji polo乏ky napf. bavin巨nd a ruとn vyrdbn6 textilie, lut巨niny, obiloviny, 
,,khandsari a gur" a dal§i. Takd jednotlivd vhy se velmi li§i od na§ich. Diky podobnosti 
na§i a americk struktury m泣eme srovnavat procentni vdaje domdcnost na v§e uvedend 
kategorie v CR a USA v souとasnosti. Toto srovndni zachycuje graf と  .6. Kategorie viva 
zahrnuje potraviny, napoje, alkohol a tabak; kategorie odivni rovn乾  obuv, kategorie 
bydleni zahrnuie i butovd zafizeni a orovoz domdcnosti. Samozfeim壱  odlignosti nastanou 
pri vymezovani K aiegorie" osarni , co je zue zanrnuTo vしl、  a co v JbM. ucetem I onolo 
srovnani je v§ak sledovn toku vdaj自  a jeho procentni pom巨r na jednotliv巨  kategorie, z 
tohoto d自vodu neni nutn巨  sjednotit kategorii,, ostatni". To by snad ani nebylo mo乞nd 
kvli odli§nostem v samotnd struktufe spotfebnich ko§a. Shodn!,mi polo乞kami v§ak bu 
dou v'Ydaie ria kulturu, rekreaci. voln' と  as, vzdldni, ldとebnou p‘とi. dooravu a snoie. 
sporE, aane, ruzne splarKy, aro. vyznamna ocuisnosr v rero K aregoni V UDt' oprori '.i、  je 
u polo乞ky pronajimdni. Revoluce v pronajimani se stala v USA novm fenomdnem, 
pfedevim mladi lidd chtji,, bydleni, v n巨m乞  by byli minimln巨  zaanga乞ovni." 

Pfi pohledu na toto srovnani vidime, 乞  e sefazeni vdaj je u obou zemi stejn', nejv巨t§i 
とdst pfjma sm巨fuje na polo乞ky,, ostatni", ddle na v 乞ivu, bydleni a nejmdnb na obldkni. 
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G'可6: Srovndn vdajl domdcnost v どRvr 1997a USAv 
rlタタ4 

Pramen: と  sロ: Statistick roとenka と  R, 1997;と  sU: と  esk re-
publika v 亡i siech,1997 

Vdaje na obldkani jsou u 
obou zemi tm色f shodn巨, ale 
co se t とe vdajd na vivu 
a bydleni, CR vysoce 
pfevy§uje USA. Zatimco 
americkd domdcnosti vy 
davaji na v弾ivu 14,9% 
svch vydani, 亡  R 26,6%; 
na,, ostatni" vyda domacnost 
v USA 69%, my 45%. 
Pfidame-li k CR a USA je§t 
Indii, vidime, 乞  e indickd 
domacnosti vydavaji na 
v 乞ivu 50,9%! Mezi Indii a 
USA je propastnタ  rozdil. 
Udaje o Indii jsou za rok 
1993, za CR z roku 1997 a 
za USA z roku 1994. 

LレハkIハ‘川‘、レ A 	Pro'aZo' 巨i§i Df"st'vu 

I 	 veimi zajimawm se nam 
i 	 muze zciat srovriani uciaiu O 

V 浴va 	Oblkni 	Ostutil 	姐 	vyzivu U nejoonarsicn vrstev 

	

リ弘 	oproti nejchud§im vzrostly 
jen nepatrn巨, proto乞e spo- 

zi ze sv bioloqick巨  funkce 
rycnie clo runKce socialni a psychologicite a v teto Dodobe je iraktickv tdm壱f neomezen. 

loha spoleとenska a esteticka zatlaとuje bioloqick'id kol do Dozadi. Podle americkch 
spotfebnich statistik pfina§i vzrst d自chodu zaroveh td乞  stoupani とa stky na obldkni a 
ostatni. Clovk s vy§§im pfjmem vyda na svdj zevnjek a volnタと  as nejen vice pen巨z, ale 
md乞e vnovat t壱mto potfebam i vtgi dil svho dachodu, proto乞e nejnal巨havj§i potfeba 
jidla bv pom巨rn壱  brzy nasycena a ostatni poteby zbytnd, kterd se se zvyujicim pfjmem 

日のNOMに氷A 
R~ 

J 一 	二  』 	．  . 	1 「 」 II 	 E'iNOMICA 	'~I" LIJI I ICJOI jJI C&IOLCIVU 
」」」一」一一  」一一一一」」一」」 -'1-」ー 	 REY'犀 	o procentnim pom巨ru vdaー  

10 ●h 

」  
」  
」  
」  
」  
'l 

」  
. 

E' 1/99 16~ 



0.60 

『 r ノ  J 「ノ 	」げ II!Iノ  日く（JNOMに1（八  
R~ 

  

VyIlv, ' 1'W'.I 離  “''' 

1,12】 	ー  

~“ー  

亡R 	 IbA 

1.00 

0.90 

0,80 

0,70 

0,60 

0,50 

0,40 

0,30 

0,20 

0,10 

0,00 

I 60 

ln'e 

1,00 

032 

'JjIi 
' 	’ 	・  

Ii' '.'j' r に「)ノ  
日  N(JMI('K\ 
R~ 

叩コnか冊 1 

一一．一 	 ’430 ー  

' -Bg 
	 ' :1ー露’麟轟曲雄■ 

Ivileni 	Oblkni 	Ostut,I 

8029 ．  リ孤引  ‘ II1091 

70 

60 

50 

40 

3O 

20 

10 

O 

2、血  

14 0 

V 曹tv. 

」  」  」  
-1 」  

velmi rychle zvyguji, se do 
plhuji napf. se  spotfebou 
spoleとensk巨ho nebo spor- 
tovniho od壱vu. Kategorie 
,,ostatni" bude tedy stale 
vice nar自stat. Obrovskタ  
ndrst kategorie ,, ostatni" 
m自乞eme sledovat v dal§im 
grafu .9, kter zobrazuje 
procentni vdaje americk 
タch domacnosti v letech 
1929, 1981 a 1994. 

Obdobi 1981 a 1994 
m泣eme proti roku 1929 
pova乞ovat tdm巨f za 
toto乞n巨, tomu odpovdd i 
struktura vタdaja. Oproti 
roku 1929 zazna 
menvme vraznタ  pokles 
vdajd na v 乞ivu, bydleni a 
obldkani a tdm色f と  tyficeti 
procentni vzestup vdaj心  na 
,,ostatni', co乞  pfedstavuje 
znaとnd zv夢eni 乞  ivotni 
urovn. 

Vydani domacnosti na 
vyzivu V LK stale zaujirnaji 
nejv壱t§i podil z celkovch 
vyddni domacnosti, ale Pos 
tupn巨  s rastem jinタch vy- 
dni jejich podil kles. Bliおi 
pohled na vydani v CR nam 
ukazuje ndsledujici graf と 
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Graf 8 

Graf 9: Procentn 承句e americ向'ch domcnost vletech 1929, 

1タ8l a l9タ4 
Pramen: B.Solnafov: Nage 乞  ivotni roveh, Prce, Praha 1948; 
Bureau ot Labor statistic, Uivision on Lonsumer 1グices anarnce 
indexes. Washimqton,L)U, leden IIva; UtLL) Iノ  Iv9り:v uar- 
tenly National /kccount, Internet; viasmi vypocoy 

10 . kter' zobrazule hrub jen乾ni vydani domacnosti podle typ自  ve 3. と  tvrtleti 1997. 
Na vertiklni ose jsou vりdaje domacnosti v Kと, na horizontalni ose jsou typy ciomacnosli 
sefazend nodle v、,§e rfijmu, ty tvofi domacnosti zamestnancu bez clenl, clomacnosti sa- 
mostatn巨  と  innch, zem巨d巨lca, zam巨stnanca s detmi, neupine roomy, ciomacnosti au- 
chodca, domdcnosti s minimdlnimi p予 jmy - dachodca a domacnosti s minimdlnimi pfjmy 
ー s d巨tmi. 

Spoteba potravin je do znaとnd miry ovlivovna vvojem cen, souとasn壱  se uplatuje 
itendence k zesileni aspektu zdrav vy2ivy. Irenclem soucasnosn je i rosrouci spocreoa 

E, 1/99 Iii 
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spotfebovavali statkyv 
jindm pom巨ru ne乞  dnes nebo jind a pou乞ivali slu乞by, kterd dnes nezndme. Pomineme-li 
kulturn巨  historick hledisko, md乞eme pak srovnavat alespoh spotebu jednotlivch statkd. 

7. Zdv6r 

Na t'ma, kter index je nejspolehlivj§im ukazatelem miry inflace, se vedou さ  etnd 
polemiky. Po乞adovanタ  index by m巨l zaznamenavat jen ty naklady, kterd ve vymezendm 
obdobi pHmo pispivaji ke spotebitelovu uspokojeni, mira zm巨ny cen jednotlivch poloek 
by m巨la bt upravena o posuny v kvalit色  a dal§ich rysech a r 、t indexu v と  ase by m] 
poとitat se zm巨nami struktury vdaj白. Na§im nejfrekventovanjim ukazatelem miry in-
flace je index spotfebitelskch cen. Tento index zatim pro nas z心stane nejpouvanj§im 
i nadale i pfes vsledky vzkuma USA, kterd svdとi ve prosp巨ch deflatoru GDP. USA, 
kterd maji zku§enosti s patnacti lety dezinflace a mohou porovnavat CPI s alternativnimi 
ukazateli se ji乞  odklnji od samotndho CPI poとitandho klasickou metodou a od ledna 
1998 pouvaji index CPI-U-XG. Uva乞ovana metoda geometrickdho zprm巨rovni pfi 
m壱feni zm巨n spotfebitelskch cen u sp壱§n巨  zapoと tdv spotfebitelsk chovni. 

Pro と  R je nejpraktitj§im zatim CPI poと tanタ  Laspeyersovou metodou. Od roku 
1991, ve kterm do§lo k metodickタm zm巨nam sestavovni CPI, je tento ukazatel srovnatel- 
n s ostatnimi zem巨mi, nov systdm sledovni spotfebitelskch cen metodicky odpovda 
praxi vysplch zemi s tr乞ni ekonomikou a pokud jde o kvantitativni rozsah sledovni 
cen, je nお  systdm cenov statistiky dokonce podstatn壱  rozsdhlej§i ne ve vtin壱  tchtc 
zemi.i I pfi porovnni bval巨と  SSR s Maarskem a Polskem je mono H ci, 乞  e bタval 
CSSR byla v metodologii sestavovni CPI nejdale. Mo乞na tak z tohoto d自vodu by se 
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nealkoholickタch napoja. 
EI&)NQMI{J(A 	Bydleni tak' zauiima 

vyznamny pooii na vy 
dnich - 55 a乞  78%d hrn'. 
vydani na zdkladni bydleni 
dosahovaly platby domac- 
nosti za elektiinu, plyn, 
vytdp巨ni a teplou vodu. 

Stejndho srovnani vりda 
j jednotlivりch typd domdc 
nosti jako v USA nedosah 

6 	7 	* 	, 	neme, proto乞e d daje z roku 

Grロflo:Pblld幼Jr 匹七右nj/b山olガりとカり4フd dbmdcno5ガv乙lne 
3‘うI'71,1タタ7 
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traflo:Pen n wd'4n jednot1iv'ch t v domcnost vどk ve v§ak srovnat m乾eme・ je 

3.tvrt. 1997 	 samorne siozeni sporreoー  
Pramen. と  sロ, 4.1995: Ukazatele socilniho a hospod奇slho nich kog6 tehdy a dnes. 

鷺蕪奪鷺響繊嫌麟灘
IVrtme-li se o sedmdestlet zpt, zjistme, e lid 
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nm  necht巨lo opout白t tento zpasob urとovni miry inflace. Pokud se Statisticka a eko- 
nomicka komise pro Evropu rozhodne pro zm巨ny ve vpoとtu CPI, pak se nas tyto zm巨ny 
dotknou tak巨, sami vak zatim nemame d立vod ukazatele m巨nit. 

Posledni kapitola je v巨novana srovnani 乞  ivotni d rovn巨  USA, 亡  R a Indie z hlediska 
struktury vdajd domdcnosti na vり乞ivu, bydleni, oblkdni a na,, ostatni". Pi porovnani 
struktury spotfebnich ko§a USA a 亡  R m泣eme odhadovat, 乞  e si jsou podobn巨, rozdilnos- 
ti v§ak nalezneme ve vhdch - v podlu vydaja na jednotlivd kategorie. Zatimco USA 
vydav na vivu 14,9%, CR 26,6%; na kategorii,, ostatn i", ktera obsahuje vdajov巨  
nolo乞kv t'JDU kultura, vzdldni, rekreace. sDort. vo1n' と  as a dali, wda americk domdc- 
nos! on'o svycn vyaanl, しi、  ' コio. コ  porreoni raouiIくy z roiu i'乙ソ  uKazuji, ze zivomi 
roveh byla v USA u乞  pfed sedmdesdti lety mnohem vy§§i ne乞  u nas a z grafickch 

srovndni souとasnosti vidime, 乞  e mezi 乞  ivotni d rovni Indie a USA je propastnタ  rozdil. 
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