PRŮMĚRNÁ MÍRA INFLACE V ROCE 2011 BYLA 1,9 %
Indexy spotřebitelských cen – informace za prosinec 2011
Spotřebitelské ceny vzrostly meziměsíčně v prosinci proti listopadu o 0,4 %. Tento růst
způsobilo především další meziměsíční zvýšení cen v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje,
které bylo v prosinci (s výjimkou května) nejvyšší v roce 2011. Meziročně vzrostly
spotřebitelské ceny v prosinci o 2,4 %. Průměrná meziroční míra inflace v roce 2011 byla 1,9 %.
Meziměsíční růst spotřebitelských cen zaznamenala většina druhů potravin. Ceny pekárenských
výrobků a obilovin vzrostly o 1,0 %, masa o 1,1 %, ryb o 0,9 %, vajec o 3,4 %, mléka o 2,3 %, sýrů
o 3,4 %, jogurtů o 2,9 %, ostatních mléčných výrobků o 2,5 %, olejů a tuků o 2,8 %, čokolády
a čokoládových výrobků o 1,7 %, nealkoholických nápojů o 1,3 %. V bydlení vzrostly ceny zemního
plynu o 3,3 %. Růst cen v oddíle zdraví způsobilo zvýšení poplatku za pobyt ve zdravotnických
zařízeních. V dopravě vzrostla průměrná cena motorové nafty o 0,7 %, čímž dosáhla v prosinci 2011
svého historického maxima (35,58 Kč/l). Ceny kolejové osobní dopravy se zvýšily v průměru za měsíc
prosinec o 2,8 %.
Na snižování cenové úrovně působil zejména pokles cen oděvů o 2,3 % a obuvi o 1,1 %. Ceny
alkoholických nápojů klesly o 1,3 %.
Ceny zboží úhrnem vzrostly o 0,5 % a ceny služeb o 0,4 %.
Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny v prosinci o 2,4 %, což je o 0,1 procentního bodu méně než
v listopadu. Zpomalení cenového růstu nastalo zejména v oddíle doprava, kde růst cen pohonných
hmot zpomalil na 7,2 % (z 12,0 % v listopadu). Důvodem bylo výrazné meziměsíční zvýšení cen
pohonných hmot (o 4,6 %) v prosinci 2010.
Dominantní vliv na meziroční růst celkové hladiny spotřebitelských cen měly ceny v oddíle bydlení
a v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje. V bydlení vzrostly ceny zemního plynu o 22,2 %, elektřiny
o 4,8 %, vodného o 6,2 %, stočného o 5,8 %, tepla a teplé vody o 1,9 %. Čisté nájemné se zvýšilo
o 4,6 %, v tom regulované nájemné vzrostlo o 11,8 % a tržní o 1,5 %. Z potravin byly vyšší ceny
chleba o 13,6 %, běžného pečiva o 17,8 %, mouky o 10,1 %, vajec o 21,2 %, mléka o 11,7 %, jedlých
olejů o 17,2 %, cukru o 37,4 %, kakaa o 18,0 %, kávy o 30,9 %.
Na snižování meziročního růstu nejvíce působily ceny v oddíle odívání a obuv, kde ceny oděvů klesly
o 3,6 %. Pokles cen v oddíle rekreace a kultura ovlivnilo především snížení cen audiovizuálních
a fotografických zařízení a zařízení pro zpracování dat o 9,9 %. Pokračoval meziroční pokles cen
přístrojů a spotřebičů pro domácnost (o 4,6 %). V oddíle pošty a telekomunikace klesly ceny mobilních
telefonů o 7,0 %.
Ceny zboží úhrnem vzrostly o 3,0 % a ceny služeb o 1,7 %. Úhrnný index spotřebitelských cen
bez započtení imputovaného nájemného byl meziročně 102,7 %.
Průměrná míra inflace vyjádřená přírůstkem indexu spotřebitelských cen v roce 2011 proti průměru
roku 2010 byla 1,9 %, což je o 0,4 procentního bodu více než v roce 2010.
Meziroční přírůstek průměrného harmonizovaného indexu spotřebitelských cen (HICP)
27 členských zemí EU byl podle předběžných údajů Eurostatu v listopadu 3,4 %, což je o 0,1
procentního bodu více než v říjnu. Nejvíce vzrostly ceny ve Velké Británii a na Slovensku (shodně
o 4,8 %) a nejméně ve Švédsku (o 1,1 %). V Německu zpomalil růst cen v listopadu na 2,8 %
(ze 2,9 % v říjnu). Podle předběžných výpočtů vzrostl v prosinci 2011 HICP v ČR meziměsíčně
o 0,4 % a meziročně o 2,8 % (v listopadu o 2,9 %), průměrný meziroční přírůstek v roce 2011 byl 2,1
%. Bleskový odhad meziroční změny HICP pro eurozónu za prosinec 2011 je 2,8 %, jak uvedl
Eurostat. (Více informací na internetových stránkách Eurostatu: HICP ).
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Na základě standardní revize výpočtů cenových indexů budou od ledna 2012 počítány indexy
spotřebitelských cen na nových vahách za rok 2010. Přitom se mění váhy všech položek spotřebního
koše. Indexy dosud vypočítávané k technickému základu prosinec 2009 = 100 budou nahrazeny
novým technickým základem prosinec 2011 = 100. Takto vypočtené indexy budou na všech úrovních
používané klasifikace CZ-COICOP řetězeny k dosavadním cenovým indexům se základem rok
2005 =100, čímž bude zajištěno pokračování současné časové řady.
Spotřebitelské ceny v prosinci 2011 u domácností důchodců vzrostly ve srovnání s předcházejícím
měsícem o 0,9 %. Byl zaznamenán růst indexu spotřebitelských cen v oddíle zdraví o 4,1 %. Růst byl
způsoben zejména vyššími poplatky za ústavní zdravotní péči. Zvýšil se cenový index v oddíle
potraviny a nealkoholické nápoje o 2,3 % a to zejména růstem cen ovoce, pečiva trvanlivého a sýrů.
V oddíle bydlení, voda, energie, paliva se zvýšila úroveň spotřebitelských cen o 0,9 %. Důvodem byl
zejména růst cen čistého nájemného placeného nájemníky v nájemních bytech. Na druhé straně se
projevil pokles indexu spotřebitelských cen v oddíle odívání a obuv o 1,8 % zejména v důsledku
snížení cen prádla a pleteného ošacení dámského a konfekce dámské. Pokles nastal i v oddíle
alkoholické nápoje, tabák o 0,7 % zejména vlivem snížení cen piva.
V hlavním městě Praze vzrostl úhrnný index spotřebitelských cen (životních nákladů) ve srovnání
s minulým měsícem o 0,7 % (v celé ČR o 0,4 %). Na tento vývoj působil růst indexu spotřebitelských
cen v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje o 3,2 % (v ČR o 2,0 %). Jednalo se zejména o důsledek
růstu cen ovoce, trvanlivého pečiva, jogurtů a sýrů. Dále byl v Praze zaznamenán růst cenové hladiny
v oddíle zdraví o 2,9 % (2,9 % též v ČR) a to zejména zvýšením poplatků za ústavní zdravotní péči.
Rovněž bylo v Praze zjištěno zvýšení indexu spotřebitelských cen v oddíle rekreace a kultura o 0,6 %
(0,3 % v ČR), vlivem růstu hlavně cen rekreace zahraniční a tuzemské. Na druhé straně byl zjištěn
pokles indexu spotřebitelských cen v oddíle pošty a telekomunikace o 0,4 % (-0,3 % v ČR), přičemž
se snížily ceny telefonických a telefaxových služeb.
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