3. EKONOMICKÝ VÝVOJ1
Ve struktuře ekonomiky
Prahy podle hrubé
přidané hodnoty
převažují odvětví
sektoru služeb.

Ekonomika hlavního města je zaměřena především na terciární sektor (sektor
služeb), který je tvořen odvětvími s vyšší přidanou hodnotou. Z terciárního
sektoru je možné vyčlenit kvartérní sektor ekonomiky, který zahrnuje „znalostní“
odvětví, mezi které například patří informační služby, konzultační činnosti,
vzdělávání, věda a výzkum nebo finanční služby. U těchto odvětví se
předpokládá vyšší zapojení intelektuálních činností a je možné je sloučit
do samostatné (nadále nesourodé) skupiny. Podle klasifikace OKEČ zahrnoval
kvartérní sektor sekce s písmenným označením J-Q, podle klasifikace
CZ-NACE je možné jej vymezit sekcemi J-U (popis jednotlivých sekcí naleznete
u grafu 2.2 v kapitole Sociální vývoj). V terciárním sektoru tak zůstávají odvětví
obchodu, dopravy a ubytování a stravování. Souhrnný podíl terciárního
a kvartérního sektoru na přidané hodnotě v Praze je dlouhodobě přibližně
80 %. Podíl samotného kvartérního sektoru posiluje (z 54,6 % v roce 2006
na 61,2 % v roce 2010) na úkor odvětví terciárního sektoru. Obdobný je vývoj
v průměru za ČR, kde však jsou více zastoupeny sektory primární
a sekundární.

Vybavenost
domácností počítači je
v Praze nad průměrem
ČR;
domácnosti
s počítačem v Praze
jsou v menší míře
vybaveny připojením
na internet.

Od roku 2003 ČSÚ provádí na části souboru Výběrového šetření pracovních sil
i šetření s názvem Výběrové šetření o informačních a komunikačních
technologiích (VŠIT), jehož výsledky poskytují informaci o využívání
informačních technologií domácnostmi a jednotlivci v regionálním členění.
Úroveň použití osobních počítačů a připojení na internet je v Praze podle
očekávání nadprůměrné. V roce 2010 bylo v Praze 67,6 % domácností
vybaveno osobním počítačem, 62,2 % jich bylo připojeno k internetu.
V průměru za ČR bylo počítačem vybaveno 59,3 % domácností a 56,0 %
domácností bylo připojeno k internetu. Připojení k internetu v domácnostech
s počítačem je tak v průměru za ČR častější než je tomu v Praze. Z celkového
počtu osob 16letých a starších v Praze bylo uživateli PC 72,9 %, v ČR byl tento
podíl 64,1 %. Pravidelně počítač používalo 67,4 % 16letých a starších osob
v Praze, 56,9 % v ČR celkem. Uživatelé osobních počítačů v Praze jsou častěji
pravidelnými uživateli. V období let 2006-2010 nedocházelo k významnému
přibližování hodnot ukazatelů využívání informačních technologií v Praze a ČR.

Graf 3.1 Ukazatele využívání informačních technologií domácnostmi a jednotlivci v letech 2004 – 2011
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V době vydání této publikace nebyly dostupné aktuální údaje (za rok 2011) o regionálním hrubém domácím produktu, hrubé přidané
hodnotě a ukazatelích vědy a výzkumu. Popis vývoje těchto složek ekonomické situace v Praze tak zůstává nezměněn oproti
předchozímu vydání této publikace, kterou najdete na adrese http://www.praha.czso.cz/csu/2011edicniplan.nsf/krajp/101364-11-xa.
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Údaje o podnicích a podnikatelích jsou nadále zjišťovány z Registru
ekonomických subjektů (RES). Údaje v RES jsou konzistentní se stavem
v Registru osob (ROS), avšak obsahují více informací, než jaké jsou referenční
údaje v ROS, a to proto, aby tento „statistický“ registr mohl i nadále sloužit jako
opora výběru pro šetření, která jsou Českým statistickým úřadem prováděna.
Od roku 2006 do roku 2011 došlo v hl. m. Praze k nárůstu registrovaných
ekonomických subjektů o 20,9 %. Zatímco v roce 2006 jich bylo 437 882, což
bylo 18,0 % celkového počtu subjektů registrovaných v ČR, v roce 2011 jejich
počet vzrostl na 529 377 (19,6 % podíl na ČR). Podle třídícího hlediska právní
formy přibylo nejvíce obchodních společností, v Praze o 53,5 %, v průměru
za ČR o 34,9 %. Nejčastější právní formou podnikání v hl. m. Praze v roce 2011
byly fyzické osoby, z nich byli nejčetnější skupinou soukromí podnikatelé
podnikající dle živnostenského zákona (54,6 % z celkového počtu subjektů
v Praze), v průměru za ČR je jejich zastoupení vyšší (69,4 %). Počet
právnických osob se sídlem v Praze se během posledních 6 let zvýšil o 52,3 %.
V roce 2011 se v Praze právnické osoby podílely 42,2 % na celkovém počtu
subjektů. V organizační statistice je sledována i aktivita všech subjektů1. V roce
2011 bylo v Praze aktivních 290 208 subjektů (54,8 % celkového počtu
registrovaných subjektů), v ČR 1 461 201 (54,1 % z celku registrovaných). Počet
aktivních subjektů se v Praze v období 2006-2011 zvýšil o 23,9 %. Z hlediska
právní formy byl významnější růst počtu právnických osob (59,4 %), naopak
podprůměrné tempo růstu bylo u počtu fyzických osob (5,0 %). Fyzických osob
bylo na začátku období téměř dvakrát více než osob právnických. Z hlediska
velikosti podniků (podle počtu zaměstnanců) je v ČR celkem větší zastoupení
podnikatelů bez zaměstnanců (75,5 % všech aktivních s uvedeným počtem
zaměstnanců proti 70,2 % v Praze). Podniků s počtem zaměstnanců 1-5 je v ČR
16,8 %, v Praze 20,9 %. Ostatní skupiny podle počtu zaměstnanců jsou mezi
ekonomickými subjekty zastoupeny velmi málo. V Praze je podíl podniků s 250
a více zaměstnanci 0,3 %, v ČR celkem se tato skupina podílí 0,2 %.

Struktura podniků
v Praze odpovídá
skutečnosti, že zde
mají ústředí velké
podniky, které však
mohou působit
i v jiných regionech
republiky.

Graf 3.2 Ekonomické subjekty podle vybraných právních forem v Praze v letech 2006 – 2011
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Podniky, u kterých byla zjištěna aktivita jsou v datové příloze označeny jako statistické jednotky typu podnik.
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Jak v ČR celkem, tak
v Praze došlo v roce
2011 k oživení
průmyslové výroby
vzhledem k propadu
v letech 2009 a 2010.

V Praze sídlí 226 průmyslových podniků se 100 a více zaměstnanci. V těchto
podnicích pracovalo v roce 2011 celkem 80 148 zaměstnanců (fyzické osoby),
což je o 8,3 % více než v roce 2006. Ve sledovaném období docházelo
ke kolísání počtu zaměstnanců v průmyslu. Poklesy počtu zaměstnanců jsme
zaznamenali mezi roky 2006 a 2007, větší propad pak v letech 2009 a 2010.
Průměrná hrubá měsíční mzda v pražských průmyslových podnicích vzrostla
v období 2006-2011 o 27,3 % na 33 624 Kč. V celé České republice v roce 2011
působilo 2 316 průmyslových podniků s 775 240 zaměstnanci, což
představovalo oproti roku 2006 pokles o 9,9 %. Zde byla, vzhledem
k ekonomické recesi, změna počtu zaměstnanců výraznější. Projevila se dříve –
již mezi lety 2008 a 2009 klesl počet zaměstnanců o 12 % a v dalším roce
o 4 %. Průměrná hrubá měsíční mzda se v ČR zvýšila větší měrou než v Praze,
a to o 30,1 % na 26 268 Kč. Nadále je však významný rozdíl v mzdové úrovni
průmyslových podniků v Praze a ve zbytku republiky. V období let 2006-2011
vzrostly v Praze tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb průmyslové povahy
v běžných cenách z 264,9 mld. Kč na 320,5 mld. Kč, což představuje nárůst
o 21,0 % (v ČR celkem růst o 16,5 %). V letech 2009 a 2010 došlo v pražských
průmyslových podnicích k poklesu tržeb, avšak v roce 2011 opět rostly, byť
nepatrně o 1,9 %. Podíl tržeb za přímý vývoz na tržbách za prodej vlastních
výrobků a služeb průmyslové povahy v běžných cenách byl i v roce 2011
v Praze nižší (31,4 %) než v ČR (53,9 %). Po propadu tržeb z vývozu v letech
2009 a 2010 došlo v Praze v roce 2011 k prudkému meziročnímu nárůstu, a to
o 25 % (ČR o 17,4 %). V roce 2011 se tržby z prodeje vlastních výrobků
a služeb průmyslové povahy na 1 zaměstnance oproti hodnotě v roce 2006
v Praze zvýšily o 11,7 %. Vzhledem k ekonomické recesi v letech 2010 a 2011
došlo k poklesu tržeb na zaměstnance, produktivita průmyslové výroby
(v běžných cenách) tak v roce 2011 byla přibližně na úrovni roku 2007.

Graf 3.3 Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb průmyslové povahy v letech 2006 – 2011
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V roce 2011 v Praze sídlilo 118 stavebních subjektů s 50 a více zaměstnanci.
Pražské stavební podniky zaměstnávaly 30 663 zaměstnanců. Počet
zaměstnanců stavebních podniků v Praze rostl až do roku 2010, teprve
v posledním roce došlo k poklesu jejich počtu (o 5,3 %). Celkem v ČR se počet
zaměstnanců stavebních podniků snižuje v celém období let 2006-2011.
Průměrná hrubá měsíční mzda zaměstnance stavebního podniku v Praze byla
v roce 2011 34 621 Kč (vzhledem k průměru za ČR o 18,6 % vyšší). Výše
průměrné mzdy roste v Praze pomaleji než v ČR a postupně dochází
k přibližování úrovně mezd.
Stavební podniky se sídlem v Praze1 v roce 2011 vyúčtovaly koncovým
uživatelům stavební práce v hodnotě 92,2 mld. Kč (včetně subdodávek), což
bylo o 13,6 % méně než v roce 2010 (stavební práce v ČR poklesly menší
měrou o 5,7 %). Podle místa stavby byly v Praze provedeny stavební práce
za 54,3 mld. Kč. Stavební práce na území hlavního města rostly do roku 2008,
poté následují pravidelné meziroční úbytky.

V období slabšího
ekonomického výkonu
klesala stavební
výroba v Praze více
než v průměru za ČR.

Graf 3.4 Stavební práce podle místa stavby v letech 2006 – 2011

Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu

V roce 2011 bylo v Praze vydáno 7 658 stavebních povolení a ohlášení. Počet
stavebních povolení v Praze pravidelně klesal v celém období let 2006-2011.
Celkem v ČR naopak došlo ke zvýšení počtu stavebních povolení. Stavební
povolení se dále člení podle druhu plánované stavby. V Praze v roce 2011 bylo
nejvíce stavebních povolení vydáno na změnu bytových budov (4 279) a změnu
nebytových budov (1 575). Odlišná je struktura plánované výstavby podle druhu
stavby z pohledu orientační hodnoty stavby. Celková orientační hodnota
plánovaných staveb byla v roce 2011 v Praze 35,6 mld. Kč. Orientační hodnota
staveb meziročně klesá od roku 2008. Průměrná hodnota na 1 stavební povolení
rostla do roku 2009, v následujícím roce došlo k poklesu průměrné hodnoty
na stavební povolení, v roce 2011 se průměrná hodnota zvýšila a v tomto roce
činila 4,6 mil. Kč na 1 stavební povolení. Z pohledu plánované hodnoty staveb
byla v Praze v roce 2011 nejvýznamnější skupinou výstavby změna nebytových
budov (celkem v hodnotě 7,9 mld. Kč), následovala nová výstavba bytových
budov (7,8 mld. Kč) a nová výstavba nebytových budov (7,1 mld. Kč).
Nejdražším druhem stavby je nová výstavba nebytových budov, u kterých byla
orientační hodnota na 1 stavební povolení v Praze v roce 2011 50,7 mil. Kč.
Nejvíce udělených stavebních povolení a ohlášení tedy bylo na změny budov,
podle předpokládané finanční náročnosti staveb byla nejvýznamnější stavební
povolení na novou výstavbu. Struktura plánované výstavby v ČR podle druhu
stavby se od Prahy liší, v roce 2011 bylo nejvíce stavebních povolení vydáno na
ostatní stavby, stejně tak byla tato skupina nejvýznamnější z pohledu orientační
hodnoty staveb.
1

Zahajovaná výstavba
v Praze klesá, nejvíce
se na plánované
výstavbě podílejí
změny bytových
budov (podle počtu
stavebních povolení)
a změna nebytových
budov (podle
orientační hodnoty
staveb).

subjekty s 20 a více zaměstnanci
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Graf 3.5 Orientační hodnota staveb v Praze podle druhu stavby v letech 2006 – 2011

V Praze dochází
k poklesu zahájené
i dokončené bytové
výstavby a její
intenzita se tak
přibližuje
celorepublikovému
stavu.
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V roce 2011 byla v Praze zahájena výstavba 2 733 bytů. Oproti předchozímu
roku došlo jen k mírnému poklesu o 5,0 %. Vzhledem k množství zahájených
bytů v roce 2006 se však jedná o značný úbytek (o 65,4 %). Intenzita zahájené
bytové výstavby (zahájené byty na 1 000 obyvatel středního stavu) v Praze tak
poklesla z hodnoty 6,68 na 2,21. Dříve zvýšená intenzita zahájené bytové
výstavby v Praze oproti průměru za ČR tak v roce 2011 již nedosahovala
celorepublikového průměru (2,62). Rovněž počet zahájených bytů v celé ČR od
roku 2008 pravidelně klesal, nikoli tak výrazně jako v Praze. V období let 20062011 došlo k mírné změně struktury zahájených bytů podle druhu domu.
Zastoupení dominantní skupiny bytů v bytových domech pokleslo o cca 10 p.b.
na 61,7 % celkové zahájené bytové výstavby v Praze. V ČR celkem v roce 2011
byly nejvýznamnější skupinou zahájených bytů byty v rodinných domech
s 62,0% podílem na celku. V roce 2011 bylo v Praze dokončeno 3 480 bytů.
Oproti stavu v předchozím roce se jedná o 43,4% pokles. Ten do určité míry
souvisí s výrazným poklesem počtu zahájených bytů mezi lety 2009 a 2010
(o 49,7 %). Rovněž mezi dokončenými byty převažují byty v bytových domech,
postupně dochází ke zvyšování zastoupení bytů v rodinných domech. Intenzita
dokončené bytové výstavby je v Praze (2,81 bytu na 1 000 obyvatel středního
stavu) stále nad průměrem za ČR (2,73). V členění Prahy na 22 správních
obvodů bylo v roce 2011 nejvíce zahájených bytů ve správních obvodech
Praha 13 (367 bytů), Praha 14 (316 bytů) a Praha 18. Vzhledem k počtu
obyvatel byla nejintenzivnější zahájená bytová výstavba v obvodech Praha 18
(10,5 bytu na 1 000 obyvatel středního stavu), Praha 16 (6,7) a Praha 14 (6,6).
Nejvíce dokončených bytů bylo v roce 2011 ve správních obvodech Praha 4
(460 bytů), Praha 8 (407 bytů) a Praha 9 (395 bytů). Intenzita dokončené bytové
výstavby byla nejvyšší v obvodech Praha 18 (14,2 bytu na 1 000 obyvatel
středního stavu), Praha 22 (10,2) a Praha 19 (9,4).
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Graf 3.6 Bytová výstavba ve správních obvodech Prahy v roce 2011

Počet motorových vozidel registrovaných v Praze1 se v posledních letech
významně nemění. V roce 2011 došlo k jejich nárůstu oproti předchozímu roku.
Tento přírůstek je způsoben zejména zvýšením počtu osobních automobilů,
počet registrovaných ostatních motorových vozidel se meziročně snížil. Stupeň
automobilizace (počet osobních aut na 1 000 obyvatel) se nadále zvyšuje,
v letech 2010 a 2011 rychlejším tempem, než při stagnaci v letech 2008 a 2009.
V roce 2011 připadalo v Praze na 1 000 obyvatel 582 osobních automobilů
(průměr za ČR činil 436 osobních aut na 1 000 obyvatel). Nadprůměrný stupeň
automobilizace je zaznamenán také v Plzeňském, Středočeském a Jihočeském
kraji. Vliv na stupeň automobilizace má nejen příjmová situace osob, ale také
sídelní struktura, míra dojíždění za prací, školou a službami, ale také
administrativní vlivy související s místem registrace vozidla. Intenzita
automobilové dopravy je sledována pomocí ukazatele ujetých vozokilometrů
na celé komunikační síti v průběhu průměrného pracovního dne (bez autobusů
MHD). V roce 2011 byla hodnota tohoto souhrnného ukazatele 21,9 mil.
vozokilometrů, oproti stavu v roce 2006 se jedná o zvýšení intenzity
automobilové dopravy o 7,9 %. Pro zajímavost, od roku 1990 se intenzita
automobilové dopravy zvýšila v Praze třikrát.

Intenzita automobilové
dopravy v Praze
v období 2006-2011
rostla, avšak mírným
tempem.

Graf 3.7 Vývoj stupně automobilizace v letech 2006 – 2011

1

Údaje o dopravě v Praze ČSÚ přebírá především z Ročenky dopravy vydávané Úsekem dopravního inženýrství (dostupná na
http://www.tsk-praha.cz/rocenka/webbooks/Rocenka2011CZ/index.html) a Statistické ročenky vydávané Dopravním podnikem
hlavního města Prahy (pouze v tištěné podobě).
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Podle počtu
přepravených osob je
nejvýznamnějším
druhem MHD nadále
metro.

V roce 2011 se v hlavním městě Praze hromadná doprava podílela 57 % na
celkové přepravní práci motorové dopravy (podle počtu všech cest na území
města za pracovní den). Městskou hromadnou dopravu v Praze tvoří 3 linky
metra o provozní délce 59,1 km, 34 tramvajových linek o provozní délce
142,4 km a 149 autobusových linek s provozní délkou na území města 695 km.
Podle počtu přepravených osob je nejvýznamnějším dopravním prostředkem
MHD metro, které v roce 2011 přepravilo 44,9 % cestujících v rámci Pražské
integrované dopravy na území hlavního města. Autobusy se na počtu
přepravených osob podílely 26,9 %, tramvaje 26,4 % a zbytek připadá na
železnice, lanovku a přívozy. Pokles přepravených osob v roce 2011 (viz. graf
3.8) je do určité míry zdánlivý, neboť je určen z dosažených tržeb, jejichž výše
byla ovlivněna změnami tarifních podmínek v tomto roce.

Graf 3.8 Přepravené osoby v městské hromadné dopravě v Praze v letech 2006 – 2011

Počet ubytovaných
hostů v Praze po
poklesu v roce 2009
opět roste;
na návštěvnosti Prahy
se nejvíce podílejí
zahraniční hosté
(86 %), mezi nimi jsou
nejčetnější Němci
a Rusové.
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Během roku 2011 se v hl. m. Praze ubytovalo 5,1 mil. hostů, což bylo o 6,5 %
více než v roce 2010. Z dlouhodobého pohledu je patrný rostoucí trend, který byl
přerušen jen v roce 2009, kdy se vlivem recese propadl počet ubytovaných
hostů. Praha byla i v roce 2011 nejnavštěvovanější destinací podle počtu
ubytovaných návštěvníků. Z celkového počtu všech ubytovaných hostů v Praze
tvořili návštěvníci ze zahraničí 86 %. Meziroční nárůst návštěvníku nebyl
zaznamenán jen u cizinců, ale i u domácích návštěvníků (rezidentů). Podíl
domácích návštěvníků se postupně zvyšuje. Důvodů pro tento vývoj může být
několik. Jmenovat lze například zvyšující se propagaci českých destinací pro
tuzemské návštěvníky či vliv ekonomické recese na výběr dovolené v tuzemsku.
V roce 2011 se domácích hostů ubytovalo v pražských ubytovacích zařízeních
o 10 % více než v roce 2010 a jejich podíl na celkovém počtu ubytovaných
hostů činil 14 %. Největší skupinu zahraničních návštěvníků opětovně tvořili
hosté ze sousedního Německa s více jak 643,4 tis. a jejich podíl na celkovém
počtu zahraničních hostů činil v roce 2011 14,8 %. Meziročně došlo k 6,6%
zvýšení jejich počtu. Na druhém místě v počtu zahraničních hostů Prahy byli
hosté z Ruska s více jak 376,8 tis. návštěvníky. Jejich meziroční přírůstek by
v roce 2011 nejvyšší (40,5 %). Dalšími významnými skupinami návštěvníků byli
hosté z Itálie (277,3 tis.), Spojeného království (276,8 tis.) a návštěvníci z USA
(269,9 tis.).
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Podle měsíční návštěvnosti nedocházelo v roce 2011 ke změně vzoru, kde
nejvíce zahraničních návštěvníků uvítají pražská hromadná zařízení v měsících
červenci a srpnu a dále na konci roku. Naopak nejvíce hostů z ostatních částí
republiky uvítají pražská ubytovací zařízení spíše v jarních měsících (květnu,
červnu) a také v prosinci. Průměrná doba pobytu návštěvníků Prahy dlouhodobě
klesá, a to jak u zahraničních, tak i u domácích návštěvníků. V roce 2011 byl
celkový průměrný počet přenocování hostů ze zahraničí 2,7 noci, u domácích
návštěvníků 1,8 noci. Nejdéle v Praze pobývají hosté z Ruska (v roce 2011 byl
průměrný počet přenocování 4,3 noci) a Německa (2,4 noci). I díky snížení
kapacit pražských ubytovacích zařízení došlo v roce 2011 ke zvýšení čistého
využití pokojů (v Praze v roce 2011 činilo 58,7 %) i čistého využití lůžek
(52,9 %). Z mezikrajského srovnání vyplývá, že v Praze je nejvyšší kapacitní
využití lůžek i pokojů v celé ČR, pražským hodnotám se nejvíce blíží využití
kapacit v „lázeňském“ Karlovarském kraji.

Průměrná doba
pobytu v Praze se
snižuje, a to jak
u zahraničních, tak u
domácích
návštěvníků.

Graf 3.9 Vývoj počtu hostů v hromadných ubytovacích zařízení v Praze v letech 2006 – 2011

Během roku 2011 bylo na území hlavního města uspořádáno v hromadných
ubytovacích zařízeních celkem 4 030 konferencí (s počtem 50 a více účastníků),
kterých se zúčastnilo 577,3 tis. účastníků. V České republice se počet
konferencí pravidelně zvyšuje. V Praze se v roce 2011 pořádalo 38 % celkového
počtu konferencí v ČR. Nejvyšší meziroční nárůst počtu uspořádaných
konferencí byl v Moravskoslezském kraji (o 42 % více než v roce 2010).

V Praze bylo v roce
2011 uspořádáno 38 %
všech konferencí
v ČR.

Cenová hladina v Praze měřená indexem spotřebitelských cen se v průběhu let
2006 - 2011 pravidelně zvyšovala, od roku 2008 klesajícím tempem. V roce
2011 dosáhla míra inflace v Praze 1,4 % oproti mírně vyššímu růstu cenové
hladiny v ČR (1,9 %). Celkem v období let 2006-2011 se cenová hladina v Praze
zvýšila o 13,8 %, v průměru za ČR o 14,2 %. Cenový vývoj byl odlišný
v jednotlivých skupinách spotřebního koše. V posledním roce nejvíce vzrostly
ceny potravin (o 4,3 %), alkoholických nápojů a tabáku (o 3,3 %) a výdajů
na zdraví (o 2,6 %). Naopak u některých skupin výrobků došlo k poklesu cen,
nejvýznamnější byl pokles cen u bytového vybavení včetně oprav v bytě
(o 1,8 %), výdajů na rekreaci a kulturu (o 1,5 %) a odívání a obuvi (o 1,1 %).
Oproti situaci v ČR rostly ceny v Praze méně, a to jak v roce 2011, tak v celém
období 2006-2011. Rozdíly ve vývoji cen v Praze a v ČR byly výraznější
v jednotlivých skupinách spotřebního koše. V letech 2006-2011 rostly ceny v ČR
rychleji než v Praze zejména ve skupinách výdaje na zdraví (o 5,2 p.b.), bydlení
a energie (o 2,3 p.b.) a doprava (o 2,3 p.b.). Naopak v Praze byl rychlejší růst
ve skupinách výdaje na rekreaci a kulturu (o 0,7 p.b.), odívání a obuv (o 0,5 p.b.)
nebo výdaje na vzdělávání (o 0,3 p.b.).

V období poklesu
ekonomiky se snížilo
tempo růstu cen,
v Praze byla v roce
2011 míra inflace nižší
než v průměru za ČR.
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Graf 3.10 Vývoj cenové hladiny v Praze podle skupin spotřebního koše v letech 2006 – 2011
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