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Metodický list 
 

Cenové údaje ČNB – Vývoj inflace 
 

 
 
I. Definice a obsah 

ČNB si na základě dat ČSÚ z analytických důvodů počítá vývoj inflace u dalších 
podskupin spotřebitelských cen. V této databázi uvádíme data ve formě meziměsíčních 
růstů v %, meziročních růstů v % a příspěvky těchto růstů do celkové meziměsíční 
i meziroční inflace v procentních bodech (p. b.). 

 
II. Zdroje a metodika zjišťování 

ČNB převezme od ČSÚ údaje o vývoji cen jednotlivých položek spotřebního koše. Z nich 
je vypočítána inflace položek jednotlivých podskupin. 

 
III. Členění 

 

Tabulky obsahují toto členění spotřebního koše: 
 

Spotřebitelské ceny celkem (shoduje se s údajem ČSÚ) 
Regulované ceny – skupina položek ovlivněných z významné části státní administrativou  
Primární dopady změn nepřímých daní ve spotřebitelských cenách – odhad teoretického 
dopadu do inflace plynoucího ze změny zákonů (v p. b.) 
Čistá inflace – růst cen všech položek kromě regulovaných cen a po očištění o primární 
dopady změn nepřímých daní 
Ceny potravin, nápoje, tabák – růst cen potravin, nápojů a tabáku (jedná se vlastně 
o sloučení dvou základních skupin dělení ČSÚ: Potraviny a nealkoholické nápoje 
a Alkoholické nápoje, tabák), po očištění o primární dopady změn nepřímých daní 
Ceny pohonných hmot – růst cen pohonných hmot – automobilové benzíny, nafta 
a LPG, po očištění o primární dopady změn nepřímých daní 
Jádrová inflace – růst cen neregulovaných, nepotravinářských komodit resp. celková 
inflace bez regulovaných cen, bez cen potravin a bez cen pohonných hmot, po očištění 
o primární dopady změn nepřímých daní 
Měnověpolitická inflace – celková inflace po očištění o primární dopady změn nepřímých 
daní 

 
IV. Zdroje a metodika zjišťování 

Data o vývoji cen jednotlivých položek spotřebitelského koše jsou přebírána od ČSÚ. 
Postup ČSÚ při šetření spotřebitelských cen je popsán v metodických listech k cenovým 
indexům, které jsou v databázi ARAD rovněž obsaženy („Státní statistika-údaje ČSÚ“, 
„Ceny“). 

 

 
 
V. Změna metodiky 

Při aktualizaci spotřebního koše ČSÚ je aktualizován i výpočet položek patřících do 
podskupin uvedených v bodě III. 

 
VI. Vykazující subjekty 

Údaje počítá ČNB z dat ČSÚ. 
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