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                                                                Metodický list 
 
                                                           Indexy tržeb v maloobchodě 
 
 

I.             Definice a obsah 
                        Rozsah ekonomických činností sledovaných měsíčními statistickými dotazníky se  
                        odvíjí od aktuálních předpisů Eurostatu ke krátkodobým statistikám. S ohledem na  
                        tyto požadavky poskytuje konjunkturální statistika informace o vývoji tržeb  
                        v podnicích s převažující činností v oblasti velkoobchod, maloobchod a opravy  
                        motorových vozidel (CZ-NACE 45), maloobchod, kromě motorových vozidel (CZ- 
                       NACE 47) a ubytování, stravování a pohostinství (CZ-NACE sekce 1).  
 
                         Index  tržeb udává, jak se změnily (zvýšily nebo snížily) tržby ve sledovaném  
                         období v porovnání se srovnávací základnou. Podle typu indexu se srovnávací  
                         základnou rozumí buď stejné období předchozího roku (meziroční index), nebo  
                         průměrné období bazického roku (bazický index). 
                         Index tržeb slouží pro analýzy krátkodobého vývoje a možné predikce budoucího  
                         vývoje v jednotlivých odvětvích.  

                         

II. Zdroje a metodika zjišťování 
Zdrojem dat pro výpočet měsíčního indexu tržeb je statistické zjišťování SP 1-12 
s přílohami, které je společné pro odvětví obchodu, ubytování, stravování, dopravy 
a skladování, informačních a komunikačních činností a tržních služeb. Měsíčně 
jsou sledovány celkové tržby za prodej vlastních výrobků, zboží a služeb 
v příslušném měsíci. Vstupní dotazník, který je zaslán jako příloha jednotkám 
poprvé zahrnutým do výběru, obsahuje informace o převažující činnosti vykazující 
jednotky a přehled tržeb v jednotlivých měsících předchozího roku. Tržby jsou 
zjišťovány bez DPH. Vzory statistických výkazů jsou k dispozici na 
http://apl.czso.cz/pl/vykazy/pdf1  
Jako zdroj dalších informací o maloobchodních podnicích rozesílá ČSÚ přílohu 
k výkazu SP 1-12 vybraným podnikům, a to Struktura tržeb. Příloha Struktura tržeb 
zjišťuje jejich rozdělení na tržby za služby a zboží (a to za prodej potravin a za 
nepotravinářské zboží) v maloobchodních podnicích s 1000 a více zaměstnanci 
v nespecializovaných prodejnách s převahou potravin (CZ-NACE 4711). 
Výstupem je měsíční časová řada souhrnných dat publikovaná každý měsíc 
společně s Rychlými informacemi za maloobchod.  
 

III. Členění 
Stejné období předchozího roku = 100 
Průměr roku 2015= 100 
 

IV. Způsob výpočtu 
Za každou nejnižší agregaci CZ-NACE jsou pro jednotlivé měsíce vypočteny 
meziroční indexy tržeb v běžných cenách. Pro tyto CZ-NACE jsou používány 
meziroční cenové deflátory pro jednotlivé měsíce běžného roku a pro bazický rok 
cenové deflátory jednotlivých měsíců k průměru roku. Absolutní hodnoty 
měsíčních tržeb v běžných cenách za nejnižší agregace CZ-NACE jsou pomocí 
zřetězených deflátorů převáděny do cenové hladiny bazického roku. Sčítáním 

http://apl.czso.cz/pl/vykazy/pdf1
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nejnižších agregací absolutních hodnot tržeb ve stálých cenách v jednotlivých 
měsících se získají vyšší agregace CZ-NACE, z nichž se vypočtou meziroční 
indexy tržeb ve stálých cenách.  V bazickém roce platí, že součet měsíčních tržeb 
agregovaných CZ-NACE v běžných cenách se rovná součtu jejich tržeb ve stálých 
cenách. K přepočtu tržeb do stálých cen byly použity cenové deflátory bez DPH k 
bázi roku 2015. 
                                                         
 

V. Změna metodiky 
Spolu s publikováním výsledků za leden 2018 došlo ke změně bazického období 
krátkodobých statistik, což představuje standardní krok prováděný v pětileté 
periodě a koordinovaný v rámci Evropského statistického systému. : 
- Základní období u bazických indexů se změnilo z průměru roku 2010  na 

průměr roku 2015. 
- Došlo k použití nových váhových schémat odvozených z výsledků í  

strukturální podnikové statistiky za rok 2015 
- V souladu s manuálem Eurostatu ke krátkodobým statistikám byly nové váhy 

využity ke zpětnému přepočtu dat do roku 2014. To má za následek revizi dat 
2014-2017.. 

- Data za roky 2000–2013 byla s aktualizovanými výsledky propojena za pomoci 
přepočítacích můstků metodou annual overlap.  

Historické časové řady, které byly do konce roku 2017 publikovány na bázi roku 
2010, jsou nadále k dispozici v archivu časových řad statistiky průmyslu.  

 
 
 

VI. Vykazující subjekty 
Vykazující jednotky jsou vybírány z Registru ekonomických subjektů. Základní 
soubor je tvořen jednotkami, které jsou považovány za aktivní, spadají do výše 
uvedených odvětví a podnikají za účelem zisku. Obecně je obsah a účel 
statistických zjišťování, okruh zpravodajských jednotek, způsob statistických 
zjišťování, periodicita a lhůty k poskytnutí údajů upraven ve vyhlášce o programu 
statistických zjišťování za příslušný kalendářní rok.   
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