
Metodický list

Ceny peně�nictví

I. Definice a obsah
Index cen peně�nictví je počítán z vybraných cen bankovních slu�eb a z cen slu�eb
finančního leasingu, poskytovaného podnikatelské sféře.
Za cenu leasingu je pova�ován leasingový koeficient, k jeho� výčtu jsou pou�ívány
zásadně ceny bez daně z přidané hodnoty.
Index cen peně�nictví neobsahuje úroky nákladové a výnosové.

II. Zdroje a metodika zji�ťování
Ceny zji�ťuje ČSÚ u �esti vybraných komerčních bank na výkazech Ceny Ban 2-12.
Ceny jsou sledovány prostřednictvím 15 reprezentantů, zařazených do oddílu 65.12
SKP (Standardní klasifikace produkce).
U čtyř největ�ích leasingových společností jsou sledovány ceny leasingu na výkazech
Ceny Leas 1-12, zařazených do oddílu 65.21 (Standardní klasifikace produkce).

III. Členění
V databázi jsou publikovány tyto indexy:
období 1994 � 2000 období 2001 � 2005
a) prosinec 1993 prosinec 1999
b) stejné období minulého roku = 100 stejné období minulého roku = 100
c) předchozí měsíc = 100 předchozí měsíc = 100
d) průměr roku 1994 = 100 průměr roku 2000 = 100
Kromě úhrnného indexu jsou v databázi uvedeny indexy:
− cen slu�eb peně�nictví,
− cen finančního leasingu.

IV. Způsob výpočtu
Individuální indexy cen reprezentantů jsou agregovány do souhrnných indexů cen
slu�eb peně�nictví a cen finančního leasingu a souhrnného indexu cen peně�nictví.
Výpočet agregovaných indexů je prováděn podle vzorce typu Laspeyres
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p1 � cena ve sledovaném období
p0 � cena v základním období
p0q0 �  stálá váha  �  hodnotový  ukazatel  základního  období  (výnosy  za  rok  1993,

nebo 1999).
Pro výpočet agregovaných indexů je určeno stálé váhové schéma stanovené na
základě výnosů z finančních činností komerčních bank a leasingový nárůst za slu�by
finančního leasingu za rok 1993 nebo 1999. Základním cenovým obdobím je prosinec
1993 nebo prosinec 1999.

V. Změna metodiky
•  Byly provedeny revize cenových indexů se stanovením základního nultého období

těchto roků:
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− 1993
− 1999
Při revizi v roce 2000 do�lo k výraznému nárůstu podílu leasingu na peně�nictví
s dopadem na celkový index cen slu�eb peně�nictví.

•  Mimo revize nejsou prováděny �ádné významné změny.

VI. Vykazující subjekty
Vykazující subjekty jsou vybrané komerční banky a leasingové společnosti.


