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ABSTRAKT 
Výzkumná studie se zabývá působením sociálních a ekonomických faktorů na globální 

a diferencovanou spotřebu potravin a nápojů v časovém horizontu 2000-2007. Vzhledem 
k tomu, že během tohoto období došlo ke vstupu ČR do EU, analyzujeme případný vliv 
tohoto faktu na spotřebitelské ceny, příjmy domácností a spotřebu potravin a nápojů. 

Studie obsahuje podrobnou analýzu základního ekonomického faktoru působícího na 
spotřebu, tj. spotřebitelských cen potravin a nápojů. Rovněž je analyzován vývoj příjmové 
úrovně domácností, výdajů (včetně cen, za které domácnosti potraviny nakupují), podílu 
výdajů za potraviny na celkových výdajích a změn ve spotřebním koši jednotlivých druhů 
sledovaných potravin. 

Výsledkem analýzy je zhodnocení těchto vlivů na vývoj celkové spotřeby potravin 
i spotřeby v jednotlivých sociálních a příjmových skupinách domácností. 

ABSTRACT 
The research study is dealing with the impact of social and economic factors on the 

global and differentiated food and drinks consumption in time horizon 2000–2007. Since the 
Czech Republic jointed the European Union in this period, we are analyzing the relevant 
impact of this factor on consumer prices, households money incomes and food and drinks 
consumption. 

The study includes the detailed analysis of basic economic factor influencing 
consumption, i. e. consumer prices of foodstuffs and drinks. There is analyzed the 
development of households income groups, expenses (including prices at which households 
are buying food), the share of expenses on food on total households expenses and changes on 
consumption basket of particular kinds of monitored food. 

The result of the analysis is the evaluation of these influences impacts on the total food 
consumption and on consumption in particular social and incomes households groups. 

KLÍČOVÁ SLOVA 
Celková a diferencovaná spotřeba potravin, peněžní příjmy, peněžní vydání, 

spotřebitelské ceny. 

KEY WORDS 
Global and differentiated foodstuffs consumption, money incomes, money expenses, 

consumer prices. 
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POUŽITÉ ZKRATKY 
BSE bovinní spongiformní encefalopatie (nemoc šílených krav) 
CPV ceny potravinářských výrobců 
CZV ceny zemědělských výrobců 
ČSÚ Český statistický úřad 
DPH daň z přidané hodnoty 
EA ekonomicky aktivní člen 
EU Evropská unie 
EUROSTAT Evropské statistické centrum 
p. b. procentní bod 
SC spotřebitelské ceny 
ÚZEI Ústav zemědělské ekonomiky a informací 
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ÚVOD 
Při změnách ve spotřebních zvyklostech obyvatelstva a vývoji koupěschopné poptávky 

jsme považovali za velmi důležité analyzovat spotřebu potravin z pohledu působení socio-
ekonomických vlivů, tedy na základě rozdělení domácností do sociálních a příjmových 
skupin. Cílem této studie je zjistit, jaké faktory na spotřebu potravin nejvýrazněji působí a jak 
se jednotlivé faktory, ovlivňující spotřebu, mění v časové řadě 2000-2007, případně jaký vliv 
na jejich další vývoj měl vstup ČR do EU. 

Odrazovým můstkem celého šetření byla analýza vývoje globální spotřeby potravin na 
průměrného obyvatele a vývoje spotřebitelských cen potravin, jako základního faktoru, který 
významným způsobem spotřebu ovlivňuje. 

Výzkumná studie je členěna do 5 základních kapitol. Úvodní kapitola obsahuje 
metodické postupy použité pro analýzu v jednotlivých kapitolách vč. datových zdrojů. 

Kapitola 2 se zabývá dlouhodobým vývojem globální spotřeby potravin. Shrnuje 
nejdůležitější změny, k nimž došlo ve spotřebě potravin v průběhu uplynulých 8 let, tzn. 
v období před vstupem a po vstupu ČR do EU. Spotřeba potravin v ČR je porovnána se 
spotřebou v zemích EU. 

Na kapitolu 2 úzce navazuje kapitola 3, věnovaná problematice spotřebitelských cen 
potravin. Zachycuje podrobně hlavní tendence cenového vývoje jednotlivých potravin od roku 
2000 a pokouší se analyzovat případný dopad naší účasti na jednotném trhu EU na další vývoj 
cen potravin. Vzhledem k tomu, že koncem roku 2007 došlo k obratu ve vývoji 
spotřebitelských cen potravin, samostatně je hodnocen i jejich pohyb v tomto roce. Aktuálně 
jsou analyzovány rovněž změny cen potravin v 1.-3. čtvrtletí roku 2008 (poslední dostupné 
období v době zpracování studie), kdy se cenová otázka stala středem zájmu všech médií. 

Obsahem kapitoly 4 je dlouhodobý vývoj diferencované spotřeby potravin 
v domácnostech celkem i domácnostech členěných podle sociálních skupin. Je zde proveden 
rozbor tržní a naturální spotřeby potravin, a to i z pohledu případného vlivu vstupu ČR do EU 
na spotřebu. Kapitola se dále zabývá vývojem čistých peněžních příjmů v domácnostech; 
přináší údaje o vývoji vydání za potraviny a nápoje a jejich podílu na celkových spotřebních 
vydáních domácností. Součástí je analýza vývoje cen, za které domácnosti jednotlivých 
sociálních skupin potraviny nakupují. 

Ve stěžejní 5. kapitole výzkumné studie se zabýváme detailní analýzou diferencované 
spotřeby potravin, cen, příjmů a výdajů příjmových skupin obyvatelstva. Domácnosti jsou 
rozděleny podle výše příjmů do decilů. Analýza zahrnuje opět období jak před vstupem, tak 
i po vstupu ČR do EU. 
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1 METODIKA 
Analýza vývoje spotřeby potravin a faktorů, které ji ovlivňují, je provedena za období 

let 2000-2007, resp. 2005 (v případě absence údajů). 

Celková spotřeba potravin vychází z každoročně publikovaných údajů ČSÚ (lit. 1). 
Data jsou v dlouhé časové řadě vzájemně srovnatelná, jsou zjišťována a vypočítávána 
každoročně stejnou metodikou. Spotřeba potravin je zpracována bilanční metodou na základě 
těchto statistických informací: hrubá zemědělská výroba, definitivní údaje o sklizni 
zemědělských plodin, stav konečných a počátečních zásob v zemědělských organizacích, 
výroba vybraných výrobků v průmyslu, stav počátečních a konečných zásob u výrobců 
potravinářských výrobků, dovoz a vývoz potravinářských výrobků z celní statistiky, 
samozásobení potravinářskými výrobky, statistika rodinných účtů. Dále jsou používány údaje 
Ministerstva zemědělství ČR, jednotlivých potravinářských svazů, Státní veterinární správy 
ČR a dalších institucí. Průměrná roční spotřeba je vypočtena na střední stav obyvatelstva 
v příslušném roce. 

Pro hodnocení rozdílů ve spotřebě potravin v jednotlivých státech EU využíváme údaje 
EUROSTAT (lit. 2), protože to jsou v současné době jediná publikovaná vzájemně 
srovnatelná data za jednotlivé státy. Nedostatkem těchto údajů je jejich nekomplexnost: 
nejsou k dispozici data za všechny země EU, není publikován propočet za průměr EU 27 
a chybí aktualizace spotřeby živočišných produktů. V roce 2008 byla uváděna pro živočišné 
potraviny data za rok 2005 (u některých výrobků jen do roku 2004, u masa dokonce jen do 
roku 2003), pro rostlinné komodity za hospodářský rok 2005/2006. U podílu vydání 
domácností za potraviny, nápoje a tabák byl posledním uvedeným rokem rok 2005. 

Zdrojem pro analýzu vývoje spotřebitelských cen potravinářského zboží byly oficiální 
údaje Českého statistického úřadu. ČSÚ zjišťuje spotřebitelské ceny metodou záměrného 
výběru u 164 reprezentantů potravin a nealkoholických nápojů. Za cenové reprezentanty jsou 
vybírány výrobky, které se nejvýznamněji podílejí na peněžních výdajích obyvatelstva. Ceny 
jsou zjišťovány měsíčně pracovníky statistických orgánů přímo ve vybraném souboru 
prodejen s rozdílným sortimentním zaměřením (hypermarkety, supermarkety, samoobsluhy, 
obchodní domy, specializované prodejny a ostatní) v 38 okresech ČR a hlavním městě Praze. 
Ze zjištěných cen je za jednotlivé zástupce vypočtena průměrná měsíční cena za celou ČR. Na 
základě měsíčních cenových údajů je následně propočtena průměrná roční spotřebitelská 
cena. Výpočet indexů spotřebitelských cen je prováděn ČSÚ podle Laspeyresova vzorce 
(lit. 3). Při hodnocení vývoje cen jsme použili metody komparace, aritmetický průměr 
a provedli jsme propočty bazických cenových indexů. Vzhledem k použití jednotné metodiky 
jsou data v celé časové řadě vzájemně srovnatelná. Změny spotřebitelských cen 
potravinářských výrobků jsou analyzovány jak meziročně, tak na základě tříletých průměrů, 
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tzn. porovnání cenové úrovně hlavních reprezentantů v období před vstupem (průměr let 
2001-03) a v období následujícím po vstupu ČR do EU (průměr let 2005-071). 

Diferencovanou spotřebu potravin a vydání za potraviny v domácnostech dlouhodobě 
sledujeme na základě analýzy dat statistiky rodinných účtů (lit. 4). 

Základní zpravodajský soubor statistiky rodinných účtů zahrnuje zhruba 3 000 
domácností, které byly vybrány tak, aby jeho složení podle zvolených výběrových znaků 
odpovídalo struktuře domácností v ČR. Oporou pro stanovení kvót byly výsledky šetření 
„Životní podmínky“. Základní zpravodajský soubor je členěný podle ekonomické aktivity 
a postavení v zaměstnání osoby v čele domácnosti na domácnosti: 

• zaměstnanců (s osobou v čele v pracovním nebo služebním poměru, pracující na základě 
pracovní smlouvy nebo dohody o pracovní činnosti nebo o provedení práce); 

• samostatně činných osob (s osobou v čele domácnosti vykonávající samostatnou 
výdělečnou činnost); 

• důchodců bez ekonomicky aktivních členů (s osobou v čele pobírající jakýkoliv druh 
důchodu vyjma sirotčího, která nepracuje buď vůbec nebo pracuje částečně a její příjmy 
nepřesáhnou za rok pevně stanovenou výši – v roce 2007 např. 12 000 Kč, podmínka 
omezené aktivity platí i pro ostatní členy domácnosti). 

Do roku 2005 obsahoval základní zpravodajský soubor i domácnosti zemědělců 
(s osobou v čele vykonávající pracovní činnost v zemědělské výrobě). Od roku 2006 jsou do 
základního zpravodajského souboru domácností zahrnuty domácnosti nezaměstnaných. 
Domácnosti nezaměstnaných jsou ty domácnosti, kde osoba v čele nemá žádnou placenou 
práci, ale pracovat by chtěla. Přitom není rozhodující, zda pobírá hmotné zabezpečení 
uchazečů o zaměstnání či nikoliv. Informace o spotřebě, vydáních a příjmech v domácnostech 
nelze získat z jiných zdrojů. 

Kromě sledování rozdílů a rozboru spotřeby z hlediska sociálních skupin (vliv 
sociálních činitelů) jsme analyzovali spotřebu také podle ekonomických skupin (vliv 
ekonomických činitelů). Proto jsme hodnotili spotřebu, ceny, příjmy a výdaje na základě 
příjmových skupin obyvatelstva (lit. 4). Výběrovým znakem základního souboru statistiky 
rodinných účtů je v tomto případě čistý peněžní příjem na osobu. Domácnosti jsou rozděleny 
podle výše čistých peněžních příjmů na osobu do deseti stejně velkých skupin – decilů - a za 
tyto skupiny pak byly zpracovány samostatné výsledky (domácnosti s nejnižšími příjmy jsou 
zařazeny do 1. decilu a domácnosti s nejvyššími příjmy do 10. decilu). V tomto členění jsou 
zřejmé výrazné rozdíly v úrovni spotřeby i výdajů za potraviny a nápoje mezi jednotlivými 

                                                 
1 Rok 2004 byl z výpočtů vyloučen, protože neposkytuje konzistentní data – ke vstupu ČR do EU došlo 

1. 5. 2004. 
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skupinami. Spotřeba potravin a výdaje za ně jsou v domácnostech podle decilů ČSÚ 
sledovány jen do roku 2005. 

Analýza diferencované spotřeby podle příjmových skupin byla provedena na základě 
časové řady údajů publikovaných ČSÚ (lit. 4). Jednalo se o data o objemu tržní spotřeby 
jednotlivých potravin a potravinových skupin. Rodinné účty ČSÚ neuvádějí v delší časové 
řadě stejné potraviny a potravinové skupiny (včetně nápojů), proto bylo nutné údaje 
v jednotlivých letech dopočítat a sjednotit. Dále jsme sledovali výdaje, které jsou za spotřebu 
vynakládány v průměrné domácnosti i v domácnostech příjmových a sociálních skupin. Na 
základě těchto dat (spotřeby a výdajů) byla propočtena průměrná cena, za kterou domácnosti 
konkrétní potraviny nakupovaly, a to v časové řadě za průměrnou domácnost a domácnosti 
příjmových a sociálních skupin. Z vypočtených cen jednotlivých potravin a potravinových 
skupin byla dále propočtena průměrná cena za: potraviny a nápoje celkem, potraviny, 
potraviny živočišného původu, potraviny rostlinného původu, nealkoholické nápoje, 
alkoholické nápoje. Průměrná cena byla vypočtena na základě stálé spotřeby roku 2000, a to 
jak za průměrnou domácnost, tak i domácnosti s nejnižšími (1. decil) a nejvyššími (10. decil) 
příjmy. 

Analýza se podrobně zabývala nejen vývojem objemu spotřeby, ale i cen a vzájemnými 
relacemi mezi průměrnou domácností a domácnostmi jednotlivých typů. Dále byly 
propočteny a analyzovány údaje o podílu výdajů za potraviny a nealkoholické nápoje i za 
alkoholické nápoje na celkových výdajích domácností. 

Součástí analýzy byl rovněž dlouhodobý vývoj příjmů, a to jak v průměrné domácnosti, 
tak i v domácnostech příjmových a sociálních skupin a vzájemné vztahy mezi vývojem příjmů 
jednotlivých skupin i ve vztahu k průměrné domácnosti, a také v relaci k objemu spotřeby 
a cen, za které jednotlivé domácnosti nakupují potraviny a nápoje. 

Rovněž jsme na základě výdajů za potraviny a nápoje (výpočty výdajů za spotřebu jsme 
provedli na základě stálých i běžných cen) vypočetli a podrobně analyzovali změny podílu 
jednotlivých druhů sledovaných potravin ve spotřebním koši i rozdíly v jednotlivých letech. 

Vzhledem k tomu, že během hodnoceného období došlo ke vstupu naší republiky do 
EU, zaměřili jsme pozornost rovněž na rozdíly, ke kterým došlo ve spotřebě, cenách, 
příjmech, podílu vydání za potraviny na spotřebních výdajích, případně ke změně spotřebního 
koše jednotlivých druhů sledovaných potravin. V každé kapitole tedy hodnotíme období před 
vstupem a období po vstupu ČR do EU a analyzujeme případný vliv tohoto faktu na celkovou 
i diferencovanou spotřebu potravin, ceny a příjmy. 

2 VÝVOJ CELKOVÉ SPOTŘEBY POTRAVIN 
Na spotřebitelskou poptávku a spotřebu potravin má zásadní vliv vývoj spotřebitelských 

cen potravinářského zboží ve vztahu k vývoji cen průmyslového zboží a služeb a vývoj 
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nominálních příjmů, tedy koupěschopná poptávka obyvatelstva. Přestože v ČR koupěschopná 
poptávka roste, stále platí, že spotřebitelská cena zůstává jedním z nejdůležitějších faktorů, 
které podstatně ovlivňují poptávku po určitém zboží či službě. Přibližně od roku 1995 působí 
na poptávku rovněž nabídka výrobků v rychle se měnící obchodní síti. Nástup velkých 
mezinárodních obchodních řetězců na náš trh ovlivnil poptávku a nákup novou formou 
nabídky výrobků, nejvíce však mezinárodní obchodní společnosti ovlivnily tvorbu a vývoj 
spotřebitelských cen potravin. V první polovině devadesátých let (od roku 1989 do roku 
1995) došlo ve spotřebě potravin k výrazným změnám v objemu i struktuře. Podstatně se 
snížila spotřeba potravin živočišného původu: mléka a mléčných výrobků (o 28 %), másla 
(o 52 %), masa (především hovězího masa o 38 %) i ryb (o 18 %). Naopak se poměrně značně 
zvýšila spotřeba potravin rostlinného charakteru: jižního ovoce (o 95 %), rostlinných jedlých 
tuků a olejů (o 23 %) a zeleniny (téměř o 14 %). V posledních letech již nejsou změny ve 
spotřebě zdaleka tak významné a je patrná tendence ke snižování vlivu změny spotřebitelské 
ceny konkrétní potraviny na její spotřebu. 

Na vývoj a celkové trendy ve spotřebě potravin měl vstup ČR do EU minimální vliv, 
protože neznamenal výrazné změny v ekonomické a sociální situaci našeho obyvatelstva 
(tab. 1). Samozřejmě, že změny ve vývoji spotřeby některých potravinových skupin ovlivnily 
ekonomické faktory (vývoj cen a příjmů), ale rozhodně je nelze přímo přičítat vstupu ČR do 
EU. Spotřebu potravin poměrně významně ovlivňují rovněž faktory neekonomické povahy, 
např. propagace a reklama, zdravotní výchova apod. Kromě toho u některých potravinových 
skupin hraje roli také rychlost zvyšování spotřeby v předvstupním období (nealkoholické 
nápoje), které logicky vedlo ke zpomalení růstu v posledních letech. 

Výraznější změny jsou (z hlediska vývoje spotřeby před a po vstupu do EU) u spotřeby 
masa. V období před vstupem do EU se spotřeba masa celkem snižovala. Ke snížení spotřeby 
došlo zejména u hovězího, ale i vepřového masa, na druhé straně spotřeba drůbeže rychle 
rostla. Po vstupu do EU nadále klesala spotřeba hovězího masa, ale spotřeba vepřového se 
zvyšovala a rovněž rostla spotřeba drůbeže. Kromě toho se také zvyšovala po vstupu do EU 
spotřeba ovoce a zeleniny. Naopak spotřeba cukru v předvstupním období rostla 
(předzásobení před vstupem do EU), po vstupu došlo ke snížení spotřeby. Vliv na tento trend 
ve spotřebě má rozhodně i vývoj cen (viz kapitola 3). Vývoj spotřeby potravin v tříletých 
průměrech je uveden v tab. 1. 
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Tab. 1 - Změny ve spotřebě potravin v ČR (kg, %) 

kg kg kg % %
Maso celkem (v hodnotě na kosti) 81,5 79,4 81,2 97,4 102,2
v tom - hovězí 13,5 11,0 10,4 81,4 94,5
          - vepřové 43,8 41,1 41,4 93,9 100,7
          - drůbeží 20,2 23,5 25,6 116,3 108,9
Ryby celkem 5,3 5,3 5,7 100,6 107,5
Mléko a mléčné výrobky (v hodnotě mléka) 206,2 219,7 240,8 106,6 109,6
Vejce (ks) 297 274 248 92,1 90,5
Tuky celkem v tržní hmotnosti 25,6 25,2 25,6 98,6 101,7
v tom - máslo 4,0 4,4 4,5 109,1 101,5
          - sádlo 5,0 4,8 4,8 96,0 100,0
          - rostlinné jedlé tuky a oleje 16,5 15,9 16,3 96,8 102,3
Cukr rafinovaný celkem 36,9 41,2 38,9 111,5 94,5
Obiloviny celkem (v hodnotě mouky) 104,5 110,6 108,2 105,8 97,9
Brambory celkem 76,3 75,0 70,7 98,2 94,3
Zelenina celkem (v hodnotě čerstvé) 83,5 80,3 80,6 96,2 100,5
Ovoce celkem (v hodnotě čerstvého) 74,4 73,3 84,7 98,5 115,6
v tom - ovoce mírného pásma 46,1 45,7 51,5 99,0 112,8
          - ovoce jižní 28,2 27,6 33,1 97,8 120,0
Lihoviny (40 %) 8,3 8,3 8,0 100,4 96,4
Víno celkem 16,1 16,2 17,5 101,0 107,8
Pivo 160,3 159,5 160,6 99,5 100,7
Nealkoholické nápoje celkem 181,3 244,0 287,7 134,6 117,9
Pramen: Spotřeba potravin, ČSÚ, 1999-2008, výpočty ÚZEI  

Index    
ø 98-00/ 
ø 00-03 

Index   
ø 00-03/ 
ø 05-07 

Potravina

Průměr 
1998-
2000

Průměr 
2000-
2003

Průměr 
2005-
2007

 

 

K nejvýraznějšímu snížení spotřeby od roku 2000 do roku 2007 (tab. 1 v příloze) došlo 
u následujících komodit: 

Hovězí maso: spotřeba se snížila o 12,2 %. Jde o dlouhodobý pokles spotřebitelské 
poptávky. Vliv na snižování spotřeby mají nevýhody spočívající v delší kulinářské úpravě, 
nižší variabilitě pokrmů, nestálé kvalitě, snižování nabídky tradičních hotových pokrmů v síti 
veřejného stravování a v konkurenci drůbežího i vepřového masa. Z hlediska mezinárodního 
srovnání je zřejmé, že spotřeba hovězího masa je v ČR v porovnání s ostatními státy EU na 
nejnižší úrovni. Spotřebě v ČR byla nejblíže spotřeba v SRN (12,5 kg v roce 2003), naopak 
nejvyšší spotřebu měly v roce 2003 Dánsko a Francie (27,5 kg, resp. 27,2 kg). 

Brambory a výrobky z brambor: spotřeba se snížila o 9,7 %. Ke snižování spotřeby 
dochází po celé sledované období. Na snižování spotřeby brambor má nepochybně vliv 
nabídka širokého sortimentu výrobků z brambor (bramborové směsi na přípravu pokrmů, 
mražené polotovary apod.). Při používání bramborových výrobků v domácnostech dochází 
k podstatnému snižování ztrát ve finálním konzumu proti klasickému podzimnímu uskladnění 
brambor. Spotřeba brambor v ČR se nachází mírně pod průměrem spotřeby zemí EU. Téměř 
shodná spotřeba je v Maďarsku (70,3 kg v hospodářském roce 2005/06), Estonsku (72,0 kg) 
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a Lucembursku (73,7 kg). Nejvyšší spotřeba byla v Lotyšsku (126,8 kg), nejnižší v Dánsku 
(55,1 kg) a v Bulharsku (59,9 kg). 

Vejce: spotřeba se snížila o 8,4 %, ke snižování dochází trvale při relativně výrazném 
meziročním kolísání. Vzhledem ke značnému samozásobení obyvatelstva vejci nemá vývoj 
vnitřního trhu na spotřebu tak výrazný vliv jako u jiných výrobků. Spotřeba vajec je v ČR 
zhruba na průměrné úrovni spotřeby zemí EU. Obdobná spotřeba jako v ČR je v SRN 
(13,0 kg). Nejnižší spotřeba je v Irsku a Řecku (10,0 kg, resp. 10,4 kg v roce 2004), naopak 
nejvyšší ve Španělsku a Dánsku (18,6 kg, resp. 18,5 kg). 

K nejvyššímu zvýšení spotřeby došlo u následujících komodit: 

Nealkoholické nápoje: spotřeba se zvýšila nejvýrazněji ze všech potravinových 
komodit, celkově o 42,2 %. Nejvíce se zvýšila spotřeba tzv. ostatních nealkoholických nápojů 
(džusy, ovocné a zeleninové šťávy apod.). 

Ovoce jižní: spotřeba se zvýšila o 23,6 %. Po určitém propadu spotřeby koncem 
devadesátých let se po roce 2002 spotřeba opět zvyšuje. Na poptávku po jižním ovoci působí 
především cenové relace mezi ovocem mírného pásma a ovocem jižním a úroveň nabídky 
v hyper a supermarketech. 

Víno celkem: spotřeba se celkově zvýšila o 14,9 %. Po celé sledované období dochází 
ke stálému mírnému nárůstu spotřeby. 

Mléko a mléčné výrobky: celkově se spotřeba (po poměrně dlouhodobém propadu 
začátkem devadesátých let) zvýšila o 14,2 %. Došlo k obnovení zájmu spotřebitelské 
poptávky, zejména o skupinu výrobků s vyšší užitnou hodnotou. Ke snížení spotřeby došlo 
u mléčných konzerv a konzumního mléka, ale spotřeba sýrů a ostatních mléčných výrobků se 
zvýšila. Spotřeba čerstvých mléčných výrobků (vypočtená podle metodiky EU2) v ČR dosáhla 
87,5 kg, ve většině ostatních zemí EU byla v roce 2004 podstatně vyšší. Vysoká spotřeba 
těchto potravin byla v Irsku (191,0 kg), Dánsku (136,0 kg) a Španělsku (134,5 kg), nejnižší 
byla v Řecku (71,7 kg) a Itálii (72,6 kg). Spotřeba sýrů (včetně tvarohů) je v ČR přibližně na 
průměrné úrovni, ale spotřeba v jednotlivých státech EU se výrazně liší. Nejvyšší spotřebu má 
Řecko (25,5 kg) a Francie (24,9 kg), naopak nízká spotřeba sýrů je v Irsku (6,8 kg). 

Drůbež: celkově se spotřeba zvýšila o 11,7 %. Spotřeba se poměrně výrazně zvyšovala 
až do roku 2005, v letech 2006 a 2007 došlo ke snížení spotřeby drůbeže. Přesto je spotřeba 
drůbeže v ČR vysoká (z hlediska mezinárodního srovnání). Tento trend vývoje spotřeby byl 
ovlivněn úrovní spotřebitelských cen (především ve vztahu k vývoji cen ostatních druhů 
masa), rozšířenou nabídkou dělené drůbeže a drůbežích výrobků a také zdravotní výchovou. 

                                                 
2 Státy EU vykazují spotřebu tzv. čerstvých mléčných výrobků bez másla (tj. veškerých mléčných výrobků bez 

sýrů, tvarohů a mléčných konzerv přepočtených na potřebu mléka nezbytnou na jejich výrobu), v ČR je 

vykazována celková spotřeba mléka a mléčných výrobků v hodnotě mléka bez másla. 
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Z hlediska mezinárodního srovnání je v ČR poměrně vysoká spotřeba drůbeže (24,9 kg v roce 
2007). Nejvyšší spotřeba drůbeže byla zaznamenána v roce 2003 ve Španělsku (34,1 kg), 
nejnižší v Itálii (18,2 kg). 

Ovoce mírného pásma: celkově se spotřeba zvýšila o 8,2 % při poměrně značných 
meziročních výkyvech (vyšší spotřeba při dobré úrodě, a to jak tržní, tak především 
naturální). 

Výrobky z obilovin: spotřeba se za sledované období snížila o 6,8 %. V prvních letech 
sledovaného období se spotřeba pozvolna snižovala, v roce 2007 však opět výrazně stoupla. 
Přitom se poměrně význačně snížila spotřeba chleba, ale zvýšila se spotřeba těstovin 
a běžného pečiva. Spotřeba obilovin celkem v hodnotě mouky (bez rýže) se v ČR - ve 
srovnání s dalšími státy EU - nachází na vyšší úrovni (110,0 kg v roce 2007). Nejvyšší 
spotřebu obilovin mělo v hospodářském roce 2005/06 Řecko (179,3 kg), nejnižší Estonsko 
(66,8 kg). 

Vepřové maso: spotřeba se zvýšila o 2,7 %. K výraznému meziročnímu růstu spotřeby 
došlo až v roce 2007. Na tento vývoj měly vliv relace cen mezi vepřovým masem a kuřaty. 
Z hlediska mezinárodního srovnání spotřeby vepřového masa je zřejmé, že podobnou 
spotřebu vepřového masa jako ČR měla Itálie (40,1 kg v roce 2003). Nejnižší spotřebu v roce 
2003 mělo Řecko (28,1 kg), naopak nejvyšší spotřeba byla v Dánsku (74,4 kg). 

Důležitým faktorem, který ovlivňuje spotřebu potravin, je výše spotřebitelských cen. 
Přesto skutečná spotřeba potravin ve sledovaném období reagovala na změnu cen jen 
v některých případech. Pokud by platilo, že ceny jsou jediným faktorem ovlivňujícím spotřebu, 
muselo by dojít ke snižování spotřeby při zvyšování ceny a naopak ke zvyšování spotřeby při 
poklesu ceny. Přitom se snížila spotřeba brambor při zvýšení ceny, zvýšila se spotřeba 
vepřového masa a drůbeže při snížení ceny, ale spotřeba jižního ovoce i výrobků z obilovin se 
zvýšila, přestože ceny stouply, a spotřeba vajec klesla, i když se ceny snížily. 

3 VÝVOJ SPOTŘEBITELSKÝCH CEN POTRAVIN 

3.1 Vývoj spotřebitelských cen zboží a služeb v letech 2000-2007 

Hladina cen spotřebního zboží a služeb vzrostla od roku 2000 do roku 2007 v úhrnu 
o 17,8 %. Vlivem značného navýšení cen energií, nájemného, vodného a stočného vykázaly 
z jednotlivých výdajových položek nejprogresivnější nárůst (+40,7 %) za uplynulých 8 let 
ceny bydlení, z hlediska zastoupení ve spotřebním koši nejdůležitější skupiny. Ceny této 
skupiny se v průběhu sledovaného období každoročně zvyšovaly, po vstupu ČR do EU 
(v letech 2005-07) bylo meziroční tempo jejich růstu o 1,4 p. b. nižší než v předvstupním 
období (tj. v letech 2001-03). Význačný cenový vzestup (+37,7 %) zaznamenaly v důsledku 
vysokého přírůstku cen poštovních služeb rovněž pošty a telekomunikace (s výjimkou let 
2000 a 2007 trvale rostly) a oblast zdravotnictví (+35,3 %), hlavně léky (stálý růst od roku 
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2000). Na druhé straně zásluhou permanentního meziročního poklesu došlo ke snížení 
spotřebitelských cen odívání a obuvi o 22,7 % a bytového vybavení vč. zařízení domácnosti 
o 6,7 %. Detailnější pohled na vývoj cen jednotlivých výdajových položek poskytuje tab. 2 
v příloze. Z těchto poznatků je patrné, že trend vývoje spotřebitelských cen nepotravinářského 
zboží a služeb byl po přistoupení do Unie zhruba stejný jako v období předcházejícímu 
vstupu, a tudíž naše členství v EU nemělo na cenový vývoj uvedených skupin prakticky žádný 
dopad. 

Souběžně s růstem spotřebitelských cen zboží a služeb docházelo k podstatnému růstu 
příjmů; jejich úroveň se v roce 2007 vzhledem k roku 2000 zvedla přibližně o 51 % 
(podrobněji viz subkapitoly 4.4 a 5.3). Vývoj spotřebitelských cen a příjmů od roku 2000 
dokumentuje graf 1. 
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Nárůst cen potravin a nealkoholických nápojů představoval v hodnoceném období 
9,7 %, což je o 8,1 p. b. méně než činil celkový růst cen zboží a služeb. 

Z uvedených skutečností je zřejmé, že se zvyšovala koupěschopná poptávka a vývoj 
spotřebitelských cen potravin (i vzhledem k jejich významnému zastoupení ve spotřebním koši) 
pozitivně ovlivňoval míru inflace. 
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3.2 Vývoj spotřebitelských cen potravin v letech 2000-2007 

Celková úroveň cen samotných potravin od roku 2000 do roku 2007 stoupla o 11,3 %, 
ceny nealkoholických nápojů naopak klesly o 5,4 %. Po vyšším růstu v roce 2001 se 
spotřebitelské ceny potravin v následujících 2 letech nepatrně snižovaly. Vstup do EU v roce 
2004 znamenal opět jejich navýšení (meziročně o 3,8 %), poté ceny potravin prakticky 
stagnovaly. K výraznějšímu vzestupu cen této skupiny došlo v roce 2007. Dynamika růstu cen 
potravin v povstupním období (2005-07) byla ve srovnání s vývojem před vstupem do EU 
(2001-03) mírně vyšší (o 0,2 p. b.). U cen nealkoholických nápojů nezaznamenáváme v letech 
2000-2007 žádné významnější výkyvy, po celé období (s výjimkou roku 2007, kdy velmi 
mírně vzrostly) je zřetelná jejich klesající tendence. 

Změny cen základních potravinových skupin v průběhu minulých 8 let dokreslují graf 2 
a graf 1 v příloze, podrobnější členění je uvedeno v tab. 3 v příloze. Konkrétní úroveň 
spotřebitelských cen vybraných reprezentantů potravinářského zboží v jednotlivých letech je 
zachycena v tab. 4 v příloze. 
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Pramen: Indexy spotřebitelských cen, ČSÚ, 2001-2008, výpočty ÚZEI 

 

Nejvýznamnější skupinou - z hlediska váhového zastoupení ve spotřebním koši potravin 
- jsou maso a masné výrobky. Tato potravinová skupina jako jediná z 9 sledovaných vykázala 
v dlouhodobém vývoji pokles cenové hladiny (v roce 2007 proti roku 2000 o 2,5 %). Na 
snížení spotřebitelských cen masa se podílela rapidní redukce cen vepřového výsekového 
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masa (o 10,0 %) a drůbeže (o 4,8 %). Naopak ceny hovězího výsekového masa vzrostly 
(o 13,6 %). 

Ceny vepřového výsekového masa v období před vstupem do EU po dlouhou dobu 
výrazně rostly, příp. stagnovaly. K obratu ve vývoji došlo v letech 2002-03, kdy razantně 
klesly. Důvodem byl přetlak nabídky vepřového masa nad poptávkou na domácím trhu i ve 
většině evropských zemí. Nabídka byla ovlivněna zvýšenou výrobou vepřového masa 
(podnícenou mimořádně vysokými CZV jatečných prasat) a vyššími dovozy této komodity za 
ceny nižší než tuzemské. 

V přístupovém roce 2004 spotřebitelská cena vepřového masa meziročně stoupla o 6 %, 
tj. nejvíce ze všech druhů masa. Tento vývoj byl odezvou zejména na podstatný vzestup CZV 
jatečných prasat i cen zpracovatelů, které začaly po vstupu do EU ještě výrazněji reagovat na 
vývoj cen v ostatních zemích EU. V dalších letech již vykazuje cena vepřového masa 
v obchodní síti mírně sestupnou tendenci ovlivněnou především vysokými cenově výhodnými 
dovozy (v roce 2007 činil podíl importovaného vepřového masa na spotřebě cca 33 %, 
zatímco v roce 2003 pouze necelých 10 % - lit. 5). 

Pokles cen tohoto druhu masa po vstupu ČR do EU můžeme dokumentovat na cenovém 
vývoji jednotlivých reprezentantů. Pro tyto účely jsme provedli (podobně jako u reprezentantů 
ostatních potravinových skupin) propočty průměrných spotřebitelských cen za tříleté období 
před vstupem (roky 2001-03) a po vstupu do EU (roky 2005-07) – viz tab. 5 v příloze. 
Z propočtů je zřejmé, že např. u vepřové pečeně s kostí klesla průměrná spotřebitelská cena 
v letech 2005-07 proti průměru let 2001-03 o 7,5 %, u vepřové kýty bez kosti o 8,9 % 
a u vepřové plece bez kosti dokonce o 12,4 %. 

Podobné tendence jako u vepřového masa zaznamenaly v předchozích 8 letech (kromě 
roku 2007) ceny drůbežího masa, protože mezi oběma druhy masa existuje silná substituce. 
Po celé sledované období se spotřebitelské ceny drůbeže vyvíjely rovněž v souladu s vývojem 
CZV i CPV. Tento vztah lze doložit meziročním vývojem cen kuřat uvedeném v tab. 6 
v příloze. 

K vyššímu meziročnímu přírůstku spotřebitelských cen drůbežího masa došlo v roce 
2001 v důsledku jak růstu poptávky (obavy spotřebitelů z BSE u skotu), tak růstu CZV i CPV. 
Značný pokles CZV, dostatečná nabídka drůbeže doplňovaná cenově příznivými dovozy, 
snížení cen vepřového masa a do značné míry i tlak obchodních řetězců na zpracovatele vedly 
v následujících 2 letech k poměrně výrazné redukci cenové hladiny drůbežího masa. 

Vstup do EU přispěl k významnému nárůstu dovozu drůbeže (především kuřat) za nízké 
ceny. Tento fakt společně se zvýšenou tuzemskou nabídkou znamenaly téměř po celý rok 
2004 pokles cenové hladiny drůbežího masa. Přesto však ceny drůbeže v roce 2004 meziročně 
vzrostly. Příčinou tohoto paradoxu byla skutečnost, že ke snižování cen této komodity 
docházelo z poměrně vysoké úrovně v závěru předchozího roku. Do poklesu spotřebitelských 
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cen drůbeže v roce 2006 se promítl výskyt ptačí chřipky koncem roku 2005 (zvýšené dovozy 
kuřat za příznivé ceny, snížení CZV i CPV). Několikaletý posun cen drůbežího masa směrem 
dolů byl vystřídán v roce 2007 jejich meziročním růstem. 

Průměrná spotřebitelská cena hlavního zástupce drůbeže – kuchaného kuřete za období 
2005-07 klesla proti průměru let 2001-03 o 7,1 %. 

Spotřebitelská cena hovězího výsekového masa se během hodnoceného období vyvíjela 
odlišně od cen vepřového výsekového i drůbežího masa. Meziroční pohyby spotřebitelských 
cen tohoto druhu masa byly podstatně mírnější než u CZV skotu i CPV (tab. 6 v příloze). 

V období před vstupem naší republiky do EU vykazovala cenová hladina hovězího 
masa v jednotlivých letech téměř zanedbatelné výkyvy v obou směrech. Aféra spojená s BSE 
u jatečného skotu v roce 2001 neměla na vývoj cen hovězího masa prakticky žádný dopad. 
V povstupním období úroveň cen této komodity plynule stoupá, meziroční přírůstek se 
pohyboval v rozmezí 1,9 %-4,9 %. Nejdynamičtější zvýšení spotřebitelských cen hovězího 
masa, evidované v roce 2005, bylo reakcí na růst tuzemských CZV jatečného skotu, k němuž 
došlo v důsledku nárůstu CZV v zemích EU i odčerpání převisu nabídky (vývoz živého 
skotu). Vzestup ceny po vstupu do EU názorně dokumentuje vývoj cen jednotlivých druhů 
hovězího masa – cena hovězího předního masa bez kosti se zvedla v letech 2005-07 ve 
srovnání s průměrem let 2001-03 o 7,3 %, cena hovězího zadního masa bez kosti rostla 
rychleji - o 12,9 %. 

Cenová hladina mléka, mléčných výrobků a vajec, druhé nejdůležitější potravinové 
skupiny, se v roce 2007 vzhledem k roku 2000 zvýšila v úhrnu o 9,7 %. Nejvyšší tempo růstu 
cen registrujeme u mléka konzervovaného a sušeného a u sýrů, dynamika růstu cen 
konzumního mléka a ostatních mléčných výrobků byla podstatně mírnější. Na rozdíl od 
mléčných výrobků se cena vajec a vaječných výrobků v daném období o 8,8 % snížila. 

Vývoj spotřebitelských cen konzumního mléka byl v počátečních letech sledovaného 
období poměrně stabilizovaný. Podstatnější pokles cen této potraviny v roce 2003 souvisel 
zejména s přetlakem mlékárenských výrobků na evropském i tuzemském trhu a nadměrnými 
zásobami sušených mlék. Nárůst cen této komodity v roce 2004 byl ovlivněn jak vstupem do 
EU, tak vývojem cen na světových trzích. V růstu cenové úrovně mléka v ČR se odrazily 
vysoké ceny mlékárenských výrobků na zahraničních trzích, pokles nabídky mléka na 
domácím trhu, zvýšená poptávka po mléčné surovině u tuzemských i zahraničních 
zpracovatelů (v zemích EU) a zčásti i růst výrobních nákladů. V dalších 2 letech byly 
spotřebitelské ceny mléka poměrně stabilní, k jejich razantnímu vzestupu došlo v roce 2007. 

Cenová hladina sýrů po celé sledované období, s výjimkou roku 2003, permanentně 
rostla. Ke zvýšení cen po vstupu do Unie přispělo mj. otevření trhu a možnost lepšího 
uplatnění tuzemských výrobků na evropských trzích. Ceny ostatních mléčných výrobků (tj. 
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zakysaných výrobků, tvarohů, smetan a mražených smetanových krémů) se vyznačovaly 
v předvstupním i povstupním období velmi mírnými meziročními oboustrannými výkyvy. 

Porovnání průměrných cen jednotlivých zástupců skupiny v období let 2005-07 
s průměrem let 2001-03 ukazuje na poměrně značný přírůstek cen u mléka polotučného 
čerstvého (+10,0 %), stagnaci cen u mléka polotučného trvanlivého (+0,8 %) a mírný pokles 
cen (-2,1 %) u mléka plnotučného trvanlivého. Cena eidamské cihly stoupla ve stejném 
srovnávacím období o 3,7 % a cena taveného neochuceného sýru o 6,9 %. Cenová hladina 
mléčných zakysaných tekutých výrobků se téměř nezměnila (-0,3 %). Při uvedeném 
srovnávání cenové úrovně musíme zohlednit skutečnost, že do vyšší průměrné úrovně cen 
mléka a mléčných výrobků v období po vstupu do EU se podstatnou měrou promítl jejich 
značný nárůst v roce 2007. 

Cenový vývoj vajec byl v předvstupním období charakterizován význačnými 
meziročními posuny nahoru i dolů. Výrazný pokles cen po vstupu do EU (v letech 2005 
a 2006) byl důsledkem nízkých CZV, stagnující poptávky a především vysokých objemů 
dovozů vajec za příznivé ceny (hlavně z Lotyšska a Litvy). K mírnému oživení cen došlo 
v roce 2007. Spotřebitelská cena vajec v povstupním období (průměr 2005-07) byla vzhledem 
k ceně vykazované před vstupem do EU (průměr 2001-03) o 6,1 % nižší. Je třeba podotknout, 
že pro tuto komoditu je charakteristický vysoký podíl naturální spotřeby na její celkové 
spotřebě (v roce 2007 dosáhl 32 %), což snižuje vliv spotřebitelské ceny vajec na úroveň 
jejich spotřeby. 

Vůbec nejprogresivnější růst ze všech hodnocených potravinových skupin zaznamenaly 
v letech 2000-07 ceny pekárenských výrobků, a to zejména běžného pečiva (+77,4 %), chleba 
(+41,7 %) a jemného pečiva (+31,1 %). Zhruba čtvrtinové navýšení cen evidujeme u cen 
pšeničné mouky a rýže. 

Spotřebitelské ceny většiny mlýnských a pekárenských výrobků vykazovaly během 
sledovaného období podstatné změny. Jejich pohyb byl do značné míry ovlivněn cenou 
základní suroviny - obilovin v daném roce (ta závisí na úrovni a kvalitě sklizně jak v ČR, tak 
zemích EU, vývoji světových cen, stavu zásob aj.), dále cenou zpracovatelů (která se vyvíjí 
především ve vazbě na ceny vstupů – energií, vody, pohonných hmot atd.) a v neposlední řadě 
cenovou politikou mezinárodních obchodních řetězců. Právě posledně uvedený faktor hraje ve 
vývoji SC této potravinové skupiny dominantní úlohu. Tuto skutečnost lze doložit zejména na 
dlouhodobém vývoji cen chleba a běžného pečiva – růst spotřebitelských cen těchto výrobků 
po většinu let předstihuje růst CPV (viz tab. 6 v příloze). 

Trend vývoje cen pšeničné mouky byl v jednotlivých letech (kromě roku 2006) zhruba 
stejný jako u cen chleba a běžného pečiva. Po znatelném poklesu v roce 2000 cenová hladina 
uvedených produktů v roce 2001 poměrně značně vzrostla, poté následovala 2 roky trvající 
stagnace cen. Markantní přírůstek spotřebitelských cen zmíněných výrobků v roce 2004 byl 
reakcí na podprůměrnou sklizeň obilovin, sníženou o cenově příznivé vývozy do okolních 
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zemí. Extrémně vysoká úroda u nás i v zemích EU, vysoké zásoby obilovin a nízká poptávka 
vedly v dalších 2 letech k poklesu cen pšeničné mouky; ceny chleba a běžného pečiva však 
vlivem navýšení cen zpracovatelů, ale i vysokých marží obchodníků v roce 2006 opět značně 
vzrostly. K enormnímu zvýšení cen všech 3 zástupců došlo v roce 2007. Ceny těstovin po 
nepatrném poklesu v předvstupním období po roce 2004 velmi mírně rostly, ceny rýže 
zaznamenaly významnější meziroční růst v letech 2005 (důsledek zvýšení celní sazby) 
a 2007. 

Z hlediska vývoje cen jednotlivých reprezentantů sledovaných ČSÚ registrujeme 
v povstupním období (průměr 2005-07) vzhledem k průměru let 2001-03 pokles cen 
u pšeničné mouky hladké o 1,8 % a hrubé o 4,7 %. Naopak razantně – vůbec nejrychleji ze 
všech sledovaných potravin - stouply ceny pšeničného bílého pečiva – o 46,2 %, dále 
konzumního kmínového chleba o 15,1 % a dlouhozrnné rýže o 18,4 %. 

Ve skupině oleje a tuky evidujeme významný cenový pohyb u másla. Spotřebitelská 
cena tohoto živočišného tuku se v letech 2000-2007 zvedla o 28,2 %. Kromě let 2000 a 2006 
cenová hladina másla po celé hodnocené období plynule rostla. Nejvýznamnější posun cen 
směrem nahoru nastal v roce vstupu do EU v souvislosti s navýšením ceny mléka, redukcí 
výroby a snížením zásob na přiměřenou úroveň. Po stagnaci či poklesu v dalších 2 letech cena 
másla opět podstatně stoupla v roce 2007. Ve srovnání s průměrnou cenou v letech 2001-03 
vzrostla cenová úroveň čerstvého másla v maloobchodě v letech 2005-07 o 15,7 %. Cena 
sádla se zvýšila od roku 2000 do roku 2007 zhruba o jednu pětinu zejména díky vysokému 
růstu v letech 2000 a 2001 (podobně jako u vepřového masa), cenová hladina rostlinných 
jedlých tuků se nezměnila a jedlých olejů mírně poklesla. 

Pouze mírné zvýšení (+4,9 %) zaznamenala v roce 2007 proti roku 2000 spotřebitelská 
cena cukru. V letech 2002 a 2003 se razantně snížila a dosáhla 2. nejnižší úrovně za 
posledních 10 let. Rok vstupu do EU 2004 je spojen se skokovým růstem spotřebitelské ceny 
cukru, k němuž došlo jak v souvislosti s platností institucionální ceny cukru i na českém trhu, 
tak s růstem poptávky (pokračující předzásobení obyvatelstva). Po odeznění těchto vlivů se 
cenová hladina cukru v dalších vychylovala v obou směrech (do ±5 %). Z porovnání úrovně 
cen v povstupním období (průměr 2005-07) s úrovní cen v období předcházejícímu vstupu 
(průměr 2001-03) vyplývá zvýšení spotřebitelské ceny krystalového cukru o 11,9 %; cena 
moučkového cukru rostla mírněji – o 6,5 %. 

Vývoj spotřebitelských cen skupin ovoce a ovocné výroby a zelenina a zeleninové 
výrobky vč. brambor závisí především na úrovni a kvalitě sklizně v daném roce (nejen v naší 
republice, ale i v dovozových zemích EU), množství zásob a výši dovozních cen. Vzhledem 
k tomu, že objem sklizně těchto komodit má úzkou vazbu na povětrnostní podmínky, ceny 
jednotlivých reprezentantů uvedených skupin vykazují výraznější kolísání z roku na rok než 
ceny ostatních potravin. 
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Hladina cen ovoce a ovocných výrobků stoupla od roku 2000 do roku 2007 v úhrnu 
o 17,6 %. Ceny ovoce mírného pásma rostly (zvýšení o 13,7 %) méně dynamicky než ceny 
jižního ovoce (zvýšení o 24,1 %). Do roku 2003 převažuje u této skupiny tendence růstu cen, 
od roku 2004 do roku 2006 spíše poklesu až stagnace, zejména vlivem vysokého objemu 
importu za příznivé dovozní ceny. V roce 2007 dochází k obratu - ceny ovoce mírného pásma 
značně stouply. Průměrná spotřebitelská cena hlavního představitele – konzumních jablek 
byla v letech 2005-07 o 5,2 % vyšší než v letech 2001-03. Uvedený růst byl důsledkem 
strmého růstu v roce 2007. Je však třeba poznamenat, že pro ovoce mírného pásma je typická 
vysoká naturální spotřeba, a proto cena ve vztahu ke spotřebě nehraje dominantní roli. Ceny 
jižního ovoce jsou určovány především úrovní dovozních cen; v průběhu hodnoceného období 
střídavě klesaly či rostly. Z jednotlivých druhů jižního ovoce zaznamenáváme vzestup 
spotřebitelských cen po vstupu do EU (2005-07) proti předvstupnímu období (2001-03) 
u banánů o 17 % (uvalení celní sazby na dovoz ze 3. zemí), snížení cen pomerančů o 9,3 % 
a stagnaci cen citronů. U ovocných výrobků i u suchých plodů je v dlouhodobém vývoji (od 
roku 2000 do roku 2007) patrný pokles spotřebitelských cen (o 7,8 %, resp. o 1,4 %). Zatímco 
v předvstupním období se ceny obou podskupin každoročně snižovaly, cenová úroveň 
suchých plodů se těsně po vstupu do Unie (v letech 2004 a 2005) markantně zvýšila (dopad 
růstu dovozních cen, ale i vysokých marží obchodníků). 

Přírůstek cen zeleniny, zeleninových výrobků a brambor celkem byl v letech 2000-2007 
v porovnání s růstem cen ovoce a ovocných výrobků mírnější (11,5 %). Nejprogresivněji 
(+36,7 %) se zvedly spotřebitelské ceny brambor, které současně zaznamenaly po celé období 
i nejdramatičtější meziroční pohyby ze všech potravin. Po roce 2004 byly meziroční změny 
cen brambor dynamičtější (od -36,5 % do +67,9 %) než v období předcházející vstupu do EU; 
jejich průměrná spotřebitelská cena se v letech 2005-07 proti letům 2001-03 zvedla o 5,1 %. 
I u této komodity je však poměrně značný podíl naturální spotřeby (27 % v roce 2007). 
Rovněž pro ceny čerstvé zeleniny, jejichž celkový nárůst činil za uplynulých 8 let 14,5 %, 
jsou příznačné meziroční oboustranné posuny. U většiny druhů zeleniny došlo po vstupu do 
EU v porovnání s vývojem před počátkem našeho členství k redukci cen (např. u hlávkového 
zelí o 28,1 %, mrkve o 17,1 %, papriky o 4,3 %) hlavně vlivem jejich vyššího dovozu za 
nízké ceny (především z Polska). Spotřebitelské ceny zeleninových výrobků (+8,3 %) rostly 
v letech 2000-2007 zhruba stejným tempem jako ceny bramborových výrobků (+8,8 %). 
Pouze ceny mražené zeleniny se v souvislosti s trvalým dlouhodobým poklesem podstatně 
snížily. Tento trend je pochopitelný, protože vzhledem k dostatečnému celoročnímu 
zásobování čerstvou zeleninou v obchodní síti se poptávka po mražené zelenině snižuje. 

V rámci nealkoholických nápojů mezi roky 2007 a 2000 razantně klesly (o 15,1 %) 
v úhrnu ceny potravin pro přípravu teplých nápojů, tj. kávy, čaje a kakaa. Ceny kávy a čaje 
v tomto období svou úroveň znatelně snížily (o 23,3 %, resp. o 9,7 %), ale během 
jednotlivých let se vyvíjely odlišně. Zatímco ceny kávy se v předvstupním období celkem 
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výrazně snižovaly a ceny čaje mírně stoupaly, v období po vstupu do Unie naopak hladina cen 
kávy nepatrně rostla a čaje klesala. Úroveň cen kakaa se o jednu čtvrtinu navýšila zejména 
z důvodu rychlejšího růstu cen v období před zahájením našeho členství. U těchto potravin se 
po vstupu do EU ve vyšší míře projevuje vliv cenových hladin na jednotném trhu EU. 

Celková úroveň cen minerálních vod, ostatních nealkoholických nápojů aj. se ve 
sledovaných letech změnila minimálně (o 1,4 %), ale mezi vývojem cen jednotlivých 
podskupin jsou značné diference. V důsledku téměř nepřetržité každoroční redukce se takřka 
o 10 % snížily spotřebitelské ceny minerálních a stolních vod na straně jedné, na straně druhé 
stálý meziroční růst cen ovocných a zeleninových šťáv (nejvyšší v roce 2007) znamenal za 
předchozích 8 let jejich celkový nárůst téměř o jednu pětinu. Ostatní nealkoholické nápoje 
vykázaly pouze minimální vzestup cen (o 2,3 %). 

Závěrem můžeme shrnout, že od roku 2000 do roku 2007 došlo k nejvyššímu růstu 
spotřebitelských cen u pekárenských výrobků (hlavně běžného pečiva a chleba), ovoce 
a zeleniny vč. brambor. Na druhé straně se snížila cenová úroveň masa a masných výrobků 
a potravin pro přípravu teplých nápojů (kávy, čaje a kakaa). 

Po vstupu ČR do EU došlo ve vývoji spotřebitelských cen některých potravin 
k výrazným posunům. Je ovšem velmi nesnadné specifikovat, na kolik byl daný vývoj cen 
jednotlivých potravinových skupin důsledkem naší účasti na jednotném trhu či projevem vlivu 
jiných faktorů, protože konečná cena potravin je výsledkem působení celé řady činitelů jak 
vnějších, tak tuzemských. Zásadní vliv na výši cen má však strategie mezinárodních 
obchodních řetězců. Členství v EU mělo bezprostřední dopad zejména na vývoj CZV 
(a následně CPV), které byly po vstupu do EU významněji ovlivňovány cenovými pohyby na 
společném agrárním trhu (především v sousedních členských zemích). Vstup do EU, spojený 
s odstraněním cel v rámci EU, znamenal mimořádný růst cenově výhodných dovozů agrárních 
surovin a potravinářských výrobků, což vytvářelo zvýšený tlak na ceny domácích zpracovatelů 
(konkurenční prostředí). 

V přístupovém roce 2004 se ceny potravin v průměru zvýšily, poté – s výjimkou roku 
2007 – prakticky stagnovaly. Vstup do EU ovlivnil hlavně ceny živočišných komodit, u nichž 
docházelo ke značnému nárůstu dovozu za ceny nižší než tuzemské (hlavně vepřového masa, 
drůbeže, vajec), což se odrazilo i v celkovém mírném poklesu jejich cen v povstupním 
období. U mléka a mléčných výrobků přispělo členství v Unii k určité stabilitě cen (vyšší 
dovoz znamenal rozšíření celkové nabídky a tím i větší konkurenci), výrazný růst cen byl 
vykázán až v roce 2007. Zásadním faktorem cenových pohybů rostlinných komodit (ovoce, 
zelenina, brambory) v jednotlivých letech byla úroveň a kvalita sklizně u nás i v hlavních 
dovozových zemích v daném roce. V období po vstupu do EU vlivem extrémního růstu v roce 
2007 stouply v průměru ceny čerstvého ovoce, ceny čerstvé zeleniny se snížily a ceny 
brambor se zvýšily. Do cen pekárenských výrobků se promítl mj. vývoj cen výchozí suroviny 
(tj. obilovin) a cen vstupů, i když jejich konečné ceny jsou v podstatně větší míře než 
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u ostatních potravin určovány politikou obchodních řetězců. Zatímco úroveň cen pšeničné 
mouky byla v období po vstupu v průměru nižší než před přistoupením do Unie, u cen chleba 
a běžného pečiva tomu bylo právě naopak – dynamika jejich růstu byla v tomto období 
nejvyšší ze všech potravin. Směr vývoje spotřebitelských cen cukru závisí zejména na 
strategii obchodních řetězců; jejich hladina se v povstupním období zvedla. 

Přestože se vstup naší republiky do EU do cenového vývoje některých potravin po roce 
2004 částečně promítl, vývoj cen potravinářského zboží v celém povstupním období v daleko 
větší míře ovlivnil jejich vyšší růst v roce 2007. Proto se v následující subkapitole budeme 
podrobněji zabývat analýzou vývoje cen potravin v tomto roce. 

3.3 Meziroční pohyb spotřebitelských cen potravin v roce 2007 

Spotřebitelské ceny potravin a nealkoholických nápojů po většinu let období 2000-07 
snižovaly úroveň inflace v ČR. Očekávat, že úroveň spotřebitelských cen potravin bude trvale 
v podstatě stagnovat, bylo nereálné, zejména díky zvýšení cen všech vstupů do zemědělství 
a potravinářského průmyslu, ale i růstu světových cen. 

Na vývoj světových cen v roce 2007 působily především tyto faktory: 

• pokles nabídky obilovin, nízké zásoby obilovin, 

• nárůst globální poptávky po potravinách, zejména živočišného původu, vyvolaný rychlým 
růstem asijských ekonomik (především Číny a Indie), 

• rozšíření nepotravinářského využití zemědělských surovin (biopaliva), 

• oživení ekonomického růstu Ruska a nových členských zemí EU, 

• růst cen ropy a energií, 

• spekulativní investice do zemědělských komodit obchodovaných na finančních trzích. 

Cenový vývoj na světových trzích se zákonitě odrazil i ve vývoji tuzemských cen v celé 
vertikále výroby potravin. Mezi základní faktory ovlivňující vývoj spotřebitelských cen 
potravin v ČR v roce 2007 patřily: 

• celosvětové zvýšení cen zemědělských komodit, 

• zvýšení cen vstupů do zemědělství, 

• marketingové aktivity obchodních řetězců – růst CZV i CPV v mnoha případech obchodní 
řetězce využily k výraznému zvýšení spotřebitelských cen, a tudíž ke zvýšení marží. Na 
druhé straně se snažily upravit vzájemné relace spotřebitelských cen jednotlivých potravin 
tak, aby se stabilizovala celková poptávka. 

Rok 2007 (jeho poslední čtvrtletí) znamenal zlom v dlouhodobém cenovém vývoji 
potravinářského zboží. Úhrnná hladina spotřebitelských cen potravin a nealkoholických 
nápojů stoupla v roce 2007 v porovnání s rokem 2006 o 4,7 %. Zatímco v roce 2006 byl 
přírůstek cen této výdajové skupiny v ČR nižší než v zemích EU 27, v roce 2007 zvýšení cen 
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potravinářských produktů v naší republice předstihlo o 1 p. b. (podle výpočtů ÚZEI z údajů 
EUROSTAT) průměrný cenový růst této skupiny v EU 27. Cenová úroveň pouze potravin se 
meziročně zvedla o 5,0 %, ceny nealkoholických nápojů vzrostly o 1,8 %. 

Do meziročního růstu cen potravin se promítl cenový vývoj v závěrečném čtvrtletí roku 
2007. Zatímco v 1.-3. čtvrtletí byly ceny potravin vcelku stabilizované, ve 4. čtvrtletí začaly 
strmě stoupat. Z porovnání vývoje CZV (nárůst o 16,8 %), cen CPV potravin (nárůst o 5,1 %) 
a spotřebitelských cen je zřejmé, že očekávané zvýšení DPH (v lednu roku 2008) na zvýšení 
spotřebitelských cen nemělo zásadní vliv. 
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S výjimkou nápojové skupiny káva, čaj, kakao zaznamenaly v roce 2007 všechny 
potravinové skupiny meziroční zvýšení cenové úrovně (graf 3). Meziroční indexy 
spotřebitelských cen potravin v podrobnějším členění v roce 2007 uvádí tab. 3 v příloze, ceny 
jednotlivých zástupců spotřebního koše potravin tab. 4 v příloze. 

Na úhrnný růst cen potravin v roce 2007 měl zásadní vliv vzestup cen pekárenských 
výrobků, dále cen skupin mléko, mléčné výrobky, vejce; ovoce a zelenina vč. brambor. 

Meziroční zvýšení spotřebitelských cen pekárenských výrobků (o 10,2 %) bylo druhé 
nejvyšší za posledních 10 let. Růst spotřebitelských cen pekárenských výrobků byl (podobně 
jako v roce 2006) podstatně progresivnější než růst cen zpracovatelů (vyšší marže 
obchodníků). V rámci skupiny, ale i všech hodnocených potravin rostla nejrychleji úroveň 
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spotřebitelských cen pšeničné mouky (o 24,7 %), chleba a běžného pečiva. Jak dokládá tab. 4 
v příloze, ceny těchto produktů v obchodní síti dosáhly v roce 2007 historického maxima. 
Z obilovin zaznamenala značný vzestup cena rýže (+11,9 %) z důvodu zvýšení dovozní ceny. 

Ceny mléka a mléčných výrobků byly významně ovlivněny růstem cen na světových 
trzích a z tuzemských faktorů především zvýšením cen vstupů, krmiv aj. Spotřebitelská cena 
konzumního mléka vykázala rekordní meziroční přírůstek (+11,9 %). Podobně jako 
u pekárenských výrobků obchodníci zvýšili spotřebitelské ceny konzumního mléka 
dynamičtěji, než rostly ceny zpracovatelů. Cenová hladina mléčných výrobků se zvedala 
pozvolněji (u sýrů o 7,5 % a u ostatních mléčných výrobků o 2,1 %). V souvislosti s růstem 
CZV (zvýšení cen krmných směsí) se po dvouletém propadu zvýšila o 6,4 % cena vajec 
(vč. vaječných výrobků). Tempo růstu spotřebitelských cen vajec bylo zhruba poloviční než 
u CZV. Průměrná roční cena vajec v obchodní síti dosáhla zhruba cenové úrovně roku 1996. 

Hladina cen čerstvého ovoce mírného pásma stoupla především v důsledku značného 
nárůstu cen jablek. Průměrná spotřebitelská cena jablek v roce 2007 byla nejvyšší v historii 
sledování a předstihla zhruba dvojnásobně úroveň dovozní ceny (lit. 8) a téměř trojnásobně 
úroveň ceny zemědělské (viz tab. 6 v příloze). Je zřejmé, že u této potraviny dosahovali 
obchodníci neúměrně vysokou marži. Ceny jižního ovoce rostly méně dynamicky (o 9,7 %), 
ceny ovocných výrobků se nepatrně snížily. 

Nízká sklizeň brambor v ČR i v hlavních producentských zemích EU (v marketingovém 
roce 2006/07) společně s dovozy za vyšší ceny vedly k podstatnému přírůstku spotřebitelské 
ceny této komodity (o 14,6 %). Cena konzumních brambor v roce 2007 dosáhla nejvyšší 
hodnoty v porevolučním období. Adekvátně s růstem cen brambor rostla cena bramborových 
výrobků. Cenová úroveň čerstvé zeleniny se v maloobchodě - i přes mírné snížení cen 
pěstitelů - zvýšila o 3,6 %. 

Ve skupině oleje a tuky došlo k výraznému navýšení ceny másla. Vzestup 
spotřebitelských cen másla o 8,1 % (vč. pomazánkového másla) přibližně odpovídal růstu cen 
zpracovatelů. Průměrná spotřebitelská cena čerstvého másla vykázala v roce 2007 nejvyšší 
úroveň od roku 1995. Dynamika růstu cen rostlinných jedlých tuků i olejů byla podstatně 
mírnější (zvýšení o 3,2 %, resp. o 1,5 %). Spotřebitelská cena sádla a slaniny kopírovala 
vývoj ceny vepřového masa a proti roku 2006 klesla o 1,6 %. 

Cenová hladina cukru a výrobků z cukru se v průměru významně nezměnila. Cena 
cukru se zvedla pouze o 1,0 %, rovněž pohyby cen cukrovinek byly minimální. Vyšší 
přírůstek (+6,3 %) zaznamenaly pouze ceny cukrářských výrobků vlivem růstu cen vstupních 
surovin (mouky, másla, mléka) i energií. 

Prakticky stagnaci cen vykázaly maso a masné výrobky. Ceny jednotlivých druhů masa 
se však vyvíjely diferencovaně. Mírný pokles cen vepřového masa (-2,9 %) byl ovlivněn 
rostoucí nabídkou a stagnací poptávky nejen na domácím trhu, ale i v celé EU. Spotřebitelská 
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cena hovězího výsekového masa naopak nevýrazně stoupla (+1,9 %). V důsledku zvýšení 
CZV i CPV, nižší úrovně dovozu a růstu cen krmiv po několikaletém snížení vzrostla cenová 
úroveň drůbeže o 6,4 %. 

Uvnitř skupiny nealkoholické nápoje si dlouholetý sestupný trend zachovaly ceny 
potravin pro přípravu teplých nápojů (káva, čaj, kakao), naopak ceny sirupů a koncentrátů, 
minerálních a stolních vod, ovocných a zeleninových šťáv a ostatních nealkoholických nápojů 
se po poklesu či stagnaci v minulých letech zvýšily o 2,9 %. 

Obecně můžeme konstatovat, že za celé období členství ČR v EU došlo v roce 2007 
k nejvyššímu meziročnímu růstu cen potravin a nealkoholických nápojů (+4,7 %). Prudký 
vzestup cen nastal až ve 4. čtvrtletí roku 2007 v souvislosti s růstem cen zemědělských 
komodit a surovin na světových trzích, zvýšením cen vstupů do zemědělství i potravinářského 
průmyslu a marketingových aktivit obchodních řetězců. Nejprogresivnější zvýšení 
zaznamenaly stejně jako v roce 2006 ceny pekárenských výrobků a dále ceny ovoce 
a ovocných výrobků (hlavně jablek a citronů). Historického maxima dosáhla hladina 
spotřebitelských cen konzumního mléka a brambor. V rámci skupiny oleje a tuky se výrazně 
zvedla cena másla. Prakticky na úrovni předchozího roku zůstaly v průměru ceny masa 
a masných výrobků, přitom ceny vepřového masa opět klesly, zatímco ceny hovězího 
a drůbežího masa vzrostly. 

3.4 Vývoj spotřebitelských cen potravin v 1.-3. čtvrtletí roku 2008 

V prvním až třetím čtvrtletí roku 2008 (graf 2 v příloze) se spotřebitelské ceny potravin 
pozvolna stabilizovaly, jejich průměrné měsíční tempo růstu v uvedeném období činilo 
99,9 %, tj. o 0,4 p. b. méně než ve srovnatelném období roku 2007. V porovnání se stejným 
obdobím předchozího roku byly ceny potravin v úhrnu v lednu až září roku 2008 vyšší 
o 10,7 %. 

Výraznější cenový přírůstek potravin byl evidován na počátku roku (+2,1 % proti 
prosinci 2007) v důsledku zvýšení sazby DPH z 5 % na 9 %. Nejdynamičtější meziměsíční 
růst cen zaznamenaly pšeničná mouka (+11,4 %), ostatní mléčné výrobky, rýže, jedlé oleje, 
ovoce a zelenina. V únoru a březnu však již došlo ke snížení spotřebitelských cen potravin 
(v obou měsících o 0,5 %). Nárůst spotřebitelských cen pokračoval v únoru a březnu jen 
u výrobků z obilovin (s výjimkou pšeničné mouky) a ryb, v březnu u jablek a zeleniny 
(sezónnost). U všech ostatních potravinových skupin se ceny nevýrazně snižovaly. 

Ve 2. čtvrtletí cenová hladina potravin v průměru opět mírně vzrostla. Na vzestupu se 
podílely především ceny pšeničné mouky, které po dvouměsíční redukci skokově stouply 
(v dubnu proti březnu o 13,4 %), dále ceny rýže (růst světových cen) a rostlinných jedlých 
tuků a olejů (růst světových cen řepky). Nadále se zvedala cenová úroveň citrusových plodů, 
jablek a některých druhů zeleniny (růst cen v zimních a jarních měsících je sezónní povahy). 
Extrémní nárůst cen vykázaly v červnu brambory v souvislosti s přechodem na nabídku 
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raných brambor (opět sezónní vývoj). K obratu došlo ve vývoji cen vepřového masa –
 8 měsíců trvající pokles či nepatrný nárůst byl od května vystřídán zvyšováním cenové 
úrovně tohoto druhu masa. Spotřebitelské ceny naprosté většiny potravin však rostly téměř 
zanedbatelně, stagnovaly, nebo se i snižovaly (mléko a mléčné výrobky, máslo, vejce, ryby, 
většina výrobků z obilovin). 

Po celé 3. čtvrtletí se celková úroveň spotřebitelských cen potravin snižovala, v srpnu 
vůbec nejvýrazněji od počátku roku (o 1,6 %). Klesající trend byl charakteristický zejména 
pro ceny běžného pečiva, mouky, drůbeže, vajec, mléka, sýrů, ostatních mléčných výrobků, 
brambor a naprosté většiny druhů ovoce a zeleniny (sezónnost). Naopak pokračoval značný 
cenový růst u rýže, mírně stoupaly ceny chleba, vepřového masa, sádla, rostlinných tuků, 
čokolády a cukrovinek. 

Z analýzy cenového vývoje v uplynulých 9 měsících roku 2008 je zřejmé, že došlo 
k určité stabilizaci spotřebitelských cen potravin. K tomuto vývoji přispěl jak pokles poptávky 
a růst nabídky zemědělských a potravinářských komodit na světových trzích, tak i politika 
obchodních řetězců, které se snažily v rámci konkurenčního boje růst cen zmírnit. 

4 DIFERENCOVANÁ SPOTŘEBA POTRAVIN PODLE SOCIÁLNÍCH 
SKUPIN OBYVATELSTVA 

4.1 Spotřeba potravin v průměrné domácnosti 

Trend vývoje hmotné spotřeby potravin (tržní a naturální celkem, bez spotřeby ve 
veřejném stravování) v českých domácnostech je od roku 2000 do roku 2007 meziročně 
charakterizován převážně stagnací, případně mírným růstem (tab. 2). Spotřeba většiny 
potravinových skupin byla bez výraznějších meziročních změn. Jednalo se zejména o hovězí 
maso, uzeniny, masné výrobky, ostatní maso, sádlo, rýži, rostlinné jedlé tuky a oleje a o ryby 
(s výjimkou roku 2007, kdy spotřeba ryb meziročně výrazně vzrostla o 1,1 kg, a to přes nárůst 
spotřebitelské ceny ryb o 2,3 %). Pozvolna klesala v domácnostech spotřeba chleba 
(s výjimkou roku 2006, kdy jeho spotřeba vzrostla o 1,3 kg při současném poklesu 
spotřebitelské ceny o 3,1 %). K plynulému růstu spotřeby v domácnostech v uvedeném 
období docházelo u sýrů, čokolády a čerstvé zeleniny (výjimkou byl rok 2007, kdy spotřeba 
zeleniny klesla o 1 kg vlivem poklesu naturální spotřeby). Na výši spotřeby ovoce mírného 
pásma působí více vlivů. Zejména jde o klimatické podmínky daného roku a tím i výše 
naturální spotřeby, dále o vývoj spotřebitelských cen, zejména relaci cen ovoce mírného 
pásma a jižního ovoce. 

Po vstupu České republiky do EU (2004) lze u několika potravinových skupin 
zaznamenat změny spotřeby. Jedná se zejména o spotřebu vepřového masa, konzumního 
mléka a drůbeže. Spotřeba vepřového masa se do roku 2004 meziročně významně neměnila, 
oscilovala na úrovni 11,1-11,9 kg. Od roku 2005 docházelo každoročně k výraznějšímu 
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meziročnímu nárůstu (zejména v roce 2006, kdy spotřeba vzrostla o více než 1 kg) za 
současného poklesu spotřebitelské ceny. Ani spotřeba mléka se do roku 2004 meziročně 
významně neměnila, ale v prvních dvou letech po vstupu ČR do EU spotřeba mléka výrazněji 
vzrostla. Růst spotřeby byl však jen krátkodobý, protože v roce 2007 spotřeba konzumního 
mléka prudce poklesla a dostala se tak na úroveň let před vstupem do EU. Spotřeba drůbeže 
v období do vstupu do EU mírně rostla, v roce 2006 se výrazně zvýšila (o 2,5 kg). 
V následujícím roce se spotřeba sice mírně snížila, ale její úroveň zůstala významně vyšší, 
než byla před vstupem do EU. 

Je zřejmé, že změny ve spotřebě domácností u výše zmiňovaných potravinových skupin 
(vepřové maso, drůbež, konzumní mléko) téměř vždy kopírovaly vývoj spotřebitelských cen 
a mohly být do určité míry ovlivněny i změnami na trhu s potravinami po vstupu ČR do EU. 

Porovnáme-li spotřebu potravin v roce 2007 s rokem 2000, můžeme konstatovat, že 
spotřeba většiny potravin v domácnostech rostla. Nejvýznamněji vzrostla spotřeba čokolády, 
másla a vepřového masa (o 30, resp. o 27 %), dále sýrů, cukru, ryb a drůbeže (o 25-21 %), 
pšeničné mouky, čerstvé zeleniny a rýže (o 17 %). Vzrůst spotřeby vajec, brambor, uzenin, 
hovězího masa a jižního ovoce nebyl již tak výrazný a pohyboval se do 5 %. V uvedeném 
časovém horizontu stagnovala spotřeba rostlinných jedlých tuků a olejů a spotřeba 
konzumního mléka. U některých dalších potravin (masné výrobky, sádlo, chléb, pečivo 
a ovoce mírného pásma) byl zaznamenán mírný pokles spotřeby (do 10 %). Snížení spotřeby 
masných výrobků, sádla a ovoce mírného pásma nastalo zejména vlivem výrazného poklesu 
jejich naturální spotřeby (o 50 %-40 %). 
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Tab. 2 - Vývoj spotřeby potravin v domácnostech celkem (kg/os./rok)
              (tržní a naturální spotřeba, bez spotřeby ve veřejném stravování)

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2007/2000
Maso vepřové 11,1 11,1 11,7 11,9 11,8 12,4 13,7 14,1 127,0
Maso hovězí 3,5 2,8 3,1 3,1 3,1 3,0 3,3 3,6 102,9
Drůbež 14,1 14,4 15,5 15,3 15,4 15,8 18,3 17,0 120,6
Uzenářské zboží 20,0 19,7 20,3 20,3 20,5 20,3 20,7 20,9 104,5
Masné výrobky, konzervy 3,3 3,1 2,9 2,9 2,9 3,1 3,1 3,0 90,9
Ostatní maso a vnitřnosti 5,7 5,3 5,5 5,6 5,5 5,4 5,8 6,1 107,0
Ryby a rybí výrobky 4,9 4,9 4,6 4,7 4,7 4,8 4,9 6,0 122,4
Máslo 3,3 3,1 3,5 3,7 3,6 4,0 4,1 4,2 127,3
Sádlo a slanina 1,6 1,6 1,6 1,5 1,4 1,5 1,5 1,5 93,8
Rostlinné jedlé tuky a oleje 11,4 11,2 11,0 10,6 10,8 10,7 11,2 11,4 100,0
Vejce (ks) 190 190 193 187 186 193 201 200 105,3
Mléko konzumní (l) 56,1 55,2 56,0 55,7 55,4 56,7 58,5 55,9 99,6
Sýry 7,2 7,6 7,7 8,2 8,4 8,8 8,8 9,0 125,0
Chléb 37,2 36,5 36,1 35,1 34,2 34,2 35,5 34,1 91,7
Pečivo celkem 32,3 33,1 32,7 31,9 31,9 32,2 32,1 31,2 96,6
Pšeničná mouka 14,3 14,1 14,0 13,5 13,7 13,9 16,6 16,8 117,5
Rýže 3,0 3,1 3,1 3,0 3,2 3,0 3,4 3,5 116,7
Brambory 41,9 40,8 41,4 39,9 39,1 40,3 46,2 44,0 105,0
Čerstvá zelenina 36,3 37,4 39,1 40,5 41,7 42,8 43,6 42,6 117,4
Čerstvé ovoce mírného pásma 40,0 34,4 36,7 37,6 40,5 39,6 41,0 38,4 96,0
Citrusové ovoce, jižní ovoce 18,9 16,8 16,6 17,8 17,8 16,5 18,2 19,2 101,6
Cukr 11,3 11,0 11,4 11,2 12,3 10,5 12,8 13,9 123,0
Čokoláda a čokoládové výrobky 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3,0 130,4
Pramen: Statistika rodinných účtů, I. díl, ČSÚ, 2001, 2006-2008  

 

Z meziročního porovnání spotřeby potravin v domácnostech za poslední hodnocené 
roky 2007 a 2006 vyplývá, že u více jak poloviny sledovaných komodit došlo k nárůstu 
spotřeby. Výrazně vzrostla spotřeba ryb a rybích výrobků, cukru a jižního ovoce. Spotřeba 
ryb a rybích výrobků zaznamenala v roce 2007 vůbec nejvyšší úroveň z celého 
porevolučního období (6 kg na osobu a rok); vzhledem k roku předchozímu se zvýšila 
o 1,1 kg, tj. o 22 %, při meziročním nárůstu spotřebitelské ceny o 2,3 %. Spotřeba cukru se 
výší 13,9 kg na osobu a rok v roce 2007 přiblížila hodnotám ze začátku 90. let. Meziroční 
nárůst spotřeby jižního ovoce doprovázel pokles ovoce mírného pásma. 

V domácnostech v roce 2007 v porovnání s rokem 2006 poklesla spotřeba ovoce 
mírného pásma (o 2,6 kg na osobu a rok). Důvodem propadu bylo zejména meziroční snížení 
naturální spotřeby o 2,2 kg, kromě toho významně vzrostla i jeho spotřebitelská cena. Další 
potravinou s prudkým poklesem spotřeby bylo konzumní mléko (o 2,6 l na osobu a rok, při 
nárůstu spotřebitelské ceny o 12 %). Snížení spotřeby mléka kompenzovaly domácnosti vyšší 
spotřebou sýrů (meziroční vzrůst o 1/4 kg na osobu a rok). Z hlediska zdravotních doporučení 
není optimální ani pokles spotřeby čerstvé zeleniny o 1 kg (o 1 kg klesla současně její 
naturální spotřeba). Domácnosti vykázaly v roce 2007 i značný meziroční propad spotřeby 
brambor (o 2,2 kg). V tomto případě se jedná o kombinaci více vlivů, jednak domácnosti 
směřují spotřebu více na výrobky z brambor, klesla naturální spotřeba brambor (o 0,5 kg) 
a současně vzrostly spotřebitelské ceny brambor (o 15 %). V roce 2007 vzhledem k roku 2006 
domácnosti významně snížily i spotřebu drůbežího masa (o 1,3 kg), přičemž naturální 
spotřeba drůbeže klesla o více než 10 %. 
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Vývoj spotřeby potravin v domácnostech je po roce 2000 meziročně charakterizován 
převážně stagnací, případně mírným růstem. Plynule klesala jen spotřeba chleba. Na tento 
trend působily jak faktory ekonomické (zejména spotřebitelské ceny), tak i neekonomické 
povahy (péče o zdraví, reklama, výchova a další). 

Po vstupu ČR do EU došlo k výraznějšímu růstu spotřeby zejména u vepřového masa, 
ale částečně i u konzumního mléka a drůbeže. Spotřeba vepřového masa se do roku 2004 
meziročně významně neměnila, od roku 2005 se každoročně zvyšovala. Spotřeba mléka se 
po krátkodobém zvýšení v prvních dvou letech po vstupu do EU opět dostala na úroveň před 
vstupem do Unie. Spotřeba drůbeže v období do vstupu do EU rostla mírně, po vstupu se 
tempo růstu podstatně zrychlilo. Změny spotřeby těchto potravinových skupin téměř vždy 
kopírovaly vývoj spotřebitelských cen a je pravděpodobné, že mohly být do určité míry 
ovlivněny i změnami na trhu po vstupu ČR do EU. 

4.2 Spotřeba potravin v domácnostech členěných podle sociálních skupin 

Nejvyšší hmotnou spotřebu většiny potravin (tržní a naturální, bez spotřeby ve veřejném 
stravování) mají dlouhodobě domácnosti důchodců, což souvisí s řadou faktorů (výjimečně 
pečují o nezaopatřené děti, mají nejnižší výdaje ve veřejném stravování, mají nejnižší podíly 
vydání v jiných oblastech spotřeby). Domácnosti důchodců jsou dále charakteristické 
nejvyššími naturálními výdaji, zejména potravin, nápojů a bezplatného stravování 
(potravinové dary zejména rodinám dětí, pozvání ke společnému stravování apod.). Přehled 
naturálních vydání za rok 2007 přináší tab. 3. 

 

Tab. 3 - Porovnání výše naturálních příjmů a naturálních vydání v domácnostech
               jednotlivých sociálních skupin v roce 2007 (Kč/os./rok)

zaměst- samostatně nezaměst- důchodců
nanců činných naných bez EA

Naturální příjmy 6 679 7 157 5 560 7 403 5 961
Naturální vydání 5 518 5 059 4 633 2 702 7 866
v tom: potraviny, nápoje, bezplatné stravování 3 417 2 858 2 519 1 840 5 930
           průmyslové zboží 1 781 1 877 1 787 742 1 618
           ostatní naturální vydání 320 324 327 120 318
Poznámka: EA = ekonomicky aktivní člen.
Pramen: Statistika rodinných účtů, I. díl, ČSÚ, 2008

Domácnosti

celkem

 

 

Z ekonomicky aktivních domácností měly nejvyšší spotřebu většiny potravin až do roku 
2005 domácnosti zemědělské, zejména vlivem vysoké naturální spotřeby (od roku 2006 
nejsou domácnosti zemědělců ČSÚ samostatně sledovány). V dalších letech 2006-2007 
vykazovaly nejvyšší hmotnou spotřebu zhruba poloviny hodnocených potravinových skupin 
domácnosti zaměstnanců (po zániku samostatného sledování domácností zemědělců byly tyto 
domácnosti zhruba ze 2/3 - podle postavení v zaměstnání osoby v čele domácnosti - zahrnuty 
do domácností zaměstnanců). 
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Nejnižší hmotná spotřeba většiny potravin byla ve sledovaném období zaznamenána 
v domácnostech samostatně činných osob. Tyto domácnosti pečují o nejvíce nezaopatřených 
dětí (což relativně „snižuje“ spotřebu vykazovanou v kg na osobu) a současně nejvíce 
využívají služeb veřejného stravování. Kromě toho vykazují domácnosti samostatně činných 
osob i nejnižší naturální spotřebu potravin. 

Údaje o spotřebě potravin v domácnostech podle sociálních skupin v časové řadě 
2000-2007 shrnuje tab. 7 v příloze. Pro ilustraci výše uvedeného hodnocení uvádíme grafické 
porovnání spotřeby potravin jednotlivých typů domácností se spotřebou průměrné domácnosti 
v roce 2007 (grafy 4 – 7). 
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Graf 4 - Porovnání spotřeby potravin v domácnostech důchodců s domácnostmi celkem 
v roce 2007 (%) 

Domácnosti celkem Domácnosti důchodců  
Pramen: Statistika rodinných účtů, I. díl, ČSÚ, 2008 

 

Spotřeba některých potravin v domácnostech důchodců v roce 2007 významně 
překračovala spotřebu průměrné domácnosti - viz graf 4. Např. sádla spotřebovávaly 
domácnosti důchodců 1,7krát více, pšeničné mouky 1,64krát, cukru a brambor 1,5krát atd.; 
nejnižší diference byla zaznamenána u spotřeby ryb a pečiva (1,05krát, resp. 1,1krát více). 

Z ekonomicky aktivních domácností měly v roce 2007 nejvyšší spotřebu 12 z 23 
hodnocených potravinových skupin domácnosti zaměstnanců. Vzhledem ke složení souboru 
vykazují domácnosti zaměstnanců současně i nejvyšší naturální spotřebu v rámci ekonomicky 
aktivních domácností. Porovnání spotřeby domácností zaměstnanců s domácnostmi celkem 
přináší graf 5. Je patrné, že pouze v jediném případě (ryby a rybí výrobky) byla spotřeba 
domácností zaměstnanců v roce 2007 jen nepatrně vyšší než spotřeba průměrné domácnosti 
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(1,08x). Největší diference směrem dolů byly zaznamenány u pšeničné mouky, brambor, 
cukru, sádla, hovězího masa a u vajec (více než 10 %). 
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Graf 5 - Porovnání spotřeby potravin v domácnostech zaměstnanců s domácnostmi celkem 
v roce 2007 (%)

Domácnosti celkem Domácnosti zaměstnanců  
Pramen: Statistika rodinných účtů, I. díl, ČSÚ, 2008 

 

Nejnižší spotřebu v rámci domácností (13 potravin z 23 sledovaných) vykazovaly v roce 
2007 domácnosti samostatně činných osob. Z grafu 6 je patrné, že spotřeba domácností 
samostatně činných osob nedosahovala ani v jediném případě spotřeby průměrné domácnosti 
(pouze u masa a sýrů se s 98 % blížila spotřebě průměrné domácnosti). Nejvyšší rozdíly ve 
spotřebě směrem dolů byly u sádla, jehož spotřeba v domácnostech samostatně činných osob 
činila 61 % spotřeby průměrné domácnosti. 
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Graf 6 - Porovnání spotřeby potravin v domácnostech samostatně činných osob
s domácnostmi celkem v roce 2007 (%)

Domácnosti celkem Domácnosti samostatně činných  
Pramen: Statistika rodinných účtů, I. díl, ČSÚ, 2008 

 

V domácnostech nezaměstnaných se v roce 2007 nad úrovní spotřeby průměrné 
domácnosti pohybovala pouze spotřeba rýže (112 %), drůbeže (109 %) a masných výrobků 
a konzerv (106 %) – viz graf 7. U ostatních potravin nedosahovala spotřeba výše spotřeby 
domácnosti průměrné. Nejvyšší rozdíly směrem dolů byly u sádla (61 %). 
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Graf 7 - Porovnání spotřeby potravin v domácnostech nezaměstnaných s domácnostmi celkem 
v roce 2007 (%)

Domácnosti celkem Domácnosti nezaměstnaných  
Pramen: Statistika rodinných účtů, I. díl, ČSÚ, 2008 

 

Nejvyšší hmotnou spotřebu většiny potravin vykazují dlouhodobě domácnosti důchodců 
(nejnižší výdaje za veřejné stravování, nejvyšší naturální vydání za potraviny, nepečují 
o nezaopatřené děti). Z ekonomicky aktivních domácností dosahovaly nejvyšší spotřeby 
většiny potravin do roku 2005 domácnosti zemědělců, v dalších letech domácnosti 
zaměstnanců. Nejnižší hmotnou spotřebu většiny potravin vykazují domácnosti samostatně 
činných osob. 

4.3 Vydání za potraviny a nealkoholické nápoje v domácnostech 

Absolutní výše vydání za potraviny a nealkoholické nápoje v domácnostech rok od roku 
roste (tab. 4), a to jak v souvislosti se změnami ve struktuře hmotné spotřeby, tak i s vývojem 
spotřebitelských cen potravin a nápojů. 

 
Tab. 4 - Vývoj vydání za potraviny a nealkoholické nápoje v domácnostech celkem (Kč/os./rok, %)

Domácnosti celkem 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Vydání za potraviny a nealkoholické nápoje (Kč/os./rok) 16 928 17 843  17 818  17 924  18 485  18 775  19 598 20 866
Řetězový index . 105  100  101  103  102  104  106  
Pramen: Statistika rodinných účtů, I. díl, ČSÚ, 2001-2008, výpočty ÚZEI  

 

Nejvyšší vydání za potraviny a nealkoholické nápoje vykazují dlouhodobě domácnosti 
důchodců. Tyto domácnosti vydávaly v letech 2000 a 2003 za potraviny a nealkoholické 
nápoje v porovnání s průměrnou domácností o 26 % více peněžních prostředků, v roce 2005 
činil rozdíl 22 %, v roce 2007 byl 18 %. Vysoké výdaje domácností důchodců za potraviny 
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souvisí s jejich vysokou hmotnou spotřebou (viz subkapitola 4.1). Nejnižší absolutní vydání 
za potraviny a nealkoholické nápoje vykazovaly do roku 2005 domácnosti zemědělců (vysoká 
naturální spotřeba potravin). Od roku 2006 (kdy byly do sledování nově zařazeny domácnosti 
nezaměstnaných) měly nejnižší vydání za potraviny a nealkoholické nápoje domácnosti 
nezaměstnaných (rozdíl proti stejným vydáním průměrné domácnosti v roce 2007 byl -23 %). 

Větší vypovídací schopnost (než výše absolutních vydání za potraviny) má ukazatel 
podílu vydání za potraviny a nealkoholické nápoje na celkových spotřebních vydáních 
domácností. Tento ukazatel udává, jaký díl z disponibilních prostředků vydávají domácnosti 
na uspokojení potřeby výživy a kolik jim zůstává na uspokojení ostatních potřeb. 

Podíl vydání za potraviny a nealkoholické nápoje na celkových vydáních domácností za 
domácnosti celkem vykazuje dlouhodobě klesající tendenci. V roce 2007 stagnoval na úrovni 
roku 2006 (tab. 5). 

 

Tab. 5 - Vývoj podílu vydání za potraviny a nápoje na spotřebních vydáních domácností (%)
Domácnosti 2000 2003 2005 2006 2007

potraviny a nealkoholické nápoje 23,2 21,2 20,6 20,1 20,1
alkoholické nápoje 1,8 1,7 1,6 1,6 1,5
potraviny a nealkoholické nápoje 21,6 19,8 19,3 18,6 18,6
alkoholické nápoje 1,7 1,6 1,5 1,4 1,3
potraviny a nealkoholické nápoje 23,2 21,2 21,0 . .
alkoholické nápoje 2,0 1,9 1,8 . .
potraviny a nealkoholické nápoje . . . 24,3 24,3
alkoholické nápoje . . . 1,3 1,4
potraviny a nealkoholické nápoje 21,0 19,6 19,0 18,5 18,7
alkoholické nápoje 1,8 1,7 1,5 1,7 1,5
potraviny a nealkoholické nápoje 30,9 28,2 26,8 26,5 25,8
alkoholické nápoje 2,2 2,3 2,1 2,0 2,0

Pramen: Statistika rodinných účtů, I. díl, ČSÚ, 2001, 2004, 2006-2008, výpočty ÚZEI

Celkem

Zaměstnanců

Zemědělců

Nezaměstnaných

Samostatně činných

Důchodců

 

 

V časové řadě 2000-2007 dosahovaly nejvyššího podílu vydání za potraviny 
a nealkoholické nápoje na celkových spotřebních vydáních domácnosti důchodců. 
V porovnání s průměrnou domácností byl např. tento podíl v roce 2007 o 5,7 p. b. vyšší. Na 
druhé straně během sledovaného období došlo v domácnostech důchodců k nejvyššímu 
poklesu podílu vydání za potraviny a nealkoholické nápoje (o 5,1 p. b.). Domácnosti 
důchodců vykazují naopak nejnižší podíly vydání na uspokojování jiných zbytných potřeb 
(v roce 2007 vykazovaly např. nejnižší podíly výdajů za odívání a obuv, dopravu, spoje, 
vzdělávání, stravování a ubytování a za ostatní výdaje). 

Nejnižší podíl vydání za potraviny a nealkoholické nápoje měly domácnosti samostatně 
činných osob (resp. v roce 2007 domácnosti zaměstnanců). Pokles v domácnostech 
samostatně činných osob mezi roky 2000 a 2007 nebyl tak výrazný jako v domácnostech 
důchodců a činil 2,3 p. b. 

Rozdíl mezi podílem vydání za potraviny a nealkoholické nápoje domácností důchodců 
a domácností samostatně činných osob činil v roce 2000 zhruba 10 p. b., v roce 2007 již jen 
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7 p. b. Je patrné, že diference ve vydáních za potraviny a nealkoholické nápoje v rámci 
domácností se postupně a při velmi mírné dynamice snižovaly. 

Pro mezinárodní srovnání je využíván ukazatel podílu vydání za potraviny, nápoje 
a tabák na celkových vydáních domácností. V domácnostech ČR tento ukazatel rok od roku 
klesá. Pro hodnocení případného vlivu vstupu ČR do EU na výši podílu vydání za potraviny, 
nápoje a tabák jsme vypočítali průměrné hodnoty tohoto ukazatele v domácnostech za tříletá 
období 1998-2000, 2001-2003 a 2005-2007 a jejich vývoj porovnali. (Meziroční porovnání 
nemělo pro tento účel dostatečnou vypovídací schopnost: v roce 2003 nastal v domácnostech 
nejvýraznější pokles podílu v celé sledované časové řadě - o 1,1 p. b., v 2004 byl už pokles 
velmi mírný, v dalších letech 2005, 2006 pak opět klesal více - o 0,5 p. b., v posledním 
hodnoceném roce byl pokles opět velmi mírný). 

V období 1998-2000 činil podíl 27,2%, v období 2001-2003 již 25,2 % a v letech 
2005-2007 již jen 23,2 %. Jak z porovnání tříletých průměrů vyplývá, podíl vydání za 
potraviny, nápoje a tabák na spotřebních vydáních v domácnostech klesal rovnoměrně (vždy 
o 2 p. b) - bez ohledu na jakékoliv vlivy. 

Podíl vydání za potraviny a nealkoholické nápoje na celkových vydáních domácností 
vykazuje dlouhodobě klesající tendenci. Nejvyšší podíl vydání za potraviny a nealkoholické 
nápoje mají domácnosti důchodců, ale během sledovaného období 2000-2007 došlo u těchto 
domácností k jeho nejvyššímu poklesu (o 5,1 p. b.). Nejnižší podíl vydání měly domácnosti 
samostatně činných osob (resp. v roce 2007 domácnosti zaměstnanců). Pokles 
v domácnostech samostatně činných osob mezi roky 2000 a 2007 nebyl tak výrazný 
jako v domácnostech důchodců a činil 2,3 p. b. Je patrné, že diference ve vydáních za 
potraviny a nealkoholické nápoje v rámci domácností se postupně a velmi mírně snižují. 

Podíl vydání za potraviny, nápoje a tabák na spotřebních vydáních domácností má 
klesající tendenci. Jak vyplynulo z tříletých průměrů, nereagoval pokles podílu výdajů na 
vstup ČR do EU. 

4.4 Vývoj čistých peněžních příjmů v domácnostech 

Přehled čistých peněžních příjmů domácností přináší tab. 6. Nejvyšší meziroční 
přírůstky čistých peněžních příjmů za domácnosti celkem byly zaznamenány v letech 2001 
a 2007. V rámci domácností měly nejvyšší absolutní čisté peněžní příjmy v roce 2007 
domácnosti zaměstnanců, nejnižší logicky domácnosti nezaměstnaných. 

V domácnostech zaměstnanců docházelo ke zvyšování příjmů po celé sledované 
období, k výraznějšímu růstu příjmů došlo v období po vstupu do EU. V období 2000-2003 se 
v těchto domácnostech zvýšily příjmy o 17 %, mezi roky 2005 až 2007 rostly o 20 %. Opačný 
trend vývoje byl v ostatních typech hodnocených domácností (nelze hodnotit vývoj příjmů 
u domácností zemědělských a nezaměstnaných - absence dat za určitá období), 
tj. v domácnostech samostatně činných a důchodců. V domácnostech samostatně činných se 



 

35 

příjem v předvstupním období zvýšil o 14 %, po vstupu jen o 9 %. V domácnostech důchodců 
se příjmy před vstupem do Unie zvyšovaly nejvýrazněji ze všech typů domácností – o 20 %, 
po vstupu vzrostly o 15 %. 

 

Tab. 6 - Vývoj čistých peněžních příjmů v domácnostech ČR (Kč/os./rok, %)
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Domácnosti celkem
Čisté peněžní příjmy celkem 83 422 90 167 93 153 98 102 102 217 108 676 116 549 125 817
Řetězové indexy (%) . 108 103 105 104 106 107 108
Domácnosti zaměstnanců
Čisté peněžní příjmy celkem 86 803 93 587 96 145 101 672 106 253 113 297 125 107 135 708
Řetězové indexy (%) . 108 103 106 105 107 110 108
Domácnosti zemědělců
Čisté peněžní příjmy celkem 73 002 79 617 83 622 85 144 91 398 99 373 . .
Řetězové indexy (%) . 109 105 102 107 109 . .
Domácnosti samostatně činných
Čisté peněžní příjmy celkem 85 781 92 769 95 258 97 382 102 726 109 123 109 691 118 552
Řetězové indexy (%) . 108 103 102 105 106 101 108
Domácnosti důchodců
Čisté peněžní příjmy celkem 75 163 81 267 86 062 90 081 92 149 96 942 102 853 111 538
Řetězové indexy (%) . 108 106 105 102 105 106 108
Domácnosti nezaměstnaných
Čisté peněžní příjmy celkem . . . . . . 70 131 73 022
Řetězové indexy (%) . . . . . . . 104
Pramen: Statistika rodinných účtů, I. díl, ČSÚ, 2001-2008  

 

V domácnostech zaměstnanců došlo k výraznějšímu růstu příjmů v období po vstupu do 
EU (o 20 %, zatímco v předvstupním období o 17 %). Opačný trend vývoje byl 
v domácnostech samostatně činných i důchodců, kde se příjem v předvstupním období 
zvyšoval výrazněji nežli po vstupu do Unie. 

4.5 Vývoj cen potravin v domácnostech 

Výše průměrných cen, za které domácnosti nakupovaly potraviny (tab. 8 a 9 v příloze), 
je ovlivněna jak koupěschopnou poptávkou, tak i dalšími faktory jako např. stravovacími 
zvyklostmi, zdravotní výchovou, reklamou apod. 

Nejdražší potraviny (tab. 8 v příloze) nakupovaly ve všech hodnocených letech 
domácnosti samostatně činných osob (v roce 2000 nakupovaly tyto domácnosti v nejvyšších 
cenových relacích 13 z 23 hodnocených základních potravinových skupin, v letech 2003 
a 2005 to bylo 15 potravinových skupin, v roce 2007 již 19 skupin). Domácnosti samostatně 
činných osob se vyznačují nejnižší hmotnou spotřebou potravin. Je zřejmé, že spotřebu 
zaměřují na dražší (obvykle i kvalitnější) potraviny, přestože nedosahují nejvyšší příjmové 
úrovně. 

O nákup potravin v nejnižších cenových relacích se podělilo několik typů domácností. 
V roce 2000 nakupovaly nejlevněji domácnosti zemědělské (v 15 případech z 23 sledovaných 
potravinových skupin); v roce 2003 domácnosti zemědělců a důchodců 
(9 resp. 7 nejlevnějších potravinových skupin), v roce 2005 domácnosti důchodců 
(12 potravinových skupin) a zemědělců (8 skupin). Domácnosti zemědělců vykazovaly 
nejnižší příjmovou úroveň a nejvyšší hmotnou spotřebu v rámci ekonomicky aktivních 
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domácností; domácnosti důchodců dosahovaly v roce 2005 nejnižších čistých peněžních 
příjmů a vykazují současně nejvyšší hmotnou spotřebu z hlediska všech sledovaných 
domácností. V roce 2007, kdy již domácností zemědělců nebyly sledovány, nakupovaly 
nejlevnější potraviny domácnosti nově zařazené sociální skupiny nezaměstnaných 
(10 potravin z 23 sledovaných) a důchodců (8 skupin). 

Porovnání cen realizovaných domácnostmi za nákupy potravin mezi roky 2003/2000, 
2005/2003 a 2007/2005 přináší tab. 9 v příloze. 

V roce 2003 vzhledem k roku 2000 vzrostly nejvýrazněji ceny, za které domácnosti 
nakupovaly brambory, pšeničnou mouku, jemné pečivo a chleba (o 20-12 %), na druhé straně 
nejvýznamněji poklesly ceny cukru, konzumního mléka, vepřového masa a vajec (o 14-8 %). 

Porovnáním cen mezi roky 2005 a 2003 zjistíme, že nejvíce vzrostly ceny, za které 
domácnosti nakupovaly cukr, běžné pečivo, vepřové sádlo a rýži (o 16-13 %) a naopak 
významně klesly ceny za brambory a pšeničnou mouku (o 32-13 %). 

V roce 2007 v porovnání s rokem 2005 vzrostly v domácnostech nejvýrazněji ceny 
brambor (o 70 %), dále běžného pečiva, chleba, pšeničné mouky, čerstvé zeleniny, ovoce 
mírného pásma a rýže (o 25-12 %). Ceny ostatních potravin se zvýšily jen mírně - do 10 %. 
Výjimkou byly pouze ceny ryb, vepřového sádla, cukru, jižního ovoce a luštěnin, které mírně 
klesly (do 8 %). 

Nejdražší potraviny nakupovaly domácnosti samostatně činných osob. Vzhledem 
k tomu, že je v těchto domácnostech nejnižší hmotná spotřeba, je zřejmé, že preferují spotřebu 
dražších a kvalitnějších potravin, přestože nemají nejvyšší příjem. 

V nejnižších cenových relacích nakupovaly v roce 2000 domácnosti zemědělské, v roce 
2003 i 2005 domácnosti zemědělců a důchodců. V roce 2007 domácnosti nově zařazené 
sociální skupiny nezaměstnaných a důchodců. 

Ve všech hodnocených obdobích se zvyšovala cena pekárenských výrobků (bez ohledu 
na vstup ČR do EU). 

4.6 Vývoj naturální spotřeby potravin v domácnostech 

Obecně má vývoj naturální spotřeby (samozásobení, dary, sběr ...) klesající tendenci. 
Naturální spotřeba živočišných komodit v posledním období v podstatě stagnuje, zatímco 
spotřeba potravin rostlinného původu se vyznačuje menšími nebo většími výkyvy v závislosti 
na klimatických podmínkách daného roku (tab. 7). V období let 2000–2007 se naturální 
spotřeba nejméně snížila u vajec (o 10 %) a králíků (o 19 %); naopak nejvíce u masných 
výrobků (o 50 %) a mléka (o 47 %). 

Naturální spotřeba pozvolna klesá bez ohledu na vstup ČR do EU. Relativně 
významnější změna po vstupu do EU nastala pouze u naturální spotřeby drůbeže a čerstvé 
zeleniny. Naturální spotřeba drůbeže v období před vstupem ČR do EU mírně rostla, po 
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vstupu dochází k poklesu. Jedná se pravděpodobně o souvislost s poklesem spotřebitelských 
cen drůbeže a vyšší tržní spotřebou. Naturální spotřeba čerstvé zeleniny v roce 2004 prudce 
poklesla. Také u této komodity je příčinou poklesu naturální spotřeby vyšší tržní spotřeba 
a výhodná cena. 

 

Tab. 7 - Vývoj naturální spotřeby v domácnostech celkem (kg/os./rok)
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Maso vepřové 2,2 2,1 2,1 1,8 1,8 1,6 1,6 1,6
Maso hovězí a ostatní 0,5 0,6 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 0,3
Králíci 2,1 2,0 1,9 1,7 1,7 1,7 1,8 1,7
Uzené maso, uzeniny 0,7 0,6 0,7 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5
Masové konzervy 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1
Drůbež 1,5 1,5 1,5 1,7 1,7 1,1 1,1 1,0
Sádlo a slanina 0,7 0,6 0,6 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4
Vejce (ks) 71 70 70 65 65 64 68 64
Mléko (l) 1,5 1,3 1,2 0,9 1,0 0,9 1,1 0,8
Brambory 15,4 14,9 14,4 12,5 12,6 12,6 12,2 11,7
Čerstvá zelenina 12,9 11,0 11,9 11,7 10,5 10,4 10,5 9,5
Čerstvé ovoce mírného pásma 22,0 15,2 16,0 15,3 15,6 11,5 15,2 13,0
Pramen: Statistika rodinných účtů, I. díl, ČSÚ, 2001-2008  

 

Sestupnému trendu naturální spotřeby v domácnostech odpovídá i mírně klesající podíl 
naturální spotřeby potravin na jejich celkové spotřebě (bez veřejného stravování). Vysoký je 
stále podíl naturální spotřeby čerstvého ovoce (34 % v roce 2007), ale i vajec (32 %), brambor 
(27 %), sádla se slaninou (24 %) a čerstvé zeleniny (22 %) - viz graf 8. 
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Graf 8 - Podíl naturální spotřeby na celkové spotřebě potravin domácností
(bez veřejného stravování)

v roce 2007 (%)

Domácnosti celkem Zaměstnanci Samostatně činní Nezaměstnaní Důchodci
 

Pramen: Statistika rodinných účtů, I. díl, ČSÚ, 2008, výpočty ÚZEI 

 

V rámci domácností vykazovaly do roku 2005 nejvyšší naturální spotřebu potravin 
domácnosti zemědělců (tab. 10 v příloze). V letech 2006 a 2007 (samostatné sledování 
domácností zemědělců zrušeno) dosahovaly nejvyšší naturální spotřeby domácnosti důchodců 
a z ekonomicky aktivních domácností domácnosti zaměstnanců. Domácnosti důchodců se 
nejvíce zabývají produkcí brambor, zeleniny a ovoce, ale i chovem nosnic nebo králíků. 
Naturální spotřeba některých živočišných produktů dokonce v domácnostech důchodců v roce 
2007 v porovnání s rokem 2000 výrazně stoupla. Více než 3krát vzrostla např. naturální 
spotřeba mléka, naturální spotřeba uzenin vzrostla zhruba o 22 %, králíků o 13 %, vajec 
o 11 %. 

Nejnižší naturální spotřebu většiny sledovaných komodit měly domácnosti samostatně 
činných osob. Přesto však podíl naturální spotřeby v domácnostech samostatně činných osob 
na jejich celkové spotřebě není zanedbatelný, zejména u vajec a čerstvého ovoce (32 % v roce 
2007), dále u sádla se slaninou (26 %) a brambor (25 %). 

Naturální spotřeba potravin má dlouhodobě mírně klesající tendenci. Přesto její podíl 
na celkové spotřebě není zanedbatelný, u některých potravin tvoří více než 30 % z celkové 
spotřeby (ovoce mírného pásma a vejce, resp. brambory, sádlo a čerstvá zelenina). Po vstupu 
ČR do EU významněji klesla naturální spotřeba drůbeže a čerstvé zeleniny, což může souviset 
s vyššími dovozy doprovázenými poklesem spotřebitelských cen a růstem tržní spotřeby. 
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V rámci domácností vykazují nejvyšší naturální spotřebu potravin domácnosti důchodců 
(do roku 2005, kdy byly sledovány, domácnosti zemědělců), dále domácnosti zaměstnanců; 
nejnižší naturální spotřebu domácnosti samostatně činných osob. 

5 DIFERENCOVANÁ SPOTŘEBA POTRAVIN V DOMÁCNOSTECH 
PODLE PŘÍJMOVÝCH SKUPIN OBYVATELSTVA 
V této kapitole analyzujeme a hodnotíme spotřebu, ceny, příjmy a výdaje na základě 

příjmových skupin obyvatelstva a pokusíme se zachytit vývoj diferencované spotřeby 
z hlediska sociálních i příjmových skupin (případně jejich vliv na spotřebu potravin 
porovnat). Spotřeba a výdaje za potraviny a nápoje jsou sledovány jen do roku 2005 
(podrobněji v kapitole 1). Analýza je rovněž zaměřena na zachycení a porovnání případných 
rozdílů před a po vstupu naší republiky do EU. 

5.1 Rozdíly v podílu jednotlivých typů vydání domácností na spotřebních 
vydáních celkem 

Z hlediska příjmových skupin obyvatelstva jsou výrazné rozdíly v podílu jednotlivých 
typů vydání na vydáních celkem. Největší rozdíly jsou pochopitelně mezi 1. a 10. decilem, ale 
tyto rozdíly se v časové řadě velmi mírně snižují (tab. 8). 

 

Tab. 8 - Vývoj podílu vydání za potraviny a nápoje v domácnostech  
              podle příjmových skupin (%)

2000 2005 2006 2007
potraviny a nealko nápoje 23,2 20,6 20,1 20,1
alkoholické nápoje 1,8 1,6 1,6 1,5
potraviny a nealko nápoje 27,3 24,7 24,8 24,0
alkoholické nápoje 1,5 1,2 1,2 1,2
potraviny a nealko nápoje 16,9 14,1 14,8 14,9
alkoholické nápoje 2,0 1,6 1,5 1,4

Pramen: Vydání a spotřeba domácností statistiky rodinných účtů, l. díl, ČSÚ, výpočty ÚZEI 

Průměrná domácnost

Domácnosti 1. decilu

Domácnosti 10. decilu

 

 

V průměrné zpravodajské domácnosti se podíl vydání za potraviny a nealkoholické 
nápoje v časové řadě mírně snižuje. Na tento trend neměl vstup do EU žádný vliv. V nejnižší 
příjmové skupině (1. decilu) je podíl vydání za potraviny a nealkoholické nápoje podstatně 
vyšší než v nejvyšší příjmové skupině domácností (10. decil) po celé sledované období. 
Tato skutečnost je pochopitelná, protože potřeba výživy patří k nezbytným potřebám. I když 
jsou příjmy domácnosti na nízké úrovni, musí domácnost zajistit pro své členy určitou úroveň 
výživy (biologická potřeba výživy), a tím jim pochopitelně v rodinném rozpočtu zbývá 
daleko méně prostředků na zajištění dalších potřeb. Výdaje za potraviny a nealkoholické 
nápoje činí tedy v těchto domácnostech výrazně vyšší podíl celkových výdajů než 
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u domácností s vysokými příjmy. Obdobně to platí i u vydání spojených s bydlením (nájem, 
voda, energie, paliva). 

Při porovnání rozdílů mezi příjmovými a sociálními skupinami domácností je patrné, že 
nejvyšší podíl výdajů za potraviny a nealkoholické nápoje vydávají domácnosti důchodců. 
Tyto domácnosti mají vyšší podíl výdajů než domácnosti zařazené do 1. decilu ve všech 
sledovaných letech, přestože se podíl výdajů za potraviny a nealkoholické nápoje i u nich 
snižuje. Na výši podílu výdajů za potraviny a nápoje v domácnostech důchodců mají 
bezpochyby také vliv nižší výdaje za veřejné stravování (logicky vyšší tržní spotřeba), na 
druhé straně je spotřeba potravin v těchto domácnostech opravdu vysoká, zejména když 
uvážíme, že příjmy domácností důchodců jsou podstatně vyšší než příjmy domácností 
zařazených do 1. decilu. 

Rozdíl v úrovni podílu vydání domácností za potraviny a nealkoholické nápoje mezi 
1. a 10. decilem v roce 2000 činil 10,4 p. b., v roce 2003 byl 9,5 p. b., v roce 2005 10,6 p. b., 
v roce 2006 10,0 p. b. a v roce 2007 jen 9,1 p. b. Přitom rozdíl mezi podílem vydání 
v průměrné domácnosti a domácnostmi v 10. decilu činil v roce 2000 6,3 p. b., v roce 2003 
5,8 p. b., v roce 2005 6,5 p. b., v roce 2006 5,3 p. b. a v roce 2007 jen 5,2 p. b. Rozdíl mezi 
podílem vydání v průměrné domácnosti a domácnostmi zařazenými do 1. decilu v roce 2000 
činil -4,1 p. b., v roce 2003 byl -3,9 p. b., v roce 2005 představoval opět -4,1 p. b., v roce 2006 
stoupl na -4,7 p. b., v roce 2007 poklesl na -3,9 p. b. Můžeme tedy konstatovat, že 
v domácnostech s nejnižšími příjmy (1. decil) se podíl výdajů za potraviny a nealkoholické 
nápoje velmi mírně snižuje, zatímco v domácnostech s nejvyššími příjmy (10. decil) podíl 
výdajů po poklesu v roce 2003 a 2005 mírně roste (na trend vývoje podílu výdajů neměl vstup 
do EU významný vliv). To znamená, že jde o nepatrné a velmi pozvolné přibližování situace 
v domácnostech obou decilů, protože rozdíl mezi vydáním za potraviny a nealkoholické 
nápoje v 1. a 10. decilu se snižuje. Otázkou je, zda bude tendence ke snižování rozdílu mezi 
jednotlivými decily dále pokračovat, pokud dojde ke změně v relacích podílů jednotlivých 
typů výdajů na výdajích celkem. Vzhledem k současné celosvětové ekonomické krizi se další 
snižování rozdílu nedá v blízké budoucnosti předpokládat. 

Podíl výdajů za alkoholické nápoje v průměrné zpravodajské domácnosti od roku 2000 
prakticky každoročně klesá. V domácnostech 1. decilu se podíl výdajů za alkoholické nápoje 
mezi roky 2000 a 2003 rovněž snížil, v dalších letech stagnoval. V domácnostech zařazených 
do 10. decilu se podíl výdajů za alkoholické nápoje výrazně meziročně snižoval. Přitom 
u obou skupin domácností (1. i 10. decil) došlo mezi roky 2000 a 2003 ke snížení spotřeby 
alkoholických nápojů, ale pokles spotřeby této skupiny v domácnostech 10. decilu byl 
výraznější než v domácnostech 1. decilu (snížení v 1. decilu o téměř 13,3 %, v domácnostech 
10. decilu o 15 %). V období mezi roky 2005 a 2007 došlo naopak ke stagnaci podílu za 
alkoholické nápoje v domácnostech 1. decilu, ale u domácností 10. decilu pokračovala 
tendence snižování podílu výdajů za alkohol. Mírnější snížení spotřeby v domácnostech 
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10. decilu (mezi roky 2005 a 2007) znamenalo však vyšší pokles ve výdajích za alkoholické 
nápoje (o 2,5 p. b.) než v domácnostech 1. decilu, u nichž podíl výdajů za alkoholické nápoje 
stagnoval. Z toho je zřejmé, že v domácnostech zařazených do 1. decilu je naprosto 
rozhodující podíl výdajů za potraviny a nealkoholické nápoje na celkových výdajích 
(podstatně nižší příjmy). Nesrovnatelně nižší výdaje za alkoholické nápoje vývoj podílu 
jednotlivých výdajových skupin mohou ovlivnit jen minimálně. 

Podíl výdajů za alkoholické nápoje má tedy jiný trend vývoje než podíl výdajů za 
potraviny a nealko nápoje, tj. v domácnostech 1. decilu se z dlouhodobějšího hlediska mění 
minimálně, v domácnostech zařazených do 10. decilu podíl výdajů za alkoholické nápoje 
klesá. 

Obecně lze konstatovat, že v průměrné zpravodajské domácnosti se podíl vydání za 
potraviny a nealkoholické nápoje v časové řadě mírně snižuje. V nejnižší příjmové skupině je 
podíl vydání podstatně vyšší než v nejvyšší příjmové skupině (nezbytnost potřeby výživy). 
Hodnotíme-li však úroveň podílu mezi všemi skupinami domácností (sociálními i příjmovými), 
je zřejmé, že nejvyšší podíl vydání za potraviny a nealkoholické nápoje je v domácnostech 
důchodců (vysoká spotřeba potravin v této sociální skupině). V domácnostech 1. decilu 
se podíl výdajů za potraviny a nealkoholické nápoje mírně snižuje, zatímco v 10. decilu 
nepatrně roste. Podíl výdajů za alkoholické nápoje v 1. decilu od roku 2005 do roku 2007 
stagnuje, v 10. decilu mírně klesá. Podíl výdajů za alkohol má jiný trend vývoje než u potravin 
a nealko nápojů - v 1. decilu se podíl téměř nemění, v 10. decilu mírně klesá. Z toho plyne, že 
v domácnostech 1. decilu je rozhodující podíl výdajů za potraviny a nealko nápoje na 
celkových výdajích a nízké výdaje za alkohol ovlivňují vývoj podílu jednotlivých výdajových 
skupin jen minimálně. 

5.2 Vývoj cen potravin a nápojů3 

V roce 2005 se proti roku 2000 zvýšily ceny potravin a nápojů v průměrné domácnosti 
o 4,0 %, rozdíly mezi domácnostmi zařazenými do 1. a l0. decilu byly poměrně velké. 
V domácnostech 1. decilu se ceny zvýšily přibližně stejně jako v průměrné domácnosti, 
v domácnostech 10. decilu to bylo podstatně více (tab. 9). 

 

                                                 
3 Jedná se o cenu, za kterou domácnosti potraviny nakupují. Cena je vypočtená na základě údajů o výdajích za 

spotřebu dané potraviny v domácnostech. 
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Tab. 9 - Změny cen potravin a nápojů v domácnostech
             podle příjmových skupin v roce 2005 (rok 2000 = 100 %)

průměrná 1. decil 10. decil
Potraviny a nápoje celkem 5,5 5,3 5,5
v tom - potraviny 4,7 4,9 7,1
            v tom - rostlinné výrobky 6,9 6,7 9,0
                      - živočišné výrobky 2,8 3,3 5,5
          - nealkoholické nápoje -0,7 -1,7 1,1
          - alkoholické nápoje 11,8 10,0 14,9
Pramen: Vydání a spotřeba domácností statistiky rodinných účtů, l. díl, ČSÚ, výpočty ÚZEI 

Domácnosti

 

 

K výraznému zvýšení cen v roce 2005 v porovnání s rokem 2000 došlo zejména 
u potravin rostlinného původu - v průměrné domácnosti o 8,0 %, v 1. decilu o 8,4 % 
a v 10. decilu o 9,8 %. 

Ceny nealkoholických nápojů se v období 2000 až 2005 v průměrné domácnosti snížily 
(o 8,1 %), přitom v domácnostech 1. decilu se snížily výrazněji (o 8,9 %), zatímco 
v domácnostech 10. decilu podstatně mírněji (o 6,6 %). Nejrazantněji vzrostly ceny 
alkoholických nápojů – v průměrné zpravodajské domácnosti mezi roky 2000 až 2005 
o 13,6 %, v domácnostech zařazených do 1. decilu o 14,2 % a v domácnostech 10. decilu 
dokonce o 16,0 %. K nejvyššímu zvýšení cen došlo v období do vstupu ČR do EU 
a nejvýrazněji se ceny zvýšily v domácnostech 1. decilu. Zvyšování cen probíhalo i po vstupu 
do EU, s tím rozdílem, že v domácnostech 1. decilu cena stagnovala a zvyšovala 
se v průměrné domácnosti i v domácnostech zařazených do 10. decilu. 

Po vstupu ČR do EU se základní trend vývoje cen výrazně nezměnil (tab. 10). Změny 
cen potravin a nápojů v průměrné domácnosti i v domácnostech 1. a 10. decilu se v období 
před a po vstupu naší republiky do EU významně neliší. 

 

Tab. 10 - Změny cen potravin a nápojů v domácnostech
                podle příjmových skupin (%)

2003/2000 2005/2003 2003/2000 2005/2003 2003/2000 2005/2003
Potraviny a nápoje celkem 2,0 2,0 2,0 2,3 3,1 3,1
v tom - potraviny 1,4 2,7 1,4 3,3 2,5 3,5
            v tom - rostlinné výrobky 5,7 2,1 5,2 3,1 6,9 2,7
                      - živočišné výrobky -2,2 3,2 -2,1 3,5 -1,1 4,1
          - nealkoholické nápoje -0,6 -7,5 -2,0 -7,1 -1,2 -5,5
          - alkoholické nápoje 9,9 3,4 14,2 -0,1 9,9 5,9
Pramen: Vydání a spotřeba domácností statistiky rodinných účtů, l. díl, ČSÚ, 2001-2006, výpočty ÚZEI 

Domácnosti
průměrná 1. decil 10. decil

 

 

V období do vstupu ČR do EU (mezi roky 2000 a 2003) se ceny v 10. decilu zvyšovaly 
podstatně výrazněji než v průměrné domácnosti a domácnostech 1. decilu. Po vstupu do EU 
se zřetelněji zvyšovaly ceny za rostlinné produkty v 1. decilu. 
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Do vstupu ČR do EU se ceny nealkoholických nápojů mírně snižovaly, výrazněji 
v domácnostech zařazených do 1. decilu. Po vstupu do EU se ceny nealko nápojů snížily 
výrazně, a to jak v průměrné domácnosti, tak i v domácnostech 1. a 10. decilu. 

K nejvyššímu zvýšení cen alkoholických nápojů došlo v období do vstupu ČR do EU. 
V tomto období se nejvíce zvýšily ceny v domácnostech 1. decilu. Zvyšování cen probíhalo 
i po vstupu do EU, s tím rozdílem, že v domácnostech 1. decilu cena stagnovala a zvyšovala 
se v průměrné domácnosti i v domácnostech zařazených do 10. decilu. 

Rozdíly v cenách mezi příjmovými skupinami (1. a 10. decil) byly v roce 2000 poměrně 
výrazné. Většinu sledovaných výrobků nakupovaly domácnosti v 10. decilu za podstatně 
vyšší ceny. Výjimku tvořily jen pšeničná mouka, vejce, máslo a cukr (cena v 10. decilu byla 
nižší než v 1. decilu). Nejvyšší rozdíly směrem nahoru (o více než 10 % vyšší cena 
v 10. decilu než v 1. decilu) byly u těstovin, uzenářského zboží, konzerv a ostatních masných 
výrobků, drůbeže, olejů, ovoce mírného pásma, zeleniny, luštěnin, ostatních nealkoholických 
nápojů, lihovin a vína. 

V roce 2003 se ještě rozdíly v cenách mezi 1. a 10. decilem ve většině případů 
zvyšovaly. Výjimku tvořily jen ceny mouky a cukru, kde byly ceny v l. decilu nepatrně nižší 
než v 10. decilu. Nejvyšší rozdíly směrem nahoru (o více než 10 %) byly - stejně jako v roce 
2000 - u těstovin, uzenářského zboží, konzerv a ostatních masných výrobků, olejů, ovoce 
mírného pásma, ostatních nealkoholických nápojů, lihovin a vína. Kromě toho se zvýšil rozdíl 
o více než 10 % u chleba, vepřového masa, ostatního masa, sádla, čokolády a čokoládových 
výrobků. 

V roce 2005 byly rozdíly v cenách většiny potravinářských výrobků mezi 
1. a 10. decilem ještě vyšší. Výjimkou byly opět mouka a cukr, jejichž cena byla v 10. decilu 
nižší než v 1. decilu. Nejvyšší rozdíly směrem nahoru (o více než 10 %) byly u stejných 
potravin jako v roce 2003. Kromě těchto potravin byly v roce 2005 více než 10% rozdíly mezi 
10. a 1. decilem u cen ryb, ovocných a zeleninových šťáv a piva. 

Z analýzy cen vyplývá, že se ceny potravin a nápojů v roce 2005 (proti roku 2000) 
zvýšily a rozdíly mezi domácnostmi 1. a 10. decilu byly minimální. Ceny potravin v průměrné 
domácnosti vzrostly o 4,2 %, v 1. decilu přibližně stejně jako v průměrné domácnosti, ovšem 
v 10. decilu se ceny významně zvýšily. Vstup ČR do EU neměl na vývoj cen potravin a nápojů 
vliv, protože pro vývoj cen rozdělený na období do a po vstupu platí stejný závěr jako 
u hodnocení období 2000 až 2005. Ceny nealkoholických nápojů se mezi roky 2000 a 2005 
v průměrné domácnosti snížily, přitom v domácnostech 1. decilu se snížily výrazněji. Do 
vstupu ČR do EU se ceny nealkoholických nápojů zvyšovaly mírně, po vstupu se snížily 
výrazně, zejména v domácnostech 1. decilu. Nejrazantněji se zvýšily ceny alkoholických 
nápojů, a to ve všech typech domácností. K nejvyššímu zvýšení cen došlo v období do vstupu 
ČR do EU, kdy se nejvýrazněji zvýšily ceny v domácnostech 1. decilu. Zvyšování cen 
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probíhalo i po vstupu do EU, ale v domácnostech 1. decilu cena stagnovala a zvyšovala 
se v průměrné domácnosti i v domácnostech zařazených do 10. decilu. 

Rozdíly v cenách mezi příjmovými skupinami byly v letech 2000, 2003 i 2005 poměrně 
výrazné. Většinu sledovaných výrobků nakupovaly domácnosti v 10. decilu za podstatně vyšší 
ceny. Výjimku tvořily v roce 2000 jen mouka, vejce, máslo a cukr; v roce 2003 i 2005 pouze 
mouka a cukr (tedy v podstatě potraviny surovinového charakteru). Vstup ČR do EU na tento 
trend neměl vliv. 

Můžeme konstatovat, že domácnosti s nejvyššími příjmy vybírají z nabízeného 
sortimentu jednotlivých potravinových komodit dražší výrobky, ve většině případů také 
výrobky kvalitnější a s vyšší hodnotou přidané práce. 

5.3 Vývoj čistých peněžních příjmů v domácnostech 

Nominální čisté peněžní příjmy se mezi roky 2000 a 2007 výrazně zvýšily. V průměrné 
zpravodajské domácnosti stouply o 50,8 %, v domácnostech zařazených do 10. decilu 
dokonce o 57,8 %, ale v domácnostech 1. decilu jen o 38,5 % (tab. 11). 

 

Tab. 11 - Vývoj  čistých peněžních příjmů v domácnostech (%)
Index Index Index

2003/00 2007/05 2007/00
Průměrná domácnost 117,6 115,8 150,8
Domácnosti 1. decilu 116,2 109,6 138,5
Domácnosti 10.decilu 115,1 116,1 157,8
Pramen: Vydání a spotřeba domácností statistiky rodinných účtů, l. díl, ČSÚ, 2001-2008, výpočty ÚZEI  

 

V období do vstupu ČR do EU (od roku 2000 do roku 2003) se příjmy v průměrné 
zpravodajské domácnosti zvýšily o 17,6 %, k vyššímu zvýšení příjmů došlo v 1. decilu 
(o 16,2 %) než v 10. decilu (o 15,1%). Po vstupu do EU (od roku 2005 do roku 2007) stouply 
čisté peněžní příjmy v průměrné domácnosti o 15,8 %, výrazně vyšší růst byl ovšem 
v domácnostech 10. decilu (o 16,1 %) než 1. decilu (o 9,6 %). Z této analýzy vyplývá, že do 
vstupu ČR do EU se příjmy zvyšovaly výrazněji, především se rychleji zvyšovaly 
v domácnostech 1. decilu. Naopak po vstupu do EU došlo k mírnému snížení nárůstu příjmů 
a čisté příjmy rostly výrazně rychleji v domácnostech 10. decilu než 1. decilu. 

V roce 2000 dosahovaly domácnosti v 1. decilu jen 56 % příjmů průměrné domácnosti 
a domácnosti v 10. decilu dosahovaly 204 % příjmů průměrné domácnosti. V roce 2003 
dosáhly příjmy v 1. decilu jen 55,2 % příjmů průměrné domácnosti a v 10. decilu činil tento 
podíl 199,8 %. V roce 2005 představovaly příjmy v 1. decilu již jen 54 % a v 10. decilu 
213 % průměrné domácnosti. V roce 2006 činily příjmy v 1. decilu jen 50 % a v 10. decilu 
dokonce 215 % příjmů průměrné domácnosti. V roce 2007 nepatrně rostly (v relativních 
číslech) příjmy v 1. decilu, které představovaly jen 51 % příjmů průměrné domácnosti, 



 

45 

v 10. decilu dosahovaly 214 %. Přes mírný nárůst příjmů v 1. decilu a snížení příjmů 
v 10. decilu se v roce 2007 v porovnání s rokem 2006 (v relativních číslech) zvyšují rozdíly 
mezi nejnižšími a nejvyššími příjmovými skupinami. Vstup ČR do EU neměl na tento trend 
vliv. 

Přitom nejmenší rozdíl mezi 1. a 10. decilem (1. decil = 100 %) byl v roce 2000 
u vydání za potraviny, nápoje a veřejné stravování - 212 %, zatímco u spotřebních vydání je 
rozdíl 298 %. V roce 2005 představuje tento podíl 210 %, u spotřebních vydání dosahuje 
10. decil 310 % 1. decilu. V roce 2006 činí u vydání za potraviny, nápoje a veřejné stravování 
rozdíl mezi 10. a 1. decilem 217 %, u spotřebních vydání dosahuje 10. decil 309 % 1. decilu. 
V roce 2007 je u vydání za potraviny, nápoje a veřejné stravování rozdíl mezi 10. a 1. decilem 
210 %, u spotřebních vydání je 10. decil 292 % 1. decilu. Ve všech sledovaných letech tvoří 
vydání za potraviny, nápoje a veřejné stravování v 10. decilu 210 - 217 % 1. decilu (při 
meziročních výkyvech), u spotřebních vydání se v posledních letech podíl 10. decilu (proti 
1. decilu) mírně snižuje. 

Z rozboru vývoje čistých příjmů mezi roky 2000 a 2007 je zřejmé, že došlo k jejich 
výraznému nárůstu. V průměrné zpravodajské domácnosti stouply o 50,8 %, v 10. decilu 
o 57,8 %, ale v 1. decilu jen o 38,5 %. Do vstupu ČR do EU se příjmy zvyšovaly rychleji, 
a výrazněji se zvyšovaly v domácnostech 1. decilu. Naopak po vstupu do EU došlo k mírnému 
snížení nárůstu příjmů a čisté příjmy rostly rychleji v domácnostech 10. decilu než 1. decilu. 

Zvyšují se rozdíly v příjmech nejnižších a nejvyšších skupin (přesto, že v roce 2007 proti 
roku 2006 došlo k nepatrnému růstu příjmů domácností 1. decilu a velmi mírnému poklesu 
příjmů v 10. decilu). Nejmenší rozdíl mezi 1. a 10. decilem byl u vydání za potraviny, nápoje 
a veřejné stravování. Ve všech sledovaných letech dosahovala vydání této skupiny v 10. decilu 
200 - 217 % vydání v 1. decilu. 

5.4 Vývoj tržní spotřeby potravin a nápojů v domácnostech podle příjmových 
skupin 

Ve všech sledovaných letech byly výrazné rozdíly v tržní spotřebě potravinářského 
zboží v domácnostech zařazených v 1. a 10. decilu (tab. 12). 
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Tab. 12 - Porovnání tržní spotřeby potravin a nápojů v domácnostech
                podle příjmových skupin (%)

1. decil 10. decil 1. decil 10. decil

Potraviny a nápoje celkem 100 68,2 135,1 69,7 129,0
v tom - rostlinné výrobky 100 73,9 125,0 73,9 121,2
          - živočišné výrobky 100 66,9 130,5 69,8 125,5
          - nápoje celkem 100 59,0 170,1 60,4 156,3
                 v tom - nealkoholické nápoje 100 69,0 143,2 75,6 134,3
                           - alkoholické nápoje 100 50,6 193,0 44,3 179,6
Pramen: Vydání a spotřeba domácností statistiky rodinných účtů, l. díl, ČSÚ, výpočty ÚZEI 

Domácnosti

průměrná 2000 2005

 

 

5.4.1 Tržní spotřeba podle příjmových skupin v roce 2000 

Celkově představovala spotřeba potravin a nápojů (vyjádřená ve stálých cenách) 
v domácnostech zařazených do 1. decilu jen 68,2 % průměrné zpravodajské domácnosti, 
zatímco v domácnostech 10. decilu to bylo 135,1 %. Spotřeba rostlinných potravin tvořila 
v 1. decilu 73,9 % průměrné domácnosti, v 10. decilu 125,0 %. Spotřeba živočišných potravin 
činí v 1. decilu jen 67,0 % spotřeby průměrné domácnosti, v 10. decilu však představuje 
130,5 %. Spotřeba nealko nápojů činí v 1. decilu 69 % spotřeby průměrné zpravodajské 
domácnosti, v 10. decilu je však rozdíl vysoký a dosahuje 143,2 % spotřeby průměrné 
domácnosti. Spotřeba alkoholických nápojů v 1. decilu představuje jen 50,6 % spotřeby 
v průměrné domácnosti, v 10. decilu však spotřeba těchto nápojů tvoří dokonce 193,0 % 
spotřeby v průměrné domácnosti. 

Nejvyšší rozdíly (směrem nahoru) v roce 2000 jsou ve srovnání s průměrnou 
domácností v domácnostech 10. decilu u spotřeby alkoholických nápojů (spotřeba lihovin je 
vyšší o 77,8 %, vína o 93,8 % a piva o 68,1 %), zeleniny (o 48,6 %), ovocných šťáv 
(o 76,3 %), ryb (o 48,1 %), hovězího masa (o 46,1 %), sýrů (o 43,1 %), ovoce mírného pásma 
(o 36,9 %), čokolády (o 35,2 %) a jemného pečiva (o 34,7 %). Nižší spotřeba je v 10. decilu 
(proti průměrné domácnosti) u mouky, cukru, konzumního mléka, kakaa, sirupů 
a koncentrátů. 

V domácnostech zařazených do 1. decilu je nižší spotřeba u všech sledovaných 
výrobků, s výjimkou kakaa (118,4 % spotřeby průměrné domácnosti) a sirupů (119,9 %). 
Nejnižší spotřeba vzhledem k průměrné zpravodajské domácnosti je u lihovin (představuje 
51,9 % spotřeby v průměrné domácnosti), vína (49,9 %), piva (55,7 %), ryb (45,6 %), sádla 
(47,1 %), hovězího masa (51,9 %) a zeleniny (58,4 %). Naopak relativně vysoká je spotřeba 
v domácnostech 1. decilu u mléka tekutého (99,7 % spotřeby průměrné domácnosti), běžného 
pečiva (90,6 %), těstovin (90,1 %), cukru (88,3 %), chleba (85,4 %) a trvanlivého pečiva 
(85,1 %). 
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5.4.2 Tržní spotřeba podle příjmových skupin v roce 2003 

Mezi domácnostmi zařazenými v 1. a 10. decilu byly v roce 2003 rozdíly v tržní 
spotřebě nižší než v roce 2000 (tab. 12). Spotřeba potravin a nápojů v domácnostech 
zařazených do 1. decilu tvoří 68,9 % spotřeby průměrné zpravodajské domácnosti, 
v domácnostech 10. decilu mírně klesla a představuje 134,7 % průměru. Spotřeba rostlinných 
potravin v 1. decilu nepatrně poklesla - na 73,1 % průměru, v 10. decilu se snížila výrazněji -
 na 113,7 % průměrné domácnosti. Spotřeba živočišných potravin mírně stoupla - v 1. decilu 
na 69,9 % průměrné domácnosti, v 10. decilu na 131,9 %. Spotřeba nealko nápojů v 1. decilu 
představovala 69,3 % průměrné zpravodajské domácnosti, v 10. decilu klesla na 134,7 %. 
Spotřeba alkoholických nápojů v 1. decilu představuje pouze 46,6 % spotřeby v průměrné 
domácnosti, v 10. decilu rovněž klesla na 177,0 %, přesto je proti spotřebě v průměrné 
domácnosti stále velmi vysoká. 

Ve srovnání s průměrnou domácností byly v roce 2003 nejvyšší rozdíly (směrem 
nahoru) v domácnostech 10. decilu u spotřeby vína (o 87,9 %, lihovin (o 77,1 %), ovocných 
a zeleninových šťáv (o 59,4 %), minerálních vod (o 48,4 %), hovězího masa (o 47,7 %), piva 
(o 46,2 %), ovoce mírného pásma (o 43,1 %), jižního ovoce (o 39,5 %), zeleniny (o 39,2 %) 
a sýrů (o 38,5 %). Nižší spotřeba v domácnostech 10. decilu než v průměrné domácnosti byla 
u mouky, tekutého mléka, cukru, kakaa a sirupů. 

Naopak v domácnostech zařazených v 1. decilu je (ve srovnání s průměrnou 
zpravodajskou domácností) nižší spotřeba téměř u všech skupin sledovaných potravin, 
s výjimkou sirupů a kakaa, kde je spotřeba vyšší o 27,4 %, resp. o 19,0 %. Ve srovnání 
s průměrnou domácností je velmi nízká spotřeba lihovin (44,0 % spotřeby průměrné 
domácnosti), vína (47,9 %), piva (48,4 %), vepřového sádla (54,1 %), hovězího masa 
(60,7 %), zeleniny (61,4 %), ovoce mírného pásma (65,1 %), ryb (65,6 %), ovoce 
jižního (67,1 %), minerálních vod (61,8 %) a drůbeže (68,0 %). Poměrně vysoká je spotřeba 
v domácnostech 1. decilu u mléka tekutého (95,6 %), těstovin (95,4 %), běžného pečiva 
(91,7 %) a chleba (87,0 %). 

5.4.3 Tržní spotřeba podle příjmových skupin v roce 2005 

Mezi domácnostmi zařazenými v 1. a 10. decilu byly v roce 2005 rozdíly v tržní 
spotřebě nižší než v roce 2000 (tab. 12). Spotřeba potravin a nápojů v domácnostech 
zařazených do 1. decilu tvoří 69,7 % spotřeby průměrné zpravodajské domácnosti, 
v domácnostech 10. decilu představuje 129,0 % průměru. Spotřeba rostlinných potravin 
v 1. decilu představuje stejný podíl jako v roce 2000, v 10. decilu se mírně snížila na 121,2 % 
průměrné domácnosti. Spotřeba živočišných potravin činí v 1. decilu jen 69,8 % průměrné 
domácnosti, v 10. decilu však proti roku 2000 klesla na 125,5 %. U nápojů - přes snížení-
 zůstávají výrazné rozdíly mezi spotřebou v 1. a 10. decilu. Spotřeba nealko nápojů stoupla 
v 1. decilu na 75,6 % průměrné zpravodajské domácnosti, v 10. decilu klesla na 134,3 %. 
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Spotřeba alkoholických nápojů v 1. decilu představuje pouze 44,3 % spotřeby v průměrné 
domácnosti, v 10. decilu klesla na 179,6 %, přesto je proti spotřebě v průměrné domácnosti 
stále velmi vysoká. 

Ve srovnání s průměrnou domácností jsou v roce 2005 nejvyšší rozdíly (směrem 
nahoru) v domácnostech 10. decilu u spotřeby vína (o 108,6 %), ovocných a zeleninových 
šťáv (o 55,8 %), hovězího masa (o 42,9 %), ovoce mírného pásma (o 40,9 %), sýrů 
(o 39,1 %), minerálních vod (o 37,1 %), jižního ovoce (o 32,6 %) a zeleniny (o 30,8 %). 
Naopak nižší spotřeba v domácnostech 10. decilu než v průměrné domácnosti je 
u běžného pečiva, mouky, rýže, tekutého mléka, cukru, kakaa a sirupů. 

Naopak v domácnostech zařazených v 1. decilu je - ve srovnání s průměrnou 
zpravodajskou domácností - nižší spotřeba téměř u všech skupin sledovaných potravin, 
s výjimkou sirupů a kakaa, kde je spotřeba vyšší o 32,2 %, resp. o 26,8 %. Ve srovnání 
s průměrnou domácností je velmi nízká spotřeba lihovin (představuje jen 42,3 % spotřeby 
průměrné domácnosti), vína (48,1 %) a piva (48,3 %). Na nízké úrovni je také spotřeba 
hovězího masa (domácnosti v 1. decilu dosahují jen 59,1 % spotřeby průměrné domácnosti), 
vepřového sádla (51,0 %), zeleniny (63,9 %), ovoce mírného pásma (68,2 %), ovoce jižního 
(64,5 %), vepřového masa (68,6 %), ryb (63,4 %) a drůbeže (69,5 %). Poměrně vysoká je 
spotřeba v domácnostech 1. decilu u běžného pečiva (97,8 % průměrné domácnosti), těstovin 
(97,3 %), mléka tekutého (95,5 %) a chleba (81,9 %). 

Je evidentní, že v domácnostech zařazených do 1. decilu je relativně vysoká spotřeba 
základních surovin a naopak velmi nízká je spotřeba tzv. zbytných potravin (zejména 
alkoholických nápojů). Tato tendence je patrná jak v období do roku 2003 (do vstupu ČR do 
EU), tak i v roce 2005. 

5.4.4 Změny ve spotřebě podle příjmových skupin 

Tržní spotřeba potravin a nápojů4 (v nomenklatuře sledované statistikou rodinných účtů) 
se zvyšuje (tab. 13). 

 

                                                 
4 Vývoj tržní spotřeby komodit sledovaných v rodinných účtech v letech 2000, 2003 a 2005 je vyjádřen ve 

stálých cenách roku 2000. 
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Tab. 13 - Porovnání tržní spotřeby potravin a nápojů v domácnostech 
                podle příjmových skupin v roce 2005 (rok 2000 = 100 %)

průměrná 1. decil 10. decil
Potraviny a nápoje celkem 108,4 110,9 103,5
v tom - rostlinné výrobky 108,4 108,4 105,1
          - živočišné výrobky 108,5 113,1 104,3
          - nealkoholické nápoje 122,3 135,7 113,2
          - alkoholické nápoje 97,3 85,3 90,6
Pramen: Vydání a spotřeba domácností statistiky rodinných účtů, l. díl, ČSÚ, 2001, 2006, výpočty ÚZEI 

Domácnosti

 

 

V domácnostech zařazených do 1. decilu se spotřeba v období 2000 až 2005 zvýšila 
podstatně výrazněji (o 10,9 %) než v domácnostech zařazených do 10. decilu (jen o 3,5 %). 
Přitom spotřeba potravin rostlinného i živočišného charakteru se v průměrné domácnosti 
zvýšila přibližně stejně (o 8,4 %, resp. 8,5 %), ale v domácnostech zařazených do 1. decilu 
se zvýšila spotřeba živočišných výrobků podstatně razantněji (o 13,1 %) než u domácností 
zařazených do 10. decilu (o 4,3 %). Spotřeba rostlinných potravin se v domácnostech 
1. decilu zvýšila o 8,4 % (stejně jako v průměrné domácnosti), v domácnostech 10. decilu 
stoupla o 5,1 % (tedy více než spotřeba živočišných produktů v těchto domácnostech). 

Porovnáme-li vývoj tržní spotřeby potravin a nápojů mezi sociálními a příjmovými 
skupinami domácností, je zřejmé, že k nejvyššímu zvýšení došlo v domácnostech zemědělců 
(zvýšení o 12,3 %), zejména vlivem výrazného zvýšení tržní spotřeby živočišných výrobků 
(o 15,8 %). Zemědělské domácnosti zvýšily podstatně tržní spotřebu na úkor poklesu naturální 
spotřeby (samozásobení). 

Spotřeba nealkoholických nápojů se zvýšila jak v průměrné zpravodajské domácnosti 
(o 22,3 %), tak i v domácnostech 1. decilu (o 35,7 %) a 10. decilu (o 13,2 %), ale spotřeba 
alkoholických nápojů poklesla jak v průměrné domácnosti (o 2,7 %), tak v domácnostech 
1. decilu (o 4,7 %) i 10. decilu (o 9,4 %). Při hodnocení domácností sociálních i příjmových 
skupin není bez zajímavosti, že spotřeba alkoholických nápojů se zvýšila pouze 
v domácnostech důchodců (o 13,3 %) a v domácnostech ostatních sociálních skupin 
se naopak snížila. 

Rozdíly mezi tržní spotřebou potravin a nápojů se v 1. a 10. decilu (proti průměrné 
zpravodajské domácnosti = 100 %) snižují. Mezi roky 2000 a 2005 se v domácnostech 
zařazených do 1. decilu (proti průměrné domácnosti) jejich spotřeba zvyšuje (s výjimkou 
alkoholických nápojů) a naopak v domácnostech zařazených do 10. decilu se spotřeba 
(vzhledem k průměrné domácnosti) snižuje. Tento trend ve spotřebě je zajímavý zejména 
v souvislosti s vývojem příjmů domácností, protože čisté peněžní příjmy se od roku 2000 do 
roku 2005 v průměrné zpravodajské domácnosti zvýšily o 30,3 %, v domácnostech 
zařazených do 1. decilu stouply jen o 26,4 % (tj. o 3,9 p. b. méně než v průměrné 
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domácnosti), ale v domácnostech 10. decilu se příjmy zvýšily o 35,9 % (tj. o 5,6 p. b. více než 
v průměrné domácnosti). 

V období do vstupu ČR do EU (mezi roky 2000 a 2003) se v průměrné zpravodajské 
domácnosti zvýšila spotřeba potravin a nápojů o 6,9 % a v období od roku 2003 do roku 2005 
o 1,4 %. Tendenci mírně se zvyšující spotřeby potravin a nápojů vstup do EU výrazně 
neovlivnil (tab. 14). 

 

Tab. 14 - Porovnání tržní spotřeby potravin a nápojů v domácnostech (%)

průměrná 1. decil 10. decil průměrná 1. decil 10. decil

Potraviny a nápoje celkem 106,9 108,1 106,6 101,4 102,6 97,1
v tom - rostlinné výrobky 110,0 108,7 112,3 98,6 99,7 93,6
          - živočišné výrobky 102,1 106,7 103,2 106,2 106,1 101,1
          - nealkoholické nápoje 119,1 119,7 112,0 101,5 110,7 101,3
          - alkoholické nápoje 109,0 100,4 100,0 89,3 84,9 90,6
Pramen: Vydání a spotřeba domácností statistiky rodinných účtů, l. díl, ČSÚ, 2001-2006, výpočty ÚZEI 

Domácnosti

2003/2000 2005/2003

 

 

V domácnostech zařazených do 1. decilu se spotřeba potravin a nápojů zvýšila 
podstatně výrazněji v obou sledovaných obdobích (v období 2003/2000 o 8,1 %, mezi roky 
2005/2003 o 2,6 %) než v domácnostech zařazených do 10. decilu (v období do vstupu ČR do 
EU se zvýšila o 6,6 %, po vstupu do EU se snížila o 2,9 %). 

Spotřeba potravin rostlinného charakteru se v průměrné domácnosti zvýšila v období 
2003/2000 o 10,0 %, ale v období 2005/2003 klesla o 1,4 %. Přitom v domácnostech 
zařazených do 1. decilu se spotřeba v předvstupním období zvýšila o 8,7 %, v období do roku 
2005 stagnovala. V domácnostech 10. decilu se do roku 2003 zvýšila spotřeba o 12,3 %, ale 
po vstupu do EU se snížila o 6,4 %. 

Spotřeba živočišných potravin se v průměrné domácnosti zvýšila v období 2003/2000 
o 2,1 % a v období 2005/2003 dokonce o 6,2 %. V domácnostech zařazených do 1. decilu 
se do vstupu ČR do EU zvýšila spotřeba živočišných výrobků o 6,7 %, v období po vstupu 
téměř stejně (o 6,1 %). V domácnostech zařazených do 10. decilu se spotřeba těchto potravin 
do vstupu do EU zvýšila o 3,2 %, po vstupu o 1,1 %. 

Spotřeba rostlinných potravin se do vstupu ČR zvyšovala jak v průměrné domácnosti, 
tak i v domácnostech 1. a 10. decilu, zatímco v období po vstupu do EU spotřeba klesala. 
Spotřeba živočišných potravin se zvyšovala po obě sledovaná období, výrazněji 
v domácnostech zařazených do 1. decilu než v domácnostech 10. decilu. 

Spotřeba nealkoholických nápojů se zvýšila jak v období mezi roky 2000 a 2003, tak 
i mezi roky 2003 a 2005. Ve všech typech domácností se spotřeba uvedených nápojů do 
vstupu ČR do EU zvýšila. Rovněž po vstupu do EU se spotřeba nealko nápojů zvyšovala jak 
v průměrné domácnosti (o 1,5 %), tak zejména v domácnostech 1. decilu (o 10,7 %). 
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Spotřeba alkoholických nápojů v období do vstupu do EU mírně rostla, po vstupu 
poměrně výrazně poklesla ve všech typech domácností (zejména v domácnostech 1. decilu –
 o 15,1 %). 

Mezi roky 2000 a 2003 se v domácnostech zařazených do 1. decilu (proti průměrné 
domácnosti) spotřeba potravin a nápojů zvyšuje (s výjimkou stagnace rostlinných potravin 
a snižování alkoholických nápojů) a naopak v domácnostech zařazených do 10. decilu 
se jejich spotřeba snižuje (s výjimkou živočišných produktů). Přitom čisté peněžní příjmy od 
roku 2000 do roku 2003 v domácnostech zařazených do 1. decilu stouply o 16,2 % 
a v domácnostech 10. decilu se zvýšily jen o 15,1 %. 

Mezi roky 2003 a 2005 vykazuje spotřeba potravin a nápojů domácností zařazených do 
1. decilu stejný trend jako v období před vstupem do EU – jejich spotřeba se zvyšuje 
(výjimkou je stagnace rostlinných potravin a snižování alko nápojů). V domácnostech 
10. decilu se spotřeba snižuje s výjimkou růstu potravin rostlinného průvodu a alkoholických 
nápojů. Přitom se čisté peněžní příjmy od roku 2003 do roku 2005 v průměrné zpravodajské 
domácnosti zvýšily o 10,8 %, v domácnostech zařazených do 1. decilu stouply jen o 8,8 % 
(tj. o 2,0 p. b. méně než v průměrné domácnosti), ale v domácnostech 10. decilu se příjmy 
zvýšily o 18,1 % (tj. o 8,0 p. b. více než v průměrné domácnosti). 

Z výše uvedené analýzy vyplývá, že vliv vstupu ČR do EU na trend spotřeby potravin 
a nápojů z hlediska příjmových skupin byl velmi malý. Obecně došlo po vstupu do EU 
k mírnému snižování spotřeby rostlinných výrobků a alkoholických nápojů. 
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Tab. 15 - Porovnání tržní spotřeby základních druhů potravin a nápojů  
                v domácnostech podle příjmových skupin (%)

průměr 1. decil 10. decil průměr 1. decil 10. decil

Maso vepřové 113,4 138,2 112,8 106,5 97,0 103,7
Maso hovězí 88,8 103,9 89,8 96,2 93,7 93,0
Drůbež 111,2 122,3 112,0 105,1 107,3 101,2
Uzenářské zboží 101,8 104,1 99,1 100,7 104,6 98,0
Konzervy, ostatní masné výrobky 88,3 88,0 97,1 107,0 107,5 100,0
Ostatní masa a vnitřnosti 104,4 114,3 102,9 99,2 92,4 89,0
Ryby a rybí výrobky 95,7 99,7 97,5 102,8 99,3 93,3
Máslo 110,6 101,2 106,5 107,9 108,6 104,9
Vepřové sádlo a slanina 112,6 129,3 100,0 104,1 98,1 103,0
Oleje a tuky 97,6 101,9 96,1 103,0 100,7 100,9
Vejce 102,7 113,1 93,8 105,5 101,1 109,5
Mléko čerstvé, trvanlivé 100,3 96,2 101,7 101,9 101,8 101,6
Sýry 112,9 114,0 109,3 108,3 111,1 108,8
Chléb 94,5 96,3 93,7 97,4 91,7 90,9
Pečivo celkem 98,7 99,1 95,9 100,9 106,0 97,7
Mouka pšeničná 94,3 97,9 91,5 102,7 94,1 107,4
Rýže 99,7 107,0 91,9 99,0 101,9 95,8
Brambory 103,4 106,2 103,8 101,3 101,9 99,6
Čerstvá zelenina 123,0 129,3 115,2 112,6 117,1 105,8
Ovoce mírného pásma 124,4 119,2 130,1 125,2 131,2 123,3
Jižní ovoce 94,6 93,7 102,6 92,5 89,0 87,9
Cukr 99,3 100,1 95,1 93,2 87,7 93,4
Čokoláda a čokoládové výrobky 113,3 108,6 108,3 105,7 110,2 103,2
Nealkoholické nápoje 121,5 124,5 118,6 100,7 109,0 95,4
Lihoviny 93,4 79,4 93,1 91,6 88,0 84,3
Víno 105,2 101,2 102,0 102,1 102,3 113,3
Pivo 99,5 86,6 86,5 100,7 100,5 93,9
Pramen: Vydání a spotřeba domácností statistiky rodinných účtů, l. díl, ČSÚ, 2001-2006, výpočty ÚZEI 

Domácnosti

2003/2000 2005/2003

 

 

Z hlediska hodnocení jednotlivých potravin (ev. potravinových skupin) byla v průměrné 
zpravodajské domácnosti v roce 2003 proti roku 2000 (tab. 15) vyšší především spotřeba 
ovoce mírného pásma (o 24,4 %), zeleniny (o 22,0 %), nealkoholických nápojů (všechny 
druhy přes 21,5 %), vepřového masa (o 13,4 %), čokolády (o 13,3 %) a sýrů (o 12,9 %). 
Snížila se spotřeba hovězího masa (o 11,9 %), konzerv a ostatních masných výrobků 
(o 11,6 %), lihovin (o 6,6 %), chleba (o 5,4 %), jižního ovoce (o 4,4 %), rybích výrobků 
(o 4,3 %) a rostlinných tuků (o 2,4 %). 

V období od roku 2003 do roku 2005 se zvýšila spotřeba v průměrné zpravodajské 
domácnosti zejména u ovoce mírného pásma (o 25,2 %), zeleniny (o 12,6 %) a sýrů (8,3 %). 
Klesla spotřeba lihovin (o 8,4 %), jižního ovoce (o 7,5 %), cukru (6,8 %), ryb a rybích 
výrobků (o 4,3 %), hovězího masa (o 3,8 %), chleba (o 2,6 %) a rostlinných tuků (o 2,4 %). 

V domácnostech s nejvyššími příjmy (10. decilu) vzrostla od roku 2000 do roku 2003 
zejména spotřeba vepřového masa, zeleniny, nealkoholických nápojů, drůbeže, sádla, ovoce 
mírného pásma a sýrů. Naopak se snížila spotřeba hovězího masa, lihovin, piva, cukru, 
mouky, rýže, ryb a rybích výrobků a chleba. V domácnostech zařazených v 1. decilu se 
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zvýšila spotřeba ovoce mírného pásma, zeleniny, nealkoholických nápojů, vepřového masa, 
drůbeže, sýrů a vepřového sádla. Snížila se spotřeba lihovin, piva, jižního ovoce, mouky 
a konzerv a ostatních masných výrobků. 

Od roku 2003 do roku 2005 vzrostla v domácnostech s nejvyššími příjmy (10. decilu) 
spotřeba především u ovoce mírného pásma, vína, vajec, sýrů a zeleniny. Naopak se snížila 
spotřeba hovězího masa, uzenin, ryb a rybích výrobků, chleba, lihovin, piva a cukru. 
V domácnostech zařazených v 1. decilu se zvýšila spotřeba ovoce mírného pásma, 
nealkoholických nápojů, čokolády a čokoládových výrobků, zeleniny, sýrů, másla, konzerv 
vč. ostatních masných výrobků a drůbeže. Snížila se spotřeba cukru, jižního ovoce, mouky, 
chleba, ostatního masa a vnitřností, hovězího i vepřového masa. 

Závěrem této subkapitoly můžeme konstatovat, že se ve sledovaných letech (proti 
průměrné zpravodajské domácnosti) zvýšil podíl spotřeby potravin a nápojů v 1. decilu 
a snížil podíl jejich spotřeby v 10. decilu. Spotřeba rostlinných výrobků se v období před 
vstupem do EU snižovala jak v 1., tak v 10. decilu, ale mezi roky 2003 a 2005 se mírně 
zvyšovala. Spotřeba živočišných produktů měla opačný trend: ke zvyšování spotřeby 
v 1. i 10. decilu docházelo před vstupem do EU a po vstupu se spotřeba snižovala nebo 
stagnovala (v 1. decilu). Přes tento trend zůstávají rozdíly ve spotřebě mezi nejvyššími 
a nejnižšími příjmovými skupinami výrazné. 

Nejvyšší rozdíly byly v roce 2000 v domácnostech 10. decilu u spotřeby alkoholu, 
zeleniny a ovoce, ovocných šťáv, ryb, hovězího masa, sýrů, ovoce, čokolády a jemného pečiva; 
v roce 2005 navíc ještě u minerálních vod. Nižší spotřeba v domácnostech 10. decilu byla 
u mouky, cukru, konzumního mléka, kakaa, sirupů a koncentrátů (levnějších výrobků, často 
surovinového charakteru). 

V domácnostech 1. decilu byla nižší spotřeba u všech sledovaných výrobků, s výjimkou 
kakaa a sirupů. Naopak relativně vysoká byla spotřeba v domácnostech 1. decilu u mléka, 
běžného pečiva, těstovin, cukru a chleba. Je evidentní, že relativně vysoká je spotřeba 
potravin na přípravu dalších pokrmů (základních surovin) a naopak velmi nízká je spotřeba 
tzv. zbytných potravin (zejména alkoholických nápojů). 

5.5 Změny podílu jednotlivých druhů sledovaných potravin ve spotřebním 
koši 

Proti průměrné zpravodajské domácnosti byl ve spotřebním koši (podle nomenklatury 
statistiky rodinných účtů) u podílu jednotlivých druhů potravin (vypočteného na základě 
výdajů u jednotlivých položek) v roce 2000 nejvyšší rozdíl směrem nahoru v domácnostech 
10. decilu u alkoholických nápojů (zejména vína), minerálních vod, ovocných a zeleninových 
šťáv, zeleniny, sýrů, ovoce mírného pásma, hovězího masa a ryb. Naopak nejvyšší rozdíly 
směrem dolů byly u mléka, běžného pečiva, chleba, trvanlivého pečiva, vepřového masa, 
uzenin a cukru. V roce 2003 ani v roce 2005 se rozdíly ve spotřebním koši v domácnostech 
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10. decilu výrazně nezměnily. Prakticky stejné potraviny nebo potravinové skupiny mají ve 
spotřebním koši v 10. decilu vyšší (resp. nižší) podíl než v průměrné domácnosti ve všech 
sledovaných letech. Na této skutečnosti nic nezměnil ani vstup ČR do EU. 

V průměrné domácnosti se v letech 2000 a 2005 zvýšil podíl výdajů ve spotřebním koši 
především za ovoce mírného pásma, sýrů, zeleniny, pečiva (obecně výrobků z obilovin), 
drůbeže a másla. Na druhé straně se snížil podíl výdajů za hovězí maso, uzeniny, ryby, 
lihoviny, mléko, rostlinné tuky, jižní ovoce, brambory, cukr a vejce. V domácnostech 
zařazených do l. decilu se zvýšil podíl výdajů za pečivo, vepřové maso, drůbež, sýry, ovoce 
mírného pásma, víno, pivo, ostatní nealkoholické nápoje a zeleninu. Snížil se podíl výdajů za 
chléb, zeleninu, ryby, mléko, vejce, rostlinné tuky, jižní ovoce a cukr. U domácností 
zařazených do 10. decilu se zvýšil podíl výdajů za sýry, ovoce mírného pásma, zeleninu, 
pečivo a drůbež. Naopak se snížil podíl výdajů za hovězí maso, uzeniny, ryby, mléko, vejce, 
rostlinné tuky a jižní ovoce. 

Mezi roky 2003/2000 i 2005/2003 byly změny v podílu výdajů ve spotřebním koši 
velmi malé. Ke změnám v podílu výdajů ve spotřebním koši došlo téměř u stejných potravin 
jako v období 2005/2000. Na vývoj změn ve spotřebním koši a tím i vývoji změn ve 
spotřebních zvyklostech našeho obyvatelstva neměl vstup ČR do EU výrazný vliv. 

Změny ve spotřebním koši v domácnostech členěných podle výše příjmů v letech 2000 
a 2005, 2000 a 2003, 2003 a 2005 dokumentuje tab. 16. 

 



 

55 

Tab. 16 - Porovnání podílu jednotlivých potravin a nápojů na spotřebě celkem
                v domácnostech podle příjmových skupin (%)

průměr 1. dcl 10. dcl průměr 1. dcl 10. dcl průměr 1.dcl 10. dcl

Chléb 4,22 5,11 3,53 4,18 4,95 3,13 4,27 4,72 3,42
Pečivo běžné 4,09 5,33 3,25 4,06 5,27 3,08 4,44 6,12 3,57
Pečivo jemné 2,23 2,24 2,34 2,27 2,33 2,28 2,47 2,50 2,40
Pečivo trvanlivé 3,78 4,60 3,35 3,93 4,49 3,55 4,00 4,76 3,46
Mouka pšeničná 0,73 0,93 0,51 0,73 0,95 0,55 0,63 0,75 0,45
Těstoviny 0,67 0,81 0,60 0,73 0,89 0,64 0,74 0,91 0,67
Rýže 0,46 0,53 0,39 0,44 0,55 0,33 0,47 0,60 0,37
Maso vepřové 5,58 4,79 5,00 5,45 5,57 5,17 5,72 5,46 5,17
Maso hovězí 2,28 1,68 2,48 1,84 1,60 1,91 1,85 1,56 2,14
Ostatní masa a vnitřnosti 1,46 1,28 1,33 1,42 1,42 1,27 1,40 1,31 1,25
Uzenářské zboží 12,72 12,44 12,90 11,84 11,62 11,48 11,91 11,88 11,80
Konzervy, ostatní  výrobky 1,68 1,86 1,52 1,43 1,57 1,42 1,45 1,55 1,37
Drůbež 5,40 4,69 5,27 5,52 5,21 5,48 5,73 5,61 5,66
Ryby 3,13 2,84 3,33 2,84 2,61 2,90 2,75 2,38 2,91
Mléko čerstvé, trvanlivé 4,83 6,77 3,41 4,15 5,66 3,02 4,08 5,55 2,98
Sýry 6,28 6,21 6,80 6,84 6,80 7,89 7,35 7,33 7,94
Vejce 1,97 1,87 1,81 1,78 1,81 1,72 1,63 1,56 1,50
Máslo 1,86 2,01 1,67 2,00 1,93 1,84 2,12 2,05 1,85
Vepřové sádlo a slanina 0,26 0,16 0,21 0,26 0,17 0,21 0,29 0,18 0,23
Jedlé oleje 1,32 1,46 1,15 1,19 1,35 1,08 1,18 1,23 1,10
Rostlinné a ostatní tuky 2,04 2,22 1,60 1,67 1,80 1,28 1,53 1,63 1,26
Ovoce mírného pásma 2,54 2,26 2,86 3,20 2,61 4,67 3,65 3,19 4,36
Jižní ovoce 3,23 3,14 3,15 2,92 2,77 2,69 2,56 2,35 2,66
Čerstvá zelenina 3,92 3,13 4,52 4,82 4,18 5,61 4,92 4,36 5,29
Luštěniny 0,21 0,23 0,17 0,20 0,24 0,17 0,18 0,20 0,16
Brambory 1,28 1,27 1,09 1,48 1,51 1,26 0,98 1,02 0,85
Cukr 1,58 2,05 1,13 1,26 1,64 0,82 1,31 1,59 0,93
Čokoláda a  výrobky 2,87 2,79 2,97 3,03 2,82 3,26 3,09 2,93 3,22
Kakao 0,28 0,47 0,17 0,31 0,52 0,18 0,30 0,52 0,18
Sirupy a koncentráty 0,64 1,11 0,37 0,63 1,13 0,40 0,60 1,10 0,40
Ovocné a zeleninové šťávy 0,89 0,80 1,21 0,89 0,88 1,30 0,89 0,83 1,18
Minerální a stolní vody 4,14 3,59 4,76 4,52 4,10 4,79 3,99 3,57 4,30
Ostatní nealko nápoje 2,20 2,45 1,97 2,73 2,69 2,26 2,32 2,83 2,22
Lihoviny 3,01 2,23 4,23 2,72 1,71 3,27 2,54 1,46 3,49
Víno 2,43 1,62 3,93 2,74 1,77 4,85 2,75 1,73 4,83
Pivo 3,81 3,02 5,02 3,99 2,90 4,26 3,90 2,68 4,45
Celkem 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Pramen: Vydání a spotřeba domácností statistiky rodinných účtů, l. díl, ČSÚ, 2001-2006, výpočty ÚZEI 

Domácnosti

2000 2003 2005

 

 

Ke zvýšení podílu výdajů ve spotřebním koši mezi roky 2000 a 2005 došlo zejména u: 

• Ovoce mírného pásma – zvýšení podílu ve spotřebním koši u všech typů domácností. 
V průměrné domácnosti se zvýšil podíl o 1,1 p. b., nejvyšší růst nastal u domácností 
10. decilu (o 1,5 p. b.). 

• Sýrů - zvýšení podílu nastalo rovněž u všech typů domácností (stejný nárůst 
v průměrné domácnosti i v domácnostech zařazených do 1. i 10. decilu - o 1,1 p. b.). 

• Zeleniny - zvýšení podílu u všech typů domácností. V průměrné domácnosti došlo ke 
zvýšení o 1 p. b., ale nejvyšší zvýšení nastalo v domácnostech zařazených do 1. decilu 
(o 1,2 p. b). 

• Vína - zvýšení podílu u všech typů domácností. V průměrné domácnosti se zvýšil 
podíl vína o 0,3 p. b., k nejvyššímu zvýšení došlo v domácnostech zařazených do 
10. decilu (o 0,9 p. b.). 
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• Běžného pečiva - zvýšení podílu u všech typů domácností. V průměrné zpravodajské 
domácnosti se podíl pečiva ve spotřebním koši zvýšil o 0,3 p. b., v domácnostech 1. decilu 
dokonce o 0,8 p. b. 

• Drůbeže - zvýšení podílu ve spotřebním koši nastalo ve všech typech domácností. 
V průměrné zpravodajské domácnosti o 0,3 p. b., k nejvyššímu zvýšení došlo u domácností 
1. decilu (o 0,9 p. b.). 

Ke snížení podílu výdajů ve spotřebním koši mezi roky 2000 a 2005 došlo zejména u: 

• Uzenin - snížení podílu nastalo u všech typů domácností. V průměrné domácnosti se podíl 
snížil o 0,8 p. b., nejvyšší pokles nastal v domácnostech zařazených do l0. decilu 
(o 1,1 p. b.). 

• Mléka - ke snížení podílu došlo rovněž u všech typů domácností. V průměrné domácnosti 
se podíl snížil o 0,8 p. b., nejvíce se snížil v domácnostech zařazených do 1. decilu 
(o 1,2 p. b.). 

• Jižního ovoce - snížení podílu nastalo u všech typů domácností. V průměrné domácnosti 
se podíl snížil o 0,7 p. b., k nejvýraznějšímu snížení došlo v domácnostech zařazených 
do 1. decilu (o 0,8 p. b.). 

• Hovězího masa - podíl se snížil u všech typů domácností. V průměrné domácnosti se snížil 
podíl ve spotřebním koši o 0,4 p. b. Mezi domácnostmi zařazenými do jednotlivých decilů 
nejsou výrazné rozdíly. 

• Ryb - snížení podílu nastalo u všech typů domácností. V průměrné domácnosti se podíl 
snížil o 0,4 p. b., nejvyšší pokles byl v domácnostech zařazených v 1. decilu (o 0,5 p. b.). 

• Lihovin - ke snížení podílu došlo u všech typů domácností. V průměrné domácnosti se 
podíl snížil o 0,5 p. b., nejdynamičtější snížení nastalo v domácnostech l. decilu 
(o 0,8 p. b.). 

• Rostlinné tuky - snížení podílu bylo u všech typů domácností. V průměrné domácnosti 
se snížil podíl o 0,5 p. b., k nejvýraznějšímu snížení došlo v domácnostech 1. decilu 
(o 0,6 p. b.). 

• Cukr - snížení podílu ve spotřebním koši bylo u všech typů domácností. V průměrné 
domácnosti se podíl snížil o 0,3 p. b., nejpodstatnější snížení bylo v domácnostech 
zařazených v 1. decilu (o 0,5 p. b.). 

Příčiny zvýšení podílu ve spotřebním koši u jednotlivých potravin: 

• Ovoce mírného pásma - cena se zvýšila o 3 %, ale spotřeba v průměrné zpravodajské 
domácnosti se zvýšila téměř o 56 %, u domácností 10. decilu dokonce o 60,4 %. 

• Sýry - cena se zvýšila o 6,8 %, spotřeba v průměrné zpravodajské domácnosti se zvýšila 
o 22,3 %, nejvíce u domácností 1. decilu - o 26,6 %. 
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• Zelenina - cena stoupla o 1,3 %, spotřeba se v průměrné zpravodajské domácnosti zvýšila 
o 38,4 %, nejvíce v domácnostech zařazených v 1. decilu - o 51,4 %. 

• Víno - cena stoupla o 14 %, spotřeba se v průměrné zpravodajské domácnosti zvýšila 
o 7,3 %, nejvíce v domácnostech zařazených do 10. decilu - o 15,5 %. 

• Pečivo běžné - cena stoupla o 26,4 %, spotřeba klesla o 4,2 %, nejvíce u domácností 
10. decilu - o 9 %, ale přitom v domácnostech zařazených do l. decilu spotřeba stoupla 
o 3,3 %. 

• Drůbež - cena stoupla o 1,3 %, spotřeba se zvýšila o 16,8 %, nejvíce v domácnostech 
1. decilu - o 31,3 %. 

• Máslo - cena stoupla o 6,6 %, spotřeba se zvýšila o 19,3 %, nejvíce v 10. decilu - o 11,7 %. 

Příčiny snížení podílu ve spotřebním koši u jednotlivých potravin: 

• Uzeniny - cena se o 2 % zvýšila, spotřeba v průměrné zpravodajské domácnosti stoupla 
o 2,4 %, nejvíce v 1. decilu - o 8,9 %. 

• Mléko - cena se snížila o 7,8 %, spotřeba stoupla jen o 2,2 %, nejvíce se zvýšila 
v 10. decilu - o 3,3 %. 

• Jižní ovoce - cena se zvýšila o 1,1 %, spotřeba se snížila o 12,5 %, k největšímu snížení 
došlo v 1. decilu - o 16,6 %. 

• Ryby - cena se nepatrně snížila (o 0,4 %), spotřeba v průměrné domácnosti se snížila 
o 1,6 %, nejvíce v l0. decilu - o 9,1 %. 

• Rostlinné tuky - cena se zvýšila o 1,9 %, spotřeba se snížila o 17,9 %. 

• Cukr - cena stagnovala, spotřeba se snížila o 7,4 %, ke snížení došlo především 
v domácnostech 1. decilu - o 12,2 %. 

Z analýzy vyplývá, že u podílu jednotlivých potravin ve spotřebním koši v roce 2000 
i 2005 byl (proti průměrné domácnosti) nejvyšší rozdíl směrem nahoru v domácnostech 
10. decilu u kvalitnějších a dražších, a do jisté míry i zbytných potravin. Naopak nejvyšší 
rozdíly směrem dolů byly u potravin surovinového charakteru. 

Ke zvýšení podílu ve spotřebním koši došlo v případě, že: 

• Zvýšila se cena i spotřeba, ale vyšší nárůst byl u spotřeby než u ceny: ovoce mírného 
pásma, sýry, zelenina, drůbež, máslo. 

• Zvýšila se cena i spotřeba, ale vyšší nárůst byl u ceny než u spotřeby: víno. 

• Cena stoupla a spotřeba klesla: pečivo běžné. 

Ke snížení podílu ve spotřebním koši došlo v případě, že: 

• Cena i spotřeba se zvýšila, ale cena stoupla méně než spotřeba: uzeniny. 

• Cena se snížila a spotřeba stoupla: mléko. 

• Cena se zvýšila a spotřeba se snížila: jižní ovoce, rostlinné tuky. 
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• Cena stagnovala a spotřeba se snížila: ryby, cukr. 

5.6 Zásadní výsledky analýzy diferencované spotřeby podle příjmových 
skupin 

Od roku 2000 do roku 2005 se čisté peněžní příjmy zvýšily u všech sledovaných typů 
domácností, nejméně v 1. decilu. Do vstupu ČR do EU se příjmy zvyšovaly výrazněji, 
především se rychleji zvyšovaly v domácnostech 1. decilu. Naopak po vstupu do EU došlo 
k mírnému snížení nárůstu příjmů a čisté příjmy rostly výrazně rychleji v domácnostech 
10. decilu než v 1. decilu. 

Přesto se v domácnostech s nejnižšími příjmy v obou sledovaných obdobích (před i po 
vstupu ČR do EU) podstatně výrazněji zvýšila spotřeba potravin a nápojů v obou sledovaných 
obdobích (před i po vstupu ČR do EU). Spotřeba alkoholických nápojů v období do vstupu do 
EU mírně rostla, po vstupu spotřeba poměrně výrazně poklesla ve všech typech domácností 
(zejména v domácnostech 1. decilu). Vliv vstupu ČR do EU na celkový trend spotřeby 
potravin a nápojů z hlediska příjmových skupin byl velmi malý. Obecně došlo k mírnému 
snižování spotřeby rostlinných výrobků a alkoholických nápojů po vstupu do EU. 

Ceny, za které domácnosti nakupují potraviny i alkoholické nápoje, se v domácnostech 
1. decilu zvýšily podstatně méně než v domácnostech 10. decilu, ale snížení ceny 
nealkoholických nápojů bylo u domácností 1. decilu vyšší než u 10. decilu. Změny cen 
potravin a nápojů v průměrné domácnosti i v domácnostech 1. a 10. decilu se významně neliší 
v období před a po vstupu naší republiky do EU. Je zřejmé, že právě potřeba výživy patří 
mezi skupiny výdajů, které jsou v domácnostech s nejnižšími příjmy přednostně 
uspokojovány. 

Ve skupině domácností s nejvyššími příjmy se spotřeba potravin a nápojů zvýšila jen 
mírně, přestože příjmy rostly nejvýrazněji. Ceny potravin nejsou v těchto domácnostech 
odlišné od průměrné domácnosti, ale cena, za kterou nakupují nápoje (především 
alkoholické - tedy zbytné), se zvýšila podstatně dynamičtěji než v ostatních domácnostech. 

V období od roku 2000 do roku 2005 byla výrazná část z růstu příjmů v domácnostech 
zařazených do 1. decilu použita na zvýšení spotřeby potravin (rozdíl mezi zvýšením příjmů 
a spotřeby byl 15,5 p. b.), zatímco u domácností zařazených do 10. decilu byla na zvýšení 
spotřeby použita jen nepatrná částka (rozdíl byl 32,4 p. b.). Z hlediska rozdělení časové řady 
na období do vstupu ČR do EU je zřejmé, že rozdíly v použití zvýšení příjmů na spotřebu 
potravin mezi 1. a 10. decilem nebyly tak výrazné jako po vstupu do EU. 

Z analýzy podílu výdajů za potraviny a nealkoholické nápoje je zřejmé, že vstup do EU 
neměl vliv na snižující se vývojový trend. Z toho je patrné, že domácnosti přizpůsobují své 
finanční hospodaření vývoji spotřebitelských cen a svých příjmů. Vývoj spotřeby potravin 
a nápojů a výdajů za ně jsou toho jasným dokladem. 
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Přesto byla i v roce 2005 spotřeba v domácnostech 1. decilu podstatně nižší než 
v domácnostech zařazených do 10. decilu. Dochází však ke snižování rozdílů ve spotřebě, 
protože v roce 2000 tvořila spotřeba potravin a nápojů v domácnostech 1. decilu jen 50,5 % 
spotřeby v domácnostech zařazených do 10. decilu, ale v roce 2005 to již bylo 54,0 %. Jedná 
se o relativně výrazný posun, protože změna spotřeby závisí na řadě faktorů a stravovací 
zvyklosti se mění jen velmi pozvolna. 
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SOUHRN 
Začátkem 90. let došlo ve spotřebě potravin k výrazným změnám, snížila se spotřeba 

živočišných a zvýšila se spotřeba rostlinných potravin. V posledních letech již nejsou změny 
ve spotřebě zdaleka tak významné. K nejvýraznějšímu snížení spotřeby od roku 2000 do roku 
2007 došlo u hovězího masa, brambor a vajec. Naopak k nejvyššímu zvýšení došlo 
u nealkoholických nápojů, jižního ovoce, vína, mléka a mléčných výrobků, drůbeže, ovoce 
mírného pásma, výrobků z obilovin a vepřového masa. 

Na vývoj spotřeby potravin měl vstup ČR do EU minimální vliv, protože neznamenal 
podstatné změny v ekonomické a sociální situaci našeho obyvatelstva. Výraznější změny jsou 
pouze u spotřeby masa. V období před vstupem do EU se spotřeba masa celkem snižovala, 
klesala zejména spotřeba hovězího, ale i vepřového masa, a naopak spotřeba drůbeže rostla. 
Vstup do EU nezastavil pokles spotřeby hovězího masa, ale zvyšovala se spotřeba vepřového 
masa i drůbeže. Po vstupu do EU došlo k růstu spotřeby ovoce a zeleniny. Naopak spotřeba 
cukru v předvstupním období rostla (předzásobení před vstupem do EU), po vstupu došlo ke 
snížení spotřeby. 

Spotřebitelské ceny potravin a nealkoholických nápojů po dlouhé období tlumily inflaci 
v ČR. V letech 2000 až 2007 vzrostly o 9,7 % (z toho ceny samotných potravin se zvýšily 
o 11,3 % a ceny nealkoholických nápojů klesly o 5,4 %), zatímco celková míra inflace činila 
17,8 %. Z jednotlivých potravinových skupin zaznamenaly v uvedeném období nejvyšší 
nárůst cen pekárenské výrobky, ovoce a zelenina vč. brambor. Naopak v důsledku poklesu 
cen vepřového výsekového masa a drůbeže se snížila hladina spotřebitelských cen skupiny 
maso a masné výrobky. V rámci nealkoholických nápojů klesla cena potravin na přípravu 
teplých nápojů, tj. kávy, čaje a kakaa. 

Po přistoupení ČR do EU došlo u některých potravin k podstatným pohybům 
spotřebitelských cen. V roce 2004 ceny potravin v úhrnu meziročně vzrostly, v dalších letech 
(s výjimkou roku 2007) se měnily minimálně. Vstup do EU měl dopad zejména na ceny 
živočišných komodit (hlavně vepřového masa, drůbeže, vajec), které především v důsledku 
značného nárůstu cenově výhodných dovozů v povstupním období mírně klesaly. U mléka 
a mléčných výrobků přispělo členství v Unii k určité stabilitě cen - vyšší dovoz znamenal 
rozšíření celkové nabídky a tím i větší konkurenci. 

Pro vývoj cen rostlinných komodit (ovoce, zelenina, brambory) měly rozhodující 
význam úroveň a kvalita sklizně u nás i v hlavních dovozových zemích v konkrétním roce. 
V období po vstupu do EU ceny čerstvého ovoce v úhrnu vlivem extrémního růstu v roce 
2007 stouply, ceny čerstvé zeleniny se snížily a ceny brambor se zvýšily. Do cen 
pekárenských výrobků se promítl mj. vývoj cen výchozí suroviny, cen vstupů i marketing 
obchodních řetězců. Zatímco spotřebitelské ceny pšeničné mouky byly v období po vstupu 
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v průměru nižší než před přistoupením do Unie, u cen chleba a běžného pečiva tomu bylo 
právě naopak. U cen cukru hraje důležitou roli politika obchodních řetězců; cenová hladina 
této potraviny v povstupním období vzrostla. 

Vývoj cen potravin a nealkoholických nápojů v celém období po vstupu do EU 
nejvýznamněji ovlivnil jejich vyšší meziroční vzrůst v roce 2007 (+4,7 %). K mimořádnému 
vzestupu cen potravinářského zboží došlo až ve 4. čtvrtletí roku 2007; meziroční přírůstek 
spotřebitelských cen potravin v tomto roce činil 5,0 %, ceny nealkoholických nápojů vzrostly 
o 1,8 %. Na úhrnném zvýšení cen potravin se nejvíce podílel zhruba 10% růst cen 
pekárenských výrobků. Rekordní nárůst a současně nejvyšší úroveň od roku 1996 vykázala 
cena konzumního mléka. V důsledku mimořádného růstu cen jablek razantně stoupla cena 
ovoce mírného pásma, historického maxima dosáhla cena brambor. Uvnitř skupiny oleje 
a tuky se výrazně navýšila cena másla. Téměř beze změny zůstaly v průměru ceny masa 
a masných výrobků, přitom ceny vepřového masa opět klesly, zatímco ceny hovězího 
a drůbežího masa vzrostly. 

V 1.-3. čtvrtletí roku 2008 se již cenová hladina potravin v úhrnu stabilizovala. 
K výraznějšímu přírůstku spotřebitelských cen došlo pouze na počátku roku z důvodu zvýšení 
DPH. Vzhledem ke srovnatelnému období roku 2007 byly ceny potravin celkem v lednu až 
září roku 2008 o 10,7 % vyšší. Poměrně vyrovnaný vývoj spotřebitelských cen potravin 
během roku 2008 potvrdil, že v roce 2007 se jednalo jen o meziroční výkyv cen v závislosti 
na světovém vývoji nabídky a poptávky po zemědělských surovinách a potravinářských 
komoditách. 

Trend vývoje hmotné spotřeby potravin v domácnostech je po roce 2000 meziročně 
charakterizován stagnací či mírným růstem, plynule klesala jen spotřeba chleba. Spotřebu 
ovlivňoval zejména vývoj spotřebitelských cen, ale i mimoekonomické faktory a u některých 
komodit rovněž klesající naturální spotřeba. 

Po vstupu České republiky do EU lze u několika potravinových skupin zaznamenat 
změny spotřeby. Jedná se zejména o spotřebu vepřového masa, konzumního mléka a drůbeže. 
Spotřeba vepřového masa se do roku 2004 meziročně významně neměnila. Od roku 2005 se 
každoročně zvyšovala za současného poklesu spotřebitelské ceny. Ani spotřeba mléka se do 
roku 2004 meziročně významně neměnila, ale v prvních dvou letech po vstupu ČR do EU se 
krátkodobě zvýšila. V roce 2007 spotřeba konzumního mléka poklesla a dostala se na úroveň 
let před vstupem do Unie. Spotřeba drůbeže v období do vstupu do EU rostla mírně, po 
vstupu se tempo růstu podstatně zrychlilo. Změny spotřeby těchto potravinových skupin 
téměř vždy kopírovaly vývoj spotřebitelských cen a mohly být do určité míry ovlivněny 
i změnami na trhu po vstupu ČR do EU. 

V rámci sociálních skupin měly nejvyšší spotřebu většiny potravin domácnosti 
důchodců. Z ekonomicky aktivních domácností dosahovaly nejvyšší spotřeby většiny potravin 
do roku 2005 (kdy byly ČSÚ samostatně sledovány) domácnosti zemědělců, v dalších letech 
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domácnosti zaměstnanců. Nejnižší hmotnou spotřebu většiny potravin vykazují domácnosti 
samostatně činných osob. 

Nejvyšší vydání za potraviny a nealkoholické nápoje (absolutně i relativně) vykazují 
dlouhodobě domácnosti důchodců. Nejnižší absolutní výdaje za potraviny a nealkoholické 
nápoje vykazovaly do roku 2005 domácnosti zemědělců (vysoká naturální spotřeba na úkor 
tržní spotřeby), od roku 2006 domácnosti nezaměstnaných. Nejnižší podíl vydání za potraviny 
a nealkoholické nápoje na celkových vydáních domácností mají dlouhodobě domácnosti 
samostatně činných osob (v roce 2007 domácnosti zaměstnanců). Podíl vydání za potraviny, 
nápoje a tabák na spotřebních vydáních domácností má klesající tendenci, jeho pokles 
nereagoval na případné změny na trhu po vstupu do EU. 

Nejdražší potraviny nakupovaly domácnosti samostatně činných osob. Tyto domácnosti 
mají nejnižší hmotnou spotřebu potravin a je zřejmé, že nižší tržní spotřebu zaměřují na 
dražší, kvalitnější potraviny, přestože nedosahují nejvyšší příjmové úrovně. 

O nákup nejlevnějších potravin se podělilo několik typů domácností. V roce 2000 
nakupovaly nejlevněji domácnosti zemědělců, v letech 2003 a 2005 domácnosti zemědělců 
a důchodců, v roce 2007 domácnosti nezaměstnaných a důchodců. 

Naturální spotřeba potravin má v domácnostech dlouhodobě mírně klesající tendenci. 
Přesto její podíl na celkové spotřebě není zanedbatelný, u některých potravin tvoří více než 
30 %-20 % z celkové spotřeby (ovoce mírného pásma a vejce, resp. brambory, sádlo a čerstvá 
zelenina). Je tedy zřejmé, že naturální spotřeba je i v současné době významnou součástí 
celkové spotřeby potravin. Po vstupu ČR do EU významněji klesla naturální spotřeba drůbeže 
a čerstvé zeleniny, což může souviset s poklesem spotřebitelských cen a růstem tržní spotřeby 
těchto potravin. 

V rámci domácností vykazují nejvyšší naturální spotřebu potravin domácnosti důchodců 
(do roku 2005, kdy byly sledovány, domácnosti zemědělců), dále domácnosti zaměstnanců; 
nejnižší naturální spotřebu mají domácnosti samostatně činných osob. 

V průměrné zpravodajské domácnosti se podíl vydání za potraviny a nealkoholické 
nápoje v časové řadě mírně snižuje. Na tento trend neměl vstup do EU žádný vliv. 
V domácnostech l. decilu je podíl vydání podstatně vyšší než v domácnostech 10. decilu 
(nezbytnost potřeby výživy). 

V roce 2005 (proti roku 2000) se zvýšily ceny potravin a nápojů v průměrné domácnosti 
o 4,7 %, rozdíly mezi domácnostmi zařazenými do 1. a l0. decilu byly poměrně velké 
(podstatně vyšší zvýšení cen v 10. decilu). Ke zvýšení cen došlo u potravin 
rostlinného původu. Ceny nealkoholických nápojů se snížily, nejvíce v domácnostech 
1. decilu. Nejrazantněji vzrostly ceny alkoholických nápojů, a to ve všech typech domácností, 
nejvýrazněji v domácnostech zařazených do 10. decilu. 
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K nejvyššímu zvýšení cen potravin a nápojů došlo v období do vstupu ČR do EU 
(především v 1. decilu). Zvyšování cen pokračovalo i po vstupu do EU, ale v domácnostech 
1. decilu cena stagnovala a zvyšovala se v domácnostech 10. decilu. Do vstupu do EU se ve 
všech sledovaných typech domácností ceny nealkoholických nápojů mírně snižovaly, po 
vstupu se snížily výrazně. K vyššímu zvýšení cen alkoholických nápojů došlo v období do 
vstupu (nejvíce v 1. decilu) než po vstupu do EU, ale růst cen pokračoval i po vstupu do Unie 
(došlo ke zvýšení cen v průměrné domácnosti a v domácnostech 10. decilu). Většinu výrobků 
nakupovaly domácnosti v 10. decilu za podstatně vyšší ceny. Výjimku tvořily jen některé 
potraviny v podstatě surovinového charakteru, kde byly ceny nepatrně nižší v domácnostech 
10. decilu než v domácnostech 1. decilu. Vstup ČR do EU na tento trend neměl vliv. 

Můžeme konstatovat, že domácnosti s nejvyššími příjmy vybírají z nabízeného 
sortimentu jednotlivých potravinových komodit dražší výrobky, ve většině případů také 
výrobky kvalitnější a s vyšší hodnotou přidané práce. 

Peněžní příjmy mezi roky 2000 a 2007 výrazně vzrostly, nejvíce v domácnostech 
10. decilu. V období do vstupu ČR do EU se rychleji zvyšovaly příjmy v domácnostech 
1. decilu (o 1,1 p. b. více než v 10. decilu), po vstupu byl podstatně vyšší růst v domácnostech 
10. decilu (o 6,5 p. b.). Zvyšují se rozdíly v příjmech nejnižších a nejvyšších skupin. Přesto se 
v domácnostech s nejnižšími příjmy relativně nejvíce zvýšila spotřeba potravin a nápojů. 
V domácnostech s nejvyššími příjmy spotřeba stoupla minimálně, přes nejvýraznější růst 
příjmů. 

V období 2000 až 2005 se - proti průměrné domácnosti - spotřeba potravin a nápojů 
zvýšila v domácnostech 1. decilu a snížila v domácnostech 10. decilu. Výrazné rozdíly ve 
spotřebě mezi nejvyššími a nejnižšími příjmovými skupinami však zůstávají. Nejvyšší rozdíly 
směrem nahoru (proti průměrné domácnosti) byly v roce 2000 ve spotřebě domácností 
10. decilu u alkoholu, zeleniny a ovoce, ovocných šťáv, ryb, hovězího masa, sýrů, ovoce, 
čokolády a jemného pečiva. Nižší spotřeba v těchto domácnostech byla u mouky, cukru, 
mléka, kakaa, sirupů a koncentrátů (levnějších výrobků, často surovinového charakteru). 
V domácnostech 1. decilu byla nižší spotřeba u všech sledovaných výrobků, s výjimkou kakaa 
a sirupů. Relativně vysoká byla v těchto domácnostech spotřeba potravin na přípravu dalších 
pokrmů (základních surovin) a naopak velmi nízká je spotřeba tzv. zbytných potravin 
(zejména alkoholických nápojů). 

Tendenci mírně se zvyšující spotřeby potravin a nápojů vstup do EU výrazně neovlivnil. 
V domácnostech 1. decilu se jejich spotřeba zvýšila podstatně výrazněji v obou sledovaných 
obdobích (před a po vstupu do EU) než v domácnostech zařazených do 10. decilu. Spotřeba 
rostlinných výrobků se před vstupem do EU snižovala jak v domácnostech 1., tak 10. decilu, 
ale po vstupu došlo k mírnému zvýšení. Spotřeba živočišných produktů měla opačný trend. 

Spotřeba alkoholických nápojů v období do vstupu do EU mírně rostla, po vstupu 
poklesla ve všech typech domácností (zejména v domácnostech 1. decilu). Vliv vstupu ČR do 
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EU na celkový trend spotřeby potravin a nápojů z hlediska příjmových skupin byl velmi malý. 
Obecně došlo k mírnému snižování spotřeby rostlinných výrobků a alkoholických nápojů po 
vstupu do EU. 

V období od roku 2000 do roku 2005 byla výrazná část z růstu příjmů v domácnostech 
zařazených do 1. decilu použita na zvýšení spotřeby potravin, zatímco u domácností 
zařazených do 10. decilu byla na zvýšení spotřeby použita jen nepatrná částka. Do vstupu do 
Unie nebyly rozdíly v použití zvýšení příjmů na spotřebu potravin mezi 1. a 10 decilem tak 
výrazné jako po vstupu. 

Ke zvýšení podílu jednotlivých potravin a nápojů ve spotřebním koši během 
sledovaného období došlo v případě, že se zvýšila cena i spotřeba, ale vyšší nárůst byl 
u spotřeby než u ceny (ovoce mírného pásma, sýry, zelenina, drůbež, máslo), nebo se zvýšila 
cena i spotřeba, ale vyšší nárůst byl u ceny než u spotřeby (víno), nebo cena stoupla 
a spotřeba klesla (pečivo běžné). Snížení podílu ve spotřebním koši nastalo, pokud se zvýšila 
cena i spotřeba, ale cena stoupla méně než spotřeba (uzeniny), nebo se snížila cena a spotřeba 
stoupla (mléko), nebo se zvýšila cena a spotřeba se snížila (jižní ovoce, rostlinné tuky), nebo 
cena stagnovala a spotřeba se snížila (ryby, cukr). 

Ze srovnání období do vstupu a po vstupu ČR do EU vyplývá, že změny v podílu 
výdajů ve spotřebním koši byly velmi malé. Na vývoj změn ve spotřebním koši, a tím i vývoj 
změn ve spotřebních zvyklostech našeho obyvatelstva, neměl vstup ČR do EU výrazný vliv. 

Přes všechny popsané změny byla i v roce 2005 spotřeba v domácnostech 1. decilu 
podstatně nižší než v domácnostech 10. decilu. Dochází však k velmi mírnému snižování 
rozdílů ve spotřebě. Přesto jde o relativně výrazný posun, protože změna spotřeby závisí na 
řadě faktorů a stravovací zvyklosti se mění jen velmi pozvolna. 

SUMMARY 
At the beginning of 1990s the consumption of foodstuffs changed – the consumption of 

animal foodstuffs decreased, while that of vegetable foodstuffs increased. Recently the 
consumption changes have not been so striking. In 2000-2007 the most marked decrease was 
registered in the consumption of beef, potatoes and eggs. On the contrary, the most marked 
increase was registered in the consumption of non-alcoholic beverages, southern fruit, wine, 
milk, milk products, poultry, temperate clime fruit, cereal products and pork. 

The admission of the Czech Republic into EU influenced the development of 
consumption minimally, because it did not mean serious changes in the economic and social 
situation of our country. More striking changes were registered only in the consumption of 
meat. In the period before the admission of our country into EU the consumption of meat 
decreased, especially beef and pork. On the contrary, the consumption of poultry meat 
increased. The admission itself did not stop the decrease of the consumption of beet but saw 
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the increase of the consumption of pork and poultry. After the admission the consumption of 
fruit and vegetables started to increase. On the contrary, the consumption of sugar that 
increased in the period before the admission started to decrease after it. 

The consumer prices of foodstuffs and non-alcoholic beverages have reduced inflation 
in the Czech Republic for a long time. In 2000–2007 they increased by 9,7 % (the price of 
foodstuffs increased by 11,3 % and those of non-alcoholic beverages decreased by 5,4 %). 
The total level of inflation reached 17,8 %. The biggest increase in prices in the above period 
was registered in bread, fruit and vegetables including potatoes. Due to the decrease of the 
prices of pork and poultry the prices of meat and meat products as such decreased too. In 
addition, the price of foodstuffs for the preparation of hot beverages – coffee, tea and cocoa – 
decreased as well. 

After the admission of the Czech Republic into EU the consumer prices of some 
foodstuffs changed substantially. In 2004 the total prices of foodstuffs increased and in 
following years they changed minimally (except of 2007). The admission into EU influenced 
above all the prices of animal commodities (especially pork, poultry and eggs) that decreased 
due to their beneficial import. It also contributed to the stability of the prices of milk and milk 
products – their increased import meant wider offer and larger competition in trade. 

For the development of the prices of vegetable commodities (fruit, vegetables, potatoes) 
the decisive role was played by the quantity and quality of crops in our country and main 
exporting countries in respective year. In the period after the admission of our country into 
EU the prices of fresh fruit increased due to its extreme increase in general. The prices of 
fresh vegetables decreased and those of potatoes increased. The prices of bread reflected 
among others the development of the prices of basic raw materials and the marketing of trade 
chains. While the average consumer prices of wheat flour in the period after the admission 
were lower that those before it, the prices of bread were higher. In case of the prices of sugar 
the important role is played by the policy of trade chains – in the period after the admission 
they increased. 

The development of the prices of foodstuffs and non-alcoholic beverages in the whole 
period after the admission into EU was influenced mainly by their increase in 2007 (4,7 %). 
The prices of foodstuffs increased extraordinarily in the fourth quarter of 2007; the yearly 
increase of the consumer prices of foodstuffs was 5 %. The prices of non-alcoholic beverages 
increased by 1,8 %. The total increase of the prices of foodstuffs was influenced above all by 
the increase of the prices of cereals and bakery products that reached 10 %. The record 
increase of prices was registered in those of milk. Due to the extreme increase of the price of 
apples the price of temperate clime fruit increased as well. The price of potatoes reached its 
historical climax. In the category of oils and fats the price of butter increased considerably. 
Almost no changes were registered in the average prices of meat and meat products. While 
the prices of pork decreased, those of beef and poultry increased. 
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In the first three quarters of 2008 the prices of foodstuffs stabilised themselves. The 
more considerable increase of consumer prices was registered only at the beginning of the 
year because of the increase of WAT. In comparison with the same period of 2007 the prices 
of foodstuffs in the period between January and September 2008 were higher by 10,7 %. The 
relatively well-balanced development of the consumer prices of foodstuffs in 2008 proved 
that the situation in 2007 was not more than a deviation of prices due to the world 
development of the supply and demand of agricultural raw materials and foodstuffs. 

The development of the household consumption of foodstuffs after 2000 is 
characterized by stagnation or indiscernible increase. Only the consumption of bread has 
decreased. It was influenced not only by the development of consumer prices but also 
non-economic factors and the natural consumption of some commodities. 

After the admission of the Czech Republic into EU the change of consumption could be 
registered in some foodstuffs categories – pork, milk and poultry. The consumption of pork in 
2004 did not change, but since 2005 it has increased considerably, while its price has 
decreased. The consumption of milk has not changed until 2004, but during 2 first years of 
our membership in EU it increased transiently. In 2007 the consumption of milk decreased at 
reached its level before the admission into EU. While in the period before the admission the 
consumption of poultry increased slowly, its increase after the admission speeded up. The 
changes of the consumption of these foodstuffs always corresponded with the development of 
consumer prices and could be partly influenced by changes on the market after the admission 
of the Czech Republic into EU. 

The highest consumption of most of foodstuffs was registered in the social group of 
pensioners. Of economically active households the highest monitored consumption of 
foodstuffs until 2005 was registered in those of farmers and later those of employees. The 
lowest consumption of foodstuffs is registered in the social group of self-employers. 

The households of pensioners show the highest expenses on foodstuffs and 
non-alcoholic beverages (both absolutely and relatively). On the contrary, the lowest expenses 
of those commodities until 2005 are shown by the households of farmers (high natural 
consumption and low market one) and since 2007 the households of the unemployed. The 
lowest consumption of foodstuffs and non-alcoholic beverages is shown by the households of 
self-employers (in 2007 those of employees). Expenses on foodstuffs, beverages and tobacco 
products show long-lasting decrease. This decrease did not react to changes on the market 
after the admission of our country into EU. 

The most expensive foodstuffs have been bought by the households of self-employers. 
These households show the lowest consumption of foodstuffs and it is evident that the 
self-employers focus on more expensive and quality foodstuffs in spite of their income. 
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The cheapest foodstuffs are bought by several types of households. In 2000 these 
foodstuffs were bought above all by those of farmers. In 2003 and 2005 the households of 
pensioners and in 2007 those of the unemployed joined them. 

The natural consumption of foodstuffs in households shoe long-term decrease. In spite 
of this fact its percentage of the total consumption is not negligible – in case of some 
foodstuffs it is more than 30 % of the total consumption (temperate clime fruit, eggs, potatoes, 
fat and fresh vegetables). It is evident that the natural consumption of foodstuffs is now an 
important part of the total one. After the admission of the Czech Republic into EU the natural 
consumption of poultry and fresh vegetables decreased significantly. This decrease can be 
connected with the decrease of consumer prices and the increase of the market consumption 
of those foodstuffs. 

The highest consumption of foodstuffs is shown by the households of pensioners (until 
2005 also those of farmers) and employees. The lowest consumption of foodstuffs is 
registered in the households of self-employers. 

Expenses on foodstuffs and non-alcoholic beverages in an average household are 
decreasing slightly. This trend is not influenced by the admission of our country into EU. In 
the households of the 1st category the percentage of expenses is much higher than this of the 
households of the 10th ones. 

In 2005 (in comparison with 2000) the prices of foodstuffs and beverages in an average 
household increased by 4,7 %. Differences between the households of the 1st and the 10th 
category were high (the prices in the households of the 10th category have increased 
significantly). The prices of non-alcoholic beverages increased in all types of households, 
especially in those of the 10th one. 

The prices of foodstuffs increased most in the period before the admission of the Czech 
Republic into EU (especially within the households of the 1st category). This increase of 
prices went on even after the admission - in the households of the 1st category the prices 
stagnated, while in those of the 10th one it increased. Before the admission of the Czech 
Republic into EU the prices of non-alcoholic beverages decreased slightly, after it they 
decreased significantly. The prices of alcoholic beverages increased more before the 
admission than after it. Nevertheless, the increase of prices went on even after the admission 
(especially in an average household and that of the 10th category). Most of products were 
bought by the households of the 10th category at much higher prices – except some foodstuffs 
in the form of raw materials. The prices in the households of the 10th category were lower 
a little than those of households in the 1st one. The admission of the Czech Republic into EU 
had no influence on this trend. 

We can say that the households with higher income chose more expensive and mostly 
also higher-quality products from the supplied assortment. 
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The income between 2000-2007 increased significantly, especially in the households of 
the 10th category. In the period before the admission of the Czech Republic into EU the 
income of the households of the 1st category increased rather quickly, while after the 
admission it was registered above all in those of the 10th one. The differences of income 
between the lowest and the highest category of households still increases. Nevertheless, in the 
households with the lowest income the consumption of foodstuffs and beverages increased 
significantly. In the households with the highest income the consumption increased only 
a little, in spite of the increase of income. 

In the period between 2000-2005 the consumption of foodstuffs in the households of the 
1st category increased and in those of the 10th one decreased. The striking differences in 
consumption between the category of the highest income and that of the lowest still remain. 
The biggest differences in 2000 were registered in the consumption of alcohol, vegetables, 
fruit, fruit juices, fish, beef, cheeses, chocolate and bread within the households of the 10th 
category. These households showed the lower consumption of flour, sugar, milk, cocoa, 
syrups and concentrates (cheaper products often in the form of raw materials). In the 
households of the 1st category the consumption of all monitored products decreased except 
cocoa and syrups. The consumption of foodstuffs for the preparation of foods (it means basic 
raw materials) in those households was relatively high and on the contrary the consumption of 
other foodstuffs (especially alcohol beverages) was very low. 

Our admission into EU did not influence the trend of the slight increase of the 
consumption of foodstuffs. In the households of the 1st category their consumption increased 
more significantly in both monitored periods (before the admission and after it) than in those 
of the 10th one. The consumption of vegetable products before the admission decreased both 
in the households of the 1st and the 10th category, but after the admission it increased slightly. 
The consumption of animal products showed an opposite trend. 

The consumption of alcoholic beverages in the period after our admission into EU 
increased slightly and after the admission decreased in all types of households (especially in 
those of the 10th category). This influence of the admission itself on the total trend of the 
consumption of foodstuffs and beverages in all income categories was very small. In general, 
the consumption of vegetable products and alcoholic beverages after our admission into EU 
started to decrease. 

In the period between 2000 and 2005 the big percentage of increased income in the 
households of the 1st category was used for the increased consumption of foodstuffs, while the 
households of the 10th category used only small amounts for it. Before the admission into EU 
the differences between the households of these two categories in the use of increased income 
for the consumption of foodstuffs were not as significant as before it. 

The consumption of individual foodstuffs during the monitored period increased along 
with the increase of prices, but the increase of consumption was higher than that of prices 
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(temperate clime fruit, vegetables, poultry). In some cases the increase of prices was higher 
than that of consumption (wine), the prices decreased the consumption decreased (southern 
fruit, vegetable oils) or the price stagnated and the consumption decreased (fish, sugar). 

Comparison between the period before the admission of the Czech Republic into EU 
and the period after it shows that the changes in consumption were very small. The admission 
itself influenced neither these changes nor consumption traditions of the population. 

In spite of all above changes even in 2005 the consumption in the households of the 1st 
category was lower than that in the households of the 10th one. The differences in 
consumption are decreasing slightly. 

The changes of consumption depend on many factors and alimentary habits do not 
change but very slowly. 

ZÁVĚRY 
Na vývoj spotřeby potravin působí řada faktorů z oblasti ekonomické (zejména vývoj 

koupěschopné poptávky) i sociální (např. příslušnost k sociální skupině, stravovací zvyklosti, 
požadavky na kvalitu, působení zdravotní výchovy, reklama apod.). Vzhledem k tomu, že 
vstup do EU přímo nepřinesl podstatné změny v ekonomické a sociální situaci našeho 
obyvatelstva, měl na vývoj spotřeby minimální vliv. 

Za sledované období (2000-2007) výrazně vzrostly příjmy všech domácností a vývoj 
spotřebitelských cen potravin pozitivně ovlivňoval míru inflace. Značná část z růstu příjmů 
domácností byla použita v domácnostech s nejnižšími příjmy na zvýšení spotřeby potravin, 
zatímco u domácností s nejvyššími příjmy jen nepatrná částka. Právě výživa tedy patří mezi 
výdaje, které jsou v domácnostech s nejnižšími příjmy přednostně uspokojovány. 

Podíl výdajů za potraviny a nápoje na celkových výdajích domácností se postupně 
a rovnoměrně snižoval (bez ohledu na náš vstup do Unie) ve všech sociálních i příjmových 
skupinách domácností. Podstatně vyšší podíl výdajů za potraviny a nápoje v nejnižší příjmové 
skupině domácností než v nejvyšší je zcela logický a jen potvrzuje výše uvedená zjištění 
(nezbytnost potřeby výživy). Přesto je vůbec nejvyšší podíl výdajů za potraviny a nápoje 
(sociální i příjmové skupiny) v domácnostech důchodců, u nichž je neobyčejně vysoká tržní 
spotřeba potravin. 

Z porovnání vývoje tržní spotřeby mezi sociálními a příjmovými skupinami domácností 
vyplývá, že k nejvyššímu zvýšení došlo v domácnostech zemědělců, zejména vlivem 
výrazného zvýšení tržní spotřeby živočišných výrobků (pokles naturální spotřeby). 
Domácnosti s nejvyššími příjmy vykazují nejvyšší tržní spotřebu kvalitnějších (a dražších) 
potravin a naopak nejnižší spotřebu potravin surovinového charakteru. 

Přes všechny analyzované změny v ekonomické situaci domácností je stále spotřeba 
v domácnostech s nejnižšími příjmy podstatně nižší než v domácnostech nejvyššími příjmy. 
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Závěrem můžeme konstatovat, že podíl výdajů za potraviny a nealkoholické nápoje na 
celkových výdajích klesá po celé sledované období a vstup do EU tento trend neovlivnil. 
Domácnosti totiž přizpůsobují své finanční hospodaření vývoji spotřebitelských cen zboží 
a služeb v souvislosti s vývojem svých příjmů. Finanční částka věnovaná na spotřebu potravin 
a nápojů tedy představuje prakticky ve všech typech domácností relativně stálý, mírně 
klesající podíl příjmů (v závislosti na vývoji spotřebitelských cen, příjmů domácností 
a preferencí uspokojování dalších potřeb). Vývoj spotřeby potravin a nápojů a výdajů za ně 
jsou toho jasným dokladem. 

CONCLUSION 
The development of consumption is influenced by many factors – both economic (the 

development of factual demand) and social (social category, alimentary habits, demands on 
quality, health education, advertisement etc.). As the admission into EU did not cause 
significant changes in the economic and social situation of our population, it influenced the 
development of consumption minimally. 

During the monitored period (2000-2007) the income of all households increased and 
the development of the consumer prices of foodstuffs influenced inflation positively. A big 
percentage of the increased income of the population was used in the households with the 
lowest one for the consumption of foodstuffs. The households with the highest income used 
only small percentage of it. In the households with the lowest income expenses on food are 
preferred. 

The percentage of expenses on foodstuffs and beverages in relation to the total expenses 
has decreased step by step and equally (regardless our admission into EU) in all social and 
income categories of households. Higher expenses on foodstuffs and beverages in the 
households with lower income than those in the households with higher one are logical and 
prove all findings (the need of food). The highest expenses on foodstuffs and beverages are 
registered in the households of pensioners who have the extremely high market consumption 
of foodstuffs. 

The comparison of the development of market consumption in individual social and 
income categories shows that its highest increase was registered in the households of farmers, 
especially due to the increase of the market consumption of animal products (and the decrease 
of natural consumption). The households with the highest income show the highest market 
consumption of more-quality and more expensive products and the lowest consumption of 
foodstuffs in the form of raw materials. 

In spite of all analyzed changes in the economic situation of individual households the 
consumption as such in the households with the lowest income lower than that in the 
household with the highest ones. 



 

71 

We can say that the percentage of expenses on foodstuffs and non-alcoholic beverages 
in relation to total ones is decreasing in the course of the whole monitored period. The 
admission of our country to EU did not influence this trend. The households adapt their 
housekeeping to the development of the consumer prices of goods and the development of 
their income. The amounts for the consumption of foodstuffs and beverages represent in all 
types of households a relatively constant or slightly decreasing percentage of income (in 
dependence on the development of consumer prices, income and preferences in satisfying 
other needs). The development of the consumption of foodstuffs and beverages and expenses 
on them are a satisfactory evidence of it. 

Příspěvek vznikl v rámci institucionální podpory výzkumného záměru 
MZE0002725101 „Analýza a vyhodnocování možností trvalé udržitelnosti zemědělství 
a venkova ČR v podmínkách EU a Evropského modelu zemědělství“. 

Contribution was created in frame of Institutional support of Research Plan 
MZE0002725101 „Analysis and Evaluation of Possibilities of the Sustainable Agriculture 
and Rural areas in the Czech Republic in conditions of the EU and European Model of 
Agriculture”. 
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PŘÍLOHA



Tab. 1 - Vývoj spotřeby potravin v České republice (kg/obyv./rok) 
 Potravina 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Maso celkem (v hodnotě na kosti) 79,4 77,8 79,8 80,6 80,5 81,4 80,6 81,5
v tom - hovězí 12,3 10,2 11,2 11,5 10,3 9,9 10,4 10,8
           - telecí 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
           - vepřové 40,9 40,9 40,9 41,5 41,1 41,5 40,7 42,0
           - skopové, kozí, koňské    0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,4 0,4 0,3
           - drůbeží 22,3 22,9 23,9 23,8 25,3 26,1 25,9 24,9
           - zvěřina    0,4 0,3 0,4 0,4 0,6 0,6 0,5 0,8
           - králičí 3,0 3,0 3,0 3,0 2,9 2,8 2,6 2,6
Ryby celkem 5,4 5,4 5,3 5,3 5,5 5,8 5,6 5,8
Mléko a mléčné výrobky (v hodnotě mléka) 214,1 215,1 220,6 223,4 230,0 238,3 239,4 244,6
v tom - mléko konzumní (l) 57,9 58,9 60,2 58,5 59,8 53,8 52,0 50,6
           - sýry celkem 10,5 10,2 10,6 11,3 12,0 12,5 13,4 13,7
           - tvaroh 3,4 3,6 3,6 3,4 3,6 3,2 3,3 3,4
           - mléčné konzervy 2,3 2,3 2,2 1,9 2,2 2,5 1,9 1,9
           - ostatní mléčné výrobky 25,0 26,2 28,6 29,4 29,8 30,0 31,7 32,3
Vejce (ks) 275 286 279 256 247 246 245 252
Tuky celkem v tržní hmotnosti 25,3 25,2 25,4 25,0 25,4 25,9 25,7 25,3
v tom - máslo 4,1 4,2 4,5 4,5 4,6 4,8 4,4 4,2
           - sádlo 4,8 4,8 4,8 4,7 4,7 4,9 4,7 4,7
           - rostlinné jedlé tuky a oleje 16,3 16,1 16,0 15,7 16,0 16,1 16,5 16,3
           - ostatní tuky 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Cukr rafinovaný celkem 36,1 39,0 41,5 43,0 42,6 40,5 39,0 37,2
Kakaové výrobky 4,7 4,8 5,0 5,2 5,1 5,4 5,7 5,7
Nečokoládové cukrovinky 2,5 2,5 2,3 2,3 2,3 2,4 2,5 2,5
Cukrářské výrobky 5,3 5,3 5,6 5,8 6,1 6,4 7,3 6,6
Obiloviny celkem (v hodnotě zrna) 136,3 137,4 145,8 142,3 142,4 136,7 136,5 147,6
v tom - pšenice 113,8 112,4 120,0 116,6 116,9 112,7 117,7 126,0
           - žito 13,8 16,3 16,9 17,0 17,1 16,4 10,2 13,2
           - kukuřice 1,1 1,1 1,0 0,9 0,9 0,8 0,6 0,8
           - ostatní obiloviny 3,2 3,2 3,1 2,8 2,9 2,8 2,8 2,7
           - rýže 4,6 4,4 4,8 5,0 4,6 4,0 5,2 4,9
Obiloviny celkem (v hodnotě mouky) 104,7 107,0 113,8 110,9 110,2 106,3 106,6 111,8
Chléb 56,0 55,1 54,5 54,3 53,3 53,2 49,5 50,3
Pšeničné pečivo 42,8 43,3 44,3 43,8 44,0 44,2 45,3 48,1
Trvanlivé pečivo 7,8 7,8 7,7 7,6 8,2 8,2 8,3 7,8
Těstoviny 6,5 6,5 6,0 5,6 6,2 6,2 6,5 7,5
Brambory celkem 77,0 75,3 76,0 73,6 73,0 72,5 70,0 69,5
Luštěniny 2,0 2,2 2,1 2,1 2,1 2,2 2,1 2,1
Zelenina celkem (v hodnotě čerstvé) 82,9 82,1 78,7 80,0 79,8 77,8 81,4 82,7
Ovoce celkem (v hodnotě čerstvého) 75,0 70,1 73,5 76,2 83,8 80,5 88,1 85,4
v tom - ovoce mírného pásma 47,5 43,4 46,6 47,0 50,3 47,1 56,1 51,4
           - ovoce jižní 27,5 26,7 26,9 29,2 33,5 33,4 32,0 34,0
Lihoviny (40%) 8,3 8,2 8,3 8,4 7,6 7,8 8,0 8,2
Víno celkem 16,1 16,2 16,2 16,3 16,5 16,8 17,2 18,5
Pivo 159,9 156,9 159,9 161,7 160,5 163,5 159,1 159,1
Nealkoholické nápoje celkem 206,0 220,0 246,0 266,0 275,0 281,0 289,0 293,0
Pramen: Spotřeba potravin, ČSÚ, 2001 - 2008



Tab. 2 - Meziroční indexy spotřebitelských cen zboží a služeb (%)
Skupina zboží a služeb 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2007/2000

ÚHRN, v tom: 103,9 104,7 101,8 100,1 102,8 101,9 102,5 102,8 117,8
Potraviny a nealkoholické nápoje 101,0 105,1 98,1 97,8 103,4 99,7 100,8 104,7 109,7
v tom - maso a masné výrobky 104,2 108,2 92,6 94,4 102,8 101,1 98,5 100,7 97,5
          - ryby a rybí výrobky 98,3 105,0 100,6 96,2 97,9 99,8 101,5 102,3 103,1
          - mléko, sýry, vejce 105,7 102,8 100,0 97,1 103,9 100,6 99,1 106,2 109,7
          - oleje a tuky 97,4 102,3 101,7 99,0 104,1 100,3 96,9 104,4 108,8
          - pekárenské výrobky; obiloviny 96,4 105,6 99,7 101,0 110,6 98,1 107,0 110,2 136,2
          - cukr a výrobky z cukru 103,4 103,5 100,9 98,6 105,3 102,5 98,2 101,5 110,8
          - ovoce a ovocné výrobky 94,8 113,2 97,3 101,5 102,5 101,4 93,8 107,9 117,6
          - zelenina, brambory, luštěniny 99,6 101,4 105,7 97,5 95,1 90,6 117,4 105,5 111,5
          - ostatní potravinářské výrobky 100,3 101,4 101,7 102,7 101,2 101,4 101,6 103,7 114,6
          - káva, čaj, kakao 95,1 96,7 93,1 96,1 100,4 99,0 99,0 99,7 84,9
          - minerálky, nealkohol. nápoje, šťávy 100,9 101,3 100,1 99,7 100,2 98,5 98,8 102,9 101,4
Alkoholické nápoje, tabák 104,2 103,2 101,9 100,9 102,9 101,4 101,2 110,2 123,5
v tom - alkoholické nápoje 101,5 102,0 102,3 101,6 100,9 100,2 100,8 101,9 110,1
           - tabák 106,0 104,1 101,4 100,0 105,6 102,9 101,7 118,4 138,2
Odívání a obuv 98,1 98,3 97,4 95,0 96,0 94,7 94,0 99,2 77,3
v tom - odívání 98,9 98,8 97,5 95,7 96,8 95,2 94,4 98,8 79,3
           - obuv včetně oprav 95,6 96,6 97,1 92,8 93,2 93,1 92,6 100,8 70,4
Bydlení, voda, energie, paliva 108,5 109,9 106,1 102,0 103,5 104,1 106,3 103,4 140,7
v tom - nájemné z bytu 107,4 106,2 106,8 104,1 102,2 101,2 101,0 106,6 131,6
          - imputované nájemné za bydlení 106,3 105,5 107,1 104,4 105,4 103,0 102,8 103,6 136,2
          - běžná údržba a drobné opravy bytu 101,6 102,3 101,4 101,4 105,5 101,7 101,1 102,1 116,4
          - ost. služby související s bydlením 109,8 107,9 107,1 105,5 104,9 104,9 103,3 104,5 144,6
          - elektřina, plyn a ostatní paliva 109,3 116,1 105,4 98,8 101,9 106,4 112,2 103,2 151,7
Bytové vybavení, zařízení domácnosti, opr. 100,5 100,1 99,9 98,4 98,1 98,0 98,7 99,9 93,3
z toho - nábytek, bytové vybavení, opr. 99,3 100,1 99,7 99,0 99,0 98,7 98,8 100,5 95,9
           - bytový textil 101,4 101,4 101,7 100,6 100,0 100,0 99,8 100,2 103,6
           - přístroje a spotřebiče pro domácn. 98,9 98,6 97,4 96,1 95,8 94,6 96,9 97,4 78,9
           - kuchyňské potřeby pro domácnost 100,7 101,5 101,2 100,4 99,6 99,4 99,4 100,0 101,4
           - zboží a služby pro údržbu domácn. 102,6 100,9 102,1 98,3 96,5 98,1 99,6 101,3 96,8
Zdraví 102,8 103,2 104,7 104,0 103,1 107,6 104,7 103,6 135,3
Doprava 111,0 100,3 98,1 100,1 102,2 101,4 101,6 100,4 104,2
v tom - nákup automobilů, motocyklů, kol 100,1 99,8 98,6 97,9 96,5 95,9 99,0 98,3 86,9
           - provoz osobních dopr. prostředků 118,0 98,0 95,3 101,2 106,2 104,7 102,6 101,2 109,2
           - dopravní služby 106,7 106,9 105,7 101,7 103,4 102,8 103,8 101,8 129,2
Pošty a telekomunikace 107,0 104,9 103,3 98,0 112,9 107,6 106,8 100,0 137,7
z toho - poštovní služby 118,0 100,0 105,7 111,0 101,1 114,3 101,1 100,0 137,0
            - telefonické a telefaxové služby 105,6 106,2 104,5 98,2 114,5 108,0 107,5 100,9 146,2
Rekreace a kultura 102,5 105,1 102,0 99,7 101,0 101,8 101,4 100,0 111,5
z toho - zaříz. audio, fotogr., pro zprac. dat 95,9 95,9 94,5 92,4 93,4 91,3 92,6 90,6 60,0
            - ost. rekreace vč. vybavení 100,4 100,2 99,7 99,9 100,1 99,4 99,6 99,0 97,9
            - rekreační a kulturní služby 104,4 104,5 103,0 102,1 104,9 105,9 108,1 105,8 139,6
            - knihy, noviny  a  papírenské zboží 104,6 106,1 105,7 104,1 103,8 103,7 101,8 102,9 131,7
            - dovolená s komplexními službami 105,1 112,3 104,7 99,2 100,8 103,7 101,2 100,2 123,6
Vzdělávání 104,4 102,8 103,6 103,0 102,6 102,3 103,5 102,4 121,8
Stravování a ubytování 102,6 102,8 103,5 101,8 105,9 104,6 102,6 102,8 126,5
v tom - stravovací služby 102,6 102,6 103,4 101,7 106,0 104,4 102,1 102,7 125,3
           - ubytovací služby 104,3 106,2 104,8 103,1 102,8 107,9 113,7 103,1 149,3
Ostatní  zboží a služby 102,2 104,6 104,0 102,9 104,2 101,0 101,9 102,1 122,4
Pramen: Indexy spotřebitelských cen - prosinec 2001 - 2007, ČSÚ, výpočty ÚZEI



Tab. 3 - Meziroční indexy spotřebitelských cen potravinářského zboží (%)
Potravina 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2007/2000

POTRAVINY, v tom 101,4 105,6 98,1 97,8 103,8 99,8 101,1 105,0 111,3
Maso a masné výrobky 104,2 108,2 92,6 94,4 102,8 101,1 98,5 100,7 97,5
v tom - maso hovězí výsekové 105,3 99,0 101,2 98,6 103,8 104,9 103,5 101,9 113,6
           - maso vepřové výsekové 111,0 114,7 87,7 90,3 106,0 99,2 97,1 97,1 90,0
           - drůbež 104,5 115,8 86,0 93,5 103,7 99,1 93,7 106,4 95,2
           - ostatní masa a vnitřnosti 101,2 104,6 96,8 94,0 99,9 102,7 100,6 100,4 98,7
           - uzenářské zboží 102,1 106,0 95,4 95,4 101,5 101,9 99,7 99,5 98,9
           - masové konzervy a ost. masné výr. 95,5 101,8 99,3 96,8 99,1 101,6 101,5 100,7 100,7
Ryby a rybí výrobky 98,3 105,0 100,6 96,2 97,9 99,8 101,5 102,3 103,1
Mléko, mléčné výrobky, vejce 105,7 102,8 100,0 97,1 103,9 100,6 99,1 106,2 109,7
v tom - mléko čerstvé, trvanlivé 111,0 101,5 98,2 93,4 104,4 102,3 97,4 111,9 108,1
           - mléko konzervované a sušené 102,9 105,5 106,3 101,5 102,4 100,8 102,9 104,6 126,4
           - sýry 102,9 104,3 102,3 96,0 104,1 103,3 100,5 107,5 118,9
           - ostatní mléčné výrobky 98,6 102,0 101,5 98,3 101,6 101,4 99,0 102,1 106,0
           - vejce a vaječné výrobky 126,1 101,0 87,6 103,2 114,0 84,1 97,9 106,4 91,2
Oleje a tuky 97,4 102,3 101,7 99,0 104,1 100,3 96,9 104,4 108,8
v tom - máslo 95,4 103,5 104,6 103,2 111,4 100,2 95,1 108,1 128,2
           - sádlo a slanina 109,4 115,2 99,2 94,2 103,8 106,6 101,4 98,4 119,0
           - jedlé oleje 96,7 99,0 100,0 93,8 99,3 97,7 101,2 103,2 94,1
           - rostlinné a ostatní tuky 98,8 101,7 100,7 99,1 100,4 101,1 95,8 101,5 100,2
Pekárenské výrobky, obiloviny 96,4 105,6 99,7 101,0 110,6 98,1 107,0 110,2 136,2
v tom - mouka pšeničná 88,6 113,1 99,3 100,0 109,9 85,9 92,3 124,7 122,0
           - chléb 96,5 107,2 98,9 99,8 109,2 96,9 109,1 116,1 141,7
           - pečivo běžné 93,1 106,8 98,8 104,7 125,3 96,8 116,6 113,7 177,4
           - pečivo jemné 100,8 106,5 101,3 101,6 108,9 101,0 102,5 105,9 131,1
           - pečivo trvanlivé 101,7 101,3 100,7 99,6 102,1 99,8 100,1 101,5 105,3
           - těstoviny 96,5 99,1 99,7 99,8 103,4 100,2 100,3 103,4 106,0
           - ostatní výrobky z obilovin 99,5 102,4 100,0 98,1 99,6 102,2 104,5 104,1 111,2
           - rýže 93,6 100,8 100,1 100,6 103,1 106,2 99,5 111,9 123,7
Cukr a výrobky z cukru 103,4 103,5 100,9 98,6 105,3 102,5 98,2 101,5 110,8
z toho - cukr 108,6 103,5 94,8 87,1 123,0 104,5 94,6 101,0 104,9
            - čokoláda a čokoládové cukrovinky 101,5 102,1 102,2 100,4 100,6 102,1 96,6 99,2 103,0
            - nečokoládové cukrovinky 102,1 105,6 103,9 102,7 99,3 100,7 99,2 101,5 113,6
            - cukrářské výrobky 102,6 103,5 102,0 102,1 105,0 103,2 103,2 106,3 128,1
Ovoce a ovocné výrobky 94,8 113,2 97,3 101,5 102,5 101,4 93,8 107,9 117,6
z toho - čerstvé ovoce  mírného pásma 89,1 111,0 100,0 106,0 100,7 92,1 92,8 112,2 113,7
            - čerstvé jižní ovoce 99,0 118,1 96,7 100,9 101,0 105,4 92,2 109,7 124,1
            - ovocné výrobky 99,6 98,7 101,9 96,6 100,0 97,3 98,4 99,0 92,2
            - suché plody 86,7 98,1 87,6 86,7 121,6 125,4 103,1 84,2 98,6
Zelenina a zeleninové výrobky, brambory 99,6 101,4 105,7 97,5 95,1 90,6 117,4 105,5 111,5
z toho - čerstvá zelenina 96,4 109,1 105,2 96,2 92,3 97,7 110,9 103,6 114,5
            - mražená zelenina 87,3 96,0 96,9 92,3 97,8 97,3 100,1 101,8 83,3
            - zeleninové výrobky 96,3 103,8 102,2 99,1 99,4 100,0 101,7 102,0 108,3
            - brambory    112,1 98,5 113,5 101,0 99,2 63,5 167,9 114,6 136,7
            - bramborové výrobky 97,8 98,4 99,6 95,2 101,5 96,7 102,6 115,7 108,8
Ostatní potravinářské výrobky a přípravky 100,3 101,4 101,7 102,7 101,2 101,4 101,6 103,7 114,6
NEALKOHOLICKÉ NÁPOJE, v tom 97,2 99,0 97,5 98,4 100,3 98,7 98,9 101,8 94,6
Káva, čaj, kakao 95,1 96,7 93,1 96,1 100,4 99,0 99,0 99,7 84,9
z toho - káva 94,1 94,3 87,7 90,8 100,8 99,1 100,7 101,8 76,7
            - čaj 100,0 101,1 100,7 99,7 99,6 96,9 96,7 95,1 90,3
            - kakao 96,8 103,8 104,8 116,1 102,9 102,3 95,2 98,7 124,9
Minerální vody, ostatní nealkoh. nápoje 100,9 101,3 100,1 99,7 100,2 98,5 98,8 102,9 101,4
z toho - minerální a stolní vody 97,6 99,7 98,0 98,4 98,8 96,8 96,3 101,2 89,6
            - ovocné a zeleninové šťávy 100,4 100,0 104,6 102,7 100,6 100,0 102,1 108,5 119,7
            - ostatní nealkoholické nápoje 103,2 102,7 100,0 99,3 100,1 97,8 100,4 102,0 102,3
Pramen: Interní údaje ČSÚ, výpočty ÚZEI



Tab. 4 - Průměrné spotřebitelské ceny potravinářského zboží v letech 1995 - 2007 (Kč)
Reprezentant 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Rýže loupaná dlouhozrnná  kg 19,17 18,94 18,82 18,79 19,70 21,52 21,43 23,99
Pšeničná mouka hladká  kg 7,48 8,38 8,23 8,12 8,99 7,80 7,38 9,11
Pšeničná mouka hrubá  kg 7,60 8,52 8,46 8,48 9,28 7,92 7,26 9,09
Chléb konzumní kmínový  kg 14,13 14,86 14,42 14,34 15,68 14,99 16,22 18,98
Pečivo pšeničné bílé  kg 25,24 26,52 25,64 26,80 34,28 32,96 38,38 44,07
Máslový koláč z kynutého těsta  kg 75,60 80,21 81,94 85,67 94,64 95,94 98,71 107,61
Piškoty dětské světlé1) 150 g 10,85 10,28 11,11 11,05 : 7,32 6,67 6,00
Drobný slaný kraker  kg 98,15 102,32 112,72 113,13 113,55 116,12 119,04 115,55
Špagety nevaječné  kg 25,66 27,32 26,63 25,86 26,68 26,23 26,98 27,95
Těstoviny vaječné  kg 27,26 27,60 26,84 26,01 26,27 26,01 26,01 26,79
Hovězí maso přední s kostí  kg 70,41 70,04 70,15 68,92 71,65 76,19 77,27 78,55
Hovězí maso přední bez kosti  kg 123,79 123,22 123,31 120,07 123,23 128,32 132,34 132,60
Hovězí maso zadní bez kosti  kg 145,14 142,89 146,80 145,59 150,40 157,70 165,08 168,44
Telecí kýta  kg 198,71 202,57 215,33 221,90 224,40 233,25 237,89 :
Vepřový bůček  kg 61,95 75,94 67,34 60,00 63,73 65,28 64,10 62,83
Vepřová pečeně s kostí  kg 113,93 128,77 111,11 101,37 108,38 108,01 104,92 102,64
Vepřová kýta bez kosti  kg 120,60 135,85 118,63 107,48 115,01 112,04 110,27 107,48
Vepřová krkovice  kg 101,12 117,18 104,85 94,66 100,00 100,90 98,77 96,66
Vepřová plec bez kosti  kg 111,88 127,12 110,80 99,73 104,23 101,92 99,30 94,63
Kuře kuchané celé, I. jakost  kg 53,63 63,53 51,42 48,50 52,15 51,58 46,81 53,47
Vepřová játra čerstvá  kg 61,71 63,66 62,20 58,71 59,06 60,32 59,65 57,54
Špekáčky  kg 60,49 64,73 60,11 57,98 61,45 65,90 68,35 68,24
Gothajský salám  kg 79,58 80,00 71,99 64,50 66,11 69,11 68,87 67,59
Šunkový salám  kg 124,33 128,73 119,24 112,88 116,10 117,27 115,81 115,41
Šunka vepřová dušená  kg 158,10 162,47 157,97 152,43 155,16 156,35 154,21 153,62
Papriková klobása  kg 111,80 116,36 115,00 114,36 121,29 126,69 126,72 128,80
Anglická slanina  kg 125,59 136,93 130,02 119,32 120,01 124,16 122,82 122,54
Poličan  kg 182,85 193,75 184,99 174,86 172,47 173,60 171,30 168,93
Tlačenka světlá vepřová  kg 78,51 82,05 81,89 80,07 83,75 87,91 88,53 88,13
Játrová paštika  kg 92,70 94,63 91,68 89,36 89,30 91,79 91,40 91,81
Uzená vepřová krkovice  kg 130,21 143,32 137,50 123,88 121,88 124,80 121,98 115,81
Luncheon meat  kg 70,99 66,92 65,19 63,34 60,25 63,46 63,14 64,87
Hovězí maso ve vlastní šťávě  kg 83,57 81,68 78,94 72,71 67,48 70,45 70,20 69,88
Maso mleté  kg 74,19 80,83 77,12 71,06 72,82 75,54 75,69 75,48
Králík domácí, I. jakost  kg 135,47 146,64 150,69 141,99 114,87 128,86 143,56 141,01
Kapr půlený mrazený, I. jakost  kg 127,70 131,36 130,37 128,56 121,72 : : :
Kapr chlazený2)  kg : 99,39 123,91 126,35 128,20 126,47 131,00 133,78
Filé mrazené, I. jakost  kg 117,65 133,40 135,20 121,39 113,44 111,25 108,67 108,43
Uzená makrela, I. jakost  kg 101,68 109,26 110,07 106,44 104,25 103,57 105,52 103,19
Sardinky v oleji 125 g 16,58 15,70 15,28 14,06 13,71 13,83 14,25 14,64
Mléko polotučné  l 12,18 12,97 13,84 13,51 14,04 14,46 14,37 15,53
Mléko polotučné trvanlivé  l 15,24 15,03 14,31 13,06 13,77 14,07 13,39 15,28
Mléko plnotučné trvanlivé l : 18,22 17,66 16,79 17,02 17,31 16,75 17,49
Mléko odstředěné trvanlivé l : 14,15 13,66 12,33 13,03 13,27 12,74 14,50
Kondenzované mléko neslazené 500 g 31,94 34,11 35,39 35,55 26,20 36,67 35,60 34,92
Jogurt bílý netučný3) 150 g 7,84 5,96 6,10 5,84 5,94 6,09 5,85 5,54
Smetanový jogurt ovocný3) 150 g 11,40 8,77 8,60 8,10 8,01 8,07 7,86 7,98
Mléčné výrobky zakysané tekuté  l 19,26 19,84 19,88 19,67 19,69 19,80 19,50 19,94
Smetana sladká trvanlivá4)  l 73,65 73,04 72,65 70,28 70,95 73,67 71,74 72,66
Tvaroh měkký konzumní  kg 51,57 53,09 54,83 54,58 55,14 55,18 52,71 53,22
Lučina  kg 142,30 143,08 145,96 146,59 147,68 155,65 159,88 160,36
Hermelín  kg 167,50 173,80 178,66 185,28 186,44 195,00 199,47 199,60
Tavený sýr neochucený  kg 153,68 157,80 162,40 164,19 166,39 171,06 171,63 175,32
Eidamská cihla  kg 109,93 115,03 114,86 102,89 110,56 112,72 110,34 122,03
Vejce slepičí čerstvá ks 2,75 2,77 2,39 2,44 2,76 2,32 2,33 2,48
Máslo čerstvé, I. jakost  kg 89,66 92,11 95,50 98,96 111,46 111,06 104,46 116,13
Rostlinný tuk na pečení  kg 57,82 57,22 56,04 54,35 55,65 56,71 53,00 55,26



Reprezentant 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Ztužený pokrmový tuk  kg 53,59 54,55 53,11 50,68 45,24 44,49 44,73 45,12
Olej řepkový  l 34,69 32,75 31,44 29,19 29,43 28,99 29,13 30,02
Olej slunečnicový  l 43,03 41,17 40,80 36,71 35,22 33,27 32,80 33,76
Olej olivový  l 208,92 199,99 198,43 200,91 199,98 207,20 266,27 273,48
Vepřové sádlo škvařené kg 48,81 55,48 54,40 49,36 50,19 54,53 54,08 49,55
Jablka konzumní  kg 20,75 23,97 23,82 24,15 26,20 22,25 24,94 28,46
Broskve/nektarinky  kg 106,63 96,47 89,71 85,43 85,45 64,33 72,85 66,84
Hrozny stolní  kg 66,06 82,03 72,61 70,28 63,08 62,87 55,50 61,79
Vodní meloun červený  kg 31,39 40,33 31,30 27,57 29,70 23,21 22,91 25,06
Pomeranče  kg 25,11 32,27 29,61 30,99 32,60 26,95 27,07 30,17
Citrony  kg 29,25 29,52 29,04 31,93 29,15 31,44 27,34 31,75
Banány žluté  kg 24,80 28,22 28,02 26,68 28,08 35,69 30,65 30,67
Kiwi  kg 50,04 55,68 64,63 68,46 52,27 49,12 52,81 49,62
Zelí hlávkové bílé  kg 8,64 10,18 13,39 11,26 6,42 8,49 10,34 9,70
Okurky salátové  kg 38,00 37,81 40,40 38,24 36,21 36,23 37,71 37,74
Papriky  kg 59,39 66,09 60,48 65,94 70,17 58,96 57,42 67,83
Rajská jablka červená kulatá  kg 42,03 37,03 41,29 36,40 33,79 38,94 35,49 40,42
Květák bílý  kg 28,33 31,53 30,39 28,92 24,95 29,26 29,45 28,36
Mrkev pravá  kg 12,83 18,02 16,73 15,46 12,35 13,08 14,42 14,11
Cibule suchá  kg 10,65 11,91 13,95 13,74 12,69 7,96 12,29 15,76
Čerstvé konzumní brambory  kg 9,51 9,45 11,05 11,40 11,27 7,25 12,24 14,03
Rozinky, I. jakost  kg 68,12 65,44 56,75 48,47 52,44 56,44 54,53 53,80
Čočka velkozrnná, I. jakost  kg 31,31 31,68 31,82 38,15 38,96 36,76 36,20 37,71
Špenátový protlak mrazený  kg 27,03 26,14 26,68 24,19 22,74 21,70 20,97 21,88
Nakládané zelí, I. jakost  kg 23,26 23,18 24,67 24,93 24,12 23,48 24,47 24,67
Sterilizované okurky, I. jakost  kg 36,16 38,88 38,37 34,80 34,04 34,76 35,44 36,33
Hranolky bramborové mražené  kg 31,45 29,86 29,66 28,47 27,44 24,38 25,49 33,02
Bramborové knedlíky v prášku  kg 58,26 52,24 51,14 48,81 44,74 44,58 45,37 46,53
Cukr krystalový hrubozrnný  kg 21,09 21,65 20,31 17,69 22,18 23,14 21,72 21,90
Cukr moučkový, I. jakost  kg 25,82 26,16 24,39 20,80 24,07 26,02 24,99 24,95
Káva rozpustná (Nescafé) 100 g 115,15 103,86 90,24 82,92 80,32 79,61 75,21 72,90
Káva pražená mletá (Standard) 100 g 30,10 24,38 21,54 19,28 19,57 20,01 19,68 19,55
Čaj černý porcovaný 100 g 37,84 39,50 39,48 41,88 43,44 42,49 40,78 40,13
Čaj ovocný porcovaný 100 g 40,32 39,87 40,31 42,48 43,34 44,19 45,00 46,02
Kakaový prášek konzumní 100 g 13,72 15,18 15,03 18,71 19,42 19,95 19,13 18,16
Čokoláda mléčná tabulková 100 g 17,58 18,31 19,40 19,18 19,44 19,96 18,70 18,33
Jahodový džem, I. jakost  kg 80,50 77,98 79,30 82,08 85,68 88,76 85,55 85,96
Pravý včelí med, I. jakost  kg 128,47 124,76 125,73 133,47 138,47 137,56 130,93 121,86
Ovocný sirup, I. jakost  kg 22,46 23,51 24,87 25,63 27,21 28,57 28,54 29,82
Sůl jedlá přírodní jodidovaná  kg 6,87 6,52 6,34 6,27 5,89 5,52 5,48 5,52
Pepř černý mletý 100 g 47,25 47,83 49,39 50,43 52,01 52,69 52,03 52,08
Kečup rajčatový  kg 44,28 42,35 40,79 40,60 40,46 39,40 39,20 39,77
Droždí  kg 72,36 74,12 69,68 67,68 68,02 68,68 67,42 70,94
Stolní přírodní pitná voda  l 6,93 6,87 6,54 6,32 6,14 5,87 5,86 5,83
Stolní přír. miner. voda uhličitá5)  l 5,66 8,08 8,02 7,86 7,82 7,56 7,68 7,73
Nealkoholický nápoj sycený  l 11,33 8,01 7,67 6,80 6,15 5,86 5,90 6,07
Pomerančový džus  l 21,15 21,54 22,79 23,33 23,33 23,10 23,08 25,33
Coca-cola (Pepsi-cola)  l 17,08 16,76 15,87 16,44 16,82 16,58 16,54 16,43
Pramen: Interní údaje ČSÚ
1) v letech 2001-2004 balení 140 g, od roku 2005 balení 100 g
2) od roku 2007 kapr chlazený i mražený
3) rok 2000 balení 200 ml
4) rok 2000 smetana sladká čerstvá
5) rok 2000 balení 0,7 l



Tab. 5 - Změny spotřebitelských cen vybraných reprezentantů potravinářského 
              zboží před a po vstupu ČR do EU (Kč, %)

Průměr Průměr Index
Reprezentant 2001-03 2005-07 ø 2005-07 k ø 2001-03

Kč Kč %
Rýže loupaná dlouhozrnná, I. jakost  kg 18,85 22,31 118,4
Pšeničná mouka hladká  kg 8,24 8,10 98,2
Pšeničná mouka hrubá  kg 8,49 8,09 95,3
Chléb konzumní kmínový  kg 14,54 16,73 115,1
Pečivo pšeničné bílé  kg 26,32 38,47 146,2
Špagety nevaječné  kg 26,60 27,05 101,7
Hovězí maso přední bez kosti  kg 122,20 131,09 107,3
Hovězí maso zadní bez kosti  kg 145,09 163,74 112,9
Vepřová pečeně s kostí  kg 113,75 105,19 92,5
Vepřová kýta bez kosti  kg 120,65 109,93 91,1
Vepřová plec bez kosti  kg 112,55 98,62 87,6
Kuře kuchané celé, I. jakost  kg 54,48 50,62 92,9
Šunkový salám  kg 120,28 116,16 96,6
Šunka vepřová dušená  kg 157,62 154,73 98,2
Filé mrazené, I. jakost  kg 130,00 109,45 84,2
Mléko polotučné  l 13,44 14,79 110,0
Mléko polotučné trvanlivé  l 14,13 14,25 100,8
Mléko plnotučné trvanlivé l 17,56 17,18 97,9
Jogurt bílý netučný 150 g 5,97 5,83 97,6
Smetanový jogurt ovocný 150 g 8,49 7,97 93,9
Mléčné výrobky zakysané tekuté  l 19,80 19,75 99,7
Tavený sýr neochucený  kg 161,46 172,67 106,9
Eidamská cihla  kg 110,93 115,03 103,7
Vejce slepičí čerstvá ks 2,53 2,38 93,9
Máslo čerstvé, I. jakost  kg 95,52 110,55 115,7
Rostlinný tuk na pečení  kg 55,87 54,99 98,4
Olej řepkový  l 31,13 29,38 94,4
Vepřové sádlo škvařené kg 53,08 52,72 99,3
Jablka konzumní  kg 23,98 25,22 105,2
Pomeranče  kg 30,96 28,06 90,7
Citrony  kg 30,16 30,18 100,0
Banány žluté  kg 27,64 32,34 117,0
Zelí hlávkové bílé  kg 11,61 9,51 81,9
Papriky  kg 64,17 61,40 95,7
Mrkev pravá  kg 16,74 13,87 82,9
Cibule suchá  kg 13,20 12,00 90,9
Čerstvé konzumní brambory  kg 10,63 11,17 105,1
Rozinky, I. jakost  kg 56,89 54,92 96,5
Cukr krystalový hrubozrnný, I. jakost  kg 19,88 22,25 111,9
Cukr moučkový, I. jakost  kg 23,78 25,32 106,5
Káva pražená mletá (Standard) 100 g 21,73 19,75 90,9
Čaj černý porcovaný 100 g 40,29 41,13 102,1
Kakaový prášek konzumní 100 g 16,31 19,08 117,0
Čokoláda mléčná tabulková 100 g 18,96 19,00 100,2
Stolní přírodní pitná voda  l 6,58 5,85 89,0
Nealkoholický nápoj sycený  l 7,49 5,94 79,3
Pomerančový džus l 22,55 23,84 105,7
Pramen: Interní údaje ČSÚ, výpočty ÚZEI



Tab. 6 - Porovnání CZV, CPV a SC vybraných reprezentantů (Kč/kg)
Reprezentant 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Býci jateční v mase, tř. j.  A (od r. 2007 EU v JUT) CZV 72,92 60,92 66,54 66,99 69,43 74,89 77,29 76,58
CPV 94,31 91,80 95,45 97,51 102,23 108,20 111,23 111,61
SC 123,79 123,22 123,31 120,07 123,23 128,32 132,34 132,60
CPV 117,75 110,18 114,96 120,98 126,17 132,15 136,49 137,27
SC 145,14 142,89 146,80 145,59 150,40 157,70 165,08 168,44

Prasata jatečná v mase, tř. j. EU v JUT CZV 42,94 54,58 41,05 37,6 41,95 41,68 41,22 37,62
CPV 99,82 111,28 94,38 88,29 91,39 80,04 81,21 82,23
SC 113,93 128,77 111,11 101,37 108,38 108,01 104,92 102,64
CPV 102,36 113,57 99,25 90,70 97,25 86,60 86,98 84,91
SC 120,60 135,85 118,63 107,48 115,01 112,04 110,27 107,48

Kuřata jatečná CZV 21,73 25,96 21,95 21,03 22,11 21,18 19,22 20,98
CPV 43,72 51,60 40,98 38,27 40,55 38,06 35,40 39,06
SC 53,63 63,53 51,42 48,50 52,15 51,58 46,81 53,47
CPV 96,12 98,94 93,81 88,07 90,72 86,44 85,27 85,16
SC 124,33 128,73 119,24 112,88 116,10 117,27 115,81 115,41
CPV 125,45 132,27 122,73 114,76 121,31 114,98 111,33 108,20
SC 158,10 162,47 157,97 152,43 155,16 156,35 154,21 153,62

Mléko kravské I. tř. j. vč. Q tř. j. CZV 7,48 7,76 8,05 7,75 7,99 8,32 7,82 8,22
CPV 9,62 9,45 9,54 9,52 9,63 11,85 11,66 12,27
SC 12,18 12,97 13,84 13,51 14,04 14,46 14,37 15,53
CPV 13,52 13,48 12,82 12,33 12,83 11,37 10,45 11,41
SC 15,24 15,03 14,31 13,06 13,77 14,07 13,39 15,28
CPV 81,02 82,86 84,67 87,07 96,06 91,14 83,68 92,09
SC 89,66 92,11 95,50 98,96 111,46 111,06 104,46 116,13
CPV 84,77 92,39 91,38 84,60 89,82 95,55 92,16 102,01
SC 109,93 115,03 114,86 102,89 110,56 112,72 110,34 122,03
CZV 1,97 1,90 1,58 1,76 1,80 1,42 1,47 1,67
SC 2,75 2,77 2,39 2,44 2,76 2,32 2,33 2,48

Pšenice potravinářská CZV 3,48 3,88 3,36 3,43 3,73 2,75 3,15 4,58
Pšeničná mouka hladká pekařská CPV 5,72 6,23 6,03 5,90 6,59 5,80 5,71 6,76
Pšeničná mouka chlebová CPV 5,37 5,98 5,72 5,55 6,25 5,28 5,33 6,37

CPV 5,99 6,81 6,77 6,53 7,27 6,07 6,06 7,12
SC 7,48 8,38 8,23 8,12 8,99 7,80 7,38 9,11
CPV 12,99 13,97 13,89 13,86 14,58 12,67 12,96 14,40
SC 14,13 14,86 14,42 14,34 15,68 14,99 16,22 18,98

Rohlík CPV 21,63 22,41 22,89 23,35 27,71 25,72 26,03 28,60
Pečivo pšeničné bílé SC 25,24 26,52 25,64 26,80 34,28 32,96 38,38 44,07
Cukrová řepa CZV 969,00 963,00 969,00 949,00 1521,00 1347,00 1060,00 874,00

CPV 17,20 18,14 17,55 17,37 20,58 19,01 19,24 19,00
SC 21,09 21,65 20,31 17,69 22,18 23,14 21,72 21,90
CZV 8,34 8,25 8,55 8,29 9,05 8,05 8,92 10,26
SC 20,75 23,97 23,82 24,15 26,20 22,25 24,94 28,46

Pramen: Indexy cen zemědělských výrobců, průmyslových výrobců a indexy spotřebitelských cen potravinářského zboží, měsíční ceny ČSÚ, výpočty ÚZEI

Pšeničná mouka hladká 00 extra

Chléb konzumní kmínový

Cukr krystal

Jablka konzumní

Mléko polotučné trvanlivé (l)

Máslo čerstvé, I. jakost

Eidamská cihla

Vejce konzumní tříděná (ks)

Kuře kuchané celé, I. jakost

Šunkový salám

Šunka vepřová dušená

Mléko polotučné (l)

Hovězí maso přední bez kosti

Hovězí maso zadní bez kosti

Vepřová pečeně s kostí

Vepřová kýta bez kosti



Tab. 7 - Spotřeba potravin v domácnostech podle sociálních skupin - kg/os./rok
              (tržní a naturální spotřeba, bez spotřeby ve veřejném stravování)

2000 2005 2006 2007 2000 2005 2006 2007 2000 2005 2006 2007 2000 2005 2006 2007
Maso vepřové 10,0 11,1 12,8 13,1 10,4 11,7 12,3 13,1 15,7 17,9 11,3 13,3 14,3 16,4 17,7 18,0
Maso hovězí 3,1 2,5 2,8 3,1 3,5 3,2 3,3 3,5 3,4 3,0 2,4 2,6 5,1 4,2 5,1 5,1
Drůbež 12,9 14,6 16,6 15,5 13,8 14,2 16,1 15,3 13,8 14,1 17,0 18,6 19,2 21,7 24,5 22,2
Uzenářské zboží 19,0 19,1 19,4 20,3 17,4 17,6 17,6 17,5 19,8 22,4 17,7 17,5 25,2 26,1 27,7 25,7
Masné výrobky, konzervy 3,2 3,0 3,0 2,8 3,0 2,7 2,6 2,4 3,7 3,5 3,4 3,2 3,6 3,6 3,5 3,7
Ostatní maso a vnitřnosti 5,0 4,7 5,2 5,5 5,0 4,4 4,7 5,0 7,8 7,8 4,5 5,4 8,2 8,6 8,8 8,7
Ryby a rybí výrobky 4,6 4,4 4,6 6,5 4,7 4,7 4,2 4,5 4,3 4,6 4,3 4,2 6,5 6,4 6,1 6,3
Máslo 3,0 3,5 3,6 3,8 2,8 3,3 3,2 3,6 3,7 4,1 3,6 3,2 5,0 6,2 6,5 6,3
Sádlo a slanina 1,3 1,2 1,4 1,3 1,1 1,0 0,8 0,9 3,3 3,2 0,7 0,9 2,4 2,6 2,6 2,6
Rostlinné jedlé tuky a oleje 10,4 9,9 10,0 10,4 9,4 8,9 9,5 9,4 10,6 10,3 11,7 10,8 16,6 15,1 15,9 16,1
Vejce (ks) 173 174 179 177 161 166 167 166 204 222 206 195 271 277 291 293
Mléko konzumní (l) 51,6 53,5 54,8 52,2 48,8 52,4 53,3 53,2 70,2 66,3 58,1 50,9 74,0 70,6 73,3 69,9
Sýry 7,3 8,9 8,7 8,8 7,3 8,9 8,6 8,8 5,7 7,3 7,2 6,5 7,7 9,0 9,4 10,4
Chléb 34,6 31,9 33,0 31,4 31,2 29,4 30,0 29,5 46,5 40,8 34,3 30,7 47,6 44,6 47,9 45,3
Pečivo celkem 31,6 32,3 31,8 31,1 28,3 28,4 28,8 28,2 33,7 34,6 31,5 29,6 37,2 34,9 35,9 34,2
Pšeničná mouka 11,9 11,7 13,9 14,4 11,0 10,9 13,3 13,4 18,9 18,2 14,3 13,8 24,5 23,1 27,9 27,6
Rýže 2,9 2,8 3,0 3,2 2,9 2,9 3,2 3,2 2,7 2,7 3,8 3,9 3,7 3,5 4,6 4,5
Brambory 37,4 36,3 42,8 38,0 36,8 33,4 36,2 39,7 48,6 50,0 40,2 38,9 60,5 58,1 65,8 66,1
Čerstvá zelenina 33,2 39,1 39,5 38,4 34,3 37,5 36,3 38,8 37,1 52,9 36,5 34,9 50,2 60,8 62,8 58,4
Čerstvé ovoce mírného pásma 37,5 37,0 37,6 36,2 38,1 36,4 35,8 35,0 40,1 40,9 35,5 28,9 51,6 51,8 55,6 47,8
Citrusové ovoce, jižní ovoce 17,7 15,2 16,7 18,0 17,7 15,0 15,2 16,5 15,3 13,9 17,0 16,7 25,6 23,0 25,4 25,4
Cukr 9,9 9,4 11,3 12,1 8,5 8,2 10,2 10,9 14,0 12,8 12,2 12,5 17,7 15,9 19,5 20,9
Čokoláda a čokoládové výr. 2,2 2,6 2,8 2,8 2,1 2,5 2,5 2,7 2,2 2,5 2,2 2,1 3,2 3,8 3,8 4,0
Pramen: Statistika rodinných účtů, I. díl, ČSÚ, 2001, 2006 - 2008

DůchodciZaměstnanci Samostatně činní Zemědělci   Nezaměstnaní



Tab. 8 - Vývoj průměrných cen, za které domácnosti nakupovaly potraviny (Kč/kg, l, ks)
Nezam.

2000 2003 2005 2007 2000 2003 2005 2007 2000 2003 2005 2007 2000 2003 2005 2007
Maso vepřové 90,5 82,4 86,0 85,6 89,4 84,9 86,0 88,3 75,7 67,0 71,1 83,6 92,1 84,0 85,2 85,1
Maso hovězí 113,2 109,3 119,9 125,1 116,4 112,9 121,3 129,4 103,2 101,7 108,3 127,8 106,6 104,2 112,3 111,8
Drůbež 63,3 61,6 64,0 71,2 65,0 65,8 68,3 74,6 55,8 56,2 60,2 60,6 58,1 56,1 57,0 61,2
Uzenářské zboží 95,4 92,4 96,9 94,4 98,7 98,7 102,6 108,1 92,4 90,4 92,4 92,2 93,4 90,6 94,3 96,9
Masné výrobky, konzervy 79,1 81,7 80,1 87,5 81,8 84,9 85,8 91,1 80,1 82,8 83,1 77,8 75,8 77,0 75,4 79,6
Ostatní maso a vnitřnosti 58,5 58,4 61,5 65,8 63,7 61,6 66,0 66,4 57,3 54,0 55,5 60,4 52,9 53,1 53,7 56,4
Ryby a rybí výrobky 92,8 92,8 91,9 74,0 95,3 98,3 98,7 110,0 89,4 92,8 89,7 94,8 90,7 92,8 88,8 94,1
Máslo 80,7 83,5 85,9 88,6 80,9 85,1 87,9 93,1 82,2 86,6 88,8 87,0 81,5 84,6 87,2 88,4
Sádlo a slanina 42,2 39,4 44,7 40,9 37,9 38,7 42,4 41,8 35,7 34,0 36,1 45,2 44,1 45,2 50,7 48,0
Rostlinné jedlé tuky a oleje 41,8 40,6 39,6 41,1 42,6 42,6 42,5 44,2 33,9 41,2 39,8 35,7 44,2 44,1 42,8 43,7
Vejce (ks) 2,4 2,2 2,0 2,2 2,4 2,2 2,1 2,2 2,3 2,2 2,0 2,2 2,4 2,2 2,0 2,2
Mléko konzumní (l) 12,8 11,6 11,7 12,7 12,9 11,8 11,9 12,8 12,2 11,6 11,7 12,2 12,7 11,7 11,8 12,1
Sýry 125,1 129,2 133,6 140,7 126,7 131,0 136,8 142,9 128,6 133,7 137,1 136,1 125,5 128,7 132,5 120,9
Chléb 16,3 18,3 20,0 24,4 16,3 18,4 20,3 24,3 15,9 17,5 18,8 23,1 17,0 18,6 20,5 23,3
Pečivo celkem 44,9 49,3 54,2 61,9 46,5 50,6 57,0 62,2 43,5 47,2 51,5 56,4 45,6 50,0 54,1 59,9
Pšeničná mouka 7,3 8,3 7,3 8,6 7,4 8,4 7,5 8,6 7,3 8,3 7,4 8,1 7,3 8,3 7,2 8,5
Rýže 22,3 22,9 26,4 29,7 22,4 23,6 25,6 29,8 22,1 22,2 24,4 28,6 21,5 21,0 23,3 25,2
Brambory 7,1 8,4 5,7 9,9 6,9 8,7 5,9 9,6 5,2 6,1 4,1 11,2 6,8 8,1 5,6 8,8
Čerstvá zelenina 24,5 26,3 25,0 28,9 26,2 27,8 26,1 29,4 24,2 25,4 24,6 25,6 22,4 23,6 23,2 25,6
Čerstvé ovoce mírného pásma 20,2 21,6 20,4 23,6 21,1 23,5 22,1 25,0 19,0 20,0 19,5 23,6 21,0 22,6 21,9 23,7
Citrusové ovoce, jižní ovoce 24,6 25,1 25,0 24,8 25,1 25,5 25,9 25,5 25,7 26,1 26,3 23,3 24,7 25,1 24,6 23,8
Cukr 20,1 17,3 20,2 19,6 20,0 17,6 20,7 19,9 19,9 16,9 20,3 19,3 20,4 17,2 19,9 18,9
Čokoláda a čokoládové výrobky 178,9 178,7 178,8 179,9 181,6 187,6 185,3 194,4 172,4 181,4 180,8 168,7 174,9 163,8 171,9 167,1
Pramen: Statistika rodinných účtů, I. díl, ČSÚ, 2001, 2004, 2006, 2008

Zaměstnanci Samostatně činní Zemědělci Důchodci



Tab. 9 - Vývoj průměrných cen, za které domácnosti nakupovaly potraviny (Kč/kg, l, ks)
Domácnosti celkem 2000 2003 2005 2007 2003/2000 2005/2003 2007/2005

Chléb 16,4 18,3 20,1 24,1 111,7 109,8 119,7
Pečivo běžné 27,5 30,0 34,7 43,4 109,2 115,8 124,9
Pečivo jemné 63,8 72,1 79,0 83,8 113,1 109,5 106,2
Pečivo trvanlivé 93,6 97,0 97,1 98,1 103,6 100,1 101,0
Mouka pšeničná 7,3 8,4 7,3 8,6 114,2 87,0 117,9
Těstoviny 25,0 25,9 26,9 28,0 103,6 104,0 104,1
Rýže 22,3 22,7 25,6 28,6 102,0 112,7 111,7
Maso 83,0 79,9 82,8 85,3 96,2 103,6 103,0
Maso vepřové 90,0 82,7 85,3 86,0 91,8 103,1 100,8
Maso hovězí 111,5 108,0 118,3 122,2 96,8 109,5 103,3
Ostatní masa a vnitřnosti 57,4 57,3 59,6 63,0 99,9 104,1 105,7
Uzenářské zboží 94,9 92,7 96,8 96,9 97,7 104,4 100,1
Konzervy, ostatní masné výrobky 78,6 81,0 80,1 85,7 103,0 98,9 107,0
Drůbež 61,8 60,7 62,6 68,5 98,2 103,2 109,4
Ryby 92,2 93,6 91,9 84,2 101,5 98,2 91,6
Mléko čerstvé, trvanlivé 12,8 11,7 11,8 12,6 91,7 100,5 107,3
Sýry 125,5 129,3 134,0 136,7 103,0 103,6 102,0
Vejce 2,4 2,2 2,0 2,2 92,3 92,6 108,6
Oleje a tuky 50,6 51,8 52,6 54,1 102,4 101,5 102,9
Máslo 81,0 84,2 86,3 89,1 104,0 102,5 103,2
Vepřové sádlo a slanina 42,5 40,8 46,1 44,1 95,9 112,9 95,8
Jedlé oleje 33,0 32,0 31,4 33,8 97,0 98,0 107,7
Rostlinné a ostatní tuky 52,0 53,0 53,0 55,0 101,9 100,0 103,7
Ovoce mírného pásma 20,3 22,0 21,0 23,8 108,4 95,5 113,3
Jižní ovoce 24,7 25,2 25,0 24,6 102,0 99,2 98,4
Čerstvá zelenina 24,2 25,8 24,5 28,1 106,6 95,0 114,7
Luštěniny 34,5 35,6 32,2 32,0 103,2 90,5 99,2
Brambory 6,9 8,3 5,7 9,6 119,6 68,1 169,5
Cukr 20,1 17,3 20,1 19,4 85,9 116,4 96,1
Čokoláda a čokoládové výrobky 177,7 176,5 178,5 178,5 99,3 101,1 100,0
Pramen: Statistika rodinných účtů, I. díl, ČSÚ, 2001, 2004, 2006, 2008



Tab. 10 - Vývoj naturální spotřeby potravin v domácnostech v členění podle sociálních skupin (kg/os./rok)

2000 2003 2004 2005 2006 2007 2000 2003 2004 2005 2000 2003 2004 2005 2006 2007
Maso vepřové 2,05 1,69 1,69 1,51 1,93 1,87 8,82 9,12 8,86 7,91 1,73 1,18 1,54 1,09 1,30 1,30
Maso hov. a ostatní 0,51 0,44 0,42 0,39 0,32 0,35 1,23 1,72 1,42 1,21 0,55 0,64 0,53 0,45 0,42 0,21
Králíci 1,83 1,57 1,49 1,41 1,64 1,63 5,60 4,86 4,97 4,71 1,63 1,24 1,22 1,16 1,25 1,10
Uzené maso,uzeniny 0,65 0,69 0,59 0,51 0,54 0,50 1,82 2,06 1,85 1,49 0,48 0,45 0,58 0,51 0,40 0,27
Masové konzervy 0,15 0,16 0,13 0,14 0,16 0,11 1,05 0,79 0,86 0,71 0,10 0,08 0,14 0,10 0,04 0,03
Drůbež 1,37 1,23 1,09 1,04 1,18 1,00 4,11 3,79 3,70 3,64 1,36 0,91 0,96 0,92 1,02 0,90
Sádlo a slanina 0,61 0,47 0,41 0,42 0,49 0,42 2,50 2,19 2,10 1,96 0,50 0,32 0,36 0,31 0,26 0,24
Vejce (ks) 66 61 60 59 66 63 157 167 153 164 58 53 58 55 54 53
Mléko (l) 1,36 0,90 0,91 0,89 1,17 0,64 8,59 6,67 4,65 4,39 0,76 0,32 0,43 0,41 0,63 0,46
Brambory 14,04 11,49 11,12 11,37 11,80 11,20 31,33 29,17 30,35 30,94 12,54 8,63 10,07 9,33 9,76 10,02
Čerstvá zelenina 11,56 10,58 9,22 9,11 9,49 8,38 22,34 22,64 19,41 19,70 10,91 8,12 7,62 6,94 7,26 6,31
Čerstvé ovoce 19,81 13,21 13,45 9,85 13,34 11,21 26,48 23,26 22,33 19,11 19,96 12,41 12,78 9,99 13,02 11,07

Nezaměstnaní
2000 2003 2004 2005 2006 2007 2006 2007

Maso vepřové 1,13 1,26 1,17 1,19 1,18 1,01 0,87 0,88
Maso hov. a ostatní 0,39 0,46 0,49 0,41 0,39 0,38 0,51 0,34
Králíci 2,21 2,21 2,29 2,36 2,61 2,49 1,01 0,98
Uzené maso,uzeniny 0,36 0,43 0,45 0,31 0,42 0,44 0,63 0,56
Masové konzervy 0,12 0,14 0,13 0,08 0,06 0,05 0,12 0,16
Drůbež 1,42 1,69 1,14 0,83 1,02 0,93 0,87 1,10
Sádlo a slanina 0,49 0,54 0,48 0,36 0,41 0,33 0,25 0,18
Vejce (ks) 72 71 74 75 90 80 48 47
Mléko (l) 0,28 0,54 0,84 0,64 0,55 0,89 0,96 1,16
Brambory 17,73 16,82 17,24 16,53 16,10 14,43 8,19 8,24
Čerstvá zelenina 16,47 17,42 16,12 16,30 16,52 15,11 7,02 7,84
Čerstvé ovoce 30,80 24,45 24,83 17,51 22,33 19,04 11,27 10,38
Pramen: Statistika rodinných účtů, I. díl, ČSÚ, 2001-2008

Zaměstnanci Zemědělci Samostatně činní

Důchodci



Pramen: Indexy spotřebitelských cen, ČSÚ, 2001-08, výpočty ÚZEI
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Graf 1 - Změny spotřebitelských cen základních skupin potravin 
a nealkoholických nápojů (%, rok 2000 = 100)
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Pramen: Indexy spotřebitelských cen, ČSÚ, 2008, výpočty ÚZEI
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Graf 2 - Meziměsíční změny spotřebitelských cen vybraných 
potravinových skupin v 1.-3. čtvrtletí roku 2008 (%, předchozí měsíc = 100)
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