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Abstract
The aim of this work is to evaluate the factors that 
infuence the consumpton of Czech households in 
the period 1997-2017 using the data from the Czech 
Statstcal Ofce. The thesis is divided into two parts, 
namely practcal part and theoretcal part. The 
theoretcal part is devoted to the descripton of 
selected economic quanttes and to the method of 
collectng the data. The practcal part is devoted to 
the descripton of the economic situaton in the 
Czech Republic in the monitored period, to the 
evaluaton of the factors infuencing the behavior of 
consumers and to the recording of changes in the 
behavior of individual types of households using 
CZSO data.

Abstrakt
Tato práce se zabývá analýzou vývoje spotřeby 
českých domácnost v letech 1997 až 2017 a to za 
pomocí dat z Českého statstckého úřadu. Práce je 
rozdělena do dvou část a to do teoretcké a 
praktcké. Teoretcká část je věnována seznámení 
s ekonomickými pojmy a metodikou sběru dat. 
Praktcká část je pak věnována samotné analýze 
české ekonomiky ve sledovaných letech a změnám 
spotřebního chování českých spotřebitelů.

Spotřeba domácnost představuje zhruba polovinu hrubého domácího produktu, z tohoto důvodu má každý stát snahu poznat co 
nepřesně-ji, strukturu spotřeby domácnost obyvatel své země. Potřeby jednotlivých rodin mají vliv nejen na obchodníky, ale i na 
všechny odvětví našeho života, školstvím počínaje a zdravotnictvím konče. Podniky a insttuce, pokud chtějí být pružné a na trhu 
úspěšné, tak musí reagovat na potřeby a ochotu domácnost využít jejich služeb. Jejich produkce ovlivňuje ekonomickou situaci 
nejen daného státu, ale i státy ostatní. Spotřeba domácnost je totž hlavním „tahounem“ ekonomiky. 

 Závěr
Ve sledovaném období došlo ke změně struktury 
vydání domácnost. Pořadí oddílů se nijak neměnilo, 
pouze se měnilo procentuálního zastoupení. Míra 
nezaměstnanost měla vliv na spotřebu pouze na 
počátku sledovaného období, v ostatních letech již 
vazba nebyla nijak výrazná. Rozdíly mezi strukturou 
spotřeby domácnostmi zaměstnanců a domácnostmi 
OSVČ nejsou nijak výrazné rozdíly, u domácnost 

důchodců jsou však již rozdíly patrné. 
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