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Abstract
The aim of this paper is to determine the trend and prediction of prices for yogurt and milk in conventional and
organic quality. Due to constant changes in prices over time is to assess the suitability of the method of analysis
of time series of average-month consumer prices to other price predictions. Monitored the prices of the products
offered by the three retail chains continuously during 2008 and 2009 in both conventional and organic quality in
own brand (private label). The used linear and quadratic time series analysis method and were detected point and
interval estimates. Unlike other reporting products are not linear or quadratic method suitable for predicting the
price trend for white organic yogurt. In comparison with the later development of real prediction of other
products were evaluated as good.
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Abstrakt
Cílem tohoto příspěvku je určení trendu vývoje a následná predikce cen u bílého jogurtu a mléka v konvenční
a biokvalitě. Vzhledem k neustálému vývoji cen v čase je cílem také posoudit vhodnost použití metody analýzy
časových řad průměrných dvouměsíčních spotřebitelských cen k dalším cenovým predikcím. Sledovány jsou
ceny uvedených produktů, nabízené třemi maloobchodními řetězci nepřetržitě v průběhu let 2008 a 2009
v konvenční i bio kvalitě pod vlastní značkou (privátní značka). Použita byla lineární a kvadratická metoda
analýzy časových řad a byly zjišťovány bodové a intervalové odhady. Narozdíl od ostatních sledovaných
produktů není lineární ani kvadratická metoda vhodná pro predikci cenového trendu u bílého bio jogurtu. Při
pozdějším porovnání s reálným vývojem byly predikce ostatních produktů vyhodnoceny jako správné.
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