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Produkce osobních automobilů a covid

Pokles poptávky během pandemie a poruchy na straně nabídky (přerušení výroby a dodavatelských řetězců) vedly 

přibližně k 20% poklesu produkce osobních automobilů. Pokles produkce tak byl několikanásobně hlubší než 

propad reálného HDP. 

Zatímco reálný HDP se vrátil v minulém roce přibližně na úroveň před covidem, produkce osobních automobilů 

zůstala utlumená.
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Aktuální vývoj

Nízký počet nových registrací osobních automobilů v ČR, oproti roku 2019 téměř o 30 % nižší, naznačuje klesající 

poptávku. Za tím stojí mimo jiné výrazný růst nákladů domácností, především v důsledku růstu cen elektřiny 

a zemního plynu. 

Nákladové tlaky se projevují v růstu produkčních cen napříč sektory, meziroční růst PPI v eurozóně dosáhnul 43,3 %.
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Domácnosti a vysoké ceny energií

Analýza ze ZOMP Zima 2022 ukazuje reakci spotřeby 

domácností na růst cen energií a tepla o 20 %.

• Vedle snížení samotné spotřeby energií reagují 

domácnosti zejména omezením poptávky po 

bydlení, dopravě a komunikaci, oblečení a obuvi.

• Nejméně cenově elastická je poptávka po jídle 

a bydlení.

Tomuto odhadu odpovídá vývoj tržeb v maloobchodě, 

který v srpnu meziročně klesl o 7,7 % (včetně 

motoristického segmentu), když pokles byl výraznější 

u nepotravinářského zboží. 

Zatímco růst sektoru v minulém roce brzdily poruchy ve 

výrobních řetězcích, v příštím roce to může být nízká 

poptávka.
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Simulace zvýšení ceny elektřiny, plynu a tepla o 20 %
% p.b.



Prognóza – Léto 2022: Zahraniční předpoklady

Aktuální prognóza z léta 2022 předpokládá, že inflační tlaky zůstanou v eurozóně výrazné a inflace se vrátí k cíli až ve 2024. 

Na rostoucí inflaci reagují zahraniční centrální banky zpřísněním měnové politiky, a to razantněji, než jsme očekávali.

Zhoršení ekonomického sentimentu, růst životních nákladů domácností a nákladů firem spolu se zpřísňováním měnové politiky 

povedou postupně k útlumu globální ekonomické aktivity a ke snížení inflačních tlaků ze zahraničí.
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Prognóza – Léto 2022: Inflace
Celková inflace dosáhla ve 3. čtvrtletí 17,6 %, což 

je méně než 19,5 % předpokládaných prognózou. 

Inflační vrchol tak může nastat dříve a na nižší 

úrovni. 

Prognóza očekává, že inflace dosáhne vrcholu 

kolem 20 % ve druhé polovině letošního roku 

a poté začne klesat. 

Inflační vrchol může být mírně nižší též z důvodu 

cenových stropů elektřiny a zemního plynu pro 

domácnosti a malé podniky. 

Inflace se vrátí k cíli na prodlouženém horizontu 

měnové politiky (tedy v první polovině roku 2024) 

mimo jiné v reakci na předchozí zpřísnění 

měnových podmínek. 
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Struktura inflace

Zrychlování jádrové inflace se zastavilo, ale i tak zůstává vysoká. Meziroční růst cen potravin a regulovaných cen 

v září dále zrychlil.

Růst cen pohonných hmot se zmírnil a odráží pokles cen ropy a následně i cen na čerpacích stanicích. Vysoká 

jádrová inflace je dána donedávna vysokou domácí poptávku a pokračujícími silnými nákladovými tlaky. 

Mimořádně vysoký příspěvek nákladů na vlastnické bydlení do neobchodovatelných cen od července klesá.
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Prognóza – Léto 2022: HDP

Předchozí přehřátí české ekonomiky rychle odezní vzhledem k propadu reálných příjmů. 

Růst reálného HDP ve druhé polovině letošního roku zpomalí a v příštím roce se dále sníží zhruba na 1 %. 

Růst reálného HDP ve 2. čtvrtletí byl zhruba v souladu s prognózou. Avšak spotřeba domácností byla odolnější než 

v prognóze a byl také zaznamenán vyšší dovoz zboží a služeb.
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Prognóza – Léto 2022: Sazby a kurz

Se základním scénářem je konzistentní nejprve přibližná stabilita tržních úrokových sazeb následovaná jejich 

postupným poklesem v příštím roce. Tato trajektorie sazeb byla výrazně ovlivněna úpravou úrokového pravidla (nyní se 

dívá více do budoucnosti). Bez této úpravy by sazby v prognóze mířily nad 10 %.

Koruna podle prognózy mírně oslabí kvůli zhoršující se obchodní bilanci a postupně se snižujícímu úrokovému

diferenciálu. 

ČNB bude i nadále zamezovat nadměrným výkyvům kurzu koruny.
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Graf rizik inflační prognózy Rizika letní prognózy míří dle tohoto grafu ve směru výrazně vyšší 

inflace a úrokových sazeb. 

Proinflační:

• Zahraniční veličiny, především vyšší výhled úrokových sazeb ECB 

a jádrové i energetické složky produkčních cen. 

• Domácí reálná ekonomika, především rychlejší mzdový růst. 

Protiinflační:

• Nižší pozorovaná inflace a snížení prognózy regulovaných cen 

(zastropování cen energií). 

Nad rámec GRIPu je proinflačním rizikem expanzivnější fiskální 

politika, hrozba ztráty ukotvenosti inflačních očekávání a související 

riziko mzdově-inflační spirály. 

Naopak protiinflačním rizikem je vzrůstající pravděpodobnost recese 

v zahraničí, stejně jako výraznější než prognózovaný útlum domácí 

spotřebitelské a investiční poptávky
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Měnověpolitické rozhodnutí Bankovní rada ČNB na svém jednání 29. září 2022 ponechala 

dvoutýdenní repo sazbu na 7 %. 

Pro toto rozhodnutí hlasovalo 5 členů bankovní rady,

2 členové bankovní rady hlasovali pro zvýšení sazeb o 75 b.b.

Přijaté rozhodnutí bankovní rady se opírá o letní (srpnovou) 

makroekonomickou prognózu a o vyhodnocení informací získaných 

od jejího zpracování.

Bankovní rada potvrdila své odhodlání pokračovat v boji proti inflaci, 

dokud nebude plně pod kontrolou, tedy stabilizována na 2% cíli. To 

znamená, že úrokové sazby zůstanou po určitou dobu na relativně 

vysoké úrovni.

Další měnově-politické zasedání proběhne 3. listopadu s novou 

podzimní prognózou.
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