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ČERVENEC 2021 2021 2022 

Vybrané složky poptávky (r/r, stálé ceny, %)     

HDP 3,5 4,6 

Spotřeba domácností 2,2 4,7 

Tvorba hrubého fixního kapitálu 2,3 5,7 

Spotřeba vlády 2,9 1,3 

Export 12,5 8,0 

Import 13,9 7,7 

Příspěvky k růstu HDP (stálé ceny, procentní body) 

Spotřeba domácností 1,1 2,1 

Fixní investice 0,6 1,6 

Změna stavu zásob 1,2 -0,1 

Vláda 0,5 0,3 

Čistý export 0,1 0,8 

Průmysl a maloobchod (r/r, stálé ceny, %)     

Průmysl 8,2 4,8 

Maloobchod 3,0 4,9 

Veřejné rozpočty (konec roku, % HDP)     

Saldo veřejných rozpočtů -8,9 -6,0 

Dluh vládního sektoru 45,3 49,4 

Trh práce a mzdy (%)     

Nezaměstnanost dle ČSÚ (roční průměr) 3,3 3,3 

Nezaměstnanost dle MPSV (roční průměr) 4,0 4,0 

Nominální průměrná mzda (r/r) 3,4 4,8 

Reálná průměrná mzdy (r/r) 0,0 2,5 

Vývoj cen (roční průměr, %)     

CPI inflace 3,4 2,4 

Vnější vztahy (konec roku)     

Obchodní bilance (mld. CZK, národní pojetí) 157 83 

Obchodní bilance (% HDP) 2,6 1,3 

Běžný účet (mld. CZK, ČNB) 67 34 

Běžný účet (% HDP) 1,1 0,5 

Měnové podmínky (roční průměr)     

CZK/EUR 25,9 25,1 

2W repo sazba (%) 0,52 1,54 

http://www.komora.cz/
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O prognóze 

Hospodářská komora sbírá již více než deset let pravidelně dvakrát ročně informace o 

podnikatelském sektoru v ČR v rámci tzv. Komorového barometru. Kromě toho 

pravidelně pořádá mezi svými 16 tisíci členy řadu dalších šetření zaměřených na 

aktuální témata. Zpětnou vazbu o současném a očekávaném vývoji ekonomiky 

Hospodářská komora dále získává v rámci svých 25 odborných sekcí, sdružujících 

podnikatele a experty k dané problematice, na setkáních zástupců Hospodářské 

komory s čelnými představiteli firem v jednotlivých krajích nebo například také v rámci 

komorové poradny. 

Hospodářská komora je jediným zákonným zástupcem podnikatelů v České republice 

a svojí jedinečnou regionální strukturou i pestrým odvětvovým zastoupením je jim blíže 

než státní správa či prognostické útvary velkých společností. I to byl důvod, proč se 

Hospodářská komora rozhodla od roku 2017 publikovat vlastní prognózu hlavních 

makroekonomických ukazatelů vývoje České republiky a za tím účelem spojila své síly 

s profesionály z České spořitelny včetně jejich technického instrumentária v podobě 

modelu všeobecné ekonomické rovnováhy. 
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