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Zahraniční obchod Poslední známý údaj: 10,6 mld. Kč (duben) 

Prognóza: 16,6 mld. Kč (květen) 
Datum zveřejnění: 4. července 

Český průmysl podle našich odhadů v květnu opět zrychlil a indikoval tak na 
vyšší tempa růstu českého exportu. Také předstihové indikátory našich 
největších obchodních partnerů ukazují na dvojciferný růst exportu. To by 
znamenalo, že zahraniční obchod v květnu vykáže přebytek téměř ve stejné 
výši jako loni. 

Maloobchodní tržby Poslední známý údaj: -0,3 % s auty a 2,7 % bez aut (duben) 

Prognóza: 5,0 % r/r s auty a 4,9 % bez aut 
(květen) 
Datum zveřejnění: 7. července 

Přestože měl letošní květen nevýhodu jednoho pracovního dne, na rychlejší 
růst maloobchodních tržeb ukazuje jak vysoká spotřebitelská důvěra, která 
nadále podporuje apetit spotřebitelů utrácet, tak i velmi stabilní situace na trhu 
práce.  Očekáváme, že tržby maloobchodníků vzrostly v květnu o 4,9 % r/r a 
o 5,0 % r/r po započtení tržeb z prodejů aut.  

Průmyslová výroba Poslední známý údaj: -2,5 % r/r (duben) 

Prognóza: 6,5 % r/r (květen) 
Datum zveřejnění: 7. července 

Na růst průmyslu ukazuje vývoj předstihových indikátorů jak v ČR, tak i u 
důležitých obchodních partnerů. Na květen odhadujeme solidní růst 6,5 % 
r/r. Po očištění o sezónnost by po slabším dubnu měla průmyslová výroba 
zrychlit na 2,6 % meziměsíčně. 

Podíl nezaměstnaných Poslední známý údaj: 4,1 % (květen) 

Prognóza: 4,0 % (červen) 
Datum zveřejnění: 12. července 

Rostoucí ekonomika a především sezónnost by měly míru nezaměstnanosti 
v červenci mírně stlačit ještě dolů. Trend vývoje nezaměstnanosti by měl zůstat 
příznivý, přestože trh práce naráží na své limity. 

Index spotřebitelských cen Poslední známý údaj: 0,2 % m/m a 2,4 % r/r (květen) 

Prognóza: 0,0 % m/m a 2,3 % r/r (červen) 
Datum zveřejnění: 12. července 

Pokles cen u čerpacích stanic i alkoholických nápojů (zejména piva a vína) 
bude vyvážen růstem cen některých služeb. Mírně zdražit by měly zejména 
rekreace a služby v oblasti stravování a ubytování. Celkově očekáváme, že 
meziměsíčně zůstanou ceny nezměněny, přičemž meziročně inflace o desetinu 
zpomalí. 

Běžný účet PB Poslední známý údaj: 14,4 mld. Kč (duben) 

Prognóza: -4,3 mld. Kč (květen) 
Datum zveřejnění: 14. července 

Sezóna výplat dividend bývá v květnu v plném proudu. To znamená, že 
běžný účet platební bilance pravděpodobně sklouzne do mírného deficitu. 
Očekáváme, že si tak běžný účet meziročně pohorší o téměř 6 mld. Kč. 

Index cen průmyslových výrobců Poslední známý údaj: -0,5 % m/m a 2,3 % r/r (květen) 

Prognóza:  -0,4 % m/m, 1,7 % r/r (červen) 
Datum zveřejnění: 20. července 2017 

Z důvodů poklesu cen ropy i průmyslových kovů na světových trzích 
očekáváme, že ceny průmyslových výrobců v červnu klesnou o 0,3 % m/m. 


