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Maloobchodní tržby Poslední známý údaj: 8,6 % s auty a 7,9 % bez aut (listopad) 

Prognóza: 7,5 % r/r s auty a 6,0 % bez aut 
(prosinec) 
Datum zveřejnění: 6. února 

Závěr roku bývá pro maloobchodníky úspěšným měsícem zejména díky 
vánočnímu boomu. Růst mezd, který loni pravděpodobně dosáhl 
nejrychlejšího tempa od roku 2008, nízká nezaměstnanost a vysoká důvěra 
spotřebitelů podporují nákupní apetit. Také automobilkám v ČR i v Evropě se 
ke konci roku velice dařilo. Celkově čekáme nárůst maloobchodních tržeb o 
6,0 % meziročně bez aut a o 7,5 % r/r se započtením segmentu aut.  
 

Průmyslová výroba Poslední známý údaj: 7,0 % r/r (listopad) 

Prognóza: 5,3 % r/r (prosinec) 
Datum zveřejnění: 7. února 

Zvýšení předstihových indikátorů v eurozóně i v ČR signalizuje zlepšení 
podmínek v českém průmyslu. Automobilový sektor, tepna českého průmyslu, 
si v prosinci vedl více než dobře. Na konci roku bylo využití výrobních kapacit 
v průmyslu na svém dlouhodobém průměru. Letošní prosinec nepřinesl žádnou 
meziroční výhodu pracovního dne, která by mohla ještě navýšit výsledek 
průmyslové výroby. Vesměs očekáváme, že průmyslová výroba vzrostla kolem 
5,3 % meziročně. Toto tempo růstu by po sezónním očištění odpovídalo 
meziměsíčnímu poklesu o 0,7 %, což je o polovinu méně, než o kolik klesl 
průmysl v loňském prosinci. 
 

Zahraniční obchod Poslední známý údaj: 10,8 mld. Kč (listopad) 

Prognóza: 2,0 mld. Kč (prosinec) 
Datum zveřejnění: 7. února 

Pokračující expanze průmyslu se prolíná do růstu exportu a importu.  Prosinec 
bývá pro celkovou bilanci zahraničního obchodu tradičně slabším měsícem. 
Proto nečekáme přebytek přes 10 miliard korun, který jsme viděli 
v předchozích měsících, ale jenom „kladnou nulu“. Ovšem i tato kladná nula 
bude rekordem, protože by šlo o první prosincový přebytek od roku 2005.  
 

Podíl nezaměstnaných Poslední známý údaj:  5,2 % (prosinec) 

Prognóza: 5,4 % (leden) 
Datum zveřejnění: 8. února 

Na přelomu roku podíl nezaměstnaných obecně stoupá. Letošní leden byl 
navíc nejstudenější měsíc za poslední dekádu, což mohlo pozastavit více 
sezónních prací než v posledních letech. Očekáváme proto zvýšení podílu 
nezaměstnaných o 0,2 procentního bodu na 5,4 %.  
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Index spotřebitelských cen Poslední známý údaj:  0,3 % m/m a 2,0 % r/r (prosinec) 

Prognóza: 0,7 % m/m a 2,1 % r/r (leden) 
Datum zveřejnění: 10. února 

Spotřebitelská inflace za leden letos přitáhne opravdu mnoho pozornosti. Na 
rozdíl od loňského ledna, kdy ceny komodit tahaly inflaci dolů, by letos měly 
kladně přispět k růstu spotřebitelských cen. Mimo pohonných hmot zdražily 
také potraviny, alkohol, tabák či poštovní služby. Nově zavedená 
elektronická evidence tržeb, která se ve fázích bude letos aplikovat na další 
firmy, mohla přispět jednou nebo dvěma desetinkami k celkové inflaci. 
Celkově náš odhad počítá s růstem spotřebitelských cen o 0,7 % 
meziměsíčně, což odpovídá zrychlení meziročního tempa růstu na 2,1 % 
z předchozího tempa 2,0 %. 
 

Běžný účet PB Poslední známý údaj: 4,6 mld. Kč (listopad) 

Prognóza: 6,0 mld. Kč (prosinec) 
Datum zveřejnění: 13. února 

Pozitivní vývoj zahraničního obchodu by měl napomoct také k dosažení 
nepatrného přebytku běžného účtu v prosinci. Rok 2016 přinesl historicky třetí 
a zároveň nejvyšší přebytek běžného účtu. Příznivý vývoj vnější bilance hraje 
ve prospěch budoucího posilování koruny, až kurzový závazek ČNB bude 
ukončen.  
 

Hrubý domácí produkt Poslední známý údaj: 0,2 % č/č a 1,9 % r/r (3Q 2016) 

Prognóza: 0,8 % č/č a 2,3 % r/r (4Q 2016) 
Datum zveřejnění: 14. února 

Měsíční data signalizují, že česká ekonomika ve čtvrtém čtvrtletí zrychlila 
oproti třetímu čtvrtletí tempo růstu. Spotřeba domácností byla podpořena 
vyššími mzdami a velmi nízkou nezaměstnaností a lze proto čekat 
pokračování jejího stabilního růstu. Ovšem rychlý odhad HDP jenom nastiňuje, 
jakým tempem česká ekonomika pravděpodobně rostla. Až zpřesněný odhad 
nabídne detailní strukturu ekonomického růstu a lze jej považovat za 
důvěryhodnější a spolehlivější indikátor.  

 
Index cen průmyslových výrobců Poslední známý údaj: 0,5 % m/m a -0,4 % r/r (prosinec) 

Prognóza:   0,3 % m/m a 1,6 % r/r  
(leden) 
Datum zveřejnění: 28. února 

V lednu ceny některých důležitých průmyslových kovů rostly. Průměrná cena 
ropy v lednu oproti prosinci mírně vzrostla. Celkově čekáme nárůst cen 
průmyslových výrobců o 0,3 % meziměsíčně. V lednu sehraje důležitou roli 
srovnávací základna, kvůli které se meziroční tempo překlopí z prosincových 
záporných -0,4 % do kladných +1,6 %. 
 


