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Zahraniční obchod Poslední známý údaj: +13,6 mld. Kč (únor) 

Prognóza: +18,0 mld. Kč (březen) 
Datum zveřejnění: 6. května 

Dobré výsledky průmyslové výroby indikují pokračování dobrých výsledků 
exportu. Růst maloobchodních tržeb a vysoká importní náročnost české 
ekonomiky znamená také zrychlení růstu importu. Za březen tak čekáme 
zvýšení přebytku obchodní bilance na 18,0 mld. Kč z předchozích 13,6 mld. 
Kč v národní metodice, která je od letošního roku preferovaná Českým 
statistickým úřadem. V původní přeshraniční metodice odhadujeme přebytek 
za květen ve výši 40,9 mld. Kč. 
 

Průmyslová výroba Poslední známý údaj: 6,7 mld. Kč (únor) 

Prognóza: +7,9% r/r (březen) 
Datum zveřejnění: 7. května 

Pokračování expanze v Evropě, vysoká úroveň předstihových indikátorů a 
konečně i drobná kalendářní výhoda by měly vést ke zrychlení meziročního 
růstu průmyslové výroby na 7,9 % z předchozích 6,7 %. To by 
v meziměsíčním vyjádření znamenalo zhruba stagnaci. 
 

Maloobchodní tržby Poslední známý údaj:  8,1 % (únor) 

Prognóza: +6,7 % r/r (březen) 
Datum zveřejnění: 7. května 

Další zlepšení spotřebitelské důvěry a údaje o prodeji aut signalizují další 
slušný údaj za maloobchodní tržby v řadě. Za březen čekáme meziroční růst 
o 6,7 %. Přičemž letošní březen měl drobnou kalendářní nevýhodu 
(meziročně chybějící pátek). 
 

Zasedání České národní banky Poslední zasedání: úrokové sazby i kurz beze změny (březen) 

Prognóza: 0,05 % (květen) 
Datum zveřejnění: 7. května 

Změna úrokových sazeb je zatím stále zcela „mimo mísu“. Ekonomika se sice 
vyvíjí lépe, než se čekalo, ale inflace se naopak drží níže. ČNB představí 
novou prognózu, ve které se projeví nižší inflace na začátku letošního roku, 
ale je trochu otázkou, jak se ČNB popere s velkými výkyvy v HDP na 
přelomu roku. Zásadnější změny v nastavení měnové v tuto chvíli ovšem 
nečekáme. Druhá polovina roku, kdy ekonomika bude pokračovat v expanzi 
a inflace se bude zvyšovat, by měla být „zajímavější“. 

Podíl nezaměstnaných (15 – 65 let) Poslední známý údaj: 8,3 % (březen) 

Prognóza: 7,9 % (duben) 
Datum zveřejnění: 12. května 

Nezaměstnanost očištěná od sezónních vlivů začala v letošním roce konečně 
mírně klesat. Předchozí měsíc překvapil o trochu větším poklesem, než se 
čekalo. Za duben odhadujeme snížení na 7,9 % z 8,3 %. 
 
 

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

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

Ceny potravin a ceny u čerpacích stanic v dubnu pravděpodobně mírně 
klesly. Proti tomu by mělo působit sezónní zdražení oděvů a obuvi, zdražen 
dopravních prostředků a dalších drobné cenové posuny vzhůru způsobené 
slabší korunou. Citlivost trhu na údaje o inflaci je značná vzhledem 
k současnému režimu kontroly kurzu EUR/CZK Českou národní bankou. 
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Hrubý domácí produkt – rychlý odhad Poslední známý údaj: 1,8 % č/č a 1,2 % r/r (4Q 2013) 

Prognóza: -0,2 % q/q a 2,3 % r/r  
(1Q 2014) 
Datum zveřejnění: 15. května 

Poslední čtvrtletí roku 2013 přineslo prudký skok HDP o 1,8 % mezikvartálně. 
Ten byl ovšem podpořen jednorázovými vlivy v podobě předzásobení se 
tabákových firem a devizovými intervencemi. Proto je zde značné riziko 
poklesu HDP na začátku letošního roku. Nicméně dosud zveřejněná data 
naznačují ve skutečnosti slušné pokračování expanze. V souhrnu tak 
očekáváme za první čtvrtletí pokles ekonomiky o 0,2 % č/č, což by ovšem 
s ohledem na jednorázové faktory v předchozím čtvrtletí byl spíše důvod 
k radosti nežli naopak. 
 

Běžný účet BP Poslední známý údaj: 22,1 mld. Kč (únor) 

Prognóza: +9,0 mld. Kč, (březen) 
Datum zveřejnění: 15. května 

V březnu se již pomalu začne sezónně navyšovat odliv dividend, nicméně 
vysoké přebytky obchodní bilance by měly udržet běžný účet platební 
bilance v solidním přebytku kolem 9 mld. Kč. Jako již tradičně, měsíční 
odhady platební bilance vykazují vysokou porci nejistoty, ale vývoj vnější 
bilance ČR celkově vypadá prozatím příznivě. Pihou na kráse je slabší příliv 
přímých zahraničních investic. 
 

Index cen průmyslových výrobců Poslední známý údaj: - 0,2% m/m a - 0,8 % r/r (březen) 

Prognóza: – 0,1 % m/m a -0,4 % r/r  
(duben) 
Datum zveřejnění: 19. května 

Zvýšení cen ropy proti snížení cen uhlí nám indikuje nepatrný cenový pokles 
výrobců v ČR v dubnu. Meziroční propad cen by se měl již výrazněji 
snižovat. Dopad údaje na trhu bude zanedbatelný, pakliže nedojde 
k opravdu velkému překvapení.  

 


