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Maloobchodní tržby Poslední známý údaj: 8,2 % r/r (červen) 

Prognóza: 6,8 % r/r (červenec) 
Datum zveřejnění: 4. září 

Letošní červenec měl meziroční výhodu jednoho pracovního dne navíc, 
spotřebitelská důvěra začala pomalu snižovat, ale je stále na relativně 
vysokých hodnotách. Meziroční míra inflace se ovšem zvýšila na 0,5 % a 
lehce vzrostla i srovnávací základna z minulého roku. Pro červenec proto 
čekáme zpomalení meziročního růstu maloobchodních tržeb na 6,8 % 
z předchozích 8,2 %. 

Průměrná mzda Poslední známý údaj: 3,3 % r/r (červen) 

Prognóza: 1,7 % r/r (červenec) 
Datum zveřejnění: 5. září 

V prvním čtvrtletí byl růst mezd opticky nadhodnocen nízkou srovnávací 
základnou z minulého roku. Ve druhém čtvrtletí by proto mělo dojít ke snížení 
tempa růstu mezd. Při námi odhadovaném růstu mezd ve veřejné sféře do 1 
% a přibližně dvouprocentním růstu mezd v podnikatelské sféře čekáme růst 
průměrné mzdy o 1,7 %. Tomu odpovídá průměrná mzda 25340 Kč. Po 
odečtení inflace by reálný růst průměrné mzdy měl činit 1,5 %.  

Zahraniční obchod Poslední známý údaj: 19,1 mld. Kč (červen) 

Prognóza: 7,0 mld. Kč (červenec) 
Datum zveřejnění: 8. září 

Přebytek zahraničního obchodu v letních měsících sníží, ale stále by měl být 
mírně nad úrovní z minulého roku. Za celý rok čekáme přebytek obchodní 
bilance kolem 150 mld Kč (národní metodika). 

Průmyslová výroba Poslední známý údaj: 8,1 % r/r (červen) 

Prognóza: 7,8 % r/r (červenec) 
Datum zveřejnění: 8. září 

Index nákupních manažerů v červenci stále signalizoval slušný růst 
průmyslové výroby a ten naznačil i výsledek polského průmyslu. Pro červenec 
počítáme s expanzí českého průmyslu o 0,4 % meziměsíčně a 7,8% 
meziročně. V dalších měsících zřejmě uvidíme přibrzdění. 

Míra registrované nezaměstnanosti Poslední známý údaj: 8,4 % (červenec) 

Prognóza: 8,3 % (srpen) 
Datum zveřejnění: 8. září 

Za srpen čekáme jen nepatrný pokles podílu nezaměstnaných na 8,3 %. 

Index spotřebitelských cen Poslední známý údaj:  0,2 % m/m a 0,5 % r/r (červenec) 

Prognóza: - 0,1 % m/m a 0,5 % r/r  
(srpen) 
Datum zveřejnění: 9. září 

Nižší ceny u čerpacích stanic a sezónně nižší ceny ovoce a zeleniny udrželo 
zřejmě meziroční tempo růstu spotřebitelských cen beze změny na 0,5 %. 

Běžný účet PB Poslední známý údaj: -0,3 mld. Kč (červen) 

Prognóza: - 7,0 mld. Kč (červenec) 
Datum zveřejnění: 15.zaří 

V červenci standardně vyšší odliv dividend zřejmě prohloubil deficit běžného 
účtu platební bilance ČR. 

Index cen průmyslových výrobců Poslední známý údaj: 0,3 % m/m a -0,1 % r/r (červenec) 

Prognóza: 0,0% m/m a 0,0 % r/r  
(srpen) 
Datum zveřejnění: 16. září 

Ropa zlevnila, kovy mírně zdražily – dohromady tak čekáme pro červenec 
stagnující ceny průmyslových výrobců a to meziročně i meziměsíčně. 

Zasedání ČNB Poslední známý údaj: 0,05 % p.a. (srpen) 

Prognóza: 0,05 % p.a. (září) 
Datum zveřejnění: 25. září 

Opuštění režimu devizových intervencí nadále čekáme až na konci roku 
2015. 


