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Maloobchodní tržby Poslední známý údaj: bez aut 6,9 % r/r, s auty 11,1 % r/r  (červen) 

Prognóza: bez aut 6,1 % r/r,  
s auty 8,3 % r/r (červenec) 
Datum zveřejnění: 3. září 

Červnové výsledky maloobchodních tržeb překvapily především nečekaně 
silným prodejem aut a zde čekáme mírnou korekci. Na druhou stranu 
spotřebitelský sentiment zůstává vysoký, ekonomika láme rekordy a proto 
nadále očekáváme slušné přírůstky v maloobchodu. 

Průměrná mzda Poslední známý údaj: 2,2 % r/r nominálně, 2,1 % r/r reálně (první čtvrtletí) 

Prognóza: 2,7 % r/r nominálně,  
2,5 % r/r reálně  
(druhé čtvrtletí) 
Datum zveřejnění: 4. září 

S tím, jak zrychluje tempo růstu ekonomiky, dochází jednak k nárůstu 
zaměstnanosti ale pozvolna také růstu mezd. Pro druhé čtvrtletí proto čekáme 
mírné zrychlení růstu průměrné mzdy na 2,7 % meziročně z předchozího 
tempa 2,2 %. Inflace se zvyšuje velmi pomalu a zrychlovat by tedy mělo i 
tempo růstu reálných mezd. 

Zahraniční obchod Poslední známý údaj: 17,8 mld. Kč (červen) 

Prognóza: 14,0 mld. Kč (červenec) 
Datum zveřejnění: 7. září 

Vyšší investiční aktivita znamená mírně rychlejší tempo dovozů nad vývozy 
nicméně i tak v národní metodice čekáme od bilance zahraničního obchodu 
meziroční zlepšení o 3 mld Kč a dosažení přebytku 14,0 mld Kč. 
V přeshraniční statistice by to znamenalo přebytek cca 39,3 mld Kč. 

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

Prognóza: 3,2 % r/r (červenec) 
Datum zveřejnění: 7. září 

S ohledem na velmi pozitivní vývoj předstihových indikátorů a všeobecně 
dobré zprávy z průmyslu, odhadujeme i pro červenec jeho expanzi. Na 
meziměsíční bázi po sezónním očištění čekáme růst o 0,6 % meziměsíčně. Po 
očištění o vliv pracovních dní by tomu odpovídalo meziroční tempo 5,3 % a 
bez očištění 3,2 %. 

Míra registrované nezaměstnanosti Poslední známý údaj: 6,3 % (červenec) 

Prognóza: 6,2 % (srpen) 
Datum zveřejnění: 8. září 

Obvyklý vývoj pro srpen by znamenal stagnaci míry nezaměstnanosti, ale 
s rychle rostoucí ekonomikou je zde reálná šance na její další snížení. 

Index spotřebitelských cen Poslední známý údaj:  - 0,1 % m/m a 0,5 % r/r (červenec) 

Prognóza: - 0,2 % m/m a 0,4 % r/r  
(srpen) 
Datum zveřejnění: 9. září 

Sezónně nižší ceny některých potravin a levnější odívání dohromady s nižšími 
cenami pohonných hmot stlačí pravděpodobně inflaci za srpen na pouhých 
0,4 %.  

Běžný účet PB Poslední známý údaj: 13,3 mld. Kč (červen) 

Prognóza:  0,0 mld. Kč (červenec) 
Datum zveřejnění: 14.zaří 

V červenci standardně vyšší odliv dividend zřejmě eliminuje přebytek 
běžného účtu platební bilance ČR. Nejistota odhadu je však vysoká. 

Index cen průmyslových výrobců Poslední známý údaj: - 0,4 % m/m a - 3,0 % r/r (červenec) 

Prognóza: - 0,3% m/m a - 3,2 % r/r  
(srpen) 
Datum zveřejnění: 16. září 

Další propad cen komodit a především ropy signalizuje další snížení cen ve 
výrobě. 

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

Prognóza: 0,05 % p.a. (září) 
Datum zveřejnění: 24. září 

Opuštění režimu devizových intervencí nadále čekáme až ve druhé polovině 
roku 2016.  Ekonomika sice rychle roste, ale chybí inflace. Dosažení 
dvouprocentního inflačního cíle čekáme až koncem třetího čtvrtletí 2016. 


