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• Slabá čísla z domácího průmyslu naznačují zpomalení výrobní aktivity ve 2. polovině roku 

• Červnový maloobchod potvrdil, že se na silném spotřebitelském apetitu českých domácností 

zatím nic nemění 

 

Tento týden byl bohatý na čerstvé domácí 

makroekonomické statistiky, když byla postupně 

zveřejněna červnová čísla z průmyslu, 

stavebnictví, zahraničního obchodu a 

maloobchodu a ve čtvrtek i červencový podíl 

nezaměstnaných osob. Největší pozornost byla, a 

asi právem, upřena na průmyslovou produkci, 

když zpracovatelský průmysl je odvětví, které 

velmi významně ovlivňuje výkon českého 

hospodářství. Zatímco v posledních měsících 

průmyslová produkce poměrně solidně rostla, a 

to zejména v kontextu slabých indexů 

podnikatelských nálad (PMI), tak červnové 

výsledky průmyslu (-2,8 % m/m a -3,8 % r/r po 

úpravě o nestejný počet pracovních dnů) zahrály 

na negativní strunu. Červen zároveň v podobě 

poklesu nových průmyslových zakázek naznačil, 

že druhá polovina letošního roku bude velmi 

pravděpodobně charakterizována nižší výrobní 

aktivitou, než tomu bylo v první polovině roku. V 

zahraničním obchodu, který je silně provázán s 

průmyslem, poklesl v červnu vývoz i dovoz, a to 

jak v meziměsíčním, tak i v meziročním srovnání. 

Obchodní bilance však i v červnu vykázala velmi 

slušný přebytek ve výši 18,4 mld. korun.  

Solidní čísla v červnu vykázalo stavebnictví, a to 

jak pozemní, tak i inženýrské stavitelství. Počet 

zahájených staveb bytů byl nejvyšší od r. 2008. 

Zatímco průmyslové podniky začíná stále více 

trápit slabá poptávka, tak hlavní bariérou růstu 

ve stavebnictví je aktuálně významný 

nedostatek pracovníků. Zatímco čísla z průmyslu 

již zřetelně potvrdila významné zpomalení 

výrobní aktivity, tak na silném spotřebitelském 

apetitu českých domácností se zatím nic nemění. 

V červnu maloobchodní tržby vzrostly o 1,7 % 

m/m a o 6,2 % r/r po očištění o kalendářní vlivy. 

Pokračující silný růst maloobchodu v červnu i v 

první polovině letošního roku lze v první řadě 

připsat především pozitivní situaci na pracovním 

trhu s velmi vysokou zaměstnaností, a i nadále 

rychlým růstem mezd. Rovněž spotřebitelská 

důvěra se pohybuje na historicky vysokých 

hodnotách a indikuje, že domácnosti zatím 

nebudou příliš šetřit ani ve druhé polovině roku. 

Podíl nezaměstnaných osob v červenci v souladu 

s odhady lehce vzrostl na 2,7 % z červnových 2,6 

%, když za mírným nárůstem nezaměstnanosti 

stály v červenci především sezonní faktory. 

Zároveň se však již v červenci objevily určité 

signály slabší poptávky po zaměstnancích ze 

zpracovatelského průmyslu. Celkově však lze 

situaci na pracovním trhu i nadále hodnotit 

pozitivně, když rekordní počet volných 

pracovních míst výrazně převyšuje počet 

nezaměstnaných. Pracovní trh se v současnosti 

pohybuje na svých limitech a další významnější 

pokles nezaměstnanosti ve druhé polovině 

letošního roku je již velmi nepravděpodobný.   

Vývoj EUR/CZK v tomto týdnu 
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