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Průmyslová produkce v Evropské unii v červenci klesla 

Průmyslová produkce v Evropské unii v červenci letošního roku dosáhla meziročního poklesu o 0,1 %. Naposledy 

vykázala meziroční pokles v listopadu 2014 a od té doby rostla, v červnu letošního roku o 0,8 %.   

Z jednotlivých průmyslových seskupení vykázala v červenci solidní meziroční růst výroba zboží pro dlouhodobou 

spotřebu o 3,1 %. K růstu výroby došlo také u zboží pro krátkodobou spotřebu o 1,2 % a u zboží pro mezispotřebu 

o 0,4 %. Výkonost průmyslu byla ovlivněna propadem výroby energií, která oproti minulému měsíci ještě zrychlila 

pokles, o 4,0 %. Do mínusu se dostala také výroba pro investice a byla o 0,7 % nižší.  

Z regionálního pohledu, podle dostupných červencových dat a po očištění dat od vlivu počtu pracovních dní, nejvyššího 

meziroční růstu průmyslové produkce dosáhlo Dánsko a Slovinsko (shodně o 7,4 %), dále Finsko (o 6,8 %) a Irsko 

(o 5,0 %). Pokles průmyslové výroby zaznamenalo Slovensko (o 14,3 %), ČR (o 7,6 %) a Malta (o 3,9 %). Z větších zemí 

produkce poklesla v Německu (o 1,6 %), ve Španělsku (o 0,6 %) a ve Francii (o 0,2 %). 

V meziměsíčním srovnání se průmyslová výroba v EU snížila o 1,0 %, po červnovém růstu o 0,7 % (údaje po sezonním 

očištění). V červenci dosáhlo růstu pouze zboží pro krátkodobou spotřebu. Všechny ostatní průmyslová seskupení byly 

pod úrovní předchozího měsíce.   

Průmyslová produkce v Evropské unii (sezónně očištěné údaje)  

Zdroj: Eurostat  

Makroekonomická situace v ČR 

Základní ukazatele - poslední údaje  

 
 HDP (y/y, %) 2. Q  2016 2,6  Stavební výroba (y/y, %) červenec 2016 -16,3 

 Míra inflace (y/y, %)  srpen 2016 0,3  Vývoz zboží ** (y/y, %, z b.c.) červenec 2016 -14,2 

 Obecná míra nezaměstnanosti* (v %) červenec 2016 4,2  Dovoz zboží ** (y/y, %, z b.c.) červenec 2016 -12,3 

 Průmyslová produkce (y/y,%) červenec 2016 -14,1        

* podíl počtu nezaměstnaných na celkové pracovní síle ve věku 15-64 let   Zdroj: ČSÚ, září 2016 

** přeshraniční pojetí     
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Z DOMOVA  

Většina zaměstnavatelů změny 
v počtu zaměstnanců nepředpokládá 

Zvyšovat počet zaměstnanců plánuje ve 
4. čtvrtletí 9 % firem, naopak propouštět 
se chystají 2 %. Celkem 86 % firem 
nepředpokládá změny v počtu 
zaměstnanců. Čistý index trhu práce má 
hodnotu 7 % a je nejsilnější v historii 
průzkumu pro 4. čtvrtletí, které bylo 
zaznamenáno. Toto období je z hlediska 
náborů nejslabší v roce. Vyplývá to 
z pravidelného průzkumu společnosti 
Manpower.  

Zdroj: České noviny  

PSJ byla loni ve ztrátě přes čtvrt 
miliardy 

Česká stavební společnost PSJ skončila 
loni ve ztrátě 255 mil. Kč. Výnosy loni 
klesly na 4,5 mld. Kč z 6,5 mld. Kč v roce 
2014. Na výsledcích se podepsaly potíže v 
Rusku, které se na tržbách PSJ podílelo 
dříve zhruba z jedné poloviny a nyní klesl 
maximálně na jednu třetinu. Přes velkou 
orientaci na zahraničí PSJ tvoří stále přes 
30 % zakázek v ČR, zejména stavby pro 
průmysl. 

Zdroj: HN  

V Kunovicích letos očekávají vyšší 
výrobu než loni   

Společnost Czech Sport Aircraft, výrobce 
lehkých sportovních letadel z Kunovic, loni 
vyrobila 31 strojů. Letos zatím prodala 
dvacet letounů PS-28 Cruiser a Sport- 
Cruiser. Do konce roku počítá s dalšími 
dodávkami do Evropy a do Spojených 
států, takže firma vyrobí celkem čtyřicet 
letadel.  

Zdroj: E15 

Hutchinson bude mít v Rokycanech 
další továrnu 

Francouzský výrobce pryžových 
automobilových hadic Hutchinson rozšíří 
svůj závod v Rokycanech. V nové továrně 
zaměstná přibližně 150 lidí. Firma už teď 
patří k největším zaměstnavatelům 
v celém regionu, nyní má šest stovek 
zaměstnanců. 

Zdroj: E15 

Americký výrobce magnetických 
snímačů otevřel závod na Ústecku 

Americký výrobce magnetických snímačů 
a měřicích přístrojů SSI Technologies 

otevřel svůj závod v průmyslovém areálu 
v Přestanově na Ústecku. Do technologie 
chce investovat do roku 2018 víc než 
24 mil. USD. V první etapě zaměstná 
250 lidí. V Přestanově vznikla první 
pobočka firmy v Evropě, pro kterou jsou 
součástky určeny. Senzory se používají do 
osobních a nákladních automobilů 
a motocyklů.  
Zdroj: finance.cz   

Toray chce investovat do továrny 
v Prostějově 

Japonská společnost Toray se chystá 
investovat dalších 455 mil. Kč do rozšíření 
svého závodu v Prostějově, ve kterém 
vyrábí textilie, speciální látky do airbagů 
a desky pro ofsetový tisk. Firma patří mezi 
největší investory v Olomouckém kraji a 
v Prostějově zaměstnávala letos na jaře 
358 pracovníků. V Prostějově vyrábí 
od roku 1999. 
Zdroj: finance.cz 

Škoda Auto v srpnu zvýšila prodej 

Škoda Auto zvýšila v srpnu 2016 
meziročně prodej o 14,2 % na 
80.700 vozů. V Číně vzrostl prodej 
o 36,1 % na 26.000 vozů, v Rusku o 5,9 % 
na 4.600 vozů. V západní Evropě Škoda 
Auto posílila prodeje o 7,0 % na 29.000 
prodaných vozů (v Německu o 3,6 % na 
12.100 vozů). Nejprodávanějším 
modelem byla Octavia, kterých se v srpnu 
prodalo 30.800 vozů, což je meziročně 
o 2,9 % více. Druhým nejprodávanějším 
byl Rapid s růstem prodeje o 38 % na 
17.400 vozů. 

Zdroj: Finanční noviny 

Jaderná elektrárna Temelín nebude 
elektřinu vyrábět do konce září 

Energetická společnost ČEZ opět odložila 
termín připojení druhého bloku JE 
Temelín z 21. září na 1. října. Mimo provoz 
jsou tak oba bloky elektrárny. Na prvním 
bloku trvá od 26. srpna plánovaná 
odstávka kvůli výměně paliva. 

Zdroj: Finanční noviny 

ZE ZAHRANIČÍ 

Zaměstnanost v EU ve 2. čtvrtletí 
stoupla 

Zaměstnanost v Evropské unii ve 
2. čtvrtletí stoupla o 0,3 % proti 
předchozím třem měsícům. V meziročním 
srovnání se zaměstnanost v EU zvýšila 

o 1,5 %. Zaměstnanost stoupla nejvíce 
ve službách, dále v obchodě a dopravě 
a ve finančních službách. Ve stavebnictví 
se zvedla meziročně o 1 %, v průmyslu 
o 0,7 %. Klesla v zemědělství. Celkově bylo 
zaměstnáno ve 2. čtvrtletí 232,1 mil. lidí, 
což byla zatím nejvyšší zaznamenaná 
hodnota.  Ze zemí EU zaměstnanost klesla 
pouze v Chorvatsku.  

Zdroj: Eurostat  

Inflace v eurozóně v srpnu beze 
změny  

V eurozóně dosáhla srpnová inflace 
meziročních 0,2 %, stejně jako předešlý 
měsíc. Nahoru táhly inflaci ceny 
restaurací, ovoce a zeleniny. Dolů naopak 
šly ceny pohonných hmot, ropy a plynu. 
Inflace bez energií, potravin a tabáku byla 
ve výši 0,8 %, v červenci byla o 0,1 p. b. 
vyšší.  
Zdroj: Eurostat  

Britský maloobchod klesl méně, než 
se čekalo  

Maloobchodní tržby ve Velké Británii 
v srpnu klesly o 0,2 % po červencovém 
růstu o 1,9 %. Výkyv směrem dolů však 
přichází po nečekaně dobrém červenci, po 
kterém se čekal silnější pokles. Meziroční 
dynamika zůstává solidní. Celkové tržby 
jsou výš o 6,2 %.  
Zdroj: www.tradingeconomics.com  

Ve Velké Británii se nezaměstnanost 
nezměnila  

Britská nezaměstnanost zůstala beze 
změny na 4,9 % ve třech měsících do 
července tohoto roku. Počet 
nezaměstnaných dosáhl 1,63 mil. lidí, což 
bylo o 190 tis. méně než před rokem 
a zároveň nejméně od května 2008.  

Zdroj: www.tradingeconomics.com 

Na Slovensku začala výstavba nové 
automobilky 

Britská automobilka Jaguar Land Rover 
zahájila u Nitry výstavbu nového závodu. 
Z výrobní linky má první vůz sjet v roce 
2018. Automobilka tam plánuje 
investovat 1,4 mld. eur. Roční výrobní 
kapacita je 150 tis. vozů. Zakázku na 
vybudování továrny získala česká 
společnost VCES a japonská skupina 
Takenaka. Automobilový průmysl je již 
v současnosti jedním z hlavních motorů 
slovenské ekonomiky.  

Zdroj: E15 
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Průmyslová produkce v Rusku 
v srpnu stoupla  

Průmyslová produkce v Rusku vzrostla 
v srpnu meziročně o 0,7 %, po poklesu 
v předchozím měsíci o 0,3 %. 
Zpracovatelný průmysl dosáhl 0,1% růstu, 
zatímco v červenci klesl o 1,5 %. Výroba 
elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného 
vzduchu stoupla o 1,3 %. Těžba a dobývání 
roste v ustáleném tempu, o 1,8 %. 
V meziměsíčním srovnání průmyslová 
produkce byla vyšší o 1,2 %.  

Zdroj: www.tradingeconomics.com 

V USA přinesl srpen slabé výsledky 
pro průmysl   

Průmyslová výroba v USA v srpnu, po dvou 
dobrých měsících, dosáhla poklesu, a to 
o 0,4 %. Těžba rostla čtvrtý měsíc v řadě, 
ale utility a zpracovatelský průmysl výkon 
snižovaly. Pokles výroby byl zejména 
u strojů, textilu a elektrického vybavení. 
Meziročně byla průmyslová produkce 
o1,1 % níže. 
Zdroj: www.tradingeconomics.com 

Čínské výsledky v srpnu mírně 
zrychlily růstové tempo  

V Číně průmyslová produkce v srpnu 
vzrostla meziročně o 6,3 % a zrychlila 
tempo růstu z červencových 6 %. Dobře 
se dařilo především sektorům svázaným 
s těžbou uhlí a výrobou automobilů. 
Maloobchod v srpnu stoupl meziročně 
o 10,6 %, oproti 10,2 % z července.  

Zdroj: finance.cz   

 

Průmysl ani zemědělství zatím inflační tlaky nevytvářejí 

K posunu výrobních cen směrem nahoru nedošlo ani v srpnu. Ceny průmyslových výrobců v srpnu meziměsíčně klesly 

o 0,2 %. Jejich vývoj ovlivňovaly stále nízké ceny ropy, které se promítaly zejména do cen koksu a rafinérských ropných 

produktů. Nižší byly i ceny chemických látek a výrobků, a to o 0,6 % ; shodně o 0,2 % se snížily ceny pryžových 

a plastových výrobků a těžby a dobývání. Naopak vzrostly ceny kovů a kovodělných výrobků a ceny potravinářských 

výrobků, stejně o 0,3 %.  

V meziročním srovnání zůstaly ceny v průmyslu i v srpnu pod úrovní předchozího roku. Ačkoliv jejich pokles zpomalil 

na 3,4 % (z 4 % v červenci), mají stále problém se rychleji odrazit od svého dna. Do značné míry je příčinou cena ropy 

na světových trzích, která zastavila růst v červnu i v souvislosti s britským referendem a od té doby osciluje okolo 

45 USD za dolar. Ve struktuře cenového vývoje zůstaly nižší i nadále ceny producentů navázaných na ropu a další 

energetické komodity. Klesly tak zejména ceny koksu a rafinovaných ropných produktů, ceny chemických látek 

a výrobků o 9,4 %, ale i těžby a dobývání o 6 % a ceny elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu o 4 %. Ztratily 

rovněž ceny v potravinářském průmyslu o 2,5 % (ceny mléčných výrobků o 8 %, mlýnských a škrobárenských výrobků 

o 3,6 %), kterým pomohly i nízké ceny zemědělských komodit. Rostly pouze ceny vody, její úpravy a rozvodu, a to 

o 1,6 % a ceny v oddílu nábytku a ostatních výrobků zpracovatelského průmyslu o 0,8 % (z toho instalace průmyslových 

strojů a zařízení o 1 %). 

Ceny průmyslových výrobců v tuzemsku klesají i nadále rychleji než v Evropské unii, kde se v červenci snížily 

meziročně o 2,5 % (z 2,9 % v červnu). Nejvíce ztratily v  Řecku o 7 %, v Nizozemsku o 6,4 % a v Chorvatsku o 5 %. 

Na Slovensku ceny klesly o 4,7 %, v ČR o 4 %, v Rakousku o 2,8 % a v Německu o 1,9 %. Proti předchozímu měsíci se 

ceny průmyslových výrobců v EU zvýšily o 0,1 % (v červnu o 0,8 %). 

Ceny v zemědělském sektoru ztratily v srpnu meziměsíčně 0,5 %, po červencovém propadu o 1,2 %. Jejich pokles 

v obou měsících souvisel i s letní sezónností, která snižuje ceny ovoce a čerstvé zeleniny. Klesly ceny brambor o 19,4 %, 

ovoce o 15,5 %, čerstvé zeleniny o 6,1 %, ale i vajec o 2,9 %, drůbeže o 2,3 %. Nahoru šly naopak ceny prasat o 5,8 %, 

olejnin o 0,7 % a skotu o 0,6 %. 

Oproti minulému roku ceny zemědělských producentů i v srpnu svůj pokles prohloubily na 6,9 % (z 6,8 % v červenci), 

a to na trh ještě nedorazila letošní dobrá úroda. Jen těžko lze tedy očekávat významnější zdražování potravin v rámci 

spotřebitelského koše. Na meziročním poklesu se podílela rostlinná i živočišná výroba. Ceny v rostlinné výrobě se 

snížily o 7,3 % (klesly ceny obilovin o 12,8 % a olejnin o 3,7 %; ceny ovoce však stouply o 11,5 %). V živočišné výrobě 

ceny ztratily 6,6 % (nižší byly ceny mléka o 16,2 %, vajec o 14,6 % a skotu o 2,6 %; naopak vzrostly prasat o 8,6 %).  

Ceny stavebních prací i ceny stavebních materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví v meziměsíčním 

srovnání stagnovaly. Meziroční růst cen stavebních prací zmírnil na 0,9 % (z 1,1 % v červenci). Jejich vývoj souvisel 

pravděpodobně se slabší kondicí stavebního sektoru v letošním roce, kde produkce inženýrského i pozemního 

stavitelství, po překotné loňské výstavbě infrastruktury tažené dočerpáváním evropských fondů, výrazně klesla. Ceny 

stavebních materiálů v návaznosti na nízké ceny komodit, byly meziročně nižší o 0,9 % (v červenci o 1,3 %).  

http://www.kurzy.cz/komodity/uhli-us-index-graf-vyvoje-ceny/
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Vývoj indexu PX          Vývoj měnových kurzů 

UDÁLOSTI V TÝDNU od 19. do 23. září 2016  

Informační zdroje Týdeníku: ČSÚ, ČNB, E 15, Hospodářské noviny, internet, podniky a podnikové svazy.  

  
 

 

Zdroj: BCPP    Zdroj: ČNB Zdroj: ČNB 

   

PONDĚLÍ Eurostat: Stavebnictví (červenec 2016)  

ÚTERÝ Čína: Zahraniční obchod (srpen 2016)  
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