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Průmysl pokračoval v únoru v růstu  

Průmyslová produkce v únoru 2017 meziročně vzrostla o 2,7 % a po očištění od počtu pracovních dnů o 6,7 %. 
V porovnání s lednem 2017 (po vyloučení sezónních vlivů) se výkonnost průmyslu zvýšila o 0,7 %. Z jednotlivých sekcí 
vzrostla produkce ve výrobě a rozvodu elektřiny, tepla a klimatizovaného vzduchu o 6,0 %, ve zpracovatelském 
průmyslu o 2,2 % a v těžbě a dobývání o 2,1 % (růst po 11 měsících poklesů). 

Ve zpracovatelském průmyslu produkce meziročně vzrostla v 10 odvětvích a klesla ve 12 odvětvích. Nejvyšším tempem 
(nad 10 %) se zvýšila ve výrobě chemických látek a chemických přípravků o 18,0 %, což bylo ovlivněno obnovením 
výroby na etylénové jednotce společnosti Unipetrol ve výrobním závodě Litvínov – Záluží a dále ve výrobě základních 
farmaceutických výrobků a farmaceutických přípravků o 15,9 % (u obou odvětví se projevil vliv nízké výchozí základny 
z února 2016). Naopak nejvyšší pokles nastal ve výrobě ostatních dopravních prostředků a zařízení o 15,4 % a dále 
v odvětví tisku a rozmnožování nahraných nosičů o 10,4 % (zde se projevil vliv vysoké výchozí základny z února 2016). 

Z hlediska pěti hlavních průmyslových seskupení produkce v únoru vzrostla ve třech: ve výrobě energií o 5,6 %, ve 
výrobě pro investice o 4,0 % a ve výrobě pro mezispotřebu o 1,7 %. Pokles naopak vykázala výroba pro dlouhodobou 
spotřebu o 0,7 % a výroba pro krátkodobou spotřebu o 2,5%. 

Tržby z průmyslové činnosti (v b. c.) se meziročně zvýšily o 4,8 %, z toho tržby z přímého vývozu o 4,5 % a domácí tržby 
(zahrnující nepřímý vývoz prostřednictvím neprůmyslových podniků) o 5,2 %. 

Hodnota celkových nových průmyslových zakázek, indikující další směřování průmyslu, v únoru meziročně vzrostla 
o 7,3 %, přitom zakázky ze zahraničí stouply rychleji (7,9 %), než domácí (6,1 %). To je změna oproti lednu 2017, kdy 
vyšší byly domácí zakázky (10,3 %) oproti zahraničním (7,1 %). 

Dobré výsledky se odráží i ve vysokém tempu růstu průměrné hrubé měsíční nominální mzdy, která v podnicích s 50 
a více zaměstnanci meziročně vzrostla o 4,5 % na 28 277 Kč. Počet zaměstnanců se v těchto podnicích zvýšil o 1,9 %. 

Zdroj: ČSÚ  

Makroekonomická situace v ČR 

Základní ukazatele - poslední údaje  

 HDP (y/y, %) 4. Q 2016 1,9  Stavební produkce (y/y, %) únor 2017 -7,0 

 Míra inflace (y/y, %)  únor 2017 1,0  Vývoz zboží ** (y/y, %, z b.c.) únor 2017 -0,7 

 Obecná míra nezaměstnanosti* (v %) únor 2017 3,5  Dovoz zboží ** (y/y, %, z b.c.) únor 2017  0,5 

 Průmyslová produkce (y/y, %) únor 2017 2,7        

* podíl počtu nezaměstnaných na celkové pracovní síle ve věku 15-64 let   Zdroj: ČSÚ, duben 2017 

** přeshraniční pojetí     
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Z DOMOVA  

ČNB ukončila kurzový závazek  

Bankovní rada ČNB tento týden rozhodla 
o ukončení kurzového závazku. Kurz 
koruny se bude pohybovat dle vývoje 
nabídky a poptávky na devizovém trhu. 
V důsledku toho může krátkodobě kolísat 
jedním či druhým směrem. ČNB se vrátila 
do standardního režimu měnové politiky, 
ve kterém jsou hlavním nástrojem 
úrokové sazby. 

Zdroj: ČNB 

Pokles stavební produkce zmírnilo 
pozemní stavitelství 

Stavební produkce se v únoru bez očištění 
snížila meziročně o 7,0 %, po očištění 
o vliv počtu pracovních dnů o 5,6 %. 
Pokles utlumilo pozemní stavitelství, 
jehož produkce zaznamenala jen mírné 
snížení o 0,2 %. Výrazně nižší byla 
produkce inženýrského stavitelství 
meziročně o 28,7 %. V únoru pokračoval 
pokles počtu zaměstnanců ve stavebnictví 
(v podnicích s 50 a více zaměstnanci), a to 
o 3,6 %. Dále však rostl počet vydaných 
stavebních povolení o  3,8 % na 5 957. 
Nejrychleji stoupla povolení na výstavbu 
nových bytových projektů. V bytové 
výstavbě se zvýšil počet zahájených bytů 
(o 23,7 %) i dokončených bytů (o 11,3 %). 
V obou kategoriích se zvýšily byty jak 
v bytových domech, tak v rodinných 
domech.  

Zdroj: ČSÚ 

ČSÚ: Nezaměstnanost zůstala 
v únoru na lednové hodnotě 

Obecná míra nezaměstnanosti 15–
64letých se v únoru oproti lednu 
nezměnila a zůstala na 3,5 %. Meziročně 
byla nižší o 0,8 p. b. U mužů dosáhla 2,8 %, 
u žen 4,3 %.  

Zdroj: ČSÚ 

Srovnání maloobchodních tržeb 
ovlivnil delší loňský únor 

Tržby v maloobchodě včetně motorových 
vozidel v únoru zpomalily v meziročním 
srovnání na 1,1% růst, ze 7,8 % v lednu 
2017. Zvýšily se tržby za nepotravinářské 
zboží o 2,7 %, zatímco za pohonné hmoty 
a potraviny klesly (o 2,2 %, resp. o 1,1 %). 
Ve výsledcích se projevují kalendářní vlivy, 
kdy únor 2017 byl o jeden den kratší a měl 
o jeden pracovní den méně než únor 
2016. Maloobchodní tržby bez aut se 

meziročně bez očištění zvýšily o 0,6 %, po 
očištění o kalendářní vlivy o 4,8 %. 

Zdroj: ČSÚ 

Další zlepšení podmínek ve 
zpracovatelském sektoru 

Index nákupních manažerů (PMI) podle 
březnového průzkumu dosáhl hodnoty 
57,5 bodu, po 57,6 bodu v únoru. 
Výsledek svědčil o dalším silném výkonu 
české výroby a byl jeden z nejvyšších za 
posledních šest let. Pozitivně přispělo 
všech pět složek indexu. Prudce rostla 
výroba, také nové zakázky, zaměstnanost, 
nákupní aktivita a rozpracovanost, která 
se zvedla nejrychleji za více než rok. 
Výsledky signalizovaly nejostřejší tempo 
inflace vstupních nákladů za téměř šest 
let, zejména vlivem cen kovů a chemikálií. 

Zdroj: Markit  

Ministerstvo financí čeká pomalejší 
růst 

Ministerstvo financí ve své 
makroekonomické prognóze mírně 
zhoršilo odhad letošního růstu ekonomiky 
na 2,5 % z lednových 2,6 %. Pro příští rok 
zlepšilo odhad na 2,5 % z předchozích 
2,4 %.  Hospodářský růst by růst měl být 
letos tažen zejména domácí poptávkou 
v čele s výdaji na konečnou spotřebu 
domácností a rostoucí investiční aktivitou 
firem a sektoru vládních institucí. Dále 
předpovídá pro rok 2017 zvýšení 
průměrné míry inflace na 2,4 %, v roce 
2018 očekává 1,7 %. U míry 
nezaměstnanosti odhaduje, že se díky 
výraznějšímu poklesu v závěru loňského 
roku postupně sníží až na 3,3 % v roce 
2018. 

Zdroj: MF  

Prodej aut v 1. čtvrtletí stoupl  

Prodej nových osobních aut v letošním 1. 
čtvrtletí meziročně vzrostl o 14,2 % 
na 68 059 vozů. Nejvíce aut prodala Škoda 
Auto, celkem 20 200 vozů, následuje 
Volkswagen s prodejem 8 123 vozů a třetí 
je značka Hyundai s 4 997 vozy. 
V samotném březnu byl prodej rekordní, 
když prodeje meziročně stouply o 17,49% 
na 26 786 vozů. 

Zdroj: Svazu dovozců automobilů (SDA)  

Dvě třetiny produkce Seca jdou na 
vývoz 

Strojírny Seco Group, jež v Jičíně vyrábějí 
malotraktory na sekání trávy, odlitky 
a motorové válce, v roce 2016 zvýšily 
tržby o 2,5 % na 1,28 mld. Kč. Zhruba 69 % 

produkce šlo na vývoz. Letos podnik, který 
navazuje na tradici Agrostroje Jičín, čeká 
2% růst tržeb na 1,3 mld. Kč.  

Zdroj: E15 

Miele rozšíří závod v Uničově 

Česká pobočka Miele se chystá rozšířit 
závod v Uničově. Do nové haly a kanceláří 
investuje 2,5 mld. Kč a k současným 
1 500 zaměstnancům přibere další dvě 
stovky. Po roce 2020 chce vybudovat také 
nové logistické centrum. Její obrat loni 
dosáhl 8 mld. Kč, meziročně o 13 % více. 
Pobočka předpokládá významný nárůst 
výroby a tržeb na více než 10 mld. Kč. 
Dynamický růst prožívá celá skupina 
Miele. V loňském roce překonaly 
celosvětové tržby v přepočtu už 100 mld. 
Kč, meziročně vyšší o více než 6 %.  

Zdroj: HN  

Vítkovice prodávají Hutní montáže  

Strojírenský holding Vítkovice Machinery 
Group prodá svou dceřinou firmu Hutní 
montáže společnosti E-Invest Martina 
Ulčáka. Další podrobnosti nebyly 
zveřejněny. 

Zdroj: E15 

Švédský Trelleborg prodal jednu 
z továren v ČR 

Švédský koncern Trelleborg prodal svůj 
západočeský závod na výrobu 
gumárenských směsí společnosti Hexpol 
ze Švédska za 1,8 mld. Kč. Západočeský 
Trelleborg Material & Mixing Lesina 
zaměstnává 125 lidí a jeho obrat 
v loňském roce činil 1,1 mld. Kč. Jeho 
zákazníci se rekrutují převážně 
z automobilového průmyslu, ale i ze 
stavebnictví a dalších průmyslových 
odvětví. Nový majitel tuzemské 
společnosti, švédský Hexpol, již vyrábí 
gumárenské směsi v závodě v Uničově.  

Zdroj: E15 

ZE ZAHRANIČÍ 

Nezaměstnanost se v Evropské unii 
snížila    

Míra nezaměstnanosti v EU v únoru 
meziměsíčně klesla o 0,1 p. b. na 8,0 %. 
Meziročně byla nižší o 0,9 p. b.  Nejnižší 
byla stejně jako minulý měsíc v ČR se 
3,4 %, v Německu dosáhla 3,9 %, na Maltě 
4,1 %. Naopak nejvyšší byla opět v Řecku 
23,1 % a ve Španělsku 18,0 %. Oproti 
stejnému měsíci loňského roku byla nižší 
ve 26 členských zemích, nejvíce klesla 

https://www.patria.cz/kurzy/online/sazby.html
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v Chorvatsku, Španělsku, Portugalsku 
nebo Irsku. Míra nezaměstnanosti od 
Eurostatu je uváděná za věkovou skupinu 
15–74 let, zatímco od ČSÚ za věkovou 
skupinu 15–64 let, proto se liší v únoru 
o 0,1 p. b.  

Zdroj: Eurostat  

PMI rostl v eurozóně, solidní růst 
v Rusku  

Index nákupních manažerů (PMI) 
v eurozóně se v březnu mírně zvýšil 
na 56,2 bodu a dosáhl nejvyšší hodnoty 
za téměř šest let, když se podmínky 
zlepšily v Německu, Itálii a Francii. 
Na solidní růst ukázal výsledek PMI 
v Rusku (52,4 bodu), který se oproti únoru 
téměř nezměnil. V Číně se podmínky opět 
zlepšily jen skromně, když se index mírně 
snížil na 51,2 bodu z únorových 51,7 bodu. 
Růst zpomalil ve výrobě a nových 
zakázkách a výsledek má zatím klesající 
tendenci.  

Zdroj: Markit  

Německá produkce držela lednové 
meziměsíční tempo růstu 

Německá produkce (průmysl 
a stavebnictví) v únoru v meziměsíčním 
srovnání zachovala lednové tempo růstu 
o 2,2 % (po očištění o sezónní a kalendářní 
vlivy). Meziročně produkce klesla v únoru 
o 1,1 % (bez očištění), po 6,1% růstu 

v lednu. V tom průmyslová produkce se 
snížila meziročně o 2,1 %, naopak 
stavebnictví vzrostlo o 13,0 %.  

Zdroj: Destatis  

Tržby v maloobchodu na Slovensku 
zvolnily 

Maloobchodní tržby v na Slovensku (bez 
motorových vozidel) si v únoru přes 
zpomalení držely slušné tempo 
meziročního růstu, a to o 5,6 %, když 
v lednu vzrostly o 7,4 %. Tržby za prodej 
a opravy motorových vozidel zvolnily na 
3,7% růst, z 19,0 % v lednu.   

Zdroj: www.statistics.sk  

EU uvalila cla na ocel z Číny 

Evropská komise zavedla antidumpingová 
cla na dovoz za tepla válcované oceli 
z Číny. Vyšetřování komise prokázalo, že 
tyto produkty byly v Evropě prodávány za 
výrazně dumpingové ceny. Nová cla se 
pohybují od 18,1 do 35,9 %, a jsou vyšší 
než dočasné, které platily od října. Za 
tepla válcovaná ocel se obvykle používá 
k výrobě ocelových trub pro stavebnictví, 
výrobu lodí, plynových zásobníků, 
automobilů, ale i potrubí využívaných 
v energetice. Unie v současnosti využívá 
obchodní obranná opatření 
v 41 případech, 18 z nich míří na výrobky 
původem z Číny. 

Zdroj: E15  

Peugeot ve slovenském závodě 
investuje čtyři miliardy 

Automobilka PSA Peugeot Citroën ve své 
továrně v Trnavě na Slovensku plánuje 
investovat do výroby nového modelu 
v přepočtu více než 4 mld. Kč a s tím 
vytvořit 420 nových pracovních míst. 
V příštích letech plánuje montovat také 
motory. Loni zvýšila výrobu meziročně 
o 4 % na rekordních více než 315 tisíc 
vozidel. Kromě PSA montují vozidla na 
Slovensku jihokorejská automobilka Kia 
a německý Volkswagen. 

Zdroj: E15 

Tesla má za sebou rekordní čtvrtletí 

Americký výrobce elektromobilů Tesla 
v 1. čtvrtletí letošního roku zvýšil prodeje 
o 69 % na rekordních 25 tisíc vozů. 
Automobilce se povedlo vyřešit problémy 
s přechodem na novou technologii 
"autopilota", které zpomalily výrobu na 
konci loňského roku, kvůli kterým se 
prodeje propadly o desetinu. Nyní se 
připravuje na start sériové výroby nového 
vozu Model 3, který by měl být výrazně 
levnější a měl by jít do prodeje ještě letos. 

Zdroj: HN  

  

Zahraniční obchod v únoru s nižším přebytkem 

Zahraniční obchod se zbožím v únoru přerušil pozitivní vývoj v předchozích měsících. Vývoz zboží klesl, dovoz byl 

meziročně vyšší a celková bilance se snížila, především v důsledku poklesu přebytku bilance se stroji a dopravními 

prostředky a prohloubení schodku obchodu s minerálními palivy. Na výsledku se negativně podepsal meziročně nižší 

počet pracovních dní i vysoká srovnávací základna předchozího roku. 

Podle údajů přeshraniční statistiky (v b. c.) se vývoz (zboží opouštějící území ČR) meziročně snížil o 0,7 % na 330,5 mld. 

Kč, naopak dovoz (zboží vstupující na území ČR) vzrostl o 0,5 % na 291,6 mld. Kč. Kč. Z teritoriálního pohledu se zvýšil 

nejvíce vývoz do Číny (o 22,9 %), a dále do Ruska (o 18,4 %), Polska (o 9,4 %) a Rakouska (o 8,9 %). Vývoz do Německa 

vzrostl jen o 1,0 %. Klesl však vývoz na Slovensko (o 16,2 %) a do Spojeného Království (o 12,3 %). Do EU jako celku se 

snížil vývoz meziročně o 1,8 %, do eurozóny o 2,4 %, naopak mimo EU byl vyšší o 5,5 %.  

Podle metodiky národního pojetí (v b. c.) se vývoz zvýšil meziročně o 0,4 % na 281,2 mld. Kč, dovoz o 1,2 % na 

263,3 mld. Kč. Bilance zahraničního obchodu v únoru skončila přebytkem 17,9 mld. Kč, který byl meziročně o 2,0 mld. 

Kč nižší. Nepříznivě na celkovou bilanci působilo meziroční prohloubení deficitu obchodu s ropou a zemním plynem 

o 2,9 mld. Kč, základními kovy o 1,3 mld. Kč a počítači, elektronickými a optickými přístroji o 1,0 mld. Kč. Snížil se 

přebytek bilance ostatních dopravních prostředků o 1,4 mld. Kč, elektrických zařízení o 1,2 mld. Kč a motorových 

vozidel o 0,7 mld. Kč. Pozitivní vliv na celkovou bilanci mělo zejména snížení deficitu bilance chemických látek 

a přípravků o 3,2 mld. Kč a vzestup aktiva bilance strojů a zařízení o 1,8 mld. Kč. Bilance zahraničního obchodu se státy 

EU vykázala přebytek 55,6 mld. Kč, meziročně o 1,6 mld. Kč vyšší. Schodek obchodu se státy mimo EU se zvětšil 

o 3,8 mld. Kč na 35,9 mld. Kč. Za leden až únor dosáhl celkový přebytek obchodní bilance 38,6 mld. Kč, což je o 2,3 mld. 

Kč méně než loni. Vývoz byl meziročně vyšší o 5,1 %, dovoz o 6,0 %.  
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Katalog nejvýznamnějších publikací OECD 

OECD zveřejnila katalog svých hlavních publikací za poslední rok (http://bit.ly/2iAaMit), které pokrývají širokou škálu 
témat z ekonomiky, rozvoje, zemědělství, energetiky, vzdělání, vědy a technologií apod. 

OECD ve svých analýzách porovnává data z členských zemí a odvozuje budoucí trendy. Nabízí také odpověď na otázku, 
jak si stojí ČR v mezinárodním srovnání. V mnoha oblastech navrhuje mezinárodní standardy, založené na nejlepší praxi 
členských zemí. Většinu publikací lze přímo číst v online prostředí, v knižní podobě je lze objednat na adrese 
oecdbookshop.org. 

Zdroj: Stálá mise ČR při OECD v Paříži 

Vývoj indexu PX          Vývoj měnových kurzů 

UDÁLOSTI V TÝDNU od 10. do 14. dubna 2017 

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

 

 

 

 

 

 

Zdroj: BCPP    Zdroj: ČNB Zdroj: ČNB 

PONDĚLÍ 
ČSÚ: Indexy spotřebitelských cen - inflace (březen 2017) 
MPSV: Nezaměstnanost (březen 2017)   

ÚTERÝ Eurostat: Průmysl (únor 2017)  
 

STŘEDA  

ČTVRTEK  

PÁTEK  ČR – státní svátek  

http://bit.ly/2iAaMit

