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Průmysl v Evropské unii pokračoval v dubnu v růstu  

Průmyslová produkce v Evropské unii si v dubnu, navzdory zpomalení, držela slušné tempo růstu, když byla meziročně 

vyšší o 1,4 % (údaje po kalendářním očištění), zatímco v březnu o 2,7 %. Z hlavních průmyslových seskupení klesla, 

stejně jako v březnu, pouze výroba energií. Nejrychleji rostla výroba pro mezispotřebu (3,8 %), dále výroba pro 

dlouhodobou spotřebu (3,7 %), výroba pro investice (1,7 %) a pro krátkodobou spotřebu (0,2 %).  

Mezi odvětvími klesla v dubnu těžba a dobývání, meziročně o 3,5 %. Zpracovatelský průmysl rostl o něco rychleji než 

celý průmysl o 1,8 % a vyšší byla i výroba elektřiny, plynu a vody o 0,4 %. V rámci zpracovatelského průmyslu se v dubnu 

snížila výroba aut, naopak stoupla výroba počítačů, kovových výrobků, chemických výrobků nebo strojů.  

Mezi členskými zeměmi EU si rychlé tempo růstu zachovalo Lotyšsko (9,6 %), Estonsko (9,5 %) nebo Slovinsko (7,8 %). 

Na druhou stranu průmyslová výroba klesla v Lucembursku (-3,3 %) nebo na Slovensku (-3,2 %). Německo, náš největší 

obchodní partner, mírně zrychlil tempo růstu na 2,4 %. V ČR byla průmyslová výroba po očištění o kalendářní vlivy vyšší 

meziročně o 5,9 %.  

Průmyslová produkce (sezónně očištěné údaje)  

Zdroj: Eurostat  

Makroekonomická situace v ČR 

Základní ukazatele - poslední údaje  

 HDP (y/y, %) 1. Q 2017 2,9  Stavební produkce (y/y, %) duben 2017 4,0 

 Míra inflace (y/y, %)  květen 2017 1,5  Vývoz zboží ** (y/y, %, z b.c.) duben 2017 -3,3 

 Obecná míra nezaměstnanosti* (v %) duben 2017 3,3  Dovoz zboží ** (y/y, %, z b.c.) duben 2017 3,1 

 Průmyslová produkce (y/y, %) duben 2017 -2,5        

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

** přeshraniční pojetí     
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Z DOMOVA  

Stavbaři odhadují růst sektoru  

České stavebnictví letos podle odhadu 
stavebních firem vzroste o 2,7 %, v příštím 
roce o 2,4 %. Firmy mají zajištěné zakázky 
v průměru na 7,7 měsíce dopředu, velké 
společnosti s minimálním ročním obratem 
200 milionů korun na 8,4 měsíce. Naopak 
firmy zaměřené na inženýrské stavby mají 
zakázky v průměru na půl roku. Sektoru se 
podařilo stabilizovat zejména díky přílivu 
zakázek od privátních investorů. Daří se 
zejména bytové, průmyslové 
a kancelářské výstavbě. Otázkou zůstává 
dlouhodobá udržitelnost tohoto vývoje 
vzhledem ke komplikované legislativě 
a chybějícím územním plánům. Vyplývá to 
z květnového průzkumu analytické 
společnosti CEEC Research.   

Zdroj: finance  

Škoda Auto zaznamenala nejlepší 
květnový výsledek v historii  

Škoda Auto hlásí nejlepší květnový 
výsledek v historii firmy. Zákazníkům 
dodala meziročně o 2 300 aut více, celkem 
99 000 vozů. Více prodala v západní 
Evropě (o 4,1 %), také ve střední Evropě 
(o 14,5 %), ve východní Evropě bez Ruska 
(o 9,9 %) a v Rusku (o 5,9 %).  Méně aut 
prodala v Číně (o 6,1 %). Podle firmy je 
důvodem zejména aktuální obměna 
modelové palety. 

Zdroj: finance  

Metrostav získal zakázku v Turecku  

Stavební skupina Metrostav se prosadila 
na tureckém trhu. Zvítězila v tendru na 
výstavbu nového depa metra v Istanbulu 
a postaví tam také podzemní lanovku. 
Skupině při získání zakázek v Turecku 
pomohlo, že tam již před dvěma roky 
založila s lokálním partnerem společný 
podnik Metrostav Ankara Insaat. 
Stavebnictví v Turecku nyní prodělává 
velký rozmach, mimo jiné díky státním 
investicím do dopravních staveb. 

Zdroj: E15  

Vítkovice loni vytvořily ztrátu 

Strojírenské Vítkovice loni vytvořily 
konsolidovanou ztrátu zhruba 5,3 mld. Kč. 
Způsobily ji insolvence několika firem ze 
skupiny, oprávky a kroky související 
s insolvencemi. Předloni Vítkovice 
prodělaly 82 mil. Kč. Letos firma očekává, 
že skončí v zisku. V letošním prvním 
čtvrtletí dosáhla hrubého zisku EBITDA 

(zisk před započtením úroků, daní 
a odpisů) 70 mil. Kč. Tržby plánuje letos 
8,5 mld. Kč, tj. zhruba stejné jako loni, ale 
bez vlivu insolvence dcer. 

Zdroj: www.ceskatelevize.cz  

OEZ Letohrad zvedl tržby  

Firma OEZ Letohrad zprovozní kvůli 
rostoucí výrobě jističů do konce roku 
novou skladovací halu. Přijme také dvě 
stovky lidí. Podnik v loňském roce utržil 
5,14 mld. Kč, což je meziročně o 19,6 % 
více. Původně český výrobce 
elektroinstalačního materiálu patří deset 
let koncernu Siemens. 

Zdroj: E15  

ČNB varuje před rychlým růstem 
hypoték 

Podle České národní banky (ČNB) zůstává 
odolnost finančního sektoru stabilní 
a zachovává si vysokou odolnost vůči 
případným nepříznivým šokům. Zátěžové 
testy bank provedené ČNB potvrdily 
schopnost bank vypořádat se i s velmi 
silnou recesí a s růstem ztrát 
z poskytnutých úvěrů. Rizikem jsou ovšem 
hypotéky, proto ČNB rozšířila omezení 
ohledně poskytování hypoték. Hlavním 
rizikem je pokračování roztáčení spirály 
mezi cenami nemovitostí a úvěry na jejich 
pořízení.  

Zdroj: E15  

ZE ZAHRANIČÍ 

Eurostat potvrdil údaj o květnové 
inflaci  

Inflace v eurozóně v květnu dosáhla, jak 
ukazovaly i předběžné údaje, meziročních 
1,4 %.  V celé EU činila 1,6 % a zpomalila 
z 2,0 % v dubnu. V květnu loňského roku 
ceny v obou uskupeních klesly o 0,1 %. 
Letos v květnu nejvíce rostly ceny 
pohonných hmot, ubytování a topné 
nafty. Naopak nižší byly ceny 
telekomunikací nebo oděvů.  

Zdroj: Eurostat  

Zaměstnanost v EU vystoupila na 
nový rekord 

Zaměstnanost v Evropské unii v 1. čtvrtletí 
vzrostla podle národních účtů proti 
předchozímu čtvrtletí o 0,4 %. Meziročně 
byla vyšší o 1,4 %. Zaměstnáno bylo 
v Evropské unii 234,2 milionu lidí, což je 
rekordní úroveň. Nejvíce stoupla 
zaměstnanost v informačních a 
komunikačních činnostech (5,1 %), dále 

v profesních, vědeckých a technických 
činnostech (3,2 %). Vyšší byla i v průmyslu 
(1,1 %) nebo stavebnictví (1,6 %). Snížila 
se v zemědělství.  

Zdroj: Eurostat  

Německá centrální banka zlepšila 
výhled ekonomiky 

Německá centrální banka zlepšila výhled 
německé ekonomiky na letošní rok 
o 0,1 p. b. nahoru oproti předchozímu 
odhadu na 1,9 %. HDP by tak rostlo 
stejným tempem jako loni. Zároveň 
zlepšila o 0,1 p. b. také odhady růstu pro 
příští dva roky. V roce 2018 by se měl HDP 
zvýšit o 1,7 % a v roce 2019 o 1,6 %.  

Zdroj: finance 

Turecká ekonomika zrychlila tempo 
růstu  

Turecký HDP zrychlil v 1. čtvrtletí 2017 
tempo meziročního růstu na 5,0 % ze 
3,5 % v předchozím čtvrtletí. Rychlejší růst 
podpořily zejména vyšší státní výdaje, 
investice a zahraniční obchod díky růstu 
exportu. Na mezičtvrtletní bázi 
ekonomika vzrostla o 1,4 %. Tempo růstu 
zrychlily hlavně služby, částečně také 
průmysl a zemědělství.  

Zdroj: www.tradingeconomics.com  

Inflace ve Spojeném království 
nejvyšší za čtyři roky 

Ve Spojeném království stouply 
spotřebitelské ceny v květnu 
nejrychlejším tempem za poslední čtyři 
roky, když byly meziročně vyšší o 2,9 %. 
Nejrychleji se zvýšily ceny alkoholu 
a tabáku, dražší byly zahraniční rekreace, 
energie, potraviny nebo oděvy. Index po 
vyloučení energií, potravin a tabáku byl 
vyšší meziročně o 2,6 %, nejvíce od 
listopadu 2012. Meziměsíčně ceny stouply 
o 0,3 %. 

Zdroj: www.tradingeconomics.com  

Čínský průmysl v květnu dále rostl 

V Číně průmyslová produkce v květnu 
vzrostla meziročně o 6,5 %, stejným 
tempem jako předchozí měsíc. V letošním 
roce zatím tempo růstu průmyslu 
nespadlo žádný měsíc pod 6,0 %. V květnu 
rostl nejrychleji zpracovatelský průmysl 
(o 6,9 %), dále výroba elektřiny, plynu 
a vody (o 6,4 %) a těžba a dobývání 
(o 0,5 %).  

Zdroj: www.tradingeconomics.com  
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Čínská ekonomika podle MMF 
poroste rychleji  

Mezinárodní měnový fond zlepšil odhad 
hospodářského růstu Číny v letošním roce 
o desetinu procentního bodu na 6,7 %. 
Hlavními důvody tohoto kroku je 
expanzivní politika vlády a veřejné 
investice. Fond současně zdůraznil, že 
Čína musí urychlit reformy, aby zpomalila 

růst zadlužení. Čínská ekonomika vykázala 
v letošním prvním čtvrtletí rychlejší růst, 
než se očekávalo, a to o 6,9 %.  

Zdroj: E15  

VW a ruský GAZ prodloužily 
spolupráci  

Německý koncern Volkswagen (VW) 
a ruská automobilka GAZ podepsaly 

dohodu o prodloužení spolupráce při 
výrobě vozů Škoda a Volkswagen v Rusku 
do roku 2025. Spolupráce začala v roce 
2011 a bylo doposud vyrobeno zhruba 
200 000 vozů.  

Zdroj: finance  

 

Zaměstnanost v zemích OECD je vyšší než před krizí 

Trh práce v rozvinutých ekonomikách je v dobré kondici. Počet zaměstnaných v členských zemích Organizace pro 

hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) už je vyšší než před krizí. Míra zaměstnanosti ve věkové kategorii 15 až 74 let 

v 35 zemích OECD se vloni zvýšila na 61 % a překonala tak úroveň 60,8 % z konce roku 2007. Řadu lidí však frustrují 

stagnující mzdy a nulové kariérní vyhlídky. Z analýzy organizace vyplývá, že vzhledem ke stagnaci mezd u lidí s nízkými 

a středními příjmy se otevírají nůžky mezi příjmovými kategoriemi. Zároveň se rozšiřují nízko a vysokopříjmové skupiny 

na úkor střední střídy. To jde na vrub zrušení pracovních míst v továrnách a jejich nahrazení pozicemi s nízkou kvalifikací 

v sektoru služeb. Zbytek OECD přičítá spíš novým technologiím než globalizaci, ale podotýká, že tyto dva trendy je 

složité oddělit. 

Současně roste i nespokojenost pracujících kvůli globalizaci a sociální nerovnosti. Podle organizace se většině zemí 

podařilo snížit rozdíly v příjmech mezi pohlavími a zlepšit integraci handicapovaných osob do pracovního procesu. 

Zdroj: www.finance.cz   

Ceny v zemědělství rostly meziročně již dvouciferným tempem  

Zatímco ceny v zemědělství v květnu pokračovaly v silném růstu, ceny průmyslových výrobců zpomalily, 

meziměsíčně dokonce nečekaně propadly. Slabý růst cen nastal ve stavebnictví.  

O meziroční růst cen zemědělských výrobců na 12,6 % (z 8,6 % v dubnu) se postarala celá řada položek, zejména dražší 

ovoce, olejniny, mléko, vejce, jatečná prasata a další. Proti dubnu byly tyto ceny vyšší o 1,7 %. Ceny průmyslových 

výrobců naopak dynamiku růstu prudce zvolnily meziročně na 2,3 % (z 3,2 % v dubnu), meziměsíčně pak klesly o 0,5 %. 

Důvodem bylo snížení cen komodit, zejména ropy, jejíž cena v květnu v průměru klesala, i když vykazovala výrazné 

výkyvy. Meziroční růst zpomalily i ceny obecných kovů a kovodělných výrobků, k prohloubení poklesu cen došlo 

v dopravě. Ještě většímu snížení cen v průmyslu bránil potravinářský sektor. Ceny potravinářských výrobků dále 

stoupaly, tentokrát o 3,3 %, když sledovaly rychlý růst cen zemědělských výrobců. Mírně zdražily i stavební práce 

meziročně o 1,5 %, meziměsíčně o 0,1 %.  

Zdroj: ČSÚ  

Vývoj indexu PX          Vývoj měnových kurzů 

  

 

Zdroj: BCPP    Zdroj: ČNB Zdroj: ČNB 
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UDÁLOSTI V TÝDNU od 19. do 23. června 2017 

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

PONDĚLÍ Eurostat: Stavebnictví (duben 2017)  
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