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Průmyslová produkce v červnu zpomalila 
Červnové výsledky domácího průmyslu poněkud překvapily, když ve srovnání s předchozím měsícem jeho výroba klesla 
o 3,8 % (po vyloučení sezónních vlivů) a meziročně vzrostla o 2,2 %. Potvrdila tak opět svoji vysokou volatilitu, i přesto, 
že ji stále kladně ovlivňuje silná jak domácí, tak také zahraniční poptávka. 
Na bázi neočištěných dat vzrostla meziročně produkce ve zpracovatelském průmyslu o 3,6 %, naproti tomu ve výrobě 
a rozvodu elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu poklesla o 6,5 % a v těžbě a dobývání poklesla dokonce 
o 16,5 %, což může být částečně způsobeno teplejším červnem 2017, oproti červnu 2016. 
Ve zpracovatelském průmyslu produkce meziročně vzrostla v 17 odvětvích a poklesla v 5 odvětvích. Nejvíce se 
produkce zvýšila ve výrobě chemických látek a chemických přípravků o 14,4 %, dále ve výrobě počítačů, elektronických 
a optických přístrojů a zařízení o 13,4 %. Automobilový průmysl vykázal růst o 3,3 %. Naopak nejvyšší pokles vykázala 
výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení o 25,2 % a odvětví oprav a instalací strojů a zařízení o 9,3 %. 
Tržby z průmyslové činnosti (v b. c.) se meziročně zvýšily o 4,9 %, z toho domácí tržby (zahrnující nepřímý vývoz 
prostřednictvím neprůmyslových podniků) vzrostly o 7,7 % a tržby z přímého vývozu vzrostly o 3,0 %. 
Hodnota nových průmyslových zakázek v červnu meziročně vzrostla o 4,8 %, z toho tuzemské nové zakázky vzrostly 
o 11,1 % a nové zakázky ze zahraničí vzrostly o 1,7 %. 
Průměrný evidenční počet zaměstnanců v průmyslu (v podnicích s 50 a více zaměstnanci) se v červnu 2017 meziročně 
zvýšil o 1,8 %. Průměrná hrubá měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců v červnu 2017 meziročně vzrostla o 6,5 % 
a činila 31 092 Kč. 
Ve druhém čtvrtletí roku 2017 se průmyslová produkce meziročně zvýšila o 2,6 %, po očištění o vliv pracovních dnů 
vzrostla o 6,2 % a ve srovnání s předchozím čtvrtletím (po vyloučení sezónních vlivů) byla vyšší o 1,3 %. 
Ve zpracovatelském průmyslu vzrostla produkce meziročně o 3,3 %, ve výrobě a rozvodu elektřiny, plynu, tepla a 
klimatizovaného vzduchu o 0,6 % a v těžbě a dobývání zůstala produkce pod úrovní (stejného období) předchozího 
roku o 11,6 %. 

Zdroj: ČSÚ 

Makroekonomická situace v ČR 

Základní ukazatele - poslední údaje  

 HDP (y/y, %) 1. Q 2017 3,0  Stavební produkce (y/y, %) červen 2017 8,5 

 Míra inflace (y/y, %)  červenec 2017 1,8  Vývoz zboží ** (y/y, %, z b.c.) červen 2017 4,1 

 Obecná míra nezaměstnanosti* (v %) červen 2017 2,9  Dovoz zboží ** (y/y, %, z b.c.) červen 2017 5,7 

 Průmyslová produkce (y/y, %) červen 2017 2,2        

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

** přeshraniční pojetí     
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Z DOMOVA  

Stavebnictví prudce zrychlilo růst 
Stavební výroba v červnu meziročně 
zrychlila růst na 8,5 procenta z květnových 
4,7 procenta. Vývoj ovlivnil hlavně růst 
pozemního stavitelství, ukazují údaje 
Českého statistického úřadu. Stavební 
firmy v prvním pololetí zahájily stavbu 
3 581 bytů v bytových domech, což je 
meziročně o 46,3 procenta více. 

Zdroj: E15 

Olma zvýšila zisk o rekordních 58 
procent 
Mlékárna Olma z holdingu Agrofert loni 
po předchozím poklesu zvýšila tržby o 46 
milionů korun na 3,29 miliardy korun. 
Loňský zisk mlékárny vzrostl meziročně 
o 58 procent na rekordních 206 milionů 
korun. 

Zdroj: E15 

Soud potvrdil pokuty Aholdu a 
Kauflandu 
Krajský soud v Brně potvrdil pokutu 800 
tisíc korun pro Ahold, provozovatele 
prodejen Albert, a 1,08 milionu pro 
Kaufland. Řetězce tak prohrály spor se 
Státní zemědělskou a potravinářskou 
inspekcí za prodej nebezpečných potravin 
pro lidské zdraví, falšovaných i 
nejakostních.  

Zdroj: ČTK 

ČSOB zvýšila zisk 
Čistý zisk skupiny ČSOB v prvním pololetí 
stoupl meziročně o dvanáct procent na 
9,4 miliardy korun. Objem úvěrů ČSOB 
vzrostl o sedm procent na 653 miliard 
korun, objem vkladů se zvýšil o čtrnáct 
procent na 849 miliard korun. 

Zdroj: E15 

Monetě klesl zisk 
Skupině Moneta, dřívější GE Money, klesl 
v pololetí čistý zisk meziročně o 3,6 
procenta na 2,20 miliardy korun. Za druhé 
čtvrtletí klesl zisk stejným tempem na 1,16 
miliardy korun. Objem hypoték, které 
banka poskytla českým domácnostem, 
vzrostl v pololetí více než trojnásobně, 
finanční dům tak na trhu drží 
čtyřprocentní podíl. Výrazně stoupl také 
objem splátkových úvěrů malých firem. 

Zdroj: E15 

Raiffeisenbank vzrostl zisk   
O celou čtvrtinu stoupl v prvním pololetí 
meziročně čistý zisk Raiffeisenbank, když 
dosáhl 1,7 miliardy korun. Celková aktiva 
banky meziročně vzrostla o 27 procent na 
362 miliard korun. Objem poskytnutých 

úvěrů klientům se v pololetí meziročně 
zvýšil o 8,3 procenta na 220 miliard korun. 
Růst přitom nastal ve financování 
domácností i firem.  

Zdroj: ČTK 

ČEZ zažil tučné pololetí 
Elektrárenská společnost ČEZ má za sebou 
nejziskovější pololetí od roku 2014. Od 
ledna do června vydělala polostátní firma 
bezmála 17 miliard korun, tedy o pětinu 
více než loni. Výdělek ovšem podstatně 
nabobtnal díky mimořádným příjmům 
z prodejů akcií MOL a bytů v Praze - 
Písnici. 

Zdroj: E15 

UPC se přibližuje půl milionu přípojek 
Největší tuzemská kabelová firma UPC 
zvýšila v pololetí počet internetových 
přípojek o 25,9 tisíce na 486,4 tisíce. Počet 
uživatelů televizních služeb stoupl zhruba 
o 36 tisíc na téměř 515 tisíc zákazníků. 

Zdroj: ČTK 

Nejčtenější je Blesk 
Nejčtenějším deníkem byl v prvním 
pololetí opět Blesk s 986 tisíci čtenářů, což 
představuje pokles o čtrnáct tisíc čtenářů 
proti prvnímu letošnímu čtvrtletí. 
Následuje Deník MfD s čteností 587 tisíc 
lidí, což je o osmnáct tisíc čtenářů méně. 
Výsledky Mediaprojektu oznámila Unie 
vydavatelů.  

Zdroj: ČTK 

ZE ZAHRANIČÍ 

Největší privátní bankou světa zůstala 
UBS 
Titul největší privátní banky světa si 
udržela švýcarská bankovní skupina UBS, 
která měla ve správě aktiva v objemu 2,06 
bilionu dolarů. Následovaly Bank of 
America, Morgan Stanley a Wells Fargo. 
Ukázal to žebříček konzultační společnosti 
Scorpio Partnership. Největší posun 
zaznamenala China Merchants Bank, 
která vystoupila o pět míst a dostala se na 
15. příčku. 

Zdroj: E15 

Kofole klesly tržby i EBITDA 
Skupině Kofola klesly v prvním pololetí 
tržby meziročně o 3,8 procenta na 3,37 
miliardy korun. Klesl jí i povozní zisk 
(EBIT), a to o 69,2 procenta na 79,2 
milionu korun, a ukazatel EBITDA o 32,1 
procenta na 348,9 milionu korun. 
Výsledky jsou podle ní očekávané a souvisí 

se změnou obchodního modelu v Polsku, 
ale také s vysokou cenou cukru. 

Zdroj: E15 

Výroba lančmítu zůstává v čínských 
rukou 
Po třech letech insolvenčního trápení 
přešla továrna na lančmít v Hrobčicích na 
Teplicku k novému majiteli. Podnik 
Shanghai Maling, který původně patřil 
vlastníkům z Číny, koupil opět čínský 
investor. 

Zdroj: E15 

Marriott zvýšil čtvrtletní zisk o 68 
procent 
Největší řetězec hotelů na světě Marriott 
International zvýšil zisk ve druhém 
čtvrtletí meziročně o 67,6 procenta na 414 
milionů dolarů. Pomohla zejména vyšší 
obsazenost pokojů a zvýšení cen. 

Zdroj: E15 

Rusko zprovoznilo novou trať 
obcházející Ukrajinu 
Rusko uvedlo na jihu evropské části země 
do provozu novou železniční trať 
obcházející ukrajinské území. Železnice 
Žuravka–Millerovo v délce 277 kilometrů 
se začala stavět v roce 2015. Na její stavbě 
pracovalo více než 1 700 vojáků s více než 
700 kusy techniky. 

Zdroj: E15 

Ahold Delhaize zvýšil zisk 
Nizozemsko-belgickému řetězci 
supermarketů vzrostl čistý zisk o 68 
procent na 355 milionů eur. Výsledek 
podpořil vysoký růst prodeje 
v Nizozemsku, zlepšení výsledků 
amerických obchodů a úspory z fúze. Čisté 
tržby se zvýšily o 67,3 procenta na 16,1 
miliardy eur. 

Zdroj: E15 

Stock Spirits Group zvýšil zisk 
Provozní zisk středoevropského výrobce 
lihovin se v prvním pololetí zvýšil o 32 
procent na 16,5 milionu eur. Hospodaření 
podpořila vysoká poptávka po ochucené 
vodce v Polsku. Celkové příjmy stouply 
o 3,3 procenta na 119,8 milionu eur. 

Zdroj: E15 

Munich Re klesl zisk 
Největší světové zajišťovně klesl ve 
druhém čtvrtletí čistý zisk o 25 procent na 
733 milionů eur. Pokles byl nižší, než se 
čekalo, částečně díky menšímu počtu 
přírodních katastrof ve srovnání s loňským 
rokem. 

Zdroj: E15 
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VTB zvýšil čistý zisk 
Druhá největší ruská banka zvýšila ve 
druhém čtvrtletí čistý zisk na 30,3 miliardy 
rublů (11,2 miliardy korun) ze 14,8 
miliardy ve stejném období před rokem a 
překonala tak očekávání analytiků. Banka 
je významným zdrojem úvěrů ruským 
firmám.  

Zdroj: ČTK 

Walt Disney klesl zisk 
Walt Disney ukončí spolupráci 
s internetovou videopůjčovnou Netflix. 
Disneymu ve třetím fiskálním čtvrtletí 
klesl zisk o 9 % na 2,37 miliardy dolarů. 
Důvodem byly vyšší náklady na programy, 
pokles předplatitelů sportovní kabelové 
stanice ESPN a nižší příjmy z filmů 
v kinech. Vedení doufá, že založení vlastní 
streamovací stanice tento trend zvrátí. Na 

Netflixu je od Disneyho k dispozici třeba 
loňský sedmý díl ságy Hvězdných válek, 
chystanou osmou část eposu by diváci 
měli mít možnost streamovat už 
z Disneyho vlastní stanice. 

Zdroj: E15  

 

 
Zahraničnímu obchodu se daří  
  
Oživení v zemích našich zahraničních obchodních partnerů a příznivá situace na evropských automobilových trzích opět 

přispěly k dalším výborným výsledkům zahraničního obchodu. V červnu pokračoval dosavadní letošní trend rychlejšího 

růstu dovozu než vývozu, objem vývozu byl druhý nejvyšší v letošním roce, stejně tak i bilance. Celkový export za 

pololetí byl nejvyšší v historii České republiky.  

Podle údajů přeshraniční statistiky (v b. c.) se vývoz (zboží opouštějící území ČR) v červnu meziročně zvýšil o 4,1 % na 

364,0 mld. Kč, dovoz (zboží vstupující na území ČR) o 5,7 % na 319,4 mld. Kč. Obchodní bilance skončila přebytkem ve 

výši 44,7 mld. Kč, který byl o 2,8 mld. Kč meziročně nižší.  Z teritoriálního pohledu stoupl nejvíce vývoz do Číny (o 37,5 

%), Nizozemska (o 14,0 %) a Ruska (o 13,1 %).  Z komoditního hlediska je stabilně nejvýznamnější položkou vývoz strojů 

a dopravních prostředků, který v červnu meziročně vzrostl o 3,6 % (o 7,2 mld. Kč). Za leden až červen 2017 činil celkový 

přebytek obchodní bilance 243,2 mld. Kč, což je o 39,8 mld. Kč méně než loni, protože vývoz letos rostl pouze o 5,2 %, 

kdežto dovoz o 8,4 %.   

Podle metodiky národního pojetí (v b. c.) se vývoz zvýšil meziročně o 4,7 % na 310,4 mld. Kč, dovoz o 5,5 % na 291,6 

mld. Kč. Bilance zahraničního obchodu v červnu skončila přebytkem 18,8 mld. Kč, meziročně nižším o 1,3 mld. Kč. 

Celkovou bilanci a její komoditní strukturu v národním pojetí příznivě ovlivnil hlavně menší deficit bilance s koksem a 

rafinovanými ropnými produkty o 3,3 mld. Kč. Zvýšil se i přebytek bilance s elektrickými zařízeními o 1,4 mld. Kč a stroji 

a zařízeními o 1,3 mld. Kč. Naopak nepříznivý vliv mělo prohloubení pasiva bilance s ropou a zemním plynem o 4,5 mld. 

Kč a základními kovy o 2,2 mld. Kč. V bilanci motorových vozidel, přívěsů a návěsů došlo vlivem vyššího dovozu k 

poklesu kladného salda o 0,5 mld. Kč. Za leden až červen 2017 dosáhl celkový přebytek obchodní bilance 106,5 mld. 

Kč, což je o 17,0 mld. Kč méně než loni. Vývoz byl meziročně vyšší o 6,1 % a dovoz o 7,6 %. 

Zdroj: ČSÚ 

 

 
Růst červencové inflace táhly potraviny 
 
Meziroční růst spotřebitelských cen v červenci neočekávaně zrychlil až na 2,5 % (z 2,3 % v červnu). Vzrostly zejména 

ceny potravin o 5,8 %, z nich pak výrazně zdražilo máslo o 44,8 %, vejce o 27,7 % a mléko o 14,3 %. Stouply rovněž ceny 

stravovacích služeb o 6,7 %. Kromě potravin měly největší vliv na růst hladiny spotřebitelských cen i ceny bydlení, kde 

stouply ceny nájemného o 2,9 %, vodného o 1,2 % a elektřiny o 0,3 % (nižší byly ceny tepla a teplé vody o 2,3 % a 

zemního plynu o 0,8 %). Levnější byly naopak ceny bytového vybavení a zařízení domácnosti a ceny telefonických a 

telefaxových služeb i mobilních telefonů. V dopravě mírně klesly ceny pohonných hmot, naopak stouply ceny 

automobilů o 3,8 %. Meziměsíční růst spotřebitelských cen o 0,5 % souvisel zejména s obvyklým zvýšením cen 

dovolených s komplexními službami na počátku prázdnin, růstem cen potravin a alkoholických nápojů.  

Inflace se drží nad dvouprocentním cílem ČNB. Z domácích faktorů ji bude i v příštích měsících podporovat zejména 

růst mezd; podle předpokladu se ve spotřebitelských cenách projeví další vývoj cen potravin, který vzhledem k  váze 
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v rámci spotřebního koše může významně zasáhnout do jejich výše. Proti růstu cen by měla působit posilující koruna, 

z vnějších faktorů pak stále nízká inflace v EU a zatím spíše stagnující cena ropy na světových trzích.  

 

Zdroj: ČSÚ 

  
Vývoj indexu PX          Vývoj měnových kurzů 

UDÁLOSTI V TÝDNU od 14. do 18. srpna 2017 

Informační zdroje Týdeníku: ČSÚ, ČNB, E 15, Hospodářské noviny, internet, podniky a podnikové svazy. 
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PONDĚLÍ Eurostat: Průmysl (červen 2017)  
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