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Průmysl pokračuje ve slušném růstu  

Výsledky průmyslu za září potvrdily růstový trend, když jeho produkce meziročně vzrostla o 4,4 %, po očištění 
o kalendářní vlivy dokonce o 7,0 %. V porovnání s předchozím měsícem (očištěno o sezónní vlivy) produkce poklesla 
o 0,4 %. 

Na bázi neočištěných dat se meziročně zvýšila produkce ve zpracovatelském průmyslu o 2,3 %, výroba a rozvod 
elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu dokonce o 30,9 %. Těžba a dobývání se snížila o 10,8 %. 
Ve zpracovatelském průmyslu vzrostla nejvíce výroba chemických látek a chemických přípravků o 24,8 %, dále výroba 
ve farmaceutickém průmyslu o 9,2 %. Naopak nejvyšší pokles vykázala výroba nápojů (o 12,2 %) a výroba ostatních 
dopravních prostředků a zařízení (o 12,0 %). 

Produkce se zvýšila ve čtyřech z pěti hlavních průmyslových seskupení, ve výrobě energií o 23,3 %, ve výrobě pro 
mezispotřebu o 4,9 %, ve výrobě pro dlouhodobou spotřebu o 2,8 % a ve výrobě pro investice o 1,3 %. Naopak výroba 
pro krátkodobou spotřebu klesla o 4,4 %.  

Tržby z průmyslové činnosti (v b. c.) mírně zpomalily meziroční tempo růstu na 3,1 %, z 5,5 % v srpnu. V září rostly 
rychleji, stejně jako v srpnu, domácí tržby (zahrnující nepřímý vývoz prostřednictvím neprůmyslových podniků) 
o 5,4 %. Tržby z přímého vývozu byly vyšší o 1,4 %. Hodnota nových průmyslových zakázek meziročně vzrostla o 5,4 %, 
z toho domácí zakázky o 8,3 % a zahraniční o 4,0 %. 

Ve 3. čtvrtletí 2017 se průmyslová produkce meziročně zvýšila o 4,6 %, po očištění o vliv pracovních dnů o 5,5 %. 
Ve srovnání s předchozím čtvrtletím (po vyloučení sezónních vlivů) byla nižší o 2,7 %. Ve zpracovatelském průmyslu 
vzrostla produkce meziročně o 4,2 %, ve výrobě a rozvodu elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu o 12,2 %. 
Produkce v těžbě a dobývání zůstala pod úrovní stejného období předchozího roku o 9,3 % 

Zdroj: ČSÚ  

Makroekonomická situace v ČR 

Základní ukazatele - poslední údaje  

 HDP (y/y, %) 2. Q 2017 4,7  Průmyslová produkce (y/y, % ze s.c.) září 2017 4,4 

 Míra inflace (y/y, %)  říjen 2017 2,3  Stavební produkce  (y/y, % z s.c.) září 2017 -1,1 

 Obecná míra nezaměstnanosti* (v %) září 2017 2,7  Maloobchod vč. mot. voz. (y/y, % ze s.c.) září 2017 3,6 

 Průměrná mzda nom. / reál. (y/y, %) 2. Q 2017 7,6 / 5,3    Vývoz / dovoz zboží ** (y/y, %, z b.c.) září 2017 1,3 / 2,1 

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

** přeshraniční pojetí     
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Z DOMOVA  

Maloobchod rostl solidním tempem  

Tržby v maloobchodě včetně motorových 
vozidel byly v září meziročně vyšší o 3,6 %, 
po 3,7 % v srpnu. Nejrychleji se meziročně 
zvýšily tržby za nepotravinářské zboží 
(o 8,8 %), dále za prodej pohonných hmot 
(o 5,2 %) a za potraviny (o 2,7 %). Tržby za 
prodej a opravy motorových vozidel se 
snížily meziročně o 1,7 %. Největší vliv na 
růst tržeb měl prodej zboží přes internet či 
zásilkovou službu (růst o 19,3 %). Nejvyšší 
tempo růstu však tentokrát vykázaly 
prodejny oděvů a obuvi (růst o 22,3 %).  

Zdroj: ČSÚ  

Pokles nezaměstnanosti pokračoval 
i v říjnu 

V říjnu, podle úřadů práce, pokračoval 
pokles podílu nezaměstnaných osob na 
3,6 % (z 3,8 % v září 2017). Ke konci měsíce 
bylo evidováno 271 173 nezaměstnaných, 
což bylo o 13 742 méně než v předchozím 
měsíci. Zároveň to bylo nejnižší číslo od 
prosince 1997. Meziměsíčně nejvíce 
nezaměstnanost klesla v okresech Ústí 
nad Orlicí, Teplice nebo Plzeň sever. 
Současně se snižuje podíl těch, kteří jsou 
bez práce déle než rok. Podíl žen na 
celkovém počtu nezaměstnaných činil 
v říjnu 53,2 % a podíl osob se zdravotním 
postižením 17 %. Počet volných 
pracovních míst v databázi úřadů práce se 
dále zvýšil na celkem 209 866. Nejvíce 
volných pozic chtějí zaměstnavatelé 
obsadit v Praze, ve Středočeském, 
v Plzeňském nebo Pardubickém kraji.  

Zdroj: MPSV  

Nejvyšší meziroční růst 
spotřebitelských cen za posledních 
pět let 

Spotřebitelské ceny v říjnu zrychlily tempo 
růstu na 2,9 % meziročně (z 2,7 % v září) 
a rostly tak nejrychleji od října 2012. 
Vzhůru je táhly zejména potraviny, jejichž 
ceny stouply o 7,8 %. Z nich pak výrazně 
zdražilo máslo o 50,7 %, vejce o 36,4 %, 
sýry o 12,7 %, mléko o 11,4 % a tentokrát 
se připojily i vyšší ceny čerstvé zeleniny. 
Zároveň stouply i náklady na bydlení 
o 2,3 % v důsledku realitního boomu 
a ceny některých energií. V dopravě 
přidaly ceny pohonných hmot o 2,6 % 
z důvodu vyšších cen ropy. K inflaci 
přispěly rovněž ceny stravovacích 
a ubytovacích služeb, které stouply 
o 7,2 %, resp. o 1,7 %. Meziměsíční růst 
spotřebitelských cen o 0,5 % souvisel 

mimo dražších potravin i se sezónním 
růstem cen bot a oblečení. 

Zdroj: ČSÚ  

Zisk ČEZ letos vzrostl  

Čistý zisk energetické společnosti ČEZ za 
první tři čtvrtletí letošního roku stoupl 
meziročně o 13 % na 16,6 mld. Kč. 
Provozní výnosy vzrostly o procento na 
146,7 mld. Kč. Za samotné 3. čtvrtletí byla 
firma ve ztrátě 66 mil. Kč. V daném období 
podle firmy poklesly ceny vyrobené 
elektřiny a rostly náklady na emisní 
povolenky. Meziročně ale vzrostla výroba 
v jaderných a větrných elektrárnách. 
Celoroční výhled čistého zisku očištěného 
o mimořádné vlivy firma ČEZ potvrdila na 
úrovni 19 mld. Kč. 

Zdroj: E15  

T-Mobile zvýšil do září tržby 

T-Mobile zvýšil za letošní tři čtvrtletí 
celkové tržby meziročně o 3,2 % na 
19,99 mld. Kč, tržby z mobilních služeb 
o 2,4 % na 14,1 mld. Kč. Provozní zisk 
EBITDA naopak o 2,8 % klesl na 8,1 mld. 
Kč. Počet uživatelů mobilních služeb firmy 
se meziročně zvýšil o 17 000 na 6,2 mil. 
Průměrný výnos na zákazníka se zvýšil 
o jednu korunu na 255 Kč měsíčně, v tom 
podíl nehlasových služeb se pohyboval 
nad 50 %.  

Zdroj: E15  

Explosia má vývojové centrum 

Pardubická Explosia spustila provoz 
výzkumného střediska pro celospalitelnou 
munici. Centrum stálo 100 mil. Kč, část 
uhradily evropské dotace. Investici 
umožnilo zvýšení základního kapitálu 
o 250 mil. Kč, které poskytl stát jako 
vlastník. 

Zdroj: E15  

Desítky firem odešly do Estonska 

Atraktivita Estonska pro podnikatele 
roste. Z ČR zatím Estonsko přilákalo 
120 podniků (podle statistiky společnosti 
Bisnode). Nemusejí tam platit daň ze 
zisku, dokud nezačnou vyplácet dividendy 
nebo podíly společníkům. Pak odvádějí 
dvacetiprocentní daň, což je srovnatelné 
s devatenáctiprocentní daní v ČR. Přístup 
k estonskému daňovému systému i 
založení firmy usnadnily zahraničním 
podnikatelům také karty e-residency, jež 
umožňují přímou komunikaci s tamními 
institucemi. Žádat o ně lze od roku 2015. 
Estonská ambasáda v Praze vydala tuto 
kartu už 184 českým občanům.  

Zdroj: E15  

ZE ZAHRANIČÍ 
Evropská komise zlepšila výhled 
růstu ekonomiky EU 

Evropská komise ve své pravidelné 
podzimní předpovědi zlepšila výhled 
vývoje ekonomiky Evropské unie na 
letošní rok na 2,3 %, zatímco na jaře 
počítala s růstem o 1,9 %. Pro eurozónu 
odhaduje letos růst o 2,2 %, což by bylo 
nejrychlejší tempo za poslední desetiletí. 
Na jaře očekávala růst o 1,6 %. Na rok 
2018 předpokládá komise pro eurozónu 
i celou EU růst o 2,1 %, v roce 2019 shodně 
o 1,9 %. Rychlejší růst hospodářství je 
způsoben vyšší spotřebou domácností, 
silnějším celosvětovým růstem a také 
klesající nezaměstnaností. Nižší míra 
nejistoty měla spolu s příznivými 
finančními podmínkami vliv na rostoucí 
míru investic. 

Zdroj: ČTK  

Maloobchodní tržby v EU dále rostly  

V Evropské unii pokračovaly v září 
maloobchodní tržby, bez tržeb za 
motorová vozidla, v meziročním růstu 
o 3,5 %, po 3,0 % v srpnu. Vyšší byly 
hlavně tržby za nepotravinářské zboží 
o 5,4 %. V tom nejrychleji roste v poslední 
době prodej přes internet nebo zásilkové 
služby, v září meziročně o 15,4 %.  
Meziročně se zvýšily i tržby za potraviny 
a tabákové výrobky o 1,9 %, ale prodej 
pohonných hmot se snížil o 0,1 %.   

Zdroj: Eurostat  

Produkce v Německu zpomalila  

Produkce v Německu, tj. průmysl 
a stavebnictví, zpomalila v září meziroční 
tempo růstu na 0,2 % ze 4,6 % v srpnu. 
Samotný průmysl dosáhl meziročního 
růstu o 0,7 % (5,3 % v srpnu). Stavebnictví 
bylo meziročně vyšší o 2,6 % (6,8 % 
v srpnu). Meziměsíčně celková produkce 
zpomalila v září o 1,6 %.  

Zdroj: Destatis  

Maďarský průmysl vzrostl  

Maďarská průmyslová produkce v září 
vzrostla meziročně o 5,4 %, po 6,8 % 
v srpnu. Významný rozvoj výroby 
zaznamenal chemický průmysl, IT, 
hutnictví, výroba elektronických zařízení 
a výroba kovů, zatímco výroba dopravních 
prostředků klesla. V kumulaci od ledna do 
září se průmyslová produkce zvýšila 
o 5,2 %, zatímco ve stejném období 
loňského roku o 1,4 %.  

Zdroj: www.tradingeconomics.com 
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Inflace v Rusku klesla  

V Rusku spotřebitelské ceny v říjnu dále 
zpomalily meziroční růst na 2,7 % (z 3,0 % 
v předchozím měsíci), což bylo nejníže od 
roku 1991. Ještě v lednu letošního roku 
dosahoval jejich růst 5 %. Před dvěma lety 
se vyšplhal na více než 15 %.  

Zdroj: www.tradingeconomics.com 

Evropská komise chce v roce 2030 
u aut o 30 procent nižší emise 

Evropská komise navrhuje, že by nové 
osobní automobily a dodávky měly mít 
v EU v roce 2030 o 30 % nižší emise než 
v roce 2021. Součástí návrhu, který má 

zajistit v EU "čistou mobilitu", jsou také 
pobídky, které by měly evropské výrobce 
automobilů posunout k větší výrobě 
bezuhlíkových či nízkouhlíkových aut. 
Komise zároveň varuje, že evropští 
automobiloví výrobci by mohli o své 
světové prvenství v segmentu 
nízkoemisních vozů přijít v souboji 
s firmami z USA, Japonska, Jižní Koreje či 
Číny. Například Čína zavedla výrobcům 
kvóty na tato auta od roku 2019. Komise 
předpokládá, že zvýšené náklady na 
ekologičtější automobily budou 
dostatečně vyváženy úsporami na palivu 
při jejich používání. Podle komise bude 

mít spalovací motor v roce 2030 v EU stále 
asi 80 % automobilů. 

Zdroj: ČTK  

Ford zakládá v Číně společný podnik 
na výrobu elektromobilů 

Ford Motor se dohodl s čínskou firmou 
Anhui Zotye Automobile na vytvoření 
společného podniku s názvem Zotye Ford 
Automobile na výrobu elektromobilů 
v Číně. Firmy do založení společného 
podniku investují celkem 756 mil. dolarů 
a každá v něm bude mít poloviční podíl.  

Zdroj: E15  

 

Stavební produkce stagnovala 

Stavební produkce v září po očištění o vliv počtu pracovních dnů meziročně vzrostla o 0,2 %. Bez očištění klesla pod 
nulu, když byla meziročně nižší o 1,1 %. Září 2017 mělo ve srovnání se stejným měsícem předchozího roku o jeden 
pracovní den méně. Předchozích šest měsíců přitom stavebnictví rostlo, v srpnu o 1,9 %. Ovlivnil to vývoj pozemního 
stavitelství, které v současnosti táhne toto odvětví. V září však zpomalilo produkci na  0,8 % (z 3,5 % v srpnu). 
Inženýrské stavitelství, které snižovalo svou výrobu téměř od začátku loňského roku, bylo nižší o 5,0 %. Dlouhodobě se 
snižuje počet zaměstnanců ve stavebnictví, v září meziročně o 1,6 %. Opět se však zvýšil počet vydaných stavebních 
povolení o 3,8 % na 7 425. Jejich orientační hodnota dosáhla 27,1 mld. Kč, ve srovnání se stejným obdobím loňského 
roku byla vyšší o 32,2 %. 

Snížil se počet zahájených bytů, a to meziročně o 4,0 %, když předchozí měsíc jejich počet rostl dvouciferně o 29,1 %. 
Tento vývoj ovlivnil hlavně nižší počet zahájených bytů v bytových domech, které klesly o 53,2 %, při výrazném růstu 
v minulých měsících. Počet dokončených bytů zpomalil tempo růstu na 2,8 % (z 29,6 % v srpnu) na 2 578 bytů. Snížil se 
počet dokončených bytů v rodinných domech i v bytových domech, rostly byty v nástavbách k bytovým domům. 

Zdroj: ČSÚ  
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Vývoj indexu PX          Vývoj měnových kurzů 

UDÁLOSTI V TÝDNU od 13. do 17. listopadu 2017 

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