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Průmysl zvýšil svoji růstovou dynamiku 

Říjnové výsledky potvrdily letošní růstový trend tuzemského průmyslu, když meziroční objem výroby vykázal růst 

o 10,5 %, po očištění o počet pracovních dní o 5,3 %. Ve srovnání s předchozím měsícem (po vyloučení sezónních vlivů) 

byl nižší o 1,5 %. Na bázi neočištěných dat vzrostla meziročně produkce ve výrobě a rozvodu elektřiny, plynu, tepla 

a klimatizovaného vzduchu o 15,4 %, ve zpracovatelském průmyslu o 10,1 % a těžba a dobývání taktéž vykázala růst 

o 3,5 %. 

Ve zpracovatelském průmyslu produkce meziročně vzrostla v 19 odvětvích a snížila se ve 3 odvětvích. Nejvíce se 

produkce zvýšila ve výrobě chemických látek a chemických přípravků o 27,7 %, ve výrobě elektrických zařízení o 21,1 % 

a ve výrobě ostatních nekovových minerálních výrobků rostla o 12,4 %. Naopak nejvyšší pokles vykázaly opravy 

a instalace strojů a zařízení (o 7,7 %) a výroba usní a souvisejících výrobků (o 3,0 %). 

V říjnu vzrostla produkce ve všech pěti hlavních průmyslových seskupeních, ve výrobě pro mezispotřebu o 14,0 %, ve 

výrobě energií o 13,1 %, ve výrobě pro investice o 8,4 %, ve výrobě pro dlouhodobou spotřebu o 6,4 % a výroba pro 

krátkodobou spotřebu vzrostla o 4,1 %. 

Tržby z průmyslové činnosti (v b. c.) se meziročně zvýšily o 8,7 %, z toho tržby z přímého vývozu o 9,2 % a domácí tržby 

(zahrnující nepřímý vývoz prostřednictvím neprůmyslových podniků) o 8,0 %. Hodnota nových průmyslových zakázek 

meziročně vzrostla o 10,3 %, když rostly jak domácí zakázky (o 12,7 %), tak i zahraniční zakázky (o 9,1 %).  

Zdroj: ČSÚ 

Makroekonomická situace v ČR 

Základní ukazatele - poslední údaje  

 HDP (y/y, %) 3. Q 2017 5,0  Průmyslová produkce (y/y, % ze s.c.) říjen 2017 10,5 

 Míra inflace (y/y, %)  říjen 2017 2,3  Stavební produkce  (y/y, % z s.c.) říjen 2017 5,9 

 Obecná míra nezaměstnanosti* (v %) říjen 2017 2,6  Maloobchod vč. mot. voz. (y/y, % ze s.c.) říjen 2017 7,0 

 Průměrná mzda nom. / reál. (y/y, %) 3. Q 2017 6,8 / 4,2   Vývoz / dovoz zboží ** (y/y, %, z b.c.) říjen 2017 11,3 / 14,7 

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

** přeshraniční pojetí     
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Z DOMOVA  

Průměrná mzda opět rostla 

Průměrná mzda (hrubá měsíční 
nominální) ve 3. čtvrtletí 2017 vzrostla 
meziročně o 6,8 % na 29 050 Kč, reálně se 
zvýšila o 4,2 %. V průmyslu dosáhla 
průměrná mzda 29 199 Kč, když byla 
meziročně o 7,0 % vyšší. Nejvyšší mzdy 
pobírají v Informačních a komunikačních 
činnostech (průměrně 51 670 Kč) a dále 
v Peněžnictví a pojišťovnictví (48 969 Kč). 
Nejvyšší růst v meziročním srovnání však 
zaznamenali zaměstnanci v Ubytování, 
stravování a pohostinství o 10,3 %, kde 
mají ale nejnižší mzdy, v průměru 
17 354 Kč. Mezi regiony ČR nejvyšší 
průměrná mzda je tradičně v Praze ve výši 
36 312 Kč s meziročním růstem o 4,8 %. 
Naopak nejnižší mzdy dosáhli 
v Karlovarském kraji (25 371 Kč 
s meziročním růstem o 8,6 %). Průměrná 
mzda klesla naposledy v roce 2013 
v průměru za celý rok o 0,1 %, od té doby 
se zvyšuje.  

Zdroj: ČSÚ  

Stavební produkce vzrostla 

Stavební produkce se v říjnu zvýšila 
meziročně o 5,9 %, po očištění o vliv 
počtu pracovních dnů o 3,2 %. Říjen 2017 
měl ve srovnání se stejným měsícem 
předchozího roku o dva pracovní dny více. 
Stoupla produkce v pozemním stavitelství 
meziročně o 7,5 % i v inženýrském 
stavitelství o 2,4 % a v obou kategoriích 
byla vyšší i po očištění o vliv počtu 
pracovních dnů (o 4,6 %, resp. o 0,3 %). 
Průměrný evidenční počet zaměstnanců 
(v podnicích s 50 a více zaměstnanci) 
pokračoval v poklesu o 1,0 %. V říjnu se 
opět zvýšil počet stavebních povolení 
meziročně o 4,6 % na 7 755 a jejich 
orientační hodnota byla vyšší o 50,6 %. 
Nejrychleji rostla povolení na novou 
bytovou výstavbu. V bytové výstavbě 
v říjnu rostl počet zahájených bytů 
meziročně o 30,2 %, nejvíce v bytových 
domech. Počet dokončených bytů klesl 
o 25,6 %.  

Zdroj: ČSÚ  

Tržby v maloobchodě zrychlily 
meziroční růst 

Tržby v maloobchodě včetně motorových 
vozidel v říjnu zrychlily meziroční růst na 
7,0 % z 3,7 % v září. Ovlivnily to zejména 
tržby za prodej a opravy motorových 
vozidel, které v říjnu stouply meziročně 
o 8,5 %, zatímco v září klesly o 1,7 %. 

Tempo růstu bylo rychlejší také u tržeb za 
pohonné hmoty, které byly vyšší o 8,9 %. 
Rychlé tempo si udržely tržby za 
nepotravinářské zboží (o 8,5 %), ale tržby 
za potraviny zpomalily na 2,1% růst. Mezi 
nepotravinářským zbožím dominuje opět 
internetový a zásilkový prodej 
s meziročním růstem o 20,4 %. Vysoké 
tempo růstu zaznamenal prodej 
s počítačovým a komunikačním zařízením 
(o 11,5 %) nebo s výrobky pro kulturu, 
sport a rekreaci (o 8,3 %).  

Zdroj: ČSÚ  

Nezaměstnanost v listopadu dále 
klesala  

Podle údajů Úřadu práce klesl v listopadu 
podíl nezaměstnaných osob na 3,5 % 
z 3,6 % v říjnu, když v listopadu loňského 
roku činil 4,9 %. Ke konci měsíce bylo 
evidováno celkem 265,5 tis. uchazečů 
o zaměstnání, což je o 5,7 tis. méně než 
v říjnu a o 97,3 tis. méně než před rokem. 
Zároveň je to nejnižší číslo od listopadu 
1997.  

Zdroj: MPSV  

Růst strojírenství začíná zpomalovat 

České strojírenství letos meziročně 
vzroste o 4,1 %, avšak v příštím roce by se 
měl růst zpomalit na 2,9 %. Tržby 
strojírenských firem se letos zvýší o 6,4 %. 
Strojírenství se zatím daří, zejména díky 
automobilovému průmyslu. V oboru 
obráběcích a tvářecích strojů nastal od 
roku 2016 pokles, který pokračoval i letos. 
Od třetího kvartálu se ale poptávka opět 
začíná zvedat. Limitujícím faktorem pro 
růst oboru je nedostatek pracovníků. 
Vyplývá to ze studie analytické 
společnosti CEEC Research. Průměrné 
vytížení strojírenských kapacit je podle 
studie 93 %.  

Zdroj: E15 

Prodej aut do listopadu stoupl 

Prodej nových osobních aut za 11 měsíců 
letošního roku meziročně vzrostl o téměř 
6 % na 251 628 vozů. V samotném 
listopadu ale trh o 1 % klesl na 
22 925 prodaných aut. Nejvíce se 
prodávala značka Škoda, v období od 
ledna o 4 % více, celkem 78 592 vozů. 
Následuje Volkswagen s růstem o 2 % na 
25 183 aut. Třetí Hyundai prodal 
19 875 vozů, tedy meziročně o 3 % více. 
Oznámil to Svaz dovozců automobilů. 

Zdroj: ČTK  

Škoda Auto investuje do nové 
lakovny 

Automobilka Škoda investuje 214,5 mil. 
eur do nové lakovny v Mladé Boleslavi. 
Vznikne 650 nových pracovních míst 
a celková kapacita lakoven automobilky 
vzroste o 600 na 2 700 karoserií denně. 
Základní kámen byl položen v pátek 
1. prosince a provoz bude zahájen 
v červnu 2019. 

Zdroj: E15 

Koh-i-noor investuje desítky milionů 
do prodejen v Rusku 

Společnost Koh-i-noor Hardtmuth buduje 
v Rusku síť prodejen. Letos jich tam firma 
otevřela třináct, do konce roku přidá další 
dvě. Do této prodejní sítě investuje 
desítky milionů korun. Budování sítě 
značkových prodejen v Rusku navazuje na 
obchodní strategii firmy v ČR, kde za 
poslední roky vytvořila síť více než 
100 prodejen. Na domácím trhu prodá ve 
vlastních prodejnách již 50 % tuzemského 
obratu.   

Zdroj: HN  

Český Ljunghäll vybuduje novou 
slévárnu 

Česká část švédské slévárenské skupiny 
Ljunghäll se chystá na miliardovou 
investici. Čáslavský závod postaví sedm 
nových vstřikovacích lisů pro výrobu 
hliníkových odlitků. Spolu s návazným 
provozem obrábění to vyjde na 1,3 mld. 
Kč. Díky novému provozu bude firma moci 
vyrábět větší odlitky a prosadit se 
například ve výrobě dílů pro nákladní 
auta. Podnik plánuje zdvojnásobit počet 
zaměstnanců do tří let z nynějších více než 
tří set.  

Zdroj: E15 

ZE ZAHRANIČÍ 
Meziroční růst ekonomiky EU 
i eurozóny zrychlil 

Meziroční tempo růstu ekonomiky 
Evropské unie i eurozóny ve 3. čtvrtletí 
zrychlilo na 2,6 % z 2,4 % v předchozích 
třech měsících. Eurostat tak opravil svůj 
odhad z poloviny listopadu, podle kterého 
růst činil 2,5 %. Mezičtvrtletní růst 
ekonomiky v obou uskupeních byl 
potvrzen na 0,6 % (ve 2. kvartálu o 0,7 %). 

Zdroj: ČTK  

Na Slovensku se zvýšil HDP  

Slovenská ekonomika pokračovala ve 
3. čtvrtletí v meziročním růstu, když se 
HDP zvýšil o 3,4 %. Ekonomický růst byl 
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podpořený domácí a zahraniční 
poptávkou. Konečná spotřeba 
domácností byla vyšší o 4,0 %, spotřeba 
státu však klesla o 1,4 %. Stoupla tvorba 
hrubého fixního kapitálu o 10,4 %. Dovoz 
výrobků se zvýšil o 5,9 % při pomalejším 
růstu vývozu o 3,8 %. Ve srovnání 
s předchozím čtvrtletím se HDP po 
sezonním očištění zvýšil o 0,8 %.   

Zdroj: www.statistics.sk  

Průměrná mzda se na Slovensku 
zvýšila  

Na Slovensku vzrostla ve 3. čtvrtletí 
průměrná nominální mzda meziročně 
o 5,2 % na 935 eur. Reálná mzda se zvýšila 
o 3,6 %, když v předchozím kvartálu 
stoupala o 0,2 p. b. rychleji. Nejvyšší 
průměrné mzdy dosáhli v informačních 
a komunikačních činnostech (1 631 eur). 
Naopak nejnižší byla v ubytování, 
stravování a pohostinství (607 eur).  

Zdroj: www.tradingeconomics.com 

V Rusku se snižují spotřebitelské 
ceny  

V Rusku v listopadu pokračoval meziroční 
pokles spotřebitelských cen o 2,5 %. 
V předchozím měsíci byly nižší o 2,7 %. 
Zaznamenaly tak nejnižší úroveň od roku 
1991 a jsou pod letošní cílovou hodnotou 
ruské centrální banky ve výši 4 %. 

Zdroj: www.tradingeconomics.com 

 

Zahraniční obchod pokračuje v růstu  

Zahraničnímu obchodu se v říjnu dařilo, vyvezlo a dovezlo se více zboží než ve stejném období loňského roku, avšak 

vlivem rychlejšího tempa dovozu než vývozu bilance nenaplnila očekávání a byla nižší než před rokem. Tahounem 

vývozu nejsou jen tuzemské automobilky, ale i další průmyslové podniky, které adekvátně reagují na zahraničí 

poptávku po českém zboží. 

Podle údajů přeshraniční statistiky (v b. c.) se zvýšila hodnota vývozu meziročně o 11,3 % na 383,1 mld. Kč, hodnota 

dovozu o 14,7 % na 345,4 mld. Kč. Bilance zahraničního obchodu skončila přebytkem 37,7 mld. Kč, o 5,3 mld. Kč 

meziročně nižším. Za leden až říjen dosáhl celkový přebytek obchodní bilance 373,1 mld. Kč a je o 50,8 mld. Kč nižší 

než loni. Vývoz letos činil 3 503,9 mld. Kč a rostl v průměru o 6,0 %. Dovoz objemem 3 130,8 mld. Kč vzrostl o 8,7 %. 

Podle metodiky národního pojetí (v b. c.) hodnota vývozu meziročně stoupla o 9,8 % na 312,6 mld. Kč,  hodnota 

dovozu o 12,2 % na 302,9 mld. Kč. Bilance zahraničního obchodu skončila přebytkem 9,7 mld. Kč, meziročně nižším 

o 5,0 mld. Kč. Za leden až říjen dosáhl celkový přebytek obchodní bilance 144,7 mld. Kč, což je o 19,0 mld. Kč méně než 

před rokem. Vývoz činil 2 923,4 mld. Kč a byl meziročně vyšší o 6,4 % a dovoz v objemu 2 778,7 mld. Kč byl vyšší o 7,5 %. 

Vývoj indexu PX          Vývoj měnových kurzů 

UDÁLOSTI V TÝDNU od 11. do 15. prosince 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 (listopad 2017) 
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