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Průmysl pokračoval v růstu 

Průmyslová produkce v prosinci 2017 meziročně vzrostla 
o 2,7 %, po vyloučení kalendářních vlivů o 8,0 % 
a ve srovnání s předchozím měsícem (po vyloučení 
sezónních vlivů) byla nižší o 1,5 %. 
Ze sekcí průmyslu vykázala růst produkce těžba a 
dobývání o 4,6 %, zpracovatelský průmysl o 3,0 % a výroba 
a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného 
vzduchu o 0,8 %. 

Ve zpracovatelském průmyslu produkce meziročně 
vzrostla v 11 odvětvích a snížila se taktéž v 11 odvětvích. 
Nejvíce se produkce zvýšila ve výrobě ostatních 
nekovových minerálních výrobků (o 11,4 %), dále 
ve výrobě chemických látek a chemických přípravků 
(o 10,7 %) a v automobilovém průmyslu (o 10,3 %). Naproti tomu významný pokles vykázala výroba usní a souvisejících 
výrobků (o 23,3 %), dále pak výroba základních kovů, hutního zpracování; slévárenství (o 17,1 %) a výroba ostatních 
dopravních prostředků a zařízení (o 10,8 %). 

V prosinci vzrostla produkce ve třech z pěti hlavních průmyslových seskupeních (jedno stagnovalo): ve výrobě 
pro mezispotřebu vzrostla o 4,8 %, ve výrobě pro investice o 3,9 %, ve výrobě energií o 1,3 % a výroba pro dlouhodobou 
spotřebu zůstala meziročně beze změny. Naopak produkce ve výrobě pro krátkodobou spotřebu klesla o 4,0 %. 

Tržby z průmyslové činnosti (v b. c.) meziročně klesly o 0,4 %, z toho tržby z přímého vývozu se snížily o 0,4 % a domácí 
tržby (zahrnující nepřímý vývoz prostřednictvím neprůmyslových podniků) o 0,3 %. 

Hodnota nových průmyslových zakázek v prosinci meziročně vzrostla o 6,8 % ve vybraných odvětvích, rostly jak domácí 
zakázky (o 13,2 %), tak i zahraniční zakázky (o 3,7 %). 

Průměrný evidenční počet zaměstnanců v průmyslu (v podnicích s 50 a více zaměstnanci) se v prosinci 2017 meziročně 
zvýšil o 2,1 %. 

Ve 4. čtvrtletí roku 2017 se průmyslová produkce zvýšila meziročně o 7,3 % a ve srovnání s předchozím čtvrtletím 
(po vyloučení sezónních vlivů) byla vyšší o 4,2 %. Ve výrobě a rozvodu elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu 
rostla o 10,5 %, ve zpracovatelském průmyslu o 7,2 % a v těžbě a dobývání zůstala produkce meziročně na stejné 
úrovni. 

Za uplynulý rok 2017 se průmyslová produkce zvýšila meziročně o 5,7 %, po očištění dat o počet pracovních dní vzrostla 
o 6,2 %. Ve výrobě a rozvodu elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu vzrostla o 6,8 %, ve zpracovatelském 
průmyslu rostla o 6,0 % a v těžbě a dobývání zůstala produkce pod úrovní předchozího roku o 6,1 %. 
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.) prosinec 2017 2,7 

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

 Obecná míra nezaměstnanosti* (v %) prosinec 2017 2,4  Maloobchod vč. mot. voz. (y/y, % ze s.c.) prosinec 2017 2,2 

 Průměrná mzda nom. / reál. (y/y, %) 3. Q 2017 6,8 / 4,2   Vývoz / dovoz zboží ** (y/y, %, z b.c.) prosinec 2017 1,1 / -0,1 

* podíl počtu nezaměstnaných na celkové pracovní síle ve věku 15-64 let   Zdroj: ČSÚ, únor 2018 

** přeshraniční pojetí     
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Z DOMOVA 

Stavebnictví se ze stagnace podle 
analytiků zatím nevzpamatovalo 

Situace ve stavebnictví se zatím příliš 
nezlepšuje. Vázne zejména bytová 
výstavba, což předurčuje vysoké ceny 
realit na trhu. Stavební výroba loni v Česku 
vzrostla po očištění o sezonní vlivy 
o 2,1 procenta. V prosinci podle Českého 
statistického úřadu klesla o 0,4 procenta. 

Zdroj: ČTK 

Maloobchodním tržbám pomáhá 
internet 

Tržby v maloobchodě bez aut se loni 
zvýšily meziročně o 5,6 procenta, rostly 
stejně jako v roce 2016 ve všech měsících 
roku. V prosinci, kdy tradičně vrcholí 
vánoční nákupy, zvolnily meziroční růst 
na 4,7 procenta po listopadových 
7,8 procentech. Nejvýrazněji, o víc 
než pětinu, loni stouply tržby za zboží 
prodávané přes internet. 

Zdroj: ČTK 

Nezaměstnanost mírně stoupla 

Nezaměstnanost v Česku v lednu stoupla 
na 3,9 procenta z prosincových 3,8 
procent. Meziměsíční růst pokračoval, ale 
proti prosinci zpomalil. Jde o nejnižší 
lednovou nezaměstnanost od roku 1998. 
Vyplývá to z údajů Úřadu práce České 
republiky. Bez práce bylo zhruba 289 tisíc 
lidí, volných míst přibylo na téměř 231 
tisíc. Meziročně nezaměstnanost stále 
klesá, loni v lednu činila 5,3 procenta. 

Zdroj: E15 

Ceny bytů a rodinných domů na konci 
roku znovu stouply 

Tržní ceny bytů a rodinných domů v Česku 
v posledním čtvrtletí loňského roku 
mezičtvrtletně dále rostly, více podražily 
byty. Ceny pozemků poprvé od roku 2011 
stagnovaly. V meziročním srovnání nejvíce 
podražily rovněž byty, nejméně pozemky. 
Ceny bytů meziročně vzrostly o 12,7 p. b., 
rodinné domy podražily o 7,5 p. b. 

Zdroj: HN 

Menší podniky nacházejí pro vývoz 
nové země 

Malým a středním vývozcům se v poslední 
době více daří nalézat nové exportní trhy. 
Naznačují to údaje České exportní banky. 
Ještě v roce 2013 mířilo téměř 40 % 
vývozu podpořeného bankou do Ruska. 
Za tři roky se pořadí zemí na žebříčku 

změnilo. Po Slovensku následují 
Indonésie, Ázerbájdžán, USA, Irák, Rusko, 
Brazílie, Kuba, Mauritius a Ostrov Man.  

Zdroj: E15  

Potraviny a drogerie podražily  

Ve třetím čtvrtletí loňského roku podražily 
potravinářské a drogistické výrobky v 
Česku téměř nejvíc v Evropě. Tržby za 
mléčné produkty stouply loni ve třetím 
čtvrtletí o 11,6 procenta, alkoholu o 5,3 
procenta a sladkostí o 5,5 procenta. 
Cenová hladina v ČR stoupla u tohoto 
sortimentu o 6,1 procenta meziročně, 
zatímco objem prodeje klesl o 0,9 
procenta. 

Zdroj: HN 

Banky mají za sebou tučný rok 
Tuzemské banky mají za sebou 
nejvýnosnější obchodní rok v historii. 
Podle předběžných statistik regulátora si 
loni vydělaly 72,9 miliardy korun. 

Zdroj: E15 

PKN odkoupí akcie v Unipetrolu, její 
podíl stoupne na 90 procent 

Největší polská rafinerská společnost PKN 
Orlen uspěla se svou nabídkou na odkup 
menšinových podílů v českém 
petrochemickém holdingu Unipetrol. 
Oznámila to firma. Podíl PKN v Unipetrolu 
tak stoupne na více než 90 procent 
z dosavadních téměř 63 procent. Polské 
společnosti se rovněž otevře cesta k 
plnému převzetí této české divize, napsala 
agentura Reuters. 

Zdroj: E15 

ZE ZAHRANIČÍ 
Maloobchod v EU v prosinci zpomalil  

Maloobchodní tržby v EU v prosinci 2017 
(bez motorových vozidel, po kalendářním 
očištění) zpomalily meziroční růst na 2,4 % 
z 3,7 % v listopadu. Tržby zvolnily ve všech 
kategoriích, když byly vyšší tržby 
za potraviny o 1,2 % (o 1,8 % v listopadu), 
za nepotravinářské zboží o 3,7 % (o 5,3 % 
v listopadu) a za pohonné hmoty o 0,4 % 
(o 1,3 %). Za celý rok 2017 dosáhly tržby 
meziročního růstu o 2,6 %, po 2,5 % 
v roce 2016.  

Zdroj: Eurostat 

Německé odbory prosadily vyšší 
mzdy a možnost kratší pracovní doby 

Největší německé odbory IG Metall 
uzavřely po dlouhých jednáních a vlně 

stávek v noci na dnešek se zaměstnavateli 
dohodu o mzdách a pracovní době 
průmyslových pracovníků v jihozápadním 
Německu. Mzdy se jim od dubna navýší o 
4,3 procenta. Možná ještě důležitější než 
navýšení platů je pro odbory to, že se jim 
podařilo prosadit požadavek, aby 
zaměstnanci měli možnost na šest měsíců 
až dva roky pracovat místo standardních 
35 jen 28 hodin týdně. Poté se zase 
mohou vrátit do práce na plný úvazek. 
Tato možnost bude platit od roku 2019. 

Zdroj: E15 

Prodejci zaplavili světové burzy, ty 
hlásí nejhorší pád za poslední dva 
roky 

Světové akcie jen od počátku února 
ztratily více než šest procent a jejich 
hodnota propadla o čtyři biliony dolarů. 
Investoři tak způsobili největší pokles od 
ledna roku 2016. Wall Street má po 
pondělku s bezmála pětiprocentním 
propadem za sebou nejhorší obchodní 
den za posledních sedm a půl roku, na 
starém kontinentu bylo naposledy hůře 
před necelými dvěma lety. 

Zdroj: E15 

WGC: Poptávka po zlatu loni klesla 
nejníže za osm let 

Celosvětová poptávka po zlatu v loňském 
roce klesla o sedm procent na 4071,7 
tuny, což byl nejnižší údaj za osm let. 
Důvodem byl propad poptávky po zlatu 
jako po investici, nákupy zlatých šperků 
naopak poprvé od roku 2013 vzrostly. 
Vyplývá to z údajů Světové rady pro zlato 
(WGC). 

Zdroj: ČTK 

Těžařská firma Rio Tinto vyplatí 
rekordní dividendu 

Zrychlení globálního růstu a omezené 
dodávky vyhnaly loni ceny komodit na 
nejvyšší úrovně za více než tři roky. To 
zvýšilo ziskovost největších světových 
těžařských firem. Australsko-britské 
těžařské společnosti Rio Tinto stoupl v 
loňském roce očištěný zisk, který 
nezahrnuje odpisy a ztráty z vývoje 
směnných kurzů, o 69 procent na 8,63 
miliardy dolarů (175,7 miliardy korun). 
Silný růst podpořily vyšší ceny komodit, 
jako železné rudy a uhlí, a snížení nákladů. 

Zdroj: E15 
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Zahraniční obchod zakončil další úspěšný rok  

  

Zahraniční obchod prosincovými výsledky zakončil další úspěšný rok. Českým exportérům se v zahraničí dařilo, a tak 

nejen vývoz, ale i dovoz dosáhl v roce 2017 rekordních hodnot, ačkoli v závěru roku vykázal export i import meziroční 

pokles. 

Podle metodiky národního pojetí (v b. c.) se v prosinci vývoz snížil meziročně o 0,1 % na 247,2 mld. Kč a dovoz o 2,5 % 

na 249,4 mld. Kč. Bilance zahraničního obchodu skončila schodkem 2,2 mld. Kč, meziročně nižším o 6,2 mld. Kč. 

Celkovou bilanci a její komoditní strukturu příznivě ovlivnil především přírůstek kladné bilance motorových vozidel 

o 5,9 mld. Kč a strojů a zařízení o 2,5 mld. Kč. Negativně působilo prohloubení deficitu bilance se základními kovy 

o 1,6 mld. Kč, koksem a rafinovanými ropnými produkty o 1,0 mld. Kč a produkty zemědělství a myslivosti o 0,9 mld. 

Kč. Za leden až prosinec 2017 dosáhl celkový přebytek obchodní bilance 152,6 mld. Kč, což je o 11,1 mld. Kč méně 

než v roce 2016. Vývoz byl meziročně vyšší o 5,6 %, dovoz o 6,3 %.  

Podle údajů přeshraniční statistiky (v b. c.) se vývoz v prosinci meziročně zvýšil o 1,1 % na 309,4 mld. Kč, dovoz klesl o 

0,1 % na 287,0 mld. Kč. Obchodní bilance skončila přebytkem ve výši 22,4 mld. Kč, o 3,6 mld. Kč meziročně vyšším.  

Z teritoriálního pohledu stoupl nejvíce vývoz do Nizozemska, meziročně o 8,5 %, Polska o 5,6 % a Německa o 4,0 %. 

Z komoditního hlediska je jednoznačně nejvýznamnější položkou vývoz strojů a dopravních prostředků, který se 

v prosinci meziročně zvýšil o 5,2 % (o 9,2 mld. Kč). Za leden až prosinec 2017 dosáhl celkový přebytek obchodní bilance 

432,9 mld. Kč (o 46,6 mld. Kč méně než v roce 2016). Vývoz meziročně rostl o 5,7 %, dovoz o 7,9 %.  

 

Zdroj: ČSÚ  

Vývoj indexu PX          Vývoj měnových kurzů 

UDÁLOSTI V TÝDNU od 12. do 16. února 2018 

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

 
 

 

Zdroj: BCPP    Zdroj: ČNB Zdroj: ČNB 

PONDĚLÍ  

ÚTERÝ  
 

STŘEDA 
ČSÚ: Indexy spotřebitelských cen - inflace (leden 2018) 
Eurostat: Průmysl (prosinec 2017)  
Eurostat: HDP EU a eurozóny (4. čtvrtletí 2017) 

ČTVRTEK Eurostat: Zahraniční obchod (prosinec 2017)  

PÁTEK  ČSÚ: Předběžný odhad HDP (4. čtvrtletí 2017)  
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