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Růst průmyslové produkce zpomalil 

Průmyslová produkce pokračovala v květnu v růstu pomalejším tempem1 (+1,4 %), což zapadá do kontextu 
zpomalující ekonomiky. Pozitivně působila vyšší domácí poptávka (domácí tržby vzrostly o 1,2 %), naopak zahraniční 
poptávka a automobilová výroba klesly (shodně o 1,3%). Za slabší poptávkou ze zahraničí stojí zpomalení růstu u 
hlavních obchodních partnerů a převážně silnější koruna. Lze však konstatovat, že průmysl dlouhodobě roste a výhled 
zůstává pozitivní.  

Index nákupních manažerů (PMI) v červnu stoupl na 56,8 bodu z květnových 56,5 bodu a signalizoval tak silné 
zlepšení podnikatelských podmínek v českém výrobním sektoru. Rychleji než v květnu vzrostly objemy výroby i nových 
zakázek a slušně se zvýšila zaměstnanost. Projevila se větší poptávka od domácích i zahraničních klientů a také firmy 
investovaly do rozšíření kapacit výroby. Spolu s výraznými průtahy v dodavatelských termínech vzrostly i ceny vstupů.  

Ostatní vpředhledící indikátory zatím rovněž nesignalizují nějaké výraznější zpomalení průmyslové produkce. Nové 
průmyslové zakázky stouply o 9,5 % a firmy mají zajištěné práce novými zakázkami přibližně na 8,7 měsíce. 

Detailnější pohled na květnová data ukazuje, že ve zpracovatelském průmyslu produkce meziročně vzrostla ve 
14 odvětvích a snížila se v 8 odvětvích. Nejvyšší tempo růstu vykázala výroba nápojů (+13,0 %), naopak nejvyšší pokles 
vykázalo odvětví výroby usní a souvisejících výrobků (o 28,8 %). K meziročnímu růstu průmyslové produkce nejvíce 
přispěla odvětví výroby a rozvodu elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu (růst o 3,8 %), naopak 
nejvýznamněji produkce klesla v odvětvích výroby motorových vozidel, přívěsů a návěsů (pokles o 1,3 %). 

Průměrný evidenční počet zaměstnanců v průmyslu (v podnicích s 50 a více zaměstnanci) se v květnu meziročně zvýšil 
o 1,6 %. Průměrná hrubá měsíční nominální mzda meziročně vzrostla o 8,5 % a činila 35 751 Kč. Podnikatelé 
v průmyslu však stále čelí silnému tlaku na zvyšování mezd, který pramení z enormního nedostatku volné pracovní síly. 

 Zdroj: ČSÚ  
 1 Všechna uvedená tempa růstu/poklesu vyjadřují meziroční změnu. 

Makroekonomická situace v ČR 

Základní ukazatele - poslední údaje  

 HDP (y/y, %) 1. Q 2018 4,2  Průmyslová produkce (y/y, % ze s.c.) květen 2018 1,4 

 Míra inflace (y/y, %)  červen 2018 2,3  Stavební produkce  (y/y, % z s.c.) květen 2018 10,1 

 Obecná míra nezaměstnanosti* (v %) květen 2018 2,3  Maloobchod vč. mot. voz. (y/y, % ze s.c.) květen 2018 2,1 

 Průměrná mzda nom. / reál. (y/y, %) 1. Q 2018 8,6 / 6,6   Vývoz / dovoz zboží ** (y/y, %, z b.c.) květen 2018 -2,2 / +0,5 

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

** přeshraniční pojetí     
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Z DOMOVA 

Růst stavební produkce podpořilo 
také inženýrské stavitelství 

Stavební produkce v květnu zrychlila 
tempo meziročního růstu na 10,1 % ze 
7,7 % v dubnu. Přispěl k tomu rychlejší 
růst produkce v pozemním stavitelství 
(o 12,0 %) a také v inženýrském 
stavitelství (o 5,0 %).  Průměrný evidenční 
počet zaměstnanců v podnicích s 50 a více 
zaměstnanci se v květnu třetí měsíc za 
sebou meziročně snížil, a to o 1,7 %. 
Stavební úřady vydaly celkem 
7 565 stavebních povolení, meziročně 
o 6,0 % méně. Více povolení oproti 
loňskému roku bylo na stavby k ochraně 
životního povolení a na nové nebytové 
stavby. Orientační hodnota těchto staveb 
meziročně klesla o 10,8 %. Počet 
zahájených bytů meziročně vzrostl 
o 17,3 % na 3 816 bytů, když došlo 
k nárůstu bytů v rodinných domech 
(o 4,3 %) i v bytových domech (o 45,2 %). 
Počet dokončených bytů byl meziročně 
vyšší o 53,3 % a činil 3 487 bytů.  

Zdroj: ČSÚ  

Vývoz v květnu meziročně klesl, 
dovoz stagnoval  

Podle metodiky národního pojetí klesl 
v květnu v meziročním srovnání vývoz 
o 2,6 % na 305,1 mld. Kč, zatímco dovoz 
stagnoval na úrovni 298,2 mld. Kč. Bilance 
zahraničního obchodu skončila 
přebytkem 6,9 mld. Kč a byla tak 
meziročně o 8,2 mld. Kč nižší. Podle 
přeshraniční statistiky se v květnu 
v běžných cenách meziročně vývoz snížil 
o 2,2 % na 359,9 mld. Kč, přičemž dovoz 
stoupl o 0,5 % na 331,1 mld. Kč. Bilance 
zahraničního obchodu skončila 
přebytkem 28,8 mld. Kč, meziročně nižším 
o 9,7 mld. Kč.  

Zdroj: ČSÚ  

Inflace v červnu opět nabrala na síle 

Spotřebitelské ceny v červnu opět 
zrychlily tempo meziročního růstu 
na 2,6 % z 2,2 % v květnu. Rychlejší růst 
cen a aktuálně slabší koruna tak posiluje 
pravděpodobnost dřívějšího zvýšení 
úrokových sazeb ČNB. Rychleji rostly 
především ceny v oddíle doprava kvůli 
cenám pohonných hmot a olejů a také 
ceny v oddíle bydlení, kde rostly ceny 
elektřiny a nájemného. Dražší oproti 
loňskému roku bylo i vodné a stočné, 
potraviny, především vejce, máslo, ovoce 
a zelenina. Naopak nižší byly ceny 

telefonních a faxových služeb nebo 
oděvů. Oproti květnu stouply 
spotřebitelské ceny v červnu o 0,4 %.  

Zdroj: ČSÚ  

Maloobchodní tržby v květnu 
stouply  

Maloobchodní tržby, včetně motorových 
vozidel, v květnu letošního roku vzrostly 
meziročně o 2,1 %, což ukazuje na 
přetrvávající sílu spotřebitelské poptávky. 
Tržby za prodej nepotravinářského zboží 
se zvýšily o 5,5 %, za prodej pohonných 
hmot o 5,4 % a za prodej potravinářské 
zboží o 4,3 %. Tržby za motorová vozidla 
po dubnovém růstu klesly zpět pod nulu, 
když byly v květnu meziročně nižší o 3,5 %.  

Zdroj: ČSÚ  

Škoda JS dodá zařízení pro britskou 
jadernou elektrárnu  

Škoda JS vyrobí a dodá klíčové zařízení pro 
britskou jadernou elektrárnu. Jde o dvě 
sady vnitřních částí tlakové nádoby 
jaderného reaktoru EPR 1600 megawattů 
pro budovanou elektrárnu Hinkley Point C 
v hrabství Somerset. Plzeňské strojírny se 
staly subdodavatelem francouzského 
koncernu Framatome. Kontrakt navazuje 
na obdobné dodávky pro francouzské 
partnery v případě jaderných elektráren 
ve Finsku a Číně. Škoda JS 
s 1 100 zaměstnanci loni zvýšila tržby 
meziročně o 5 % na 4,7 mld. Kč a zisk před 
zdaněním na více než dvojnásobek na 
374 mil. Kč. Vývoz do 12 zemí, zejména na 
Slovensko, do Maďarska a na Ukrajinu, 
tvořil už 68 %.  

Zdroj: E15  

Firma Bosch zvýšila obrat i zisk  

Českobudějovická společnost Robert 
Bosch ze skupiny stejnojmenného 
německého výrobce autodílů loni 
vykázala čistý zisk 499 mil. Kč, který 
meziročně stoupl o 79 %. Obrat dosáhl 
20,8 mld. Kč a byl nejvyšší od založení 
firmy v roce 1992. Meziroční nárůst 
obratu činil 1,5 %. 

Zdroj: E15  

Strabag vydělal loni méně 

Stavební firmě Strabag v ČR loni klesl čistý 
zisk meziročně o 5,6 % na 307 mil. Kč. 
Tržby vzrostly o 2,8 % na 10,4 mld. Kč. 
Obrat firmy ze 63 % tvořily zakázky 
z dopravního stavitelství.  

Zdroj: E15  

Dopravcům scházejí řidiči 

Na trhu práce schází více než 15 tisíc 
řidičů. Tento nedostatek se navíc 
každoročně prohlubuje zhruba o 5 tisíc 
šoférů. Důvodem je nedostatek nových 
uchazečů, vysoký podíl řidičů, kteří 
odcházejí do penze, a rostoucí objemy 
poptávaných přeprav. Nedostatek šoférů 
negativně ovlivňuje chod dopravních 
firem, které často nedokážou zajistit 
požadovaný objem přeprav. Toho využívá 
konkurence z východních zemí Evropské 
unie, zejména z Polska, kteří se těší 
podpoře své vlády a kteří díky odbourání 
byrokratických překážek a různých 
omezení, byli schopni v posledních dvou 
letech přilákat několik desítek tisíc 
zaměstnanců zejména z Ukrajiny. 
Dopravci se snaží nové řidiče lákat 
postupným zvyšováním mezd. Loni se 
mzdy řidičů loni zvýšily o 10 až 15 %. Řidič 
kamionu ve vnitrostátní dopravě si 
průměrně vydělá 25 až 30 tis. Kč., u šoférů 
mezistátní přepravy jsou mzdy zhruba o 
5 tisíc nižší, protože tito řidiči dostávají 
ještě diety. 

Zdroj: E15 

ZE ZAHRANIČÍ 
Evropská komise zhoršila výhled 
české ekonomiky, eurozóny i celé EU 

Evropská komise (EK) zhoršila odhad růstu 
české ekonomiky na letošní i příští rok 
kvůli slábnoucí evropské ekonomice. 
Podle její letní prognózy by se měl hrubý 
domácí produkt letos zvýšit o 3 % a příští 
rok o 2,9 %. V jarním výhledu komise 
letošní růst odhadovala na 3,4 % a růst 
v příštím roce na 3,1 %. V ČR by měl 
domácí spotřebu nadále podporovat růst 
mezd a silná spotřebitelská důvěra. 
Investice by měly těžit z oživení ve 
stavebním sektoru i z většího využívání 
finančních prostředků z Evropské unie. 
Brzdou hospodářského růstu by naopak 
měl být zahraniční obchod. Komise 
upozornila i na problémy s nedostatkem 
pracovních sil a poukázala také na rizika 
spojená s rychlým růstem cen nemovitostí 
a s prohlubujícím se zadlužením 
domácností. EK také zhoršila výhled růstu 
ekonomiky eurozóny i EU. Celkově ale 
tempo zůstane relativně silné, letošní růst 
má v eurozóně i v EU činit 2,1 %. V jarním 
výhledu ještě předpovídala v obou 
případech růst o 2,3 %. Příští rok tempo 
růstu hrubého domácího produktu zvolní 
na 2 %, a to jak v eurozóně, tak v EU.  

Zdroj: Eurostat  
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Průmyslová produkce v EU v květnu 
rostla  

Průmyslová produkce v EU v květnu 2018 
vzrostla meziročně po kalendářním 
očištění o 2,4 %, po 1,9% růstu v dubnu. 
Nejrychleji rostla výroba pro investice 
(o 3,7 %). Pokles druhý měsíc po sobě 
zaznamenala výroba energií (o -0,8 %). 
Z jednotlivých členských států EU, za které 
jsou data k dispozici, nejvyšší meziroční 
růst průmyslové produkce zaznamenalo 
Polsko (7,8 %), Irsko (7,3 %) a Slovinsko 
(5,9 %). Poklesu dosáhla Malta (-6,3 %), 
Dánsko (-3,3 %) a Portugalsko (-2,6 %). 
V Německu se zvýšila průmyslová výroba 
o 3,0 %.  

Zdroj: Eurostat  

Obchodníci Číny rychle vyváželi před 
zavedením cel 

Přebytek bilance zahraničního obchodu 
Číny se v červnu nečekaně dále zvýšil a 

přebytek obchodu se Spojenými státy byl 
rekordní. Přebytek v červnu stoupl na 
41,61 mld. dolarů z květnových 24,92 mld. 
dolarů. Obchodníci se snažili vyvézt z Číny 
co nejvíce zboží ještě předtím, než vstoupí 
v platnost americká cla na dovoz 
některého čínského zboží, na která Čína 
reagovala odvetnými cly. Spojené státy 
minulý týden zavedly dovozní cla 25 % na 
čínské zboží, jehož roční hodnota dovozu 
do USA činí 34 mld. dolarů. Peking učinil 
stejný krok. Tento týden vláda USA 
oznámila, že hodlá zavést clo 10 % na 
dovoz zboží v hodnotě 200 mld. dolarů.  
Stupňující se světová obchodní válka 
výrazně ohrožuje ČR, která má velmi 
otevřenou ekonomiku a je přílišně závislá 
na automobilovém průmyslu. Další nárůst 
protekcionistických opatření by oslabil 
český zahraniční obchod a potažmo celou 
ekonomiku.   

Zdroj: E15  

Hlavním hráčem automobilového 
průmyslu bude Čína 

Počet prodaných aut na světě se oproti 
současným 94 mil. ročně zvedne podle 
odhadu do roku 2024 na 115 milionů. O 
většinu tohoto nárůstu se má postarat 
Čína. Právě z toho důvodu se automobilky 
a subdodavatelé z celého světa dívají na 
čínský trh a snaží se na něj proniknout. Do 
tohoto roku chce Čína docílit toho, že 
každý pátý vůz bude mít elektrický pohon.  
Pro automobilový trh v ČR bude klíčové, 
jak se výrobci aut a subdodavatelé 
přizpůsobí novým trendům, jako je 
elektromobilita, a jakou roli budou hrát na 
rozvíjejících se trzích, kterými jsou 
například Čína a Indie. V ČR tvoří toto 
odvětví v rámci EU jeden z nejvyšších 
podílů na zaměstnanosti. 

Zdroj: HN  

 

MPSV: Nezaměstnanost nejnižší od roku 1997  

Podle údajů úřadů práce klesl ke konci června podíl nezaměstnaných osob na 2,9 %, což odpovídalo příznivé 
ekonomické situaci a také ročnímu období, kdy nezaměstnanost v tomto období pravidelně klesá hlavně díky 
rozběhnutým sezónním pracím. Loni ve stejném měsíci byl podíl nezaměstnaných na 4 %. Letošní výsledek je tak 
nejnižší od července 1997. Letos ke konci měsíce bylo hlášeno na úřadech práce celkem 223,8 tis. lidí bez práce. Oproti 
předchozímu měsíci se jejich počet snížil o 5,8 tis. a ve srovnání s minulým rokem o 73,7 tis. lidí.  

Nejméně lidí bez práce bylo v okresech Rychnov nad Kněžnou a Jindřichův Hradec (oba 1,1 %), Praha-východ (1,2 %) 
a Písek (1,3 %). Naopak nejvyšší nezaměstnanost zaznamenali v okresech Karviná (7,1 %), Most (6,4 %), Ostrava-město 
(5,8 %) a Ústí nad Labem (5,4 %).  

Zaměstnavatelé stále hledají zejména zaměstnance v technických a dělnických oborech, například pomocníky ve 
výrobě, montážní dělníky, uklízeče, řidiče, svářeče, obsluhu vysokozdvižných vozíků, skladníky nebo kuchaře. Úřad 
práce evidoval v červnu 301,5 tis. volných pracovních míst, což je o 118,0 tis. více než před rokem. Nejvíce volných 
pozic chtějí obsadit zaměstnavatelé v Praze, ve Středočeském, v Plzeňském, Pardubickém a Jihomoravském kraji. 

Zdroj: MPSV  
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Vývoj indexu PX          Vývoj měnových kurzů 

UDÁLOSTI V TÝDNU od 16. do 20. července 2018  

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

 

 

 
 

 

Zdroj: BCPP    Zdroj: ČNB Zdroj: ČNB 

PONDĚLÍ Eurostat: Zahraniční obchod (květen 2018)  

ÚTERÝ  
 

STŘEDA Eurostat: Stavebnictví (květen 2018)  

ČTVRTEK ČSÚ: Indexy cen výrobců (červen 2018) 

 PÁTEK   


