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Průmyslová produkce zrychlila na dvouciferný růst 
Průmyslová výroba v červenci rostla nejvyšším tempem za posledních devět měsíců. Za jejím značným zrychlením 
stojí expanze domácí i zahraniční poptávky, která koresponduje s dobrými čísly z EU. Průmyslu také pomohlo 
zvýšení tempa růstu automobilové výroby. Červencová čísla potvrzují dlouhodobý růst tuzemského průmyslu 
a na základě průzkumů mezi nákupními manažery očekáváme pokračování jeho pozitivního vývoje. 

Průmyslová produkce v červenci 2018 meziročně vzrostla o 10,3 %, ale ve srovnání s předchozím měsícem 
(po vyloučení sezónních vlivů) byla nižší o 1,8 %. Po očištění o kalendářními vlivy (červenec 2018 měl o 1 pracovní den 
více než červenec 2017) byl meziroční růst 6,7 %. Ze sekcí průmyslu rostla všechna odvětví, a to zpracovatelský průmysl 
o 8,8 %, produkce těžby a dobývání o 13,5 % a výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu 
o 23,4 %, což patrně z části souvisí s nadprůměrnými teplotami a z toho plynoucím vyšším odběrem elektrické energie.  

Ve zpracovatelském průmyslu produkce meziročně vzrostla ve všech 22 odvětvích. Nejvyššího tempa růstu bylo 
dosaženo, a to již druhý měsíc v řadě, ve výrobě ostatních dopravních prostředků a zařízení (+27,1 %), rozhodující 
automobilový průmysl zvýšil objem své produkce o 7,1 %. 

Tržby z průmyslové činnosti (v b. c.) meziročně vzrostly o 11,3 %, z toho tržby z přímého vývozu o 10,7 % a domácí 
tržby (zahrnující nepřímý vývoz prostřednictvím neprůmyslových podniků) o 11,9 %. 

Hodnota nových průmyslových zakázek (nereflektují začátek prací a dobu jejich realizace) byla meziročně vyšší o 
11,2 %, z toho zahraniční zakázky o 10,7 % a domácí zakázky o 12,5 %. 

Průměrný evidenční počet zaměstnanců v průmyslu (v podnicích s 50 a více zaměstnanci) se v červenci meziročně 
zvýšil o 1,3 %. Průměrná hrubá měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců meziročně vzrostla o 9,1 % a činila 
34 016 Kč. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: ČSÚ   

Makroekonomická situace v ČR 

Základní ukazatele - poslední údaje  

 HDP (y/y, %) 2. Q 2018 2,4  Průmyslová produkce (y/y, % ze s. c.) 7/ 2018 10,3 

 Míra inflace (y/y, %)  7/ 2018 2,3  Stavební produkce (y/y, % z s. c.) 7/2018 15,8 

 Obecná míra nezaměstnanosti* (v %) 7/ 2018 2,3  Maloobchod vč. mot. voz. (y/y, % ze s. c.) 7/2018 7,0 

 Průměrná mzda nom. / reál. (y/y, %) 2. Q 2018 8,6/6,2   Vývoz / dovoz zboží (y/y, %, z b. c.) 7/2018 10,0/13,2 
* podíl počtu nezaměstnaných na celkové pracovní síle ve věku 15-64 
let  

 Zdroj: ČSÚ, září 2018 

** přeshraniční pojetí     
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Z DOMOVA 
Přebytek státního rozpočtu se ke konci srpna 
snížil  

Přebytek rozpočtu ke konci srpna klesl 
na 14,8 mld. Kč (loni přebytek 15,6 mld. Kč). 
Za meziročně slabším výsledkem stál převod 
peněžních prostředků na doplnění pojistných 
fondů EGAP i loňské čerpání z privatizačního 
účtu. Po očištění o peníze z EU by rozpočet 
skončil schodkem 5,7 mld. Kč. Dobře se daří 
vybírat daně, problematičtější je struktura 
výdajů, která klade důraz na běžné výdaje, 
zatímco investiční jsou zatím upozaděny. 

Zdroj: MF 

Mzdy dále rostou  

Ve 2. čtvrtletí stoupla průměrná hrubá měsíční 
nominální mzda na 31 851 Kč, což je o 2 515 Kč 
(8,6 %) více než ve stejném období roku 2017. 
Spotřebitelské ceny se zvýšily o 2,3 %, reálně 
se tak mzda zvýšila o 6,2 %. Objem mezd 
vzrostl o 10,6 %, počet zaměstnanců o 1,9 %.  

Zdroj: ČSÚ 

Státní čínská firma zřejmě získá český majetek 
CEFC s výraznou slevou 

Čínská skupina China Energy Finance 
Corporation (CEFC) jedná o prodeji svého 
majetku v České republice čínskému státnímu 
konglomerátu CITIC Group za celkem 
6,7 miliardy jüanů (21,8 miliardy Kč). To je 
o 44 % méně, než činila účetní hodnota 
majetku v květnu. CEFC vlastní podíly 
v několika českých firmách. Patří mezi ně 
Pivovary Lobkowicz, pražská fotbalová Slavie, 
aerolinie Travel Service, cestovní agentura 
Invia.cz či strojírenský a metalurgický podnik 
Žďas Žďár nad Sázavou. Je také vlastníkem 
budovy bývalé Živnobanky v centru Prahy, 
několika luxusních hotelů a kancelářských 
budov. Čínská mateřská společnost si Česko 
vybrala jako místo pro expanzi do Evropy. 

Zdroj: Novinky.cz 

Počet uživatelů on-line bankovnictví stoupl 
na dvě třetiny 

Svůj bankovní účet v ČR spravuje on-line 
zhruba 67 % lidí, zatímco v roce 2012 to byla 
necelá polovina populace. Počet uživatelů 
mobilního bankovnictví se zvýšil z 2 na 16 %. 
Vyplývá to ze studie společnosti GfK. Česko 
patří ve využívání elektronických forem 
bankovnictví k evropskému nadprůměru. 
Důvodem je vysoké pokrytí pevným i mobilním 
internetem i velká penetrace chytrých 
telefonů. 

Zdroj: ČTK 

ČNB vydává nové vzory bankovek  

Česká národní banka tento týden uvedla 
do oběhu nové vzory bankovek v nominální 
hodnotě 100 Kč a 200 Kč. I když celkový vzhled 
bankovek zůstává na první pohled zachován, 
nová platidla mají posílenou ochranu proti 
padělání a umožňují snadnější zpracování 

na technických zařízeních. Díky novým 
stokorunám a dvousetkorunám se tak sjednotí 
podoba všech českých bankovek. 

Zdroj: ČNB 

Tržby maloobchodu pokračovaly v růstu 

Maloobchodní tržby bez motorových vozidel 
se v červenci meziročně zvýšily o 5,6 %. Po 
očištění o kalendářní vlivy byly vyšší o 4,4 %, 
v tom za nepotravinářské zboží o 7 %, 
za pohonné hmoty o 3,9 % a za potraviny 
o 3 %. Nejvyšší tempo růstu zaznamenal 
prodej zboží internetových obchodů 
a zásilkových služeb, v nepotravinářském 
sortimentu rychle rostl prodej především ve 
specializovaných prodejnách s počítačovým a 
komunikačním zařízením, s výrobky pro 
kulturu, sport a rekreaci, a dále s 
farmaceutickým, zdravotnickým 
a kosmetickým zbožím. Vývoj na vnitřním trhu 
je výsledkem rostoucí kupní síly, podporované 
rychlým růstem mezd a rekordní 
zaměstnaností. 

Zdroj: ČSÚ 

Prodej aut roste 

Prodej nových osobních aut od ledna do konce 
srpna meziročně stoupnul o 4 % na 193,3 tis. 
vozů. V srpnu registrace vzrostly o 31 %. 
Zvýšený prodej v létě podpořila změna emisní 
normy, která začala platit v září. První je značka 
Škoda s 59,3 tis. registrovanými osobními auty, 
následují Volkswagen (19,6 tis. aut), Hyundai 
(15 tis. vozů), Dacia a Ford. 

Zdroj: ČTK 

Stavební produkce výrazně vzrostla 

Stavební výroba po nevýrazném růstu 
v minulém roce letos zrychlila. V červenci, 
po očištění o vliv počtu pracovních dnů, 
vzrostla meziročně o 14,2 %, bez očištění se 
zvýšila o 15,8 %. Produkce v pozemním 
stavitelství byla vyšší o 14,5 % a inženýrského 
stavitelství o 19,4 %. Stavební úřady vydaly 
o 2,2 % stavebních povolení méně a orientační 
hodnota těchto povolení klesla o 23,5 %. Bylo 
zahájeno o 4,9 % bytů méně než v červenci 
2017, dokončeno však bylo o 55,3 % bytů více. 

Zdroj: ČSÚ 

ZE ZAHRANIČÍ 
Nezaměstnanost v EU pokračovala v poklesu 

Míra nezaměstnanosti v EU v červenci klesla 
na 6,8 % (z 6,9 % v červnu a ze 7,6 % v červenci 
2017) a dostala se tak na nejnižší úroveň 
od dubna 2008. Nejnižší nezaměstnanost 
v rámci EU si nadále drží v Česká republika, kde 
se snížila na 2,3 % (z 2,4 % v červnu), 
následovalo Německo s 3,4 % a Polsko s 3,5 %. 
Nejhorší situace je v Řecku, když dostupný údaj 
za květen uvádí míru nezaměstnanosti 19,5 % 
a ve Španělsku (v červenci 15,1 %). Eurostat 
odhaduje, že v celé Evropské unii bylo 
v červenci bez práce 16,823 milionu lidí, z toho 
13,381 milionu v eurozóně. Zdroj: Eurostat 

Růst podnikatelské aktivity v eurozóně mírně 
vzrostl  

Index společnosti IHS Markit, který na základě 
průzkumu mezi nákupními manažery sleduje 
podnikatelskou aktivitu v eurozóně, v srpnu 
mírně stoupl na 54,5 bodu z červencových 54,3 
bodu. Tahounem růstu bylo Irsko a Německo, 
naopak zpomalení růstu bylo registrováno 
v Itálii. Zatímco indikátory aktuální aktivity 
indikují rychlejší růst, indexy očekávaného 
vývoje se pohybují blízko nejnižších hodnot za 
poslední dva roky. Důvodem obav je politické 
riziko a obchodní války. Údaje signalizují, že 
hrubý domácí produkt  eurozóny by se ve 3. 
čtvrtletí mohl zvýšit o 0,4 %, tedy stejným 
tempem jako ve 2. kvartálu.  

Zdroj: ČTK 

Obchodní schodek USA v červenci vzrostl 

Celkový obchodní schodek USA v červenci 
vzrostl na 50,1 mld. dolarů (1,1 bilionu Kč) 
z červnových 45,7 mld. dolarů. Export se snížil 
o 1 % na 211,1 mld. dolarů, zatímco import 
stoupnul o 0,9 % na 261,2 mld. dolarů. 
Politicky citlivý schodek USA v obchodování se 
zbožím s Čínou v červenci vzrostl o 10 % 
na rekordních 36,8 mld. dolarů a deficit s EU 
dokonce o polovinu, rovněž na rekordních 
17,6 mld. dolarů. 

Zdroj: MMF 

Maloobchodním prodejům se v EU daří 

Tržby maloobchodu v EU v červenci meziročně 
vzrostly o 2 %. V základním členění se zvýšily 
o 2,1 % u pohonných hmot, o 1,9 % 
u nepotravinářských výrobků a o 1,8 % 
u potravin, nápojů a tabákových výrobků. Mezi 
členskými státy, za které jsou dostupné údaje, 
maloobchodní prodeje nejvíce vzrostly 
v Polsku (+7,7%), Litvě (+7,2%) a Irsku (+6,6%). 
K jejich největšímu poklesu došlo na Maltě 
(- 2,6%), dále pak ve Švédsku (-1,1%), 
Rakousku (-1,0%) a ve Španělsku (-0,8 %). 
Zdroj: Eurostat 

Hospodářství EU zvolnilo ve 2. čtvrtletí tempo 

Eurostat zveřejnil zpřesněný odhad růstu HDP 
evropské osmadvacítky za 2. čtvrtletí 2018, 
který snížil předběžný údaj meziročního 
nárůstu o 0,1 p. b. na 2,1 % (v mezičtvrtletním 
srovnání byl potvrzen růst o 0,4 %, který již 
uváděla původní data). Ekonomika EU 
zpomaluje již třetí čtvrtletí v řadě. 
Ve 2. čtvrtletí 2018 rostly všechny domácí 
výdaje, nejrychleji, o 3 %, na tvorbu hrubého 
fixního kapitálu. Více než polovinu přírůstku 
HDP však zajistila konečná spotřeba, když 
výdaje domácností se zvýšily o 1,5 % a vlády 
o 1,1 %. Vliv čistého vývozu byl oproti prvnímu 
kvartálu méně negativní, při růstu vývozu zboží 
a služeb o 2,8 % a dovozu o 2,7 %. Rostly 
všechny země Unie, nejrychleji Malta (5,7 %), 
následovaná Polskem (5 %) a Maďarskem 
(4,6 %). Z hlavních obchodních partnerů ČR 
zpomalil růst v Německu na 1,9 %, naopak 
zrychlil na Slovensku na 3,9 %. 

Zdroj: Eurostat 

https://www.patria.cz/ekonomika/ukazatel/nezamestnanost.html
https://www.patria.cz/ekonomika/ukazatel/hdp.html
https://www.patria.cz/kurzy/online/meny.html
https://www.patria.cz/kurzy/online/meny.html
https://www.patria.cz/kurzy/online/meny.html
https://www.patria.cz/kurzy/online/meny.html
https://www.patria.cz/kurzy/online/meny.html
https://www.patria.cz/kurzy/online/meny.html
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Zahraniční obchod rostl v červenci dvouciferným tempem 
Zahraniční obchod v červenci pokračoval v příznivém trendu. Poprvé v letošním roce vykázal meziroční dvouciferná 
tempa růstu vývozu i dovozu. To bylo způsobeno jak nízkou srovnávací základnou předchozího roku, tak i tím, 
že letošní červenec měl oproti loňskému o jeden pracovní den více. Schodek obchodní bilance se meziročně 
prohloubil, vlivem rychlejšího tempa růstu dovozu než vývozu. V následujících měsících očekáváme mírně lepší 
výsledky zahraničního obchodu z důvodu odeznění vlivu letních dovolených. 
 

Podle metodiky národního pojetí (v b. c.) hodnota vývozu meziročně stoupla o 11,1 % na 268,0 mld. Kč, hodnota dovozu 
o 12,2 % na 272,8 mld. Kč. Bilance zahraničního obchodu skončila schodkem 4,8 mld. Kč, meziročně vyšším o 2,9 mld. 
Kč. Negativně ji ovlivnil obchod s ropou a zemním plynem, naopak příznivý vliv měl obchod s počítači a elektronikou. 
Jde o první letošní schodek v měsíčním sledování, ale červencová bilance vykázala deficit i v předchozích dvou letech. 

Podle údajů přeshraniční statistiky (v b. c.) se zvýšila hodnota vývozu meziročně o 10,0 % na 329,6 mld. Kč, hodnota 
dovozu o 13,2 % na 317,5 mld. Kč. Bilance zahraničního obchodu skončila přebytkem 12,2 mld. Kč, meziročně nižším 
o 7,1 mld. Kč. 

Za sedm měsíců letošního roku je bilance obchodu se zahraničím (v metodice národního pojetí) v přebytku 100,9 mld. 
Kč, což je meziročně o 22,2 mld. Kč méně. Dovoz roste rychleji (růst o 2,9 %) než vývoz (1,6 %). 

Statistici provedli také pravidelné zpřesnění údajů zahraničního obchodu. Podle definitivních čísel skončila loňská 
obchodní bilance České republiky přebytkem 163,5 mld. Kč, což je zhruba stejný výsledek jako za rekordní rok 2016 
s přebytkem 163,7 mld. Kč. Vývoz loni stoupl o 6,5 % na 3,5 bilionu Kč a dovoz o 6,8 % na 3,35 bilionu Kč, oba údaje 
jsou rekordní. 

Zdroj: ČSÚ  

 

Vývoj indexu PX          Vývoj měnových kurzů 

UDÁLOSTI V TÝDNU od 10. do 14. září 2018  

Informační zdroje Týdeníku: ČSÚ, ČNB, E 15, Hospodářské noviny, internet, podniky a podnikové svazy. 
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STŘEDA Eurostat: Průmyslová výroba (červenec 2018) 
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