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Prosincové výsledky průmyslu poněkud zklamaly

Průmyslová produkce v prosinci meziročně reálně vzrostla pouze o 2,7 % a ve srovnání s předchozím měsícem (po vyloučení 
sezónních vlivů) klesla o 2,2 %. Z jednotlivých sekcí produkce ve zpracovatelském průmyslu vzrostla o 2,9 % a ve výrobě a rozvodu 
elektřiny, tepla a klimatizovaného vzduchu o 10,1 %, kdežto v těžbě a dobývání zůstává již od ledna pod úrovní předchozího roku, 
v prosinci dokonce o 26,5 %. Výroba ve zpracovatelském průmyslu byla opět pozitivně ovlivněna obnovením výroby na etylénové 
jednotce společnosti Unipetrol ve výrobním závodě Litvínov – Záluží a dokončením odstávky rafinérie v Kralupech, (také díky 
efektu výchozí základny výroba celého odvětví již druhý měsíc rostla). Celé odvětví nadále táhne vysokým růstem odvětví výroby 
motorových vozidel (v prosinci o 7,6 %), které má v domácím průmyslu rozhodující podíl (na celkových tržbách průmyslu se 
podílela zhruba třetinou). 

V prosinci vzrostla produkce v téměř všech hlavních průmyslových seskupeních, ve výrobě pro dlouhodobou spotřebu o 10,2 %, 
ve výrobě energií o 4,5 %, ve výrobě pro mezispotřebu o 4,0 %, ve výrobě pro investice o 2,4 %, klesla pouze výroba pro 
krátkodobou spotřebu o 2,8 %.

Celkové nové průmyslové zakázky, které indikující další směřování průmyslu, v prosinci meziročně vzrostly o 9,4 %, přitom zakázky 
ze zahraničí o 12,6 % a domácí zakázky o 3,5 %.

Průměrný evidenční počet zaměstnanců v průmyslu (v podnicích s 50 a více zaměstnanci) se v prosinci 2016 meziročně zvýšil 
o 2,1 %. Průměrná hrubá měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců v prosinci meziročně vzrostla o 1,7 % a činila 30 260 Kč.

V kumulaci za leden – prosinec 2016 se průmyslová produkce meziročně zvýšila o 2,9 %, z toho ve zpracovatelském průmyslu 
o 3,7 % a ve výrobě a rozvodu elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu o 0,5 %. V těžbě a dobývání zůstala produkce pod 
úrovní předchozího roku o 9,0 %.

Zdroj: ČSÚ

Makroekonomická situace v ČR

Základní ukazatele - poslední údaje 

HDP (y/y, %) 3. Q 2016 1,9 Stavební produkce (y/y, %) prosinec 2016 1,9

Míra inflace (y/y, %) leden 2016 0,8 Vývoz zboží ** (y/y, %, z b.c.) prosinec 2016   0,7

Obecná míra nezaměstnanosti* (v %) prosinec 2016 3,6 Dovoz zboží ** (y/y, %, z b.c.) prosinec 2016 -1,8

Průmyslová produkce (y/y, %) prosinec 2016 2,7

* podíl počtu nezaměstnaných na celkové pracovní síleve věku 15-64 let Zdroj: ČSÚ, únor 2017

** přeshraniční pojetí
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Z DOMOVA 

Automobilový trh dál rekordně roste

Prodej nových osobních aut v Česku 
v lednu vzrostl o 19 procent na 20,8 tisíce 
vozů. Trh tak pokračuje v loňském 
rekordním růstu. Prodeje táhly firmy, 
které nakoupily přes 81 procent vozů, 
oznámil Svaz dovozců automobilů. Loni 
prodej vzrostl o 12,5 procent
na rekordních 260 tisíc aut.
Zdroj: E15

Karlovarské letiště opět přichází 
o cestující

Letiště v Karlových Varech loni přišlo 
o 41,5 procenta pasažérů. Způsobil to 
stále klesající zájem cestujících z Ruska, 
kteří působili naprostou většinu pasažérů. 
Letošek by ale mohl přinést zlom, uvedl 
mluvčí letiště Radek Zábranský. 
Zdroj: ČTK

Lidé mohou v Česku tankovat 
u 3 906 pump

MPO zveřejňuje dle zákona č 311/2006 
Sb., o pohonných hmotách, pololetně 
seznam veřejných čerpacích stanic 
pohonných hmot, z kterého vyplývá, že ke 
konci prosince jich bylo motoristům k 
dispozici 3 906, to je meziročně o 62 víc. 
Avšak celkový počet stanic v Česku přitom 
loni v tuzemsku meziročně klesl o 18 na 
6 992. Důvodem bylo snížení počtu pump 
neveřejných. 
Zdroj: Hospodářské noviny

Společnost Engel přijme 250 nových 
lidí

Strojírenská společnost Firma Engel
v Kaplici na Českokrumlovsku přijme 
250 nových zaměstnanců a letos investuje 
1,1 miliardy korun. Výrobce strojů 
na vstřikování plastů získal příslib 
investiční pobídky od CzechInvestu, ve 
výši 232 milionů korun na novou výrobní 
halu, kterou už staví a otevře příští rok 
v březnu. ČTK to řekl obchodní ředitel 
firmy Peter Jungwirth. Podnik s 820 
zaměstnanci patří k největším 
zaměstnavatelům v regionu.
Zdroj: Hospodářské noviny

ČD si pronajmou 300 osobních a 
užitkových aut za 115 milionů Kč

České dráhy si na následující čtyři roky 
pronajmou flotilu osobních a užitkových 
aut od společnosti LeasePlan. Firma dodá 
dopravci celkem 228 osobních vozů Škoda 
a 70 užitkových vozidel Ford. Cena 
operativního leasingu, ve kterém jsou 

zahrnuty kromě pronájmu další služby, 
například GPS navigace a elektronické 
knihy jízd, vychází na zhruba 115 milionů 
korun. Vozidla budou rozvářet 
zaměstnance drah a materiál tam, kde 
není možné použít vlak.
Zdroj: Hospodářské noviny

Anděl Páně 2 je nejúspěšnější český 
film

Stačilo deset týdnů v distribuci, aby 
pohádka Anděl Páně 2 režiséra Jiřího 
Stracha utržila 127,1 milionu korun, 
a stala se tak komerčně nejúspěšnějším 
českým filmem promítaným v tuzemských 
kinech. Vyplývá to ze statistik Unie 
filmových distributorů. Dílo bylo 
nejnavštěvovanějším snímkem roku 2016.
Zdroj: E15

Imperial Tobacco přišel o polovinu 
zisku

České pobočce firmy Imperial Tobacco 
klesl ke konci loňského září meziročně zisk 
o 44,8 procenta na 285,3 milionu korun. 
Tržby klesly zhruba o 550 milionů na 11,57 
miliardy.
Zdroj: E15

Zakažte v Brně Uber, žádají taxikáři

Brněnští taxikáři chtějí po magistrátu, aby 
požádal soud o předběžné opatření, jímž 
by společnosti Uber zakázal ve městě 
činnost. Služba UberPOP funguje v Brně 
od 1. února 2017.
Zdroj: E15

Čechů bez práce mírně přibylo

Podíl nezaměstnaných osob na 
obyvatelstvu v Česku v lednu vzrostl na 
5,3 procenta z prosincových 5,2 procenta. 
Lidí bez práce bylo v lednu zhruba o osm 
tisíc více než v prosinci. Je to ale o téměř 
78 tisíc nezaměstnaných méně než ve 
stejném měsíci loni a zároveň jde o 
nejnižší lednovou hodnotu od roku 2008. 
Úřady práce nyní registrují 389 416 
uchazečů.
Zdroj: E15

Ze Staroměstské budou jezdit 
elektrobusy

Pražský dopravní podnik koupí 14 
elektrobusů pro linku 207 
ze Staroměstské na Ohradu, jezdit by 
mohly od září 2018. Pořízení elektrobusu
je dvakrát dražší než naftového autobusu, 
stojí 11 až 12 milionů korun, další dva 
miliony výměna baterií, která prodlouží 
životnost. Naopak levnější než nafta jsou 
náklady na energii.

Zdroj: E15

Poště klesl zisk na 190 milionů korun

Česká pošta podle předběžných údajů 
za loňský rok vykáže zisk před zdaněním 
okolo 190 milionů korun. Předloni to bylo 
302 milionů korun. Výsledek zahrnuje 
úhradu od státu za univerzální službu ve 
výši 600 milionů korun. O rok dříve měla 
Česká pošta nárok na 700 milionů.
Zdroj: E15

Rohlik.cz rozšíří působiště o pět měst

Internetový supermarket Rohlik.cz bude 
nově rozvážet v Plzni, Liberci, Ústí nad 
Labem, Hradci Králové a Pardubicích. Díky 
tomu bude dostupný pro 2,5 milionu 
obyvatel.
Zdroj: E15

Škoda postaví elektrárnu v Černé 
Hoře s Američany

Firma Škoda Praha ze Skupiny ČEZ bude 
při stavbě uhelné elektrárny Pljevlja 
v Černé Hoře spolupracovat se 
společností General Electric. Do konce 
února představí investorovi, firmě 
Elektropriveda Crne Gore, návrh 
financování. Projekt by měl podle 
dřívějších informací vyjít zhruba na 9,5 
miliardy korun. 
Zdroj: ČTK

ZE ZAHRANIČÍ

UniCredit se dohodla s odbory na 
propouštění

Největší italská banka UniCredit se 
dohodla s odbory v Itálii na propuštění 
3 900 zaměstnanců. Dohoda přichází v 
době, kdy se banka připravuje 
na důležitou rekordní emisi nových akcií 
za 13 miliard eur. UniCredit uvedla, že 
kvůli propuštění 5600 zaměstnanců 
zaúčtuje ve čtvrtém čtvrtletí mimořádné 
náklady na restrukturalizaci 1,7 miliardy 
eur.
Zdroj: E15

Nejhodnotnější značkou světa je 
Google

Google po pěti letech vystřídal Apple 
na pozici nejhodnotnější značky světa. 
Vyplývá to ze žebříčku BrandFinance. 
Hodnota Googlu se proti předchozímu 
roku zvýšila o 24 % na 109,47 milionu 
dolarů, hodnota Apple naopak o 27 %
klesla a činila 107,14 milionu.
Zdroj: E15
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V Malajsii budou stavět silnice 
z kaučuku

V Malajsii se budou stavět silnice a dálnice 
z kaučuku. Ceny toho přírodního 
materiálu na světových trzích padají, 
Malajsie je jedním z jeho největších 
producentů, vzniká ho tu 700 tisíc tun 
ročně. Země od loňska rozjela už pět 
pilotních projektů. 
Zdroj: ČTK

USA vyskočil deficit zahraničního 
obchodu

Schodek zahraničního obchodu Spojených 
států v loňském roce vzrostl o 0,4 %
na 502,3 miliardy dolarů. Jde o nejvyšší 
údaj od roku 2012. Zpráva nahrává 
snahám amerického prezidenta Donalda 
Trumpa, který tvrdí, že USA potřebují 
tvrdší přístup k obchodu.
Zdroj: E15

Deutsche Bank má potíže v Izraeli

Izraelský daňový úřad vyšetřuje divizi 
Deutsche Bank. Generální ředitel divize 
Boaz Schwartz byl zadržen kvůli údajným 
nesrovnalostem v hlášeních o transakcích
v objemu více než 550 milionů šekelů (3,7 
miliardy korun). Schwartz byl následně 
propuštěn na kauci. 
Zdroj: ČTK

Nejdelší pravidelná letová linka na 
světě

Katarské aerolinky Qatar Airlines včera 
zahájily provoz nejdelší pravidelné 
komerční linky na světě. Jde o let mezi 
Dauhá a Aucklandem, tedy přesněji 
zpáteční let z Aucklandu do Dauhá, který 
trvá 17 hodin a 30 minut. Let na trase 
dlouhé 14 539 kilometrů na Nový Zéland 
trvá 16 hodin 20 minut, zpáteční je však 
kvůli větrům ve velkých výškách o více než 
hodinu delší.
Zdroj: E15

Lednový prodej aut v Polsku byl 
nejvyšší za 16 let

Prodej nových osobních automobilů 
v Polsku v lednu meziročně vzrostl o 17 %
na 41 935. To je nejlepší lednový výsledek 
za 16 let. Podle údajů polské agentury pro 
automobilový trh Samar byly
nejprodávanějšími modely na polském 
trhu vozy Škoda Fabia a Škoda Octavia. 
Hlavním motorem růstu prodeje nových 

aut je v Polsku firemní poptávka, která 
v lednu rostla o 27 %. 
Zdroj: Hospodářské noviny

ČS nemovitostní fond nakupoval na 
Slovensku

ČS nemovitostní fond koupil 
administrativní budovu Park One 
v Bratislavě, hodnota transakce činí 35,6 
mil. eur (961 mil. Kč). Celková 
pronajímatelná plocha budovy Park One 
dosahuje 13 200 metrů čtverečních, 
stavba se nachází v centru slovenské 
metropole. V současnosti je obsazena, 
mezi nájemce patří například slovenská 
pobočka americké firmy Amazon. Budova 
byla postavena v roce 2007 podle návrhu 
české architektonické kanceláře SIAL. ČS 
nemovitostní fond spravuje REICO 
investiční společnost České spořitelny. 
Zdroj: Hospodářské noviny

Čtvrtletní zisk Amazonu stoupl o více 
než polovinu

Čistý zisk amerického internetového 
obchodu Amazon ve čtvrtém čtvrtletí 
stoupl o více než polovinu na 749 milionů 
dolarů (téměř 19 miliard Kč) z 482 milionů 
dolarů před rokem. Oznámila to firma. 
Celkové tržby podniku se díky silné 
poptávce během vánoční sezony zvýšily 
o 22 procent na 43,7 miliardy dolarů. 
Zaostaly však za očekáváním analytiků, 
kteří je podle průzkumu agentury Reuters 
odhadovali na 44,7 miliardy dolarů.
Zdroj: Hospodářské noviny

Ryanair Holdings poklesl zisk

Irská nízkonákladová letecká společnost 
vytvořila ve třetím fiskálním čtvrtletí zisk 
po zdanění 95 milionů eur, což je 
meziroční pokles o osm procent. Slabší 
výsledky způsobil pokles cen letenek. 
Firma čeká, že za celý fiskální rok by se zisk 
měl pohybovat v rozmezí 1,3 až 1,35 
miliardy eur, což představuje nárůst asi 
o sedm procent.
Zdroj: Hospodářské noviny

Firmě Hasbro vzrostl zisk

Americkému výrobci hraček rostl 
v loňském čtvrtém čtvrtletí zisk i tržby 
více, než se čekalo. Hospodaření 
podpořila vysoká poptávka po 
princeznách z filmů firmy Disney. Čistý zisk 
se zvýšil o 9,6 % na 192,73 milionu dolarů. 
Zisk na akcii bez mimořádných položek 

činil 1,64 dolaru a příjmy stouply o 11,2 %
na 1,63 miliardy dolarů.
Zdroj: E15

Společnost Toyota Motor snížila zisk

Největší japonské automobilce ve třetím 
fiskálním čtvrtletí klesl čistý zisk o 23 %
na 486,5 miliardy jenů (108,6 miliardy 
korun). Automobilka ale uvedla, že díky 
poklesu kurzu jenu a nižším nákladům 
očekává za celý fiskální rok lepší výsledky, 
než s jakými počítala dosud. 
Konsolidované čisté příjmy se za tři 
měsíce do konce prosince snížily o 3,5 %
na 7,1 bilionu jenů (1,6 bilionu korun). 
Zdroj: ČTK

Deutsche Bank má potíže v Izraeli

Izraelský daňový úřad vyšetřuje divizi 
Deutsche Bank. Generální ředitel divize 
Boaz Schwartz byl zadržen kvůli údajným 
nesrovnalostem v hlášeních o transakcích
v objemu více než 550 milionů šekelů (3,7 
miliardy korun). Schwartz byl následně 
propuštěn na kauci. 
Zdroj: ČTK

Ve firmě Time Warner došlo ke 
snížení zisku

Americká mediální společnost vytvořila 
ve čtvrtém čtvrtletí čistý zisk 293 milionů 
dolarů, zatímco o rok dříve byl 857 
milionů. Tržby se ale zvýšily, hlavně díky 
filmu „Fantastická zvířata a kde je najít.“
Příjmy stoupaly ve všech velkých 
segmentech.
Zdroj: E15

Firma Carlsberg se dostala ze ztráty 
do zisku 

Dánská pivovarnická společnost loni 
hospodařila s čistým ziskem 4,5 miliardy 
dánských korun (16,4 miliardy českých) 
po ztrátě 2,9 miliardy dánských korun 
v předchozím roce. Celkové tržby 
společnosti však klesly o čtyři procenta 
na 62,6 miliardy dánských korun.
Zdroj: E15

Volvo Cars měl loni výrazný růst 
zisku

Provozní zisk švédské automobilky loni 
vzrostl o 66,7 procenta na 11 miliard 
švédských korun. K růstu přispěla 
poptávka po nových modelech, prodej byl 
už třetí rok rekordní, letos firma čeká další 
rekordní prodej. 
Zdroj: ČTK
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Stavebnictví - prosinec 2016

Stavební produkce v prosinci 2016 vzrostla meziročně reálně o 1,9 %. Stavební produkce očištěná od sezónních vlivů byla v prosinci 

2016 meziměsíčně vyšší o 2,1 %. Produkce v pozemním stavitelství meziročně vzrostla o 5,1 % (příspěvek +3,6 procentního bodu). 

Produkce inženýrského stavitelství se snížila o 6,0 % (příspěvek -1,7 p. b.).

Průměrný evidenční počet zaměstnanců v podnicích s 50 a více zaměstnanci ve stavebnictví se v prosinci 2016 meziročně snížil 

o 2,9 %. Průměrná hrubá měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců meziročně klesla o 1,7 % a činila 34 719 Kč. 

Počet vydaných stavebních povolení se v prosinci 2016 meziročně zvýšil o 13,5 %, stavební úřady jich vydaly 7 084. Orientační 

hodnota těchto staveb dosáhla 27,6 mld. Kč a ve srovnání se stejným obdobím roku 2015 se zvýšila o 21,1 %. 

Počet zahájených bytů v prosinci 2016 meziročně vzrostl o 19,9 % a dosáhl hodnoty 2 917 bytů. V rodinných domech došlo k růstu 

počtu bytů o 26,3 %, v bytových domech byl zaznamenán růst počtu zahájených bytů o 16,4 %. 

Počet dokončených bytů se v prosinci 2016 meziročně zvýšil o 4,3 % a činil 3 244 bytů. Počet dokončených bytů v rodinných 

domech vzrostl o 2,0 %, v bytových domech se zvýšil o 32,9 %.

Stavebnictví v roce 2016

Stavební produkce v roce 2016 klesla meziročně reálně o 7,6 %. Produkce pozemního stavitelství meziročně klesla o 3,3 % 

(příspěvek -2,2 p. b.) a inženýrské stavitelství zaznamenalo meziroční pokles stavební produkce o 16,0 % (příspěvek -5,4 p. b.). 

Průměrný evidenční počet zaměstnanců v podnicích s 50 a více zaměstnanci ve stavebnictví se v roce 2016 meziročně snížil 

o 2,7 %. Průměrná nominální mzda těchto zaměstnanců meziročně vzrostla o 4,2 % a činila 33 012 Kč.

Počet stavebních zakázek stavebních podniků s 50 a více zaměstnanci v roce 2016 meziročně vzrostl o 27,0 %, podniky jich 

v tuzemsku uzavřely 61 508. Celková hodnota těchto zakázek meziročně klesla o 1,9 % a činila 183,8 mld. Kč, přitom v pozemním 

stavitelství 85,6 mld. Kč (růst o 21,0 %) a v inženýrském stavitelství 98,2 mld. Kč (pokles o 15,7 %). Průměrná hodnota nově 

uzavřené stavební zakázky činila 3,0 mil. Kč a byla meziročně o 22,8 % nižší.

Počet vydaných stavebních povolení v roce 2016 meziročně vzrostl o 3,6 %, stavební úřady jich vydaly 83 340. Orientační hodnota

těchto staveb činila 284,3 mld. Kč a v porovnání s rokem 2015 vzrostla o 11,5 %.

Podlahová plocha nových budov povolených v roce 2016 činila 6 068 tis. m2, což v meziročním srovnání znamená růst o 13,5 %. 

Podlahová plocha povolených bytových budov vzrostla o 5,9 %, nebytových budov o 20,9 %.

Počet zahájených bytů v roce 2016 se meziročně zvýšil o 3,2 % a činil 27 224 bytů. Počet zahájených bytů v rodinných domech 

vzrostl o 15,6 %, v bytových domech byl pokles o 14,3 %.

Počet dokončených bytů v roce 2016 se meziročně zvýšil o 8,9 % a činil 27 333 bytů. Počet dokončených bytů v rodinných domech 

vzrostl o 4,8 %, v bytových domech došlo k nárůstu o 22,7 %.

Zdroj: ČSÚ
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Bilance zahraničního obchodu za rok 2016 překonala úspěšný rok předchozí

Podle předběžných údajů ČSÚ zahraniční obchod se zbožím v národním pojetí prosincovým růstem schodku obchodní bilance na

5 mld. Kč (proti prosinci 2015 se zvýšil o 3,8 mld. Kč) poněkud zklamal. Podílel se na něm meziroční pokles přebytku obchodu se 

stroji a dopravními prostředky o 4 mld. Kč a růst deficitu bilance minerálních paliv o 2,1 mld. Kč. Kladné saldo obchodu 

s průmyslovým spotřebním zbožím bylo nižší o 0,2 mld. Kč a schodek obchodu s nápoji a tabákem se zvětšil o 0,1 mld. Kč. Vývoz 

se zvýšil meziročně o 1,2 % na 247,6 mld. Kč, dovoz o 2,7 % na 252,6 mld. Kč. Nicméně za celý rok 2016 dosáhl celkový přebytek 

obchodní bilance 183,9 mld. Kč, což je o 52,9 mld. Kč více než za stejné období roku 2015.

Zahraniční obchod se zbožím v přeshraničním pojetí v prosinci skončil přebytkem 21,5 mld. Kč, o 7,4 mld. Kč meziročně vyšším.

Výsledek za celý rok 2016 tedy ještě překonal úspěšný rok předchozí. Obchodní bilance se proti roku 2015 zlepšila o téměř 100 

miliard korun a podařilo se jí přesáhnout rekordních 500 miliard korun, což je další nejlepší výsledek v historii sledování. Za celý 

rok 2016 činil přebytek obchodní bilance 501,5 mld. Kč, protože celkový vývoz v objemu 3 973,1 mld. Kč byl letos vyšší o 2,3 %, tj. 

o 89,8 mld. Kč, kdežto dovoz klesl na 3 471,6 mld. Kč, tj. o 0,2 % a 5,4 mld. Kč. Vývoz zboží za celý rok 2016 si tedy udržel růst, ale 

hranici 4 bilionů českých korun se mu zatím zdolat nezdařilo. Obchodní bilanci vylepšil meziroční pokles dovozu, kde se pozitivně 

projevil výrazný pokles schodku obchodu s minerálními palivy a jen mírný meziroční nárůst schodku obchodu s chemickými 

výrobky, který podpořil vysoký přebytek obchodu se stroji a dopravními prostředky.

Zdroj: ČSU

Vývoj indexu PX     Vývoj měnových kurzů

UDÁLOSTI V TÝDNU od 13. do 17. února 2017

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

Zdroj: BCPP   Zdroj: ČNB Zdroj: ČNB

PONDĚLÍ

ÚTERÝ
ČSÚ – Předběžný odhad HDP (4.čtvrtletí 2016)
Eurostat – Průmyslová výroba (prosinec 2016)

STŘEDA

ČTVRTEK ČSU – Indexy cen vývozu a dovozu (prosinec 2016)

PÁTEK 
Eurostat – Stavební produkce (prosinec 2016)
Eurostat – Mezinárodní obchod se zbožím (prosinec 2016)
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