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Průmysl v lednu příjemně překvapil 

Průmyslová produkce, tažená silnou domácí poptávkou a oživením v zahraničí, v lednu vzrostla překvapivě 
vysokým meziročním tempem o 9,6 % (po očištění od počtu pracovních dní o 4,3 %) a ve srovnání s předchozím 
měsícem (po vyloučení sezónních vlivů) o 3,5 %. Potvrzuje to i vyšší růst domácích zakázek (9,1 %), než zakázek ze 
zahraničí (6,1 %), takže jejich celková hodnota v lednu meziročně vzrostla o 7 %.  

Z jednotlivých sekcí produkce ve zpracovatelském průmyslu vzrostla o 9,8 % a ve výrobě a rozvodu elektřiny, tepla 
a klimatizovaného vzduchu o 13,8 %, kdežto v těžbě a dobývání zůstala pod úrovní předchozího roku o 14,9 % (již od 
ledna 2016). Výroba ve zpracovatelském průmyslu byla opět pozitivně ovlivněna obnovením výroby na etylénové 
jednotce společnosti Unipetrol ve výrobním závodě Litvínov – Záluží (také díky efektu výchozí základny). Celé odvětví 
nadále táhne vysokým růstem výroba motorových vozidel (v lednu o 18,7 %), která má v domácím průmyslu 
rozhodující podíl (na celkových tržbách průmyslu se podílela zhruba třetinou).  

Podle statistiky Sdružení automobilového průmyslu bylo v České republice v lednu 2017 vyrobeno rekordních 
130 362 osobních automobilů, což je o 16,6 % více než ve stejném období roku 2016. Z domácích automobilek vzrostla 
v lednu 2017 výroba ve Škodě Auto o vysokých 22,5 % na 76 556 automobilů, díky náběhu výroby velkého SUV Kodiaq 
(podíl automobilky na celkové produkci osobních vozů byl 58,7 %), v Hyundai o 13,2 % na 32 500 vozů (podíl 24,9 %) 
a v TPCA o 3,6 %, což reprezentuje 21 306 automobilů (podíl 16,3 %). Produkce nákladních automobilů Tatra se zvýšila 
o 119 % na 105 vozidel, produkce autobusů vzrostla o 9 %, na celkem 310. 

V lednu vzrostla produkce ve všech hlavních průmyslových seskupeních, ve výrobě pro dlouhodobou spotřebu 
o 11,7 %, ve výrobě pro investice o 11,4 %, ve výrobě pro mezispotřebu o 10,1 %, energií o 9,0 % a ve výrobě pro 
krátkodobou spotřebu o 2,1 %. 

Průměrný evidenční počet zaměstnanců v průmyslu (v podnicích s 50 a více zaměstnanci) se v lednu 2017 meziročně 
zvýšil o 2,1 % a jejich průměrná hrubá měsíční nominální mzda meziročně výrazně vzrostla o 5,7 % a činila 29 151 Kč. 

 
  Zdroj: ČSÚ   

Makroekonomická situace v ČR 

Základní ukazatele - poslední údaje  

 HDP (y/y, %) 4. Q  2016 1,9  Stavební produkce (y/y, %) leden 2017 -0,2 

 Míra inflace (y/y, %)  únor 2017 1,0  Vývoz zboží ** (y/y, %, z b.c.) leden 2017  8,0 

 Obecná míra nezaměstnanosti* (v %) leden 2017 3,5   Dovoz zboží ** (y/y, %, z b.c.) leden 2017  9,6 

 Průmyslová produkce (y/y, %) leden 2017 9,6        

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

** přeshraniční pojetí     
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Z DOMOVA  

Tržby v maloobchodě zrychlily 
tempo růstu  

Tržby v maloobchodě, vč. motorových 
vozidel, v lednu pokračovaly v meziročním 
růstu, a to o 7,7 % (v prosinci 2016 

o 3,7 %). Vyšší byly tržby ve všech 

kategoriích maloobchodu. Nejrychleji 
rostly tržby za prodej a opravy 
motorových vozidel, meziročně o 12,0 %, 
dále za prodej nepotravinářského zboží 
o 9,2 %, za pohonné hmoty o 7,5 %. Prodej 
potravinářského zboží se zvýšil stejným 
tempem jako v prosinci, a to o 0,1 %.   

Zdroj: ČSÚ  

Nárůst nových živnostníků loni 
zpomalil 

Loni přibylo 62 410 nových živnostníků, 
jejich počet byl však o 2,2 % nižší než 
v roce 2015. Celkový počet registrovaných 
dosahoval 2,099 milionu, avšak 
podnikatelskou činnost vyvíjí jen 49 % 
z nich. Třetina nových živností byla vydána 
v oblasti obchodu, silné zastoupení má 
také výroba. Zveřejnila to firma Bisnode.  

Zdroj: E15  

Škoda Auto hlásí nejúspěšnější únor 
v historii 

Škoda Auto prodala v únoru 81 200 vozů, 
což je meziročně o 3,1 % více. 
Zaznamenala nejúspěšnější únor ve své 
historii.  Zájem o vozy Škoda se zvýšil 
v západní Evropě meziročně o 7 %, 
ve střední Evropě o 12,9 %, ve východní 
Evropě o 13,3 %. Naopak méně vozů se 
prodalo v Číně, meziročně o 18,8 %. 
Nejprodávanějším modelem zůstala 
Octavia, za ní byla Fabia. Automobilka 
také prodala 1300 kusů nového SUV 
Kodiaq. 

Zdroj: ČTK  

Provozní zisk automobilky Škoda loni 
výrazně vzrostl  

Provozní zisk automobilky Škoda Auto se 
v roce 2016 zvýšil o 30,9 % na 1,2 miliardy 
eur. K růstu přispěla zejména optimalizace 
nákladů a pozitivní mix prodeje a nabídky 
produktů. Tržby se zvýšily o 9,8 % na 
13,7 miliardy eur. Škoda už dříve uvedla, 
že loni dodala zákazníkům rekordních 
1,127.700 vozů, meziročně o 6,8 % více.  

Zdroj: ČTK  

Zetor loni skončil v zisku 

Zetor tractors byl loni v zisku. Firma se ale 
při prodeji produkce potýkala s pokračující 
recesí na trhu, když svůj dosavadní vrchol 
v rámci celkových prodejů zaznamenal 
tento segment trhu v roce 2013. I přes 
klesající objemy prodejů se Zetoru daří 
udržovat pozice na jednotlivých trzích 
a v některých oblastech dokonce 
posilovat, v loňském roce tomu tak bylo 
v Německu, Litvě nebo Slovensku. 
Konečné výsledky hospodaření firma 
zveřejní až po auditu. 

Zdroj: E15  

V Ostravě má stát nová továrna na 
podvozky 

Americká firma Chassix se chystá postavit 
v Ostravě na zelené louce továrnu na 
automobilové podvozky za téměř 
1,3 miliardy korun. Vyrábět tam chce už 
na začátku příštího roku a zaměstnat až 
350 lidí.  

Zdroj: E15  

Oceláři se začínají obávat 
konkurence z Íránu a Koreje 

Loni dokázala Evropská komise přibrzdit 
záplavu levné oceli z Číny. Teď roste dovoz 
z dalších zemí, jež stavějí ocelárny, a drží 
tak nízko světové ceny oceli. V posledních 
čtyřech letech jde o ocel z Íránu a Jižní 
Koreje, loni také z Turecka a Indie. Do EU 
ještě před čtyřmi lety mířilo 150 tisíc tun 
oceli, loni více než milion tun. Komise loni 
začala některé íránské producenty 
vyšetřovat kvůli podezření z dumpingu. 
Oceláři tvrdí, že dovoz je často za neférové 
ceny. Rostou ceny vstupů, jako jsou uhlí 
a šrot, ale ceny oceli se drží nízko. 
Problémem je celosvětová nadkapacita 
výroby.  

Zdroj: E15 

Manpower: Nadále chce víc firem 
nabírat lidi než propouštět    

Tuzemští zaměstnavatelé budou i ve 
2. čtvrtletí letošního roku přijímat více 
nových pracovníků (8 % oslovených 
firem), než propouštět (2 %). Celkem 86 % 
firem nepředpokládá změny v počtu 
zaměstnanců. Nárůst náborových aktivit 
očekávají firmy všech velikostí. Vyplývá to 
z pravidelného průzkumu společnosti 
Manpower mezi 750 zaměstnavateli.  

Zdroj: ČTK  

Příští týden se bude konat veletrh 
Amper  

Ve dnech 21. -24. března 2017 se bude na 
brněnském výstavišti konat AMPER, 
mezinárodní veletrh elektrotechniky, 
elektroniky, automatizace, komunikace, 
osvětlení a zabezpečení. Celkem se 
představí 600 firem z 22 zemí světa.   

Zdroj: HN  

O firmy v ČR byl zájem 

Rekordních čtvrt bilionu korun se loni 
protočilo na domácím trhu fúzí a akvizic 
a ČR se stalo díky bezmála 40% růstu 
transakcí po Polsku dvojkou regionu 
střední a východní Evropy. Dříve bylo 
standardem kupovat firmu za zhruba 
pětinásobek ročního zisku firmy, nyní za 
třináctinásobek. Ocenění firem je vysoké, 
ale odráží také stabilitu politické 
i makroekonomické scény. Nejčastěji tu 
nakupovali investoři se sídlem ve Velké 
Británii, následovali Němci a Číňané, 
nejvíce v odvětví informačních 
technologií, stavebnictví a finančních 
služeb. Polsko či Maďarsko jsou z hlediska 
akvizic levnější, investor tam dá za firmu 
zhruba jedenácti až dvanáctinásobek 
ročního zisku firmy. 

Zdroj: E15  

ZE ZAHRANIČÍ 

Průmysl v EU v lednu zpomalil  

Průmyslová produkce v Evropské unii 
v lednu zpomalila meziroční růst na 1,3 %, 
z 3,3 % v prosinci 2016. Nižší byla výroba 
pro krátkodobou spotřebu, ostatní sekce 
průmyslu vzrostly. Z jednotlivých zemí EU 
nejvyššího meziročního růstu průmyslu 
dosáhla Litva (8,4 %), dále Řecko (7,4 %) 
a Estonsko (6,7 %). Naopak produkce 
klesla v Irsku (meziročně o 8,6 %), 
Bulharsku (o 1,2 %) a Lucembursku 
(o 0,9 %). V meziměsíčním porovnání byla 
průmyslová výroba EU v lednu vyšší 
o 0,5 %. Data Eurostatu nezahrnují údaje 
za šest členských zemí, vč. ČR, kde údaje 
byly zveřejněny o den později.  

Zdroj: Eurostat  

Průmysl na Slovensku v lednu 
zrychlil růst  

Průmyslová produkce na Slovensku 
v lednu tohoto roku zrychlila meziroční 
růst na 7,6 % (po očištění o vliv pracovních 
dní), z 5,8 % v prosinci roku 2016. Rychleji 
rostly všechny sekce průmyslu, a to těžba 
a dobývání o 19,1 %, výroba a rozvod 



 

TÝDENÍK EKONOMICKÝCH AKTUALIT 11. týden – 13. až 17. března 2017 3 

 

elektřiny, plynu, páry a studeného 
vzduchu o 14,2 % a zpracovatelský 
průmysl o 6,3 %. Nejvýznamnější zvýšení 
zaznamenala výroba kovů a kovových 
konstrukcí meziročně o 16,5 %, dále 
výroba strojů a zařízení o 18,5 %, nebo 
výroba dopravních prostředků o 3,2 %.  

Zdroj: www.statistics.sk  

Byznys v Rusku se nadechuje 

Ruská ekonomika se probouzí k životu. 
Kromě lepších cen ropy jí pomáhá 
obchodní politika a také i západní sankce, 
na které Rusko reagovalo omezením 
vlastního dovozu, což otevřelo prostor pro 
výrobu přímo v Rusku. Vyšší ekonomická 
aktivita je spojena s o něco silnějším 
rublem, nižší inflací a oživující domácí 
poptávkou. Projevuje se politika 
nahrazování dovozu místní výrobou 
a snaha přinutit zahraniční firmy, aby sem 
přesunuly svou výrobu. Například 
v automobilovém průmyslu bylo 
navyšování místní produkce podmínkou 
nutnou pro vstup na trh a je jasně 
zakotvena v ruské legislativě. Loni tak 

Rusko zaznamenalo zhruba 5% růst 
odvětví, kde se to příliš nečekalo, jako je 
například chemický průmysl, zemědělství 
či strojírenství. Podle ruské centrální 
banky tamní ekonomika poroste po celý 
letošní rok. V 1. kvartále odhaduje růst na 
0,4 až 0,7 %, ve zbytku roku ještě rychlejší. 
Český vývoz do Ruska posiluje, jen v lednu 
se vyvezlo meziročně o téměř 35 % víc.  

Zdroj: Idnes 

Výroba motorových vozidel ve světě 
loni stoupla 

Celosvětová výroba motorových vozidel 
se loni zvýšila o 4,6 % na 94,98 milionu 
vozů, z toho produkce osobních aut 
o 5,0 % na 72,1 milionu. Nejvíce osobních 
aut loni vyrobila Čína, a to 24,4 milionu 
vozů, druhé Japonsko 7,9 milionu a třetí 
Německo 5,7 milionu. ČR se na světové 
produkci podílí 1,4 % a v žebříčku podle 
absolutní výše produkce zaujala 15. místo 
z 50 zemí uvedených ve statistikách. Mezi 
roky 2010 a 2016 se výroba osobních 
automobilů ve světě zvýšila o téměř 

14 milionů. Více než 80 % z celkového 
zvýšení produkce připadá na asijské 
výrobce, kde je tahounem výroby Čína, 
jejíž podíl na celosvětové produkci 
osobních aut dosáhl loni 34 % a trvale 
roste. Podíl zemí EU je v posledních pěti 
letech relativně stabilní a pohybuje se 
mezi 22,5 až 24 %. Vyplývá to ze statistiky 
mezinárodní organizace výrobců 
automobilů OICA.  

Zdroj: ČTK  

Americký Fed přitvrdil měnovou 
politiku 

Americká centrální banka (Fed) podle 
očekávání zvýšila svou základní úrokovou 
sazbu o 0,25 p. b. do rozpětí 0,75-1,00 %. 
Ke druhému zpřísnění měnové politiky za 
tři měsíce ji přiměl růst inflace, když index 
spotřebitelských cen vzrostl v únoru na 
nové pětileté maximum 2,7 %, a údaje 
z trhu práce, které ukazují silné přírůstky 
nových pracovních míst spolu s poklesem 
míry nezaměstnanosti. 

Zdroj: E15  

Růst cen v průmyslu nabírá na síle, ceny ve stavebnictví stagnují 
 
Ceny průmyslových výrobců v únoru meziměsíčně rostly již pošesté v řadě, tentokrát však mírnějším tempem o 0,4 % 

(z 0,7 % v lednu). V meziročním srovnání aktuálně stouply o 3,1 %, když hned na počátku letošního roku dynamickým 

růstem o 2,1 % po třech letech obrátily směr vývoje. Za jejich vzestupem stály dražší komodity, zejména ropa, tentokrát 

ještě s přispěním kovů. Nejvíce tlačily ceny nahoru firmy v těžebním průmyslu (meziročně +5,8 %). Pozadu nezůstal ani 

zpracovatelský průmysl (meziročně +4 %), v jehož rámci byly tahounem růstu ceny rafinovaných ropných produktů 

a ceny chemických látek a výrobků (meziročně +8,5 %), do kterých se ještě promítal vliv nízké základny předchozího 

roku. Výrazně zrychlily růst i ceny obecných kovů a kovodělných výrobků (meziročně +4,8 %). Mírně se zvedly ceny 

potravinářských výrobků (o 0,6 %), které začaly reagovat na stoupající ceny zemědělských výrobců. Tradičně rostly 

ceny v sekci zásobování vodou (o 2,1 %), naopak ceny v sektoru elektřiny plynu a páry setrvaly v poklesu. Ceny 

průmyslových výrobců pravděpodobně budou pokračovat v růstu i v dalších měsících, jeho dynamika by však měla 

postupně slábnout. S určitým zpožděním budou také postupně prosakovat do spotřebitelských cen.  

 

Ceny zemědělských výrobců v únoru proti minulému měsíci vzrostly o 1,2 % (z 0,5 % v lednu), v meziročním srovnání 

snížily pokles na -0,8 %. Zatímco ceny v rostlinné výrobě byly meziročně nižší o 7,8 %, díky poklesu cen čerstvé zeleniny, 

brambor a obilovin, v živočišné výrobě naopak stouply o 6,7 % v důsledku růstu cen prasat, mléka a vajec. 

 

Ceny stavebních prací si v únoru udržely stabilní meziměsíční růst v průměru o 0,1 % a meziroční tempo s úrovní 1,2 % 

si drží již pět měsíců. Ceny stavebního materiálu reagovaly na vyšší ceny komodit na světových trzích a vzrostly 

meziměsíčně o 0,6 %, meziročně o 1,6 %.    
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Vývoj cen výrobců 

 

Pramen: ČSÚ, graf MPO 

Pokles inženýrského stavitelství se ještě prohloubil  

Stavební výroba se v lednu tohoto roku snížila meziročně o 0,2 %, po očištění o vliv počtu pracovních dnů o 3,4 %. Dolů 

táhl stavebnictví prohlubující se pokles produkce inženýrského stavitelství, v meziročním srovnání na -22,0 %, z -5,3 % 

v prosinci 2016. Produkce pozemního stavitelství se zvýšila o 5,9 % a zrychlila oproti předchozímu měsíci o 0,1 p. b. 

Čtvrtý měsíc po sobě rostl počet vydaných stavebních povolení, v lednu meziročně o 11,9 % na 5 960. Stoupl počet 

povolení v bytové výstavbě, v nové výstavbě i ve změně dokončených staveb, a také v nebytové výstavbě. 

Nejrychlejším tempem však rostla povolení pro novou bytovou výstavbu. Nadále se snižoval počet zaměstnanců 

(v podnicích s 50 a více zaměstnanci), stejně jako po celý loňský rok, a to o 2,4 %. V lednu se dařilo bytové výstavbě. 

Zvýšil se počet zahájených bytů meziročně o 4,8 %, pouze však v rodinných domech, a také počet dokončených bytů 

o 3,8 %, které naopak rostly v bytových domech.  

 
Zdroj: ČSÚ 
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Principy správy a řízení společností  

V září loňského roku vydala OECD ucelený dokument pod názvem G20/Principles of Corporate Governance zabývající 
se správou a řízením společností. Od prvního zveřejnění v roce 1999 se Principy staly mezinárodním standardem pro 
policy makers (tvůrce politik), investory, společnosti a další zainteresované subjekty po celém světě. Toto vydání 
obsahuje výsledky druhé revize Principů, provedené v letech 2014/15. Dokument se pokusil zprostředkovat světově 
uznávané, vyzkoušené postupy a doporučení. Principy, které přináší, prokazatelně fungují. Přispívají k transparentnímu 
fungování trhů, k dlouhodobě udržitelné prosperitě firem a tím i k celkovému rozvoji lidského společenství.  

Dokument byl adaptován do českého prostředí a v budoucnu by měl sloužit jako základní dokument řádné správy 
a řízení podniků. Primárně je určený firmám kótovaných na burze a firmám s majetkovou účastí státu, ostatní firmy 
v něm mohou najít cennou inspiraci. Záštitu nad převedením dokumentu do českého prostředí poskytla vedle 
Ministerstva financí, České národní banky a Burzy cenných papírů Praha, i Stálá mise České republiky při OECD v Paříži, 
která v průběhu překladu zajišťovala komunikaci mezi českými partnery a sekretariátem OECD.  

Česká verze dokumentu je přístupná na - G20 - Principles of Corporate Governance CZE.      

Zdroj: OECD  
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