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Průmysl v březnu opět překvapil 
Průmyslová produkce v březnu překvapila velice solidním meziročním růstem o 10,9 % (po očištění o vliv loňských 
Velikonoc však bylo jeho tempo 4,4 %). Je to letošní již druhý dvouciferný růst (po lednových 10,3 procentech) a potvrzuje, 
že průmysl ČR, resp. celá ekonomika jsou v dobré kondici. Ve srovnání s předchozím měsícem (po vyloučení sezónních vlivů) 
výroba klesla o 0,4 %. 

Z jednotlivých sekcí průmyslu vzrostla produkce v rozhodujícím zpracovatelském průmyslu o 13,1 % (po očištění od vlivu 
pracovních dní o 5,4 %), naproti tomu ve výrobě a rozvodu elektřiny, tepla a klimatizovaného vzduchu klesla o 1,3 % 
a v těžbě a dobývání o 0,2 %. Výroba ve zpracovatelském průmyslu byla opět výrazně pozitivně ovlivněna obnovením výroby 
etylénové jednotky společnosti Unipetrol ve výrobním závodě Litvínov – Záluží, proto výroba petrochemických látek 
a přípravků meziročně vzrostla o 24,3 % (působil efekt výchozí základny). Celé odvětví stále táhne výroba motorových 
vozidel (v březnu rostla o 18,4 %), které má v průmyslu rozhodující podíl (na celkových tržbách průmyslu se podílí přibližně 
třetinou). Vysokým tempem rostla ještě výroba nábytku o 19,8 %, výroba ostatních nekovových minerálních výrobků 
o 17,9 % a výroba pryžových a plastových výrobků o 16,7 %. Naproti tomu klesla výroba ostatních dopravních prostředků 
a zařízení o 11,7 % a dále v odvětví oprav a instalací strojů a zařízení o 7,2 %. 

Výrazně také vzrostly tržby z průmyslové činnosti (v b. c.), meziročně o 14,7 %, a přiblížily se tak úrovni naposledy 
dosahované v polovině roku 2014. Tržby z přímého vývozu rostly o 15,2 % a domácí tržby (zahrnující nepřímý vývoz 
prostřednictvím neprůmyslových podniků) o 13,9 %.  

Za celé první čtvrtletí roku 2017 se průmyslová produkce meziročně zvýšila o 8,0 %, po očištění o počet pracovních dní 
rostla o 5,3 %, ve srovnání s předchozím čtvrtletím (po vyloučení sezónních vlivů) byla vyšší o 3,5 %. Ve zpracovatelském 
průmyslu vzrostla o 8,7 %, ve výrobě a rozvodu elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu o 6,3 % a v těžbě 
a dobývání zůstala produkce pod úrovní předchozího roku o 4,5 %.  

Vyhlídky na následující měsíce jsou zatím optimistické, spolu se solidním růstem domácí ekonomiky a oživením v EU roste 
domácí i zahraniční poptávka. To ukazují nové zakázky průmyslu, jejichž hodnota v 1. čtvrtletí rostla o více než 10 % 
a v březnu dokonce přesáhla 15 %. Také aktuální průzkumy mezi nákupními manažery a podnikateli potvrzují převládající 
optimismus.   

 

Makroekonomická situace v ČR 

Základní ukazatele - poslední údaje  

 HDP (y/y, %) 4. Q 2016 1,9  Stavební produkce (y/y, %) březen 2017 6,2 

 Míra inflace (y/y, %)  duben 2017 1,3  Vývoz zboží ** (y/y, %, z b.c.) březen 2017 10,9 

 Obecná míra nezaměstnanosti* (v %) březen 2017 3,4  Dovoz zboží ** (y/y, %, z b.c.) březen 2017 12,7 

 Průmyslová produkce (y/y, %) březen 2017 10,9        

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

** přeshraniční pojetí     
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Z DOMOVA  

Vysoký růst tržeb za nepotravinářské 
zboží v maloobchodě 

Tržby v maloobchodě včetně motorových 
vozidel v březnu zrychlily meziroční růst 
na 10,1 %, po 1,1 % v únoru. Nejrychleji 
rostly tržby za nepotravinářské zboží 
o 15,2 %, dále za prodej a opravy 
motorových vozidel o 14,3 %. Do růstu se 
přehouply tržby za pohonné hmoty 
(o 4,6 %). Stejně jako v únoru klesly 
meziročně tržby za potraviny, které pokles 
zmírnily na -0,4 %. Meziroční vývoj tržeb 
byl ovlivněn velikonočními svátky, které 
loni připadly na  březen, letos na duben. 

Zdroj: ČSÚ  

Stavební produkce v březnu vzrostla 

Stavební produkce se v březnu přehoupla 
do plusu, když vzrostla meziročně o 6,2 %, 
po očištění o vliv počtu pracovních dnů 
o 2,0 %. Zvýšila se výroba v pozemním i 
v inženýrském stavitelství (o 6,4 %, resp. 
o 5,5 %). V březnu pokračoval růst počtu 
stavebních povolení (o 8,9 %). Výrazně 
zrychlila růst orientační hodnota 
povolených staveb, která byla meziročně 
vyšší o  98,8 %. V bytové výstavbě dále 
rostl počet zahájených bytů meziročně 
o 53,3 %, počet dokončených klesl 
o 28,1 %. Za celé 1. čtvrtletí se stavební 
výroba snížila meziročně o 0,1 %, kvůli 
poklesu v prvních dvou měsících roku. 
Hodnota nových zakázek u stavebních 
podniků s 50 a více zaměstnanci za 
1. čtvrtletí byla meziročně o 18,1 % vyšší. 
Pokračoval růst zakázek v pozemním 
stavitelství, kde stouply o 13,4 %. 
V inženýrském stavitelství, kde nové 
zakázky klesaly po celý loňský rok, se 
zvýšily o 23,0 %. Ke konci 1. čtvrtletí měly 
podniky celkem smluvně uzavřeno 
19,9 tisíc zakázek (růst o 12,2 %), ale jejich 
hodnota 135,8 mld. Kč byla meziročně 
o 3,1 % nižší, a to v soukromých i ve 
veřejných zakázkách. 

Zdroj: ČSÚ  

MPSV: Nezaměstnanost opět klesla 

Počet lidí bez práce evidovaných 
na úřadech práce klesl v dubnu meziročně 
o 87,8 tis. na 327,2 tis. lidí.  Byla to nejnižší 
dubnová hodnota od roku 2008. Podíl 
nezaměstnaných se snížil na 4,4 %, z 5,7 % 
v dubnu loňského roku. Na tomto vývoji se 
příznivě podepsala dobrá kondice 
ekonomiky a také rozjeté sezónní práce. 
Nízká nezaměstnanost byla v okresech 

Rychnov nad Kněžnou, Praha-východ, 
Pelhřimov, naopak vysoká v okrese 
Karviná, Most, Ostrava-město nebo v Ústí 
nad Labem. Mezi nezaměstnanými bylo 
38,7 % lidí bez práce déle než rok.  
V evidenci úřadů práce byl stále vysoký 
počet volných pracovních míst, kterých 
bylo o 34,8 více než před rokem, celkem 
159,1 tis. míst. Na jedno volné pracovní 
místo tak připadalo 2,1 uchazeče, nejvíce 
v okrese Karviná (13,2) a dále v Ústí nad 
Labem (7,9). Zaměstnavatelé hledali 
například dělníky ve stavebnictví nebo ve 
výrobě, řidiče, kuchaře nebo pracovníky 
technických profesí všech oborů.  

Zdroj: MPSV 

Inflace v dubnu meziročně zpomalila 

Spotřebitelské ceny v dubnu zmírnily růst 
meziročně na 2 % (z 2,6 % v březnu). 
Důvodem byl zejména pokles cen 
alkoholických nápojů o 4,1 %, zmírnění 
růstu cen potravin a nealko nápojů 
na 3,6 % a levnější pohonné hmoty. 
Na výši inflace měl i nadále výrazný podíl 
sektor bydlení, kde stouply ceny čistého 
nájemného o 2,6 %, elektřiny o 0,3 % 
a tuhých paliv o 5,9 %. Meziměsíčně 
zůstávají spotřebitelské ceny již třetí 
měsíc v řadě na stejné úrovni. Zásluhu na 
tom mělo zlevnění potravin 
a alkoholických nápojů, které dokázalo 
kompenzovat sezónní zdražení oděvů 
a obuvi i některých služeb. 

Zdroj: ČSÚ  

Evropská komise: Růst ekonomiky 
ČR zrychlí 

Tempo růstu ekonomiky ČR v letošním 
roce zrychlí na 2,6 % z loňských 2,4 %. 
Napřesrok by pak měl hospodářský růst 
dosáhnout 2,7 %. Předpověděla to 
Evropská komise v jarní hospodářské 
prognóze. Potvrdila tak svůj únorový 
výhled. Za růstem české ekonomiky bude 
podle komise v letošním roce stát 
především domácí poptávka. Soukromá 
spotřeba, kterou podporují příznivé 
podmínky na trhu práce a solidní 
spotřebitelská důvěra, by se letos měla 
zvýšit o 2,4 %. Míra nezaměstnanosti by 
měla letos klesnout na 3,5 % z loňských 
4,0 %. 

Zdroj: E15 

Těžba hnědého uhlí na odbyt loni 
klesla 

Těžba hnědého uhlí na odbyt loni klesla 
meziročně o 1,6 % na 34,7 milionu tun. 
V roce 2011 dosáhla těžba 42,9 mil. tun, 

od té doby klesá. Loni se proti roku 2015 
snížila těžba v severočeském 
hnědouhelném revíru o 2,2 % na necelých 
31 milionů tun. Těžba v sokolovském 
hnědouhelném revíru, kde těží 
Sokolovská uhelná, naopak meziročně 
vzrostla o 4,2 % na 3,8 milionu tun.  

Zdroj: ČTK  

Zetor hledá další místa odbytu   

Společnost Zetor Tractors hledá po světě 
nová místa, kde by mohla prodávat svoje 
traktory. Evropský traktorový trh prochází 
krizí a firma má problémy s odbytem. 
Nově bude vyvážet traktory do Zambie, 
kde navázala spolupráci s partnerem 
Agriserve Agro. Sonduje také možnosti 
prodeje v Iráku.   

Zdroj: E15 

Zisk ČEZ v 1. čtvrtletí klesl 

Čistý zisk energetické skupiny ČEZ 
v letošním 1. čtvrtletí klesl meziročně 
o 13 % na 8,7 mld. Kč. Provozní zisk 
EBITDA klesl zhruba o miliardu na 19 mld. 
Kč. Důvodem byly podle firmy hlavně nižší 
ceny elektřiny. Provozní výnosy dosáhly 
52,8 mld. Kč, což bylo oproti loňsku 
zhruba o 2 % více. 

Zdroj: ČTK 

Výrobce letadel CSA otevře servis na 
Floridě 

Czech Sport Aircraft, producent lehkých 
sportovních letadel z Kunovic, staví 
podnik za milion dolarů na Floridě. Už 
v srpnu na letišti v Sebastianu otevře 
prodejní a servisní středisko. Firma tak 
bude působit přímo na trhu, kde už dnes 
létají tři stovky jejích lehkých sportovních 
letadel. 

Zdroj: e15 

ZE ZAHRANIČÍ 

EBRD zlepšila výhled rozvíjejících se 
ekonomik střední Evropy 

Evropská banka pro obnovu a rozvoj 
(EBRD) mírně zlepšila odhad letošního 
růstu rozvíjejících se ekonomik ve střední 
Evropě a Pobaltí na 3,1 % ze 3,0 % 
odhadovaných v předchozí prognóze. 
V příštím roce EBRD počítá 
s pokračováním růstu stejným tempem. 
Za zlepšením výhledu na letošní rok stojí 
zlepšený odhad růstu v Maďarsku, 
Chorvatsku a Slovinku. Banka potvrdila, že 
v letošním roce očekává zpomalení růstu 
slovenské ekonomiky na 3,2 % z loňských 
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3,3 %. V Rusku banka letos počítá 
s hospodářským růstem o 1,2 % po 
loňském poklesu o 0,2 %, napřesrok pak 
zrychlení růstu ruské ekonomiky na 1,4 %. 
Rusko podle banky těží z rostoucích cen 
ropy i z oživování soukromé spotřeby 
a investic. Výhled nezahrnuje Českou 
republiku, kterou EBRD už počítá mezi 
vyspělé země. 

Zdroj: www.finance.cz  

Německá ekonomika v 1. čtvrtletí 
rostla  

Německý HDP se v 1. čtvrtletí letošního 
roku podle předběžných údajů zvýšil 
meziročně po očištění o kalendářní vlivy 
o 1,7 %, po 1,8 % ve 4. kvartálu 2016. 
Mezičtvrtletně zrychlil tempo růstu na 
0,6 %, z 0,4 % v předchozím kvartálu. 
Pozitivně přispěla domácí i zahraniční 
poptávka.  

Zdroj: destatis 

Německý průmysl meziročně rostl 

Produkce v Německu, průmyslová 
a stavební, se v březnu meziročně zvýšila 
celkem o 9,0 %, v tom zpracovatelský 
průmysl o 9,0 % a stavebnictví o 20,8 %. 

Meziměsíčně byla celková produkce nižší 
o 0,4 %, zatímco předešlý měsíc se o 1,8 % 
zvýšila (údaje po sezónním a kalendářním 
očištění). Oproti únoru se snížila výroba 
energií o 2,5 % a zpracovatelského 
průmyslu o 0,4 %, naopak stavební výroba 
stoupla o 2,9 %.  

Zdroj: destatis  

Britský průmysl meziměsíčně klesl 
třetí měsíc v řadě 

Průmyslová produkce ve Spojeném 
království se v březnu meziročně zvýšila 
o 1,4 %, zatímco předchozí měsíc o 2,5 %.  
Meziměsíčně se snížila třetí měsíc 
po sobě, a to o 0,5 % (v únoru -0,8 %). 
Klesla výroba energií (o -4,2 %), díky 
lepšímu počasí, a také zpracovatelský 
průmysl (o 0,6 %), především výroba kovů 
a kovových výrobků.  

Zdroj: www.tradingeconomics.com   

Prodej elektromobilů v Evropě 
prudce roste  

Čtvrtletní statistiky nových registrací 
elektrických automobilů ukázaly, že 
prodeje v Evropě meziročně vzrostly 
v 1. čtvrtletí o téměř 38 %, když se jich 

prodalo téměř 33 tisíc. Většina 
automobilek oznamuje přechod 
k elektrickým automobilům a rostoucí 
konkurence tak tlačí ceny elektromobilů 
dolů. Nejvíce se jich prodalo ve Francii, 
dále v Norsku a Německu. Rostly také 
registrace plug-in hybridů, které stojí 
na pomezí elektromobilů a klasických 
vozů i aut s ostatními alternativními palivy 
jako je LPG, CNG nebo etanol.  

Zdroj: E15 

Toyotě klesl zisk 

Japonské automobilce Toyota Motor 
v uplynulém finančním roce, který skončil 
31. března, klesl čistý zisk o 21 % na 
1,83 bilionu jenů (392 mld. Kč). 
Hospodářské výsledky podniku zasáhly 
rostoucí náklady a relativně silný kurz 
japonského jenu. Tržby jí klesly o 2,8 % na 
27,6 bilionu jenů. Prodej aut ale zvýšila 
o 3,3 % na 8,97 milionu vozů. Firma 
předpověděla, že v novém finančním roce 
její čistý zisk opět klesne, a to na zhruba 
1,5 bilionu jenů. 

Zdroj: www.finance.cz  

   

Zahraniční obchod v březnu překonal očekávání 

Zahraniční obchod se zbožím v březnu potvrdil optimismus převládající v aktuálních průzkumech mezi nákupními 
manažery, dobré zprávy z průmyslu a z trhu práce, i stále příznivý vývoj na evropských automobilových trzích. Vývoz 
se dostal na nejvyšší hodnotu v historii ČR po vstupu do EU a zároveň, i při vysokém objemu a meziročním růstu dovozu, 
zajistil nejen kladnou bilanci, ale objemem ji posunul na druhou příčku (vyšší byla jen v dubnu loňského roku). Tento 
vývoj současně zajistil rekordní čtvrtletní výsledek vývozu (ale i dovozu) od roku 2005 a třetí kladnou bilanci, co se týče 
objemu. 

Podle údajů přeshraniční statistiky (v b. c.) se vývoz (zboží opouštějící území ČR) v březnu meziročně zvýšil o 10,9 % 
na 389,0 mld. Kč, dovoz (zboží vstupující na území ČR) o 12,7 % na 338,9 mld. Kč. Kč. Obchodní bilance skončila 
přebytkem ve výši 50,1 mld. Kč, o 0,1 mld. Kč meziročně vyšším. Z teritoriálního pohledu vzrostl nejvíce vývoz do Číny 
(o 40,0 %), Ruska (o 27,3 %), Polska (o 20,0 %), Rakouska (o 16,2 %) a Německa (o 11,9 %). Vývoz na Slovensko klesl 
o 3,1 %. Do EU jako celku se zvýšil vývoz meziročně o 9,8 %, do eurozóny o 8,7 % a do teritorií mimo EU o 16,4 %. 
Za leden až březen činil přebytek obchodní bilance 130,1 mld. Kč, což je o 11,6 mld. Kč méně než loni, protože vývoz 
letos rostl pouze o 6,2 %, kdežto dovoz o 8,5 %.   

Podle metodiky národního pojetí (v b. c.) se vývoz zvýšil meziročně o 12,7 % na 329,9 mld. Kč, dovoz o 13,0 % 
na 307,3 mld. Kč. Bilance zahraničního obchodu v březnu skončila přebytkem 22,6 mld. Kč, meziročně vyšším o 1,7 mld. 
Kč. Celkovou bilanci a její komoditní strukturu1 příznivě ovlivnilo meziroční zvýšení přebytku obchodu se stroji 
a zařízeními o 4,0 mld. Kč, motorovými vozidly o 3,4 mld. Kč, ostatními dopravními prostředky o 0,8 mld. Kč a pryžovými 
a plastovými výrobky o 0,5 mld. Kč. Schodek obchodu s koksem a rafinovanými ropnými produkty se zmenšil o 1,2 mld. 
Kč. Negativní vliv mělo prohloubení deficitu obchodu s ropou a zemním plynem o 5,2 mld. Kč, základními kovy 
o 3,3 mld. Kč, farmaceutickými produkty o 0,9 mld. Kč a potravinářskými výrobky o 0,7 mld. Kč. Bilance zahraničního 
obchodu se státy EU28 skončila přebytkem 64,5 mld. Kč a byla meziročně o 6,1 mld. Kč vyšší. Schodek obchodu se státy 
mimo EU se meziročně zvětšil o 4,3 mld. Kč na 39,9 mld. Kč. Za leden až březen dosáhl celkový přebytek obchodní 
bilance 63,1 mld. Kč, což je o 1,3 mld. Kč více než loni. Vývoz byl meziročně vyšší o 7,9 % a dovoz o 8,3 %. 

                                                           
1 Počínaje lednem 2017 publikuje nově ČSÚ komoditní strukturu zahraničního obchodu podle národního pojetí v Rychlé informaci, ze které tato 
Informace čerpá, pouze podle klasifikace produkce CZ-CPA 2015. 

http://www.finance.cz/
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Evropská komise mírně zlepšila výhled evropské ekonomiky  

Podle zveřejněné jarní prognózy očekává Evropská komise, že by měl růst HDP Evropské unie v obou letech zůstat 
na hodnotě 1,9 %, zatímco v zimní prognóze odhadovala 1,8 %. Zlepšila mírně letošní výhled pro eurozónu na 1,7% 
růst a v roce 2018 ho ponechala na 1,8 %. Inflace se v posledních měsících značně zvyšuje, a to především pod vlivem 
rostoucích cen ropy. V EU by se měla podle prognózy letos zvýšit z loňských 0,3 % na 1,8 % a příští rok by měla zpomalit 
na 1,7 %. Nezaměstnanost vykazuje i nadále sestupný trend, avšak v mnoha zemích zůstává vysoká. Komise odhaduje, 
že letos klesne v EU na 8,0 % a v roce 2018 dále na 7,7 %. Dále očekává, že poměr schodku veřejných financí k HDP 
i poměr hrubého veřejného dluhu k HDP se budou v obou letech snižovat. Poměr schodku veřejných financí k HDP v EU 
by měl klesnout letos na 1,6 % a na 1,5 % v roce 2018. Míra zadlužení v EU by se měla snížit z loňských 85,1 % na 84,8 % 
letos a na 83,6 % příští rok. Podle komise zůstává vysoká nejistota, jež provází tento hospodářský výhled. Je spojena 
například s budoucí hospodářskou a obchodní politikou USA a s širším geopolitickým napětím, také s vývojem čínské 
ekonomiky, zdravím evropského bankovního sektoru a nadcházejícím jednáním s Velkou Británií o jejím vystoupení 
z EU. 

Celý text jarní ekonomické prognózy včetně výhledu jednotlivých členských zemí EU lze nalézt na stránkách Evropské 
komise - http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1237_en.htm.  
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