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Průmyslová výroba v EU rostla rychleji, než se čekalo  

Průmyslová produkce v Evropské unii rostla v říjnu rychleji, než se očekávalo. V meziročním srovnání byla po 
kalendářním očištění vyšší o 4,2 %, ve státech eurozóny o 3,7 %. Zrychlila tak tempo růstu z 3,6 %, resp. 3,4 % v září. 
Meziměsíčně se průmysl v Unii zvýšil o 0,3 %, po poklesu o 0,5 % v září. V eurozóně byl meziměsíčně vyšší o 0,2 %.  

Z hlavních průmyslových seskupení rostla v EU v říjnu meziročně nejrychlejším tempem výroba pro mezispotřebu, a to 
o 5,3 %. Oproti září se nejrychleji zvýšilo tempo růstu výroby pro krátkodobou spotřebu, která vzrostla o 4,7 %. Vyšší 
byla i výroba pro investice o 4,2 % a výroba pro dlouhodobou spotřebu o 3,5 %. Z průmyslových seskupení se snížila 
výroba energií o 0,3 %.   

Ze členských zemí Unie nejrychlejší meziroční tempo růstu průmyslové produkce, po kalendářním očištění, dosáhlo 
Irsko (13,4 %), Slovinsko (10,7 %), Polsko (10,0 %) a Rumunsko (9,1 %). Pokles průmyslové produkce zaznamenaly tři 
země Unie, a to Dánsko (-2,3 %), Malta (-1,4 %) a Nizozemsko (-0,4 %). ČR se 5,3 %, po kalendářním očištění, držela 
nad průměrem EU.   

Průmyslová produkce v Evropské unii (sezónně očištěné údaje)  

 
Zdroj: Eurostat  

Makroekonomická situace v ČR 

Základní ukazatele - poslední údaje  

 HDP (y/y, %) 3. Q 2017 5,0  Průmyslová produkce (y/y, % ze s.c.) říjen 2017 10,5 

 Míra inflace (y/y, %)  listopad 2017 2,4  Stavební produkce  (y/y, % z s.c.) říjen 2017 5,9 

 Obecná míra nezaměstnanosti* (v %) říjen 2017 2,6  Maloobchod vč. mot. voz. (y/y, % ze s.c.) říjen 2017 7,0 

 Průměrná mzda nom. / reál. (y/y, %) 3. Q 2017 6,8 / 4,2   Vývoz / dovoz zboží ** (y/y, %, z b.c.) říjen 2017 11,3 / 14,7 

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

** přeshraniční pojetí     
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Z DOMOVA  

Nábory zaměstnanců budou 
pokračovat i na počátku 2018 

Zvýšil se podíl zaměstnavatelů, kteří 
plánují v 1. čtvrtletí příštího roku nabírat 
nové zaměstnance, celkem 6 %. Naopak 
3 % očekávají snižování počtu 
zaměstnanců. Na 90 % oslovených uvedlo, 
že změnu nechystá. Vyplývá to 
z pravidelného průzkumu společnosti 
Manpower. Aktuální výsledky průzkumu 
jsou nejoptimističtější předpovědí pro 
první čtvrtletí od roku 2008. Největší 
poptávka firem je v automobilovém 
a elektrotechnickém průmyslu, logistice 
a zákaznickém servisu. Nejsilnější 
náborové aktivity jsou u velkých 
společností nad 250 zaměstnanců, kde 
42 % předpokládá růst počtu 
zaměstnanců. 

Zdroj: ČTK  

Výroba aut stoupla na rekordní 
hodnotu  

Tuzemští výrobci osobních a nákladních 
aut, motocyklů a autobusů letos od ledna 
do listopadu vyrobili celkem 1 314 tis. 
vozů, což bylo meziročně o 4,5 % více. 
Vedle finálních výrobců aut se daří i 
dodavatelům a účelovým organizacím. 
Většina firem má tolik práce, že musí 
odmítat zakázky, zejména kvůli 
nedostatku kvalifikovaných zaměstnanců. 
Škoda Auto zvýšila výrobu o 12,7 % na 
795 903 aut. Produkce Hyundai 
stagnovala na 333 900 vozech a výroba 
TPCA klesla o 15,9 % na 177 744 aut. Tatra 
zvýšila výrobu o 18,8 % na 1 354 vozidel.  

Zdroj: ČTK  

Škoda Auto v listopadu zvýšila 
prodeje aut 

Škoda Auto dodala v listopadu 
114 600 vozů, meziročně o 17,5 % více. 
Prodej výrazně rostl v Evropě i v Číně. 
Letošní listopad se stal nejlepším měsícem 
v historii společnosti. Zvýšily se prodeje 
všech aktuálně nabízených modelů kromě 
Škody Rapid. V letošním roce stoupla 
značně obliba vozů kategorie SUV.   

Zdroj: ČTK  

Doosan Škoda Power se vrací do 
Afriky  

Doosan Škoda Power se vrací na africký 
trh, když dodá parní turbínu s výkonem 
150 megawattů pro modernizaci 
paroplynové elektrárny v Nigérii. Zakázka 

je za 400 mil. Kč. Firma se před časem 
vrátila také do jihovýchodní Asie. Na 
některých asijských projektech 
spolupracuje s čínskými partnery. 
Celosvětový trh s turbínami trpí 
nadměrnými výrobními kapacitami 
a propadem cen. Plzeňský výrobce zatím 
krizi odnesl poklesem tržeb a zisku. Loni 
spadly tržby na necelých 5 mld. Kč z více 
než 8 mld. Kč.  Letos čeká tržby kolem 
6 mld. Kč. 

Zdroj: E15 

Farmet rozšiřuje výrobu  

Výrobce zemědělské techniky Farmet 
chystá rozšiřovat výrobu a nabírat nové 
zaměstnance. Investuje okolo 300 mil. Kč. 
Podle plánu by se měla výrobní kapacita 
firmy zvýšit až o 40 %. Firma má nyní 
vyprodáno až do dubna. Přes 80 % všech 
strojů vyváží Farmet za hranice. Mezi 
významné trhy patří Rusko a Ukrajina 
nebo  Severní Amerika, kde má dneska 
podnik dceřiné firmy, které montují 
stroje. Loňské tržby se vyhouply 
na 690 mil. Kč, letos společnost čeká na 
tržbách 850 mil. Kč. 

Zdroj: HN  

Unipetrol měl nehodu v Litvínově 

Na jednotce parciální oxidace (jednotka 
POX) v Chemparku Záluží u Litvínova 
společnosti Unipetrol došlo 12. prosince 
k nehodě, k požáru a výbuchu. V důsledku 
této události bylo částečně sníženo 
zpracování ropy v rafinérii v Litvínově 
a Kralupech nad Vltavou a petrochemické 
zpracování na etylenové jednotce 
v Chemparku Záluží u Litvínova. Očekává 
se, že odstavené jednotky POX 
a amoniaku budou uvedeny zpět do 
provozu v průběhu několika týdnů.  

Zdroj: kurzy  

ZE ZAHRANIČÍ 
Ifo: Německá ekonomika poroste 
příští rok nejrychleji od 2011 

Německý ekonomický institut Ifo prudce 
zvýšil odhad růstu německé ekonomiky na 
příští rok, kdy má podle odhadu 
ekonomika vzrůst o 2,6 % místo doposud 
očekávaných 2 %. Tempo růstu tak bude 
nejvyšší od roku 2011. V roce 2019 má 
hrubý domácí produkt Německa 
stoupnout o 2,1 %. Současně s tím by se 
měl snižovat počet nezaměstnaných ze 
současných 2,5 mil. až na 2,2 mil. v roce 
2019 a mírně zvyšovat inflace na 1,9 % 

v roce 2018 a další rok na 2,2 %. 
V letošním roce institut předpovídá růst 
o 2,3 %. 

Zdroj: patria  

V Rusku potvrzen předběžný odhad 
růstu HDP  

Ruská ekonomika vzrostla ve 3. čtvrtletí 
meziročně o 1,8 %, čímž byl potvrzen 
předběžný odhad. Rychlejším tempem 
rostlo zemědělství a většina služeb. 
Průmysl registroval slabší výkon těžby 
a dobývání a výroby elektřiny, plynu, páry 
a klimatizovaného vzduchu, výkon 
zpracovatelského průmyslu a stavebnictví 
byl meziročně nižší. Za tři čtvrtletí 2017 se 
ruský HDP zvýšil o 1,6 %, zatímco ve 
stejném období loňského roku klesl 

o 0,4 %.  

Zdroj: www.tradingeconomics.com 

Čínský průmysl zpomaluje  

Čínská průmyslová produkce vzrostla 
v listopadu meziročně o 6,1 %, po 6,2 % 
předchozí měsíc a 6,6 % v září. V poklesu 
pokračovala těžba a dobývání, která byla 
nižší meziročně o 1,7 %. Zpomalila výroba 
elektřiny, plynu a vody s meziročním 
růstem o 4,5 %. Zpracovatelský průmysl si 
držel podobné tempo růstu, když vzrostl 
o 6,8 %.  

Zdroj: www.tradingeconomics.com 

Zbrojovkám se letos dařilo 

Tržby stovky největších zbrojovek na světě 
v loňském roce činily 374,8 mld. USD. 
Meziročně se zvýšily o 1,9 %, což byl první 
růst po pěti letech. Vyplývá to ze zprávy, 
kterou zveřejnil Stockholmský 
mezinárodní ústav pro výzkum míru 
(SIPRI). Zpráva zahrnuje největší světové 
prodejce zbraní a poskytovatele 
vojenských služeb. SIPRI upozornil, že 
největší světové zbrojovky prodaly 
o téměř 40 % více zbraní než před 15 lety, 
kdy ústav začal tyto údaje sledovat.  

Zdroj: E15 

FED zvýšil sazby 

Fed (Federální rezervní systém USA) podle 
očekávání rozhodl o zvýšení úrokových 
sazeb, o čtvrt bodu do pásma 1,25 až 
1,5 %. Měnový výbor Fedu také významně 
zlepšil hospodářský výhled pro rok 2018 
na +2,8 %. Toto zasedání bylo poslední 
v čele s Yellenovou jako guvernérkou Fed, 
žezlo přebírá Powell. 

Zdroj: kurzy  

http://www.kurzy.cz/komodity/ropa-brent-graf-vyvoje-ceny/
https://www.patria.cz/ekonomika/ukazatel/hdp.html
https://www.patria.cz/ekonomika/ukazatel/inflace.html
http://wiki.kurzy.cz/fed/
http://wiki.kurzy.cz/fed/
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Inflace začala ke konci roku zpomalovat 

Inflace v listopadu zvolnila meziročně na 2,6 %, poté, co v říjnu dosáhla svého nejrychlejšího tempa růstu za posledních 
pět let (2,9 %). Důvodem byla vysoká srovnávací základna z předchozího roku, kdy vývoj cenové hladiny ovlivnilo 
zavádění EET v hotelích a restauracích. Současně se začal vyčerpávat inflační potenciál u potravin, jejichž ceny právě 
loni v listopadu skokově vzrostly.  

Spotřebitelské ceny v listopadu posouvaly vzhůru i nadále potraviny, jejichž ceny stouply meziročně o 5,7 % (ze 7,8 % 
v říjnu). Z nich pak výrazně zdražila vejce o 60 %, jogurty o 13,7 %, pečivo o 6,3 % a maso o 4,8 %.  Zároveň vzrostly 
i náklady na bydlení o 2,3 % v důsledku realitního boomu a ceny některých energií. V dopravě přidaly ceny pohonných 
hmot o 3,7 % z důvodu vyšších cen ropy. K inflaci přispěly i ceny stravovacích a ubytovacích služeb, které stouply 
o 6,1 %. Meziměsíční růst spotřebitelských cen o 0,1 % souvisel zejména se zvýšením cen pohonných hmot o 1,6 %. 

Český pracovní trh je pro firmy nejatraktivnější z okolí 

Spousta výrobních závodů investuje do toho, aby v ČR měly své centrum pro vývoj, výzkum nebo technologie. Stěhují 
se sem z některých západoevropských zemí. Vyplývá to z celosvětového průzkumu pracovního trhu personální 
agentury Manpower. Průzkum vycházel z devadesáti různých kritérií ve čtyřech oblastech: dostupnost pracovní síly, 
nákladovost, produktivita a legislativní omezení.  

V některých parametrech je v rámci nejbližšího regionu zemí ČR srovnatelná s Německem a Rakouskem, přitom náklady 
na mzdy jsou tu nižší. Mezi významné výhody českého pracovního trhu patří podle průzkumu dostupnost vysoce 
kvalifikovaných pracovníků, dobrá úroveň vyššího vzdělávání, vědy a výzkumu a slušná digitální gramotnost. Mezi 
nevýhody naopak patří nízká znalost angličtiny nebo dlouhá výpovědní lhůta i u nových zaměstnanců.  

Naproti tomu pro montovny tu už není podle průzkumu nejlepší situace. Vysoké tempo nárůstu mezd vede velké 
výrobní podniky k přesunutí provozů s nízkou přidanou hodnotou do Rumunska, Turecka, Srbska, Bulharska, Maroka 
nebo Tunisu.  

Česká republika se v žebříčku ManpowerGroup Total Workforce Index umístila 23. ze 75 zkoumaných zemí. Na 
nejvyšších příčkách jsou Nový Zéland, Hong Kong a Singapur. V Evropě vedou Irsko, Spojené království a Dánsko.  

Zdroj: HN  

Vývoj indexu PX          Vývoj měnových kurzů 

UDÁLOSTI V TÝDNU od 18. do 22. prosince 2017 

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

   

Zdroj: BCPP    Zdroj: ČNB Zdroj: ČNB 

PONDĚLÍ 
ČSÚ: Indexy cen výrobců (listopad 2017) 
Eurostat: Inflace (listopad 2017)  

ÚTERÝ Eurostat: Stavebnictví (říjen 2017)  
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