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Růst průmyslové produkce byl nadhodnocen kalendářními a sezónními vlivy 

Dubnové výsledky průmyslu obnovily růstový trend, nicméně tento údaj byl nadhodnocen kalendářními a sezónními 
vlivy. Průmyslová produkce v dubnu meziročně vzrostla o 5,5 %, ve srovnání s předchozím měsícem (po vyloučení 
sezónních vlivů) byla nižší o 0,9 %. Po vyloučení kalendářních vlivů (duben 2018 měl o 2 pracovní dny více než duben 
2017) poklesl průmysl meziročně o 0,2 %. Ze sekcí průmyslu vykázal růst jen zpracovatelský průmysl (o 9,0 %). 
Produkce těžby a dobývání klesla o 0,1 % a výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu o 18,0 %. 

Ve zpracovatelském průmyslu produkce meziročně vzrostla v 19 odvětvích a snížila se ve 3. Nejvyšší tempo růstu 
vykázala výroba oděvů (+19,7 %) a výroba elektrických zařízení (+14,7 %). Nejvyšší pokles vykázalo odvětví výroby usní 
a souvisejících výrobků (o 17,1 %), které nejvyšší pokles vykázalo již pátý měsíc v řadě. K meziročnímu růstu průmyslové 
produkce nejvíce přispěla odvětví výroby motorových vozidel, přívěsů a návěsů (příspěvek +2,1 p. b., růst o 11,4 %) 
a výroby kovových konstrukcí a kovodělných výrobků (příspěvek +1,3 p. b., růst o 13,6 %).  

V dubnu vzrostla produkce ve čtyřech z pěti hlavních průmyslových seskupeních, ve výrobě pro dlouhodobou 
spotřebu o 13,6 %, ve výrobě pro investice o 10,3 %, ve výrobě pro mezispotřebu o 8,7 %, ve výrobě pro krátkodobou 
spotřebu o 5,8 %. Naopak pokles vykázala výroba energií, a sice o 16,9 %, což byl čtvrtý pokles za posledních 5 měsíců. 

Tržby z průmyslové činnosti (v b. c.) se meziročně zvýšily o 4,6 %, z toho tržby z přímého vývozu o 6,4 % a domácí tržby 
(zahrnující nepřímý vývoz prostřednictvím neprůmyslových podniků) o 2,0 %. Hodnota nových průmyslových zakázek 
(nereflektují začátek prací a dobu jejich realizace) meziročně rostla o 0,6 %, když vyšší byly domácí zakázky (o 2,9 %), 
naopak zahraniční zakázky klesly (o 0,4 %). Průměrný evidenční počet zaměstnanců v průmyslu (v podnicích s 50 a více 
zaměstnanci) se v dubnu meziročně zvýšil o 2,1 %. 

Zdroj: ČSÚ  

Makroekonomická situace v ČR 

Základní ukazatele - poslední údaje  

 HDP (y/y, %) 1. Q 2018 4,4  Průmyslová produkce (y/y, % ze s.c.) duben 2018 5,5 

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

 Obecná míra nezaměstnanosti* (v %) duben 2018 2,3  Maloobchod vč. mot. voz. (y/y, % ze s.c.) duben 2018 4,7 

 Průměrná mzda nom. / reál. (y/y, %) 1. Q 2018 8,6 / 6,6   Vývoz / dovoz zboží ** (y/y, %, z b.c.) duben 2018 6,8 / 4,8 

* podíl počtu nezaměstnaných na celkové pracovní síle ve věku 15-64 let   Zdroj: ČSÚ, červen 2018 

** přeshraniční pojetí     
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Z DOMOVA 

Zahraničnímu obchodu se v dubnu 
dařilo 

Zahraniční obchod se v dubnu po dvou 
měsících vrátil k růstu. Podle metodiky 
národního pojetí hodnota vývozu 
meziročně vzrostla o 5,8 % na 291,6 mld. 
Kč a hodnota dovozu o 4,6 % na 275,8 mld. 
Kč. Bilance zahraničního obchodu skončila 
přebytkem 15,8 mld. Kč, meziročně 
vyšším o 3,8 mld. Kč. Podle přeshraniční 
statistiky se zvýšila hodnota vývozu 
meziročně o 6,8 % na 352,0 mld. Kč 
a hodnota dovozu o 4,8 % na 311,6 mld. 
Kč. Bilance zahraničního obchodu 
v přeshraničním pojetí skončila 
přebytkem 40,4 mld. Kč, meziročně 
vyšším o 8,0 mld. Kč.  

Zdroj: ČSÚ  

Tržby v maloobchodě vzrostly  

Tržby v maloobchodě včetně motorových 
vozidel vzrostly v dubnu, po poklesu 
v březnu, meziročně o 4,7 %. Tržby kromě 
motorových vozidel byly meziročně vyšší 
o 5,6 %. Zvýšily se tržby za 
nepotravinářské zboží o 12,9 %, za 
pohonné hmoty o 9,9 % a také za prodej 
a opravy motorových vozidel o 3,0 %, 
zatímco tržby za potraviny klesly o 3,6 %. 
Meziroční vývoj tržeb byl ovlivněn vyšším 
počtem pracovních dní (o 2 dny více než 
v dubnu 2017) a také velikonočními 
svátky. Nejrychleji opět rostly tržby za 
prodej zboží přes internet nebo 
prostřednictvím zásilkové služby, a to 
o 20,3 %. 

Zdroj: ČSÚ  

MPSV: Nezaměstnanost klesla 
i v květnu  

Ke konci května bylo na úřadech práce 
evidováno 229,6 tis. nezaměstnaných, což 
je o 78,9 tis. osob méně než před rokem. 
Podíl nezaměstnaných klesl na 3,0 % 
z loňských 4,1 %. V řadě regionů je podíl 
nezaměstnaných na historických 
minimech, především pak v oblastech, 
kde jsou průmyslové zóny. Ze strany 
zaměstnavatelů stále přetrvává zájem 
o nové zaměstnance, převážně 
v technických a dělnických oborech. 
Volných pracovních míst bylo 
prostřednictvím úřadů práce nabízeno 
celkem 283,2 tis., což je o 109,2 tis. více 
než před rokem. 

Zdroj: MPSV  

Ve stavebnictví pokračoval 
meziroční růst produkce  

Stavební produkce se v dubnu zvýšila 
meziročně o 7,7 %, po očištění o vliv 
počtu pracovních dnů o 4,8 %. K růstu 
přispělo pouze pozemní stavitelství, ve 
kterém vzrostla produkce o 10,8 %. 
Produkce inženýrského stavitelství se 
meziročně snížila o 1,2 %. Stavební úřady 
vydaly v dubnu celkem 7 010 stavebních 
povolení, meziročně o 5,3 % více. Nejvíce 
rostly povolení na novou výstavbu 
bytových budov. Orientační hodnota 
povolených staveb vzrostla meziročně 
o 20,2 %. Počet zahájených bytů klesl 
meziročně o 5,3 % na 2 490 bytů. Byty 
v bytových domech jsou hodně ovlivněné 
developerskými projekty, a tudíž jsou tu 
v meziročním porovnání velké změny. 
V dubnu klesly o 67,4 %, zatímco v březnu 
se zvýšily téměř o třetinu. Celkový počet 
dokončených bytů meziročně klesl o 1,9 % 
na 2 166 bytů. Počet zaměstnanců 
ve stavebnictví v podnicích s 50 a více 
zaměstnanci se meziročně snížil o 1,1 %, 
když si stavební podniky stěžují na 
nedostatek pracovníků.  

Zdroj: ČSÚ  

Podnikatelé ve stavebnictví 
očekávají růst odvětví  

České stavebnictví letos podle prognózy 
vzroste meziročně o 5,1 %, v příštím roce 
o 3,7 %. Tržby stavebních firem by letos 
měly vzrůst o 6,5 %. Firmy mají zakázky 
v průměru na devět měsíců dopředu. Růst 
ale ohrožuje nedostatek kapacit. Mírně 
optimističtější jsou společnosti zaměřené 
na pozemní stavitelství a malé a střední 
firmy. Vyplývá to z průzkumu analytické 
firmy CEEC Research.  

Zdroj: ČTK 

Bosch rozšiřuje své vývojové 
centrum 

Německý strojírenský a elektrotechnický 
koncern Bosch rozšiřuje své továrny 
a vývojové centrum v Českých 
Budějovicích. Investice za bezmála 2 mld. 
Kč vytvoří 625 nových pracovních míst. 
Bosch vidí potenciál ve spalovacích 
motorech, proto investuje do jejich vývoje 
a vylepšování. Vývojové centrum se bude, 
mimo jiné, zabývat snižováním emisí 
oxidů dusíku v dieselových motorech aut. 
Investuje ale i do elektromobility.  

Zdroj: HN  

Společnost Doosan Škoda Power 
zvýšila zisk  

Plzeňské strojírny Doosan Škoda Power 
dosáhly loni zisku téměř 758 mil. Kč, který 
byl meziročně o 44 % vyšší. Podnik utržil 
6,37 mld. Kč, což bylo proti roku 2016 
o 8 % více. Firma vyrábí a dodává 
turbosoustrojí, tedy parní turbíny 
a generátory od tří do 1 200 megawattů.  

Zdroj: E15  

Colorlak zvýšil tržby 

Společnost Colorlak ze Starého Města na 
Uherskohradišťsku, která je předním 
tuzemským výrobcem nátěrových hmot, 
loni utržila 709 mil. Kč, což bylo o 12 mil. 
Kč meziročně více. Zisk činil necelých 
7,8 mil. Kč. 

Zdroj: E15 

Po pěti letech zaplatí stát za půjčky 
víc 

Poprvé od roku 2013 zaplatí stát více 
peněz za své půjčky než v předchozím 
roce. Majitelé státních dluhopisů letos od 
státu dostanou podle informací 
ministerstva financí na úrocích 44,5 mld. 
Kč. Je to o 5 mld. Kč více než loni a nejvíce 
za poslední tři roky. Končí tak pětileté 
období, kdy náklady na splácení státních 
dluhů rok od roku klesaly. Žití na dluh 
bude o něco dražší i v příštích letech kvůli 
zvyšování sazeb centrální bankou. 

Zdroj: E15  

ZE ZAHRANIČÍ 
Globální ekonomika mírně zpomalí 

Globální ekonomika je celkově zdravá 
a měla by expandovat ještě několik let. 
Tempo růstu však v nejbližších letech 
mírně pomalí. Uvedla to ve svém 
nejnovějším výhledu Světová banka (SB). 
Letos by měl růst ekonomiky dosáhnout 
3,1 %, v příštím roce se má tempo růstu 
mírně snížit na 3,0 %. V roce 2020 má 
hrubý domácí produkt vzrůst o 2,9 %. 

Zdroj: E15 

V EU potvrzen předběžný odhad 
růstu HDP 

V EU byl potvrzen růst HDP v 1. čtvrtletí 
letošního roku mezičtvrtletně o 0,4 % 
a meziročně o 2,4 %. Nejvyšší meziroční 
růst HDP zaznamenalo Lotyšsko (o 5,1 %), 
dále Polsko a Slovinsko (shodně o 5,0 %) 
a Maďarsko (o 4,7 %). Pokles HDP 
vykázalo pouze Dánsko (o 0,5 %). K růstu 
HDP v EU přispěla nejvíce vyšší tvorba 
hrubého fixního kapitálu a dále domácí 
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poptávka. Na straně zdrojů růst hrubé 
přidané hodnoty podpořily nejvíce 
informační a komunikační činnosti a dále 
zpracovatelský průmysl. 

Zdroj: Eurostat  

Maloobchodní tržby v EU rostly  

V Evropské unii v dubnu tržby 
v maloobchodě kromě motorových 
vozidel byly v meziročním srovnání vyšší 
o 1,7 %, po 2,3 % v březnu. Zvýšily se tržby 
za nepotravinářské zboží (o 3,4%), v tom 
nejrychleji za zboží přes internet (o 8,2 %). 
Stouply také tržby za pohonné hmoty 
(o 1,3 %), zatímco tržby za potraviny klesly 
(o 0,3 %). Nejvyšší růst tržeb zaznamenali 
v Rumunsku (o 7,4 %), v Polsku (o 6,6 %) 
a v Litvě (o 6,5 %).  

Zdroj: Eurostat  

Růst řecké ekonomiky zrychlil 

Hrubý domácí produkt Řecka se 
v letošním 1. čtvrtletí zvýšil mezičtvrtletně 
o 0,8 %. Tempo růstu řecké ekonomiky tak 
výrazně zrychlilo z 0,2 % v závěru loňského 
roku. Řecko zažívá hospodářský růst již 
pět čtvrtletí za sebou. Meziroční tempo 
růstu ekonomiky pak v 1. čtvrtletí zrychlilo 
na 2,3 % z 2,0 % v loňském čtvrtém 
kvartálu. 

Zdroj: E15 

Německý Daimler představil 
kamiony na elektrický pohon 

Německá společnost Daimler AG 
představila nákladní vozy na elektrický 
pohon, které hodlá vyrábět od roku 2021. 
Osmnáctikolový kamion Freightliner 

eCascadia má dojezd 400 kilometrů a má 
sloužit převážně pro místní distribuci, 
menší Freightliner eM2 106 má dojezd asi 
370 kilometrů. Konkuruje tím americké 
Tesle, která má na svůj již představený 
model asi 450 rezervací a počítá s jejich 
výrobou od roku 2020. Americký Navistar 
International Corp hodlá představit 
nákladní vůz na elektrický pohon do konce 
roku 2019. Největší překážkou rozvoje 
trhu s elektrokamiony jsou prozatím 
vysoká pořizovací cena, takřka neexistující 
infrastruktura dobíjecích stanic, nízký 
dojezd a omezení nosnosti kvůli velikosti 
a váze baterií. 

Zdroj: HN 

Růst průměrné mzdy se zrychluje 

Průměrná mzda (hrubá měsíční nominální mzda) stoupla v 1. čtvrtletí letošního roku meziročně o 8,6 % na 30 265 Kč. 

Její růst byl nejrychlejší za posledních deset let. Reálně se, po započtení růstu spotřebitelských cen, zvýšila o 6,6 %. 

Nejrychleji, a to dvouciferným tempem, rostla průměrná mzda především v odvětvích placených ze státního rozpočtu, 

nejvíce v kulturních, zábavních a rekreačních činnostech, dále ve vzdělávání, ve veřejné správě a ve zdravotní péči. 

V průmyslu byla loni jen mírně nad průměrem ČR na 30 311 Kč s meziročním růstem o 7,5 %. Naopak pod průměrem 

ČR se nacházela v obchodě (28 588 Kč) nebo ve stavebnictví (25 673 Kč).  

Z jednotlivých krajů byla nejvyšší průměrná mzda v Praze (38 436 Kč) a naopak nejnižší v Karlovarském kraji (26 287 Kč). 

Pokud však srovnáme změnu její výše oproti 1. kvartálu loňského roku, dopadly tyto kraje přesně obráceně, nejvyšší 

nárůst v Karlovarském kraji (o 10,1 %) a nejnižší v Praze (o 7,0 %). Nad průměr ČR se mzdy vyšplhaly kromě Prahy jen 

ve Středočeském kraji, který těží z její blízkosti.  

Zdroj: ČSÚ  
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Čtvrtletí 

Průměrná hrubá nominální mzda (levá osa) Nominální mzda po očištění od sezónních vlivů (levá osa)

Růst nominální mzdy (pravá osa) Růst reálné mzdy (pravá osa)

Průměrná měsíční mzda – čtvrtletní údaje (absolutní hodnoty a meziroční změny)



 

TÝDENÍK EKONOMICKÝCH AKTUALIT 23. týden – 4. až 8. června 2018 4 

 

Vývoj indexu PX          Vývoj měnových kurzů 

UDÁLOSTI V TÝDNU od 11. do 15. června 2018   

Informační zdroje Týdeníku: ČSÚ, ČNB, E 15, Hospodářské noviny, internet, podniky a podnikové svazy. 
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PONDĚLÍ ČSÚ: Indexy spotřebitelských cen - inflace (květen 2018) 
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