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Růst průmyslové produkce zvýšil svoji dynamiku 

Průmyslová produkce v červnu 2018 zrychlila svůj meziroční růst na 3,4 % ze 1,4 % v květnu. Za vyšším růstem 
tuzemské produkce stojí zejména dobrá čísla z EU i Německu, jakož i růst domácí poptávky. Průmyslu pomohl také 
návrat automobilové výroby do kladných čísel. Červnová čísla potvrzují dlouhodobý růst tuzemského průmyslu a na 
základě průzkumů mezi nákupními manažery očekáváme pokračování jeho pozitivního vývoje. Rizikem zůstává 
možná opětovná eskalace obchodní války mezi USA a Evropou, která by zprostředkovaně přes nižší německé vývozy 
do Spojených států negativně dopadla i na domácí produkci.  

Detailnější pohled na červnová data ukazuje, že ve zpracovatelském průmyslu produkce meziročně vzrostla ve 
12 odvětvích a snížila se v 10 odvětvích. Nejvyšší tempo růstu vykázala výroba ostatních dopravních prostředků 
a zařízení (+12,9 %) a výroba oděvů rostla o 10,1 %. Automobilový průmysl meziročně vzrostl o 2,0  %. Nejvyšší pokles, 
a to již sedmý měsíc v řadě, vykázalo odvětví výroby usní a souvisejících výrobků (o 33,6 %).  

Tržby z průmyslové činnosti (v b. c.) meziročně vzrostly o 2,6 %, z toho tržby z přímého vývozu o 2,3 % a domácí tržby 
(zahrnující nepřímý vývoz prostřednictvím neprůmyslových podniků) o 3,0 %. 

Průměrný evidenční počet zaměstnanců v průmyslu (v podnicích s 50 a více zaměstnanci) se v červnu 2018 meziročně 
zvýšil o 1,4 %. Průměrná hrubá měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců meziročně vzrostla o 7,4 % a činila 
33 341 Kč. Podnikatelé v průmyslu stále čelí silnému tlaku na zvyšování mezd. 

Průmyslová produkce ve 2. čtvrtletí 2018 meziročně vzrostla o 3,4 %, při růstu tržeb o 2,2 %. Ty jsou taktéž negativně 
ovlivněny posilující korunou. Nové zakázky vykázaly růst o 5,1 %. 

Zdroj: ČSÚ  

Makroekonomická situace v ČR 

Základní ukazatele - poslední údaje  

 HDP (y/y, %) 1. Q 2018 4,2  Průmyslová produkce (y/y, % ze s.c.) červen 2018 3,4 

 Míra inflace (y/y, %)  červenec 2018 2,3  Stavební produkce  (y/y, % z s.c.) červen 2018 7,5 

 Obecná míra nezaměstnanosti* (v %) červen 2018 2,4  Maloobchod vč. mot. voz. (y/y, % ze s.c.) červen 2018 1,4 

 Průměrná mzda nom. / reál. (y/y, %) 1. Q 2018 8,6 / 6,6   Vývoz / dovoz zboží ** (y/y, %, z b.c.) červen 2018 0,7 / 3,5 

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

* přeshraniční pojetí     
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Z DOMOVA 

Inflace meziročně zpomalila  

Spotřebitelské ceny v červenci zvolnily 
tempo růstu meziročně na 2,3 % (z 2,6 % v 
červnu). Pomaleji než v červnu rostly ceny 
potravin a nealkoholických nápojů; 
prohloubil se pokles cen oděvů. K růstu 
cen přispěly nejvíce ceny bydlení, 
nájemného, služeb a pohonných hmot. 
Zpomalení inflace je však pouze dočasné, 
a nebude mít dopad na očekávané další 
zpřísnění měnové politiky ČNB. Tím spíše, 
že centrální bankéři mírné zpomalení cen 
očekávali. Kolikrát ČNB zvýší letos sazby, 
bude především záležet na vývoji kurzu 
koruny. Pakliže koruna zůstane mezi 25,60 
za euro a 25,80 za euro, nelze vyloučit ani 
dvojí zvýšení úrokových sazeb.   

Zdroj: ČSÚ, MPO  

Maloobchodní tržby v červnu rostly  

Tržby v maloobchodě včetně prodeje 
motorových vozidel se v červnu zvýšily 
meziročně o 1,4 %, po 2,1% růstu 
v květnu. Nejrychleji rostly tržby za 
nepotravinářské zboží, i když oproti 
květnu zpomalily (o 4,7 %). Vyšší byly 
i tržby za pohonné hmoty (o 1,3 %) 
a mírně také za prodej motorových 
vozidel (o 0,2 %). Rostoucí tržby ukazují na 
stále silnou spotřebitelskou poptávku, 
která bude hlavním tahounem růstu celé 
ekonomiky. 

Zdroj: ČSÚ, MPO  

Stavební výroba dále roste   

Stavební produkce v červnu dosáhla, přes 
zpomalení oproti minulému měsíci, 
solidního meziročního růstu o 7,5 %. 
Výroba vzrostla v pozemním (o 6,7 %) 
i v inženýrském stavitelství (o 9,6 %). 
Slibný vývoj stavebnictví ukazují hlavně 
stavební zakázky. V červnu rostla hodnota 
nových zakázek třetí měsíc za sebou 
(o 25,9 %), a to v pozemním i inženýrském 
stavitelství. Rovněž stav zakázek ke konci 
období, které ukazují hodnotu prací 
zbývajících k provedení a tudíž vývoj do 
dalších měsíců, se zvyšují v počtu i jejich 
hodnotě (o 18,1 %). Podstatně se zvýšily 
zejména veřejné zakázky, které ve 2. 
čtvrtletí činily 91,7 mld. Kč; naposledy této 
hodnoty dosáhly v roce 2011 a meziročně 
stouply o necelou třetinu. Růst zrychlily 
také soukromé zakázky (o 14,0 %). 

Zdroj: ČSÚ  

 

 

Nezaměstnanost v červenci mírně 
vzrostla 

Ke konci července vzrostl podíl 
nezaměstnaných osob, podle údajů úřadů 
práce, na 3,1 % z 2,9 % v červnu. Loni ve 
stejném měsíci dosahovala 4,1 %. Jde 
o sezónní výkyv, za kterým stojí 
každoročně se opakující příchod čerstvých 
absolventů ze škol a také mírně snížená 
aktivita firem v letním období v oblasti 
přijímání nových zaměstnanců. V červenci 
opět narostl počet volných pracovních 
míst na 310,0 tis. Na jedno volné pracovní 
místo připadalo v průměru 0,7 uchazeče, 
loni tento podíl činil 1,6. I přes nepatrný 
pokles míry nezaměstnanost, tak situace 
na trhu práce zůstává napjatá. 

Zdroj: MPSV  

Fitch zvýšila hodnocení ČR na AA- se 
stabilním výhledem 

Agentura Fitch zvýšila o jeden stupeň 
ratingové hodnocení České republiky na 
AA- z dosavadních A+. Výhled ratingu 
agentura ponechala na úrovni stabilní. 
Podobné hodnocení ČR má i od agentury 
S&P’s (AA-/stabilni), pouze Moody’s má 
stále nižší hodnocení (A1/pozitivní). ČR si 
drží nejvyšší ratingové hodnocení 
v regionu střední Evropě – Slovensko (A+), 
Polsko (A-), Maďarsko (BBB-).  

Zdroj: kurzy  

Škodovka měla nejvyšší tržby 
v historii 

Škoda Auto dosáhla v 1. pololetí 
rekordních prodejů i tržeb. Celkem 
prodala 653 tis. vozů, meziročně o 11,6 % 
více. To se odrazilo na tržbách, které 
stouply o 5,1 % na 9,2 mld. eur. Velký podíl 
na tom mají nové modely Karoq a Kodiaq.  
Automobilky přejdou na nový způsob 
testování emisí a spotřeby paliva WLTP 
(Worldwide Harmonized Light Duty 
Vehicles Test Procedure), který probíhá 
přímo v reálném provozu. Má být 
mnohem přesnější, ale časově náročnější. 
Očekává se, že automobilky budou mít 
v druhé polovině roku, kvůli přechodu na 
tento systém, problémy s dodržováním 
termínů dodávek nových automobilů. 

Zdroj: www.garáž.cz  

3D tiskárny se prosazují ve vývoji 

3D tiskárny patří spolu 
s nanotechnologiemi nebo antivirovými 
programy k tomu nejlepšímu, co české 
technologické firmy nabízejí. V průmyslu 
je 3D tisk stále v největší míře používán 
pro prototypování, ale také k výrobě 

finálních produktů, jakou jsou mechanické 
komponenty, nebo pro potřebu 
malosériové výroby unikátních dílů. 
Například pražská Prusa Research tiskne 
všechny plastové součásti svých tiskáren 
opět na 3D tiskárnách. Podobně 
postupuje také brněnský výrobce 3D 
tiskáren Renishaw. Jedna z naposledy 
vyvinutých 3D tiskáren Renishaw 
umožňuje výrobu čtyř různých kovových 
dílů. K významným odběratelům tiskáren 
patří také školy.  

Zdroj: BusinessInfo.cz 

ZE ZAHRANIČÍ 
Průmyslová výroba v Německu klesla  
Průmyslová výroba v Německu se v červnu 
snížila meziměsíčně o 0,9 % po květnovém 
růstu o 2,4 %. Výroba v průmyslu bez 
energií a stavebnictví se snížila o 0,8 %, ve 
stavebnictví o 3,2 %. Produkce energií 
stoupla o 2,9 %. Meziročně průmysl 
zpomalil na 2,5 %, z 3,0 % v květnu.  

Zdroj: Destatis  

Růst vývozu z Číny navzdory 
amerických clům zrychlil 

Růst vývozu z Číny v červenci navzdory 
novým americkým clům nečekaně zrychlil, 
výrazně se však zvýšil i dovoz díky solidní 
domácí poptávce. Přebytek obchodní 
bilance klesl na 28,05 mld. USD 
z červnových 41,47 mld. USD. Vývoz se 
v červenci zvýšil o 12,2 % po červnovém 
růstu 11,2 %. Dovoz vzrostl o 27,3 % po 
14,1 % v červnu. Zvýšily se hlavně nákupy 
komodit, jako mědi a železné rudy. 
Přebytek obchodu s USA se sice mírně 
snížil, zůstává však blízko rekordu. Za 
leden až červenec se přebytek obchodu 
s USA zvýšil na 161,63 mld. USD z loňských 
srovnatelných 142,75 mld. USD. Vývoz do 
USA stoupl o 13,3 %, zatímco dovoz vzrostl 
o 11,8 %. 

Zdroj: ČTK  

Čína chystá odvetná cla na zboží 
z USA 

Peking uvalí dodatečná cla ve výši 25 % na 
americké zboží, jehož roční dovoz do Číny 
dosahuje 16 mld. USD. Reaguje tak na 
podobný krok USA. Nová čínská cla se 
budou týkat různých druhů zboží od 
ropných a ocelářských produktů po auta 
a lékařská zařízení. 

Zdroj: E15 

 

https://www.kurzy.cz/tema/evropa/
https://www.destatis.de/EN/Homepage.html;jsessionid=ADCE8694D92841A8F33F1CAF3CBDAFA0.InternetLive2
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Čína řeší problém stárnoucí pracovní 
síly obrovskými investicemi do 
robotizace 

V Číně začíná mít stárnoucí populace 
negativní dopad na zisk firem. Čínské 
firmy mají stále větší problém konkurovat 
levnější pracovní síle, kterou nyní 
disponují její okolní sousední státy. Tamní 
vláda i soukromý sektor řeší problém 
stárnoucí populace obrovskými 
investicemi do všech odvětví robotizace – 
od robotických skladů poháněných 
algoritmy až po automatizovanou výrobu 
dortů. Jen od roku 2016 bylo nasazeno 

87 000 průmyslových robotů. Za podpory 
státu vzniklo v Číně mezi roky 2014 a 2016 
tři tisíce firem se zaměřením na výrobu 
robotických technologií. S transformací 
výrobních procesů přichází i transformace 
školství.  

Zdroj: www.6dhub.cz  

Tesla v Číně zdraží auta a postaví 
továrnu 

Americká automobilka Tesla se připravuje 
na obchodní válku mezi USA a Čínou. Kvůli 
zvýšeným clům byla donucena zvýšit ceny 
svých Modelů X a S na čínském trhu 
zhruba o 20 %. Stala se tak první 

automobilkou, kdo na největším 
automobilovém trhu světa reagoval na 
narůstající obchodní napětí mezi USA 
a Čínou. Vedle toho se Tesla chystá 
postavit v Číně továrnu s kapacitou 
500 000 vozů za rok. S vládou v Šanghaji 
už podepsala dohodu o záměru. Tržby 
firmy v této zemi se loni podílely na 
celkových příjmech asi 17 %.  

Zdroj: Patria  

 

 

 

Zahraniční obchod v červnu vykázal nižší přebytek  

Zahraniční obchod v červnu zaznamenal slušný výsledek, i když letošní červen měl o jeden pracovní den méně než 
červen roku 2017. Meziročně se zvýšil objem dovezeného i vyvezeného zboží. Vyšší tempa růstu dovozu však 
zapříčinila pokles přebytku obchodní bilance. Importní náročnost českého exportu tlačí na dovozní stranu, kterou 
ovlivňuje i růst mezd a domácí poptávky. Výsledek vývozu a dovozu za druhé čtvrtletí překonal čtvrtletí předchozí, 
bilance však byla nižší. Srovnání pololetních výsledků je obdobné, navíc tempa růstu vývozu a dovozu značně zpomalila.  

Očekáváme, že obchodní bilance ČR si v nadcházejících měsících udrží kladné saldo, které však bude postupně klesat. 
Přebytek obchodní bilance bude snižovat hlavně nižší tempo exportů dané zpomalujícím růstem podnikatelské 
aktivity u našich hlavním obchodních partnerů spolu s rostoucími importy kvůli silné spotřebitelské poptávce v ČR. 
Exportérům navíc brání v rozšiřování výrobních kapacit nedostatek pracovních sil a zároveň slábne poptávka po 
tahounovi našich exportů, automobilech a ostatních dopravních prostředcích, z důvodu postupného nasycení 
evropských trhů s automobily.   

Podle metodiky národního pojetí (v b. c.) v červnu hodnota vývozu meziročně stoupla o 0,8 % na 315,0 mld. Kč, dovozu 
o 2,0 % na 299,2 mld. Kč. Bilance zahraničního obchodu skončila přebytkem 15,8 mld. Kč, meziročně nižším o 3,5 mld. 
Kč. Za leden až červen dosáhl celkový přebytek obchodní bilance 98,5 mld. Kč, což je o 14,8 mld. Kč méně než vloni. 
Vývoz byl meziročně nižší o 0,1 %, zatímco dovoz byl vyšší o 0,8 %. 

Podle údajů přeshraniční statistiky (v b. c.) se zvýšila hodnota vývozu meziročně o 0,7 % na 371,0 mld. Kč, dovozu 
o 3,5 % na 334,9 mld. Kč. Bilance zahraničního obchodu skončila přebytkem 36,1 mld. Kč, meziročně nižším o 8,8 mld. 
Kč. Za leden až červen dosáhl celkový přebytek obchodní bilance 224,6 mld. Kč, což je o 23,2 mld. Kč méně než vloni, 
protože vývoz letos prozatím vzrostl jen o 0,2 %, kdežto dovoz byl vyšší o 1,4 %.  

Vývoj indexu PX          Vývoj měnových kurzů 

 
  

 
 

  

Zdroj: BCPP    Zdroj: ČNB Zdroj: ČNB 
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https://www.patria.cz/akcie/TSLA.O/tesla-inc/online.html
https://www.patria.cz/ekonomika/ukazatel/trzby.html
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UDÁLOSTI V TÝDNU od 13. do 17. srpna 2018  

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