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• Zveřejněné statistiky z domácí ekonomiky v tomto týdnu – solidní růst maloobchodu a
stavebnictví, nulový růst průmyslu a podíl nezaměstnaných osob zpět pod 3 %
Tento týden byl bohatý na nová čísla z domácí
ekonomiky. Maloobchodní tržby v březnu
ukázaly, že spotřebitelský apetit českých
domácností nepolevuje, když dvouciferným
tempem rostly tržby za nepotravinářské zboží.
Silný růst maloobchodu lze v první řadě opět
připsat především pozitivní situaci na pracovním
trhu s velmi vysokou zaměstnaností a rychlým
růstem mezd. Naopak v podstatě nulový růst
v březnu vykázal průmysl. Do černých čísel v
meziročním
srovnání
dostal
souhrnnou
průmyslovou produkce zpracovatelský průmysl,
zatímco příspěvek energetiky byl tentokráte
záporný. Ačkoliv růst průmyslu v březnu zaostal
za odhady, tak na březnových číslech lze vidět i
pozitiva, a to například u nových zakázek, jejichž
hodnota vrostla o velmi solidních 6 %.

tentokráte nepřispěje průmysl. Průmyslová
produkce totiž v 1. čtvrtletí v mezikvartálním
srovnání poklesla o 1,2 % a meziročně vzrostla
pouze o 0,2 %, přičemž produkce ve
zpracovatelském
průmyslu
meziročně
stagnovala. Dařilo se naopak sektoru služeb, kde
v 1. čtvrtletí tržby vzrostly o 2,0 % mezikvartálně
a o 2,5 % meziročně. V souhrnu by domácí
ekonomika na začátku letošního roku měla
přidat 0,6 % mezikvartálně a 2,6 % meziročně. To
sice na první pohled nejsou nijak vysoká čísla,
avšak s ohledem na kapacitní omezení domácí
ekonomiky a slabší hospodářský vývoj ve
vnějším prostředí si česká ekonomika ani na
začátku letošního roku rozhodně nevedla
špatně.

Vývoj EUR/CZK v tomto týdnu
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Předběžný odhad růstu HDP za 1. čtvrtletí sice
bude zveřejněn až v příštím týdnu, avšak z dílčích
statistik je zřejmé, že k růstu ekonomiky
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V březnu se dařilo stavebnictví, které rostlo
dvouciferným tempem. Produkce vzrostla jak
v pozemním, tak i v inženýrském stavitelství.
Stavebnictví by se mělo dařit i v nadcházejících
měsících, a to s ohledem na řadu naplánovaných
infrastrukturních projektů. Velkým problémem
stavebních firem je však v současnosti nedostatek
zaměstnanců a letmý pohled na pracovní trh
zřetelně ukazuje, že zdroje v podobě volné
pracovní síly v podstatě nejsou. Podíl
nezaměstnaných osob v dubnu poklesl na 2,8 % a
počet dosažitelných uchazečů o zaměstnaní se
snížil na 188,4 tis. V zahraničním obchodu
v březnu vývoz rostl rychleji než dovoz, což
vyústilo v přebytek obchodní bilance ve výši 21,8
mld. korun.
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