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• Koruna vůči euru pod hranicí 26 CZK/EUR na nejsilnějších hodnotách od poloviny února 

• V únoru třetí meziměsíční pokles průmyslové produkce v řadě

Koruně se na začátku dubna dařilo. Dokázala 
posílit pod hranici 26 CZK/EUR a následně se 
obchodovalo až na úrovni 25,80 CZK/EUR 
(nejsilnější hodnoty koruny od poloviny února). 
Výraznější zisky si v tomto týdnu připsaly i další 
středoevropské měny (HUF, PLN). Koruně 
v úvodu dubna pomáhala optimistická nálada 
na finančních trzích a oslabující dolar vůči euru.  
 
Tento týden byl bohatý na domácí 
makrokeonomické statistiky. Restriktivní vládní 
opatření se i v únoru negativně promítala do 
maloobchodních tržeb, když řada segmentů 
maloobchodu měla nuceně omezenou činnost. 
Právě s ohledem na vládní omezení lze však 
samotná únorová čísla hodnotit pozitivně. 
Oproti lednu totiž maloobchodní tržby vzrostly 
o 2,8 % a v meziročním srovnání po očištění o 
kalendářní vlivy pokles maloobchodu činil jen 3 
%. Slušný výsledek únorového maloobchodu, 

samozřejmě s ohledem na vládní opatření, si 

lze vysvětlit realizací spotřebitelské poptávky 

nákupy prostřednictvím internetových 

obchodů. Prodeje přes internet a pomocí 
zásilkové služby totiž meziročně vzrostly o 41,7 
%! Podíl nezaměstnaných osob v březnu 
poklesl na 4,2 % z únorových 4,3 %, když 
částečně zafungovaly pozitivní sezónní faktory.  
 
Únorová čísla z průmyslu byla slabší, než se 
očekávalo. V meziměsíčním srovnání 
průmyslová produkce poklesla o 2,0 % a jedná 
se tak o třetí meziměsíční pokles v řadě. V 
meziročním srovnání došlo k poklesu produkce 
o 2,6 %. Pokles průmyslu připadá z velké části 

na vrub specifickým faktorům na straně 

nabídky. Od začátku letošního roku se totiž 

stupňují problémy v dodavatelsko-

odběratelských řetězcích, a to jak z pohledu 

prodlev a výpadků dodávek vstupů, tak i tlaku 

na růst jejich cen. Klíčové je, že poptávka, 

hlavně ta zahraniční, zůstává silná, což bylo v 

únoru patrné i z dalšího meziročního růstu 

nových zakázek o 6,7 %. Od března a následně 
i v dalších měsících se průmyslová produkce 
dostane v meziročním srovnání silně do plusu, 
což bude způsobeno loňskou jarní uzavírkou 
průmyslu. Hodnotnější obrázek o vývoji situace 
v průmyslu tak budou poskytovat meziměsíční 
údaje. V zahraničním obchodu se zbožím v 
únoru vývoz vzrostl o 3,8 % r/, dovoz o 3,3 % r/r 
a přebytek obchodní bilance činil 22,5 mld. 
korun. V únoru se nedařilo stavebnictví (-3,0 % 
m/m a -11,0 % r/r), a to především kvůli 
přetrvávajícímu útlumu pozemního stavitelství 
a určitý vliv mohlo mít i velmi studené počasí. 
  
    
Vývoj EUR/CZK v tomto týdnu 
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