MONITORING
PRŮMYSL
A STAVEBNICTVÍ
Únor 2018
Průmyslová produkce vzrostla v lednu 2018 meziročně reálně
o 2,7 %. Meziměsíčně (po vyloučení sezónních vlivů) poklesla
o 1,2 %. Hodnota nových průmyslových zakázek se ve srovnání
s předchozím rokem zvýšila o 4,1 %. (ČSÚ)
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Index
(stejné období předchozího roku = 100)
prosinec
2017

leden
2018

únor
2018

Příspěvek
k meziroč.
změně

leden až
únor
2018

únor 2018

Průmyslová
produkce celkem

103,3

105,6

102,7

104,1

2,7

Těžba a dobývání

103,4

95,7

86,1

90,7

-0,3

104,2

109,6

104,0

106,8

3,4

97,3

83,8

97,0

89,8

-0,4

Zpracovatelský
průmysl
Elektř., plyn, teplo
a klimat. vzduch*
Zdroj: ČSÚ

Stavební produkce v lednu 2018 meziročně reálně vzrostla
9,4 % o 9,4 %. Vydáno bylo ve srovnání s předchozím rokem o 6,2 %
stavebních povolení méně. Zahájeno bylo o 29,6 % bytů více
než v předchozím roce a dokončeno jich bylo o 28,4 % více. (ČSÚ)
Index stavební produkce (meziročně, sezónně neočištěno)
Index ze stálých cen
(stejné období předchozího roku = 100)
prosinec
2017
Index
produkce

stavební

leden
2018

únor
2018

leden až
únor
2018

březen
2017 až
únor
2018

98,9

133,6

109,4

120,4

105,5

100,2

130,9

111,6

120,5

108,1

Inženýrské
stavitelství

95,0

147,7

99,0

120,1

98,8

Zahájené byty

94,6

123,1

129,6

126,4

117,6

116,5

92,2

128,4

108,2

104,8

Pozemní stavitelství

Dokončené byty
Zdroj: ČSÚ

Index průmyslové produkce je základním ukazatelem konjunkturální statistiky průmyslu. Měří výstup
průmyslu
(celkem
i dle odvětví) očištěný od cenových vlivů. Při jeho výpočtu se vychází především z tržeb za vlastní
výrobky a služby (přeceněné do
stálých cen), u některých odvětví
se vychází z fyzických objemů
produkce vybraných reprezentujících výrobků.
Průmyslové zakázky představují
hodnotu objednaných průmyslových výrobků a prací (před zdaněním a v dohodnutých cenách),
která je smluvně potvrzena odběrateli. (ČSÚ)
Stavební produkce představuje
stavební práce (výstavba, přestavba, rozšíření, obnova, opravy,
údržba ad.) prováděné podniky
s převažující stavební činností.
(ČSÚ)
Index stavební produkce je základní ukazatel konjunkturální
statistiky stavebnictví. Jeho výpočet vychází z vývoje stavebních
prací základní stavební výroby
(objem stavebních prací provedených pracovníky jednotky v jejím evidenčním stavu) ve stálých
cenách. (ČSÚ)
*Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla
a klimatizovaného vzduchu (bez páry a
horké vody, dodávání páry a klimatizovaného vzduchu, ledu)
**Jedná se o předběžné údaje. Data
v tabulce nejsou očištěna o vliv pracovních dnů ani o vliv sezónnosti)

AKTUÁLNÍ VYDÁNÍ:

EDICE: MONITORING

Název: Monitoring: Vybrané hospodářské, měnové a
sociální ukazatele: Průmysl a stavebnictví
Autoři: Smetanková, D.
Číslo: Monitoring č. 17/2018
Datum: duben 2018
Data jsou získávána z Českého statistického úřadu a
Eurostatu
URL: https://www.czso.cz/csu/czso/aktualniinformace
http://ec.europa.eu/eurostat/news/news-releases
Klíčová slova:
Průmysl; průmyslová produkce; index; průmyslové
zakázky, stavební produkce; stavební povolení; ČSÚ

Typ edice: online, ISSN 2533-4174
URL: http://www.psp.cz/sqw/ppi.sqw?d=5
První vydání edice: březen 2003
Frekvence vydání edice: měsíčně/čtvrtletně
Zaměření: sledované aktuální hospodářské, měnové a
sociální ukazatele
Jazyk: CZ
Vydavatel: Kancelář Poslanecké sněmovny, Sněmovní 4,
118 26 Praha 1

PARLAMENTNÍ INSTITUT plní úkoly vědeckého, informačního a vzdělávacího střediska pro Poslaneckou
sněmovnu, její orgány, poslance a Kancelář Poslanecké sněmovny, pro Senát, jeho orgány, senátory a Kancelář Senátu.
Naše činnosti a produkty uvádíme níže.

Oddělení
všeobecných
studií

STUDIE

ODPOVĚDI NA
DOTAZ
Stručné odpovědi
na dotazy členů
Parlamentu

VYBRANÁ TÉMATA

PŘEHLED SZBP

EUROZÓNA+

PODKLADY

PŘEDNÁŠKY

Společná
zahraniční a
bezpečnostní
politika EU

Přehled
ekonomických
událostí v EU

pro zahraničně
politická jednání

pro zahraniční
delegace, PS,
Senát

Oddělení pro
evropské
záležitosti

STANOVISKA

KONZULTACE

DOKUMENTY EU

ZPRÁVY

PODKLADY

kompatibility
nevládních
návrhů zákonů
s právem EU

k předkládaným
vládním návrhům
zákonů

Výběr z aktů a
dokumentů EU
zaslaných PS

Aktuální agenda v
Bruselu

pro jednání
výboru na
mezinárodní
úrovni

Oddělení
komunikace
a vzdělávání

INFORMAČNÍ
STŘEDISKO
Informace
o činnosti
Poslanecké
sněmovny a
prohlídky budov

ECPRD
Spolupráce
s Evropským
centrem pro
parlamentní
výzkum a
dokumentaci

PŘEDNÁŠKY
pro Poslaneckou
sněmovnu, pro
školy, veřejnost

INFORMAČNÍ
MATERIÁLY
o fungování
Poslanecké
sněmovny,
o legislativním
procesu

ZÁPISY
ze schůzí,
seminářů,
přednášek,
kulatých stolů

Srovnávací studie
Analytické studie

Studie zpracované
k aktuálním
problematikám

MONITORING
Vybrané
hospodářské
měnové a
sociální ukazatele

MIGRACE
Přehled aktualit
v oblasti
migrace za
vybrané období

