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Stavebnictví v Evropské unii třetí měsíc v řadě kleslo 

Stavební produkce v Evropské unii v květnu zaznamenala třetí měsíc v řadě meziroční pokles, a to v květnu o 1,1 %, 

který se mírně zmírnil ze 1,6 % v dubnu. Zatímco se v dubnu snížila produkce pozemního i inženýrského stavitelství, 

v květnu byla nižší pouze výroba v inženýrském stavitelství, meziročně o 6,6 %. Pozemní stavitelství se přehouplo nad 

nulu a vzrostlo o 0,1 %.  

Z jednotlivých členů EU, za které jsou data k dispozici, k největšímu meziročnímu poklesu stavební výroby došlo 

v Maďarsku (-26,6 %), Slovinsku (-21,2 %) a Polsku (-13,8 %). V České republice bylo v květnu stavebnictví nižší o 8,4 %. 

Na druhou stranu se stavební výroba zvýšila ve Švédsku (+14,4 %), v Rumunsku (+7,5 %), ve Španělsku (+3,1 %) 

a v Nizozemí (+2,1 %).  

Všechny údaje jsou očištěné od vlivu počtu pracovních dnů, květen 2016 měl ve srovnání se stejným měsícem 

předchozího roku o tři pracovní dny více. 

Stavební produkce (sezónně očištěné údaje, 2010 = 100)  

Zdroj: Eurostat 

 

Makroekonomická situace v ČR 

Základní ukazatele - poslední údaje  

 
 HDP (y/y, %) 1.  Q  2016 3,0  Stavební výroba (y/y, %) květen 2016 -4,3 

 Míra inflace (y/y, %)  červen 2016 0,3  Vývoz zboží ** (y/y, %, z b.c.) květen 2016 8,1 

 Obecná míra nezaměstnanosti* (v %) květen 2016 4,1  Dovoz zboží ** (y/y, %, z b.c.) květen 2016 4,5 

 Průmyslová produkce (y/y,%) květen 2016 8,6        

* podíl počtu nezaměstnaných na celkové pracovní síle ve věku 15-64 let   Zdroj: ČSÚ, červenec 2016 

** přeshraniční pojetí     
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Z DOMOVA  

Precheza loni i díky pojistce zvýšila 
zisk  

Přerovská chemička Precheza loni zvýšila 
čistý zisk meziročně o 67 % na 624 mil. Kč. 
Výrazně však zisk ovlivnila výplata 
pojistného za havárii a následnou 
odstávku technologie na výrobu kyseliny 
sírové. Linka se porouchala na podzim 
2015. Tržby Prechezy loni mírně klesly 
o 2 % na 2,945 mld. Kč. Vývoz se na 
loňských tržbách podílel 91 %. Firma se 
rovněž potýkala s výrazným poklesem cen 
titanové běloby, která se na celkových 
tržbách podílela 87 %. 

Zdroj: finance.cz  

Zisk Unipetrolu klesl o více než 
třetinu 

Čistý zisk petrochemického holdingu 
Unipetrol v prvním pololetí meziročně 
klesl o 38 % zhruba na 3 mld. Kč. Tržby 
klesly o 32 % na 38,2 mld. Kč. Důvodem 
byl další pokles ceny ropy a meziročně 
nižší prodeje petrochemických produktů 
kvůli nehodě na etylénové jednotce, která 
se stala v polovině loňského srpna. Dále 
proběhla pravidelná odstávka 
chemického areálu u Litvínova v březnu 
a dubnu a neplánovaná odstávka rafinérie 
v Kralupech od poloviny května. 
Na začátku června koupil Unipetrol od 
polské firmy Anwil po deseti letech zpět 
neratovickou chemičku Spolana. 

Zdroj: E15 

INA zahájí zkušební provoz 
ve Svitavách 

INA Lanškroun se chystá zahájit zkušební 
provoz své nové továrny ve Svitavách. 
Během zkušebního provozu firma 
potřebuje zhruba sto zaměstnanců. 
S nástupem ostrého provozu, který 
plánuje za půl roku, zaměstná další stovku 
lidí. Ve Svitavách bude nosným 
produktem třícestný ventil pro chladicí 
systémy, který využívají automobilky.  

Zdroj: Svitavský deník 

Laufen zvýšil loni tržby 

Výrobce sanitární techniky Laufen CZ, 
který zastupuje značky Jika, Roca a Laufen, 
zvýšil loni tržby o 13 % na 2,78 mld. Kč. 
Hospodařil se ztrátou 70 mil. Kč. Hlavními 
důvody jsou navýšení počtu zaměstnanců, 
investice do nových výrobních linek 
v posledních dvou letech a startovací 

náklady do nové pobočky v USA. Tržby na 
zahraničních trzích vzrostly o 23 %, nejvíce 
v USA a Kanadě.  

Zdroj: finance.cz  

DinoToys rozšiřuje závod 

Výrobce puzzle a her Dino Toys loni 
meziročně zvýšil obrat o 15 mil. Kč na 
146 mil. Kč. V Mnichově Hradišti, kde sídlí, 
také rozšiřuje výrobu, nová hala má být 
v provozu na podzim.  

Zdroj: E15 

Britové mají rádi škodovky 

Mladoboleslavská automobilka slaví ve 
Velké Británii úspěch. Už podruhé totiž 
vyhrála v průzkumu J. D. Power, který se 
zaměřoval na spolehlivost automobilů. Tu 
v něm hodnotilo 13 tisíc dotázaných 
britských motoristů. Vyhrály modely Fabia 
a Yeti.  

Zdroj: Aktuální zprávy 

ZE ZAHRANIČÍ 
MMF mírně zhoršil výhled růstu 
světové ekonomiky 

Mezinárodní měnový fond (MMF) zhoršil 
výhled růstu světové ekonomiky 
na letošní i příští rok, shodně 
o 0,1 procentního bodu. Letos očekává 
zvýšení HDP o 3,1 % a v příštím roce 
o 3,4 %. Výhled se zhoršil hlavně pro 
rozvinuté země, naopak výhled 
rozvíjejících se ekonomik a rozvojových 
zemí zůstal téměř beze změny. Odhad 
růstu fond snížil kvůli rozhodnutí Británie 
opustit EU, což výrazně zvýšilo 
ekonomickou, politickou a institucionální 
nejistotu a mělo by mít negativní 
makroekonomické důsledky, zejména na 
rozvinuté evropské ekonomiky. V loňském 
roce globální ekonomika vzrostla o 3,1 %. 

Zdroj: finance.cz  

Polský průmysl zrychlil tempo růstu  

Polská průmyslová produkce v červnu 
vzrostla meziročně o 6,0 %, po 3,5 % 
v květnu. Zatímco zpracovatelský průmysl 
stoupl v červnu o 7,2 %, nižší výroba 
v těžbě a dobývání a výroba elektřiny, 
plynu, páry a klimatizovaného vzduchu 
táhla průmysl dolů. Výroba byla 
meziročně vyšší ve farmaceutickém 
průmyslu, dále výroba počítačů, 
elektronických a optických přístrojů, 

textilu, dopravních prostředků, nábytku 
nebo kovových výrobků.  

Zdroj: stat.gov.pl 

Ceny ve Velké Británii zrychlily růst  

Britské spotřebitelské ceny v červnu 
stouply meziročně o 0,5 %. Meziroční růst 
tak zrychlily z 0,3 % v předchozích dvou 
měsících. Zvýšily se ceny bydlení, rekreace 
a kultury. Pokles naopak zaregistrovaly 
ceny dopravy a potravin.  

Zdroj: www.tradingeconomics.com 

Nezaměstnanost na Slovensku 
zůstala na dlouhodobém minimu 

Míra nezaměstnanosti na Slovensku se 
v červnu, podle slovenských úřadů práce, 
udržela na květnové úrovni 9,45 %. 
Nadále je tak nejnižší od začátku roku 
2009. Počet registrovaných 
nezaměstnaných dosáhl 256 615 osob, 
meziročně o 54 800 nezaměstnaných 
méně. 

Zdroj: finance.cz  

Ukrajinský průmysl v červnu klesl  

Na Ukrajině průmyslová produkce 
v červnu klesla meziročně o 3,4 %, když 
předchozí čtyři měsíce rostla, v květnu 
o 0,2 %. Výrazně spadla těžba a dobývání 
o 8,9 %, zpracovatelský průmysl klesl 
méně, o 1,6 %. Výroba elektřiny, plynu, 
páry a klimatizovaného vzduchu se 
udržela nad nulou s 0,1 %. Za celé první 
pololetí se průmyslová výroba zvýšila 
o 2 %.  

Zdroj: www.tradingeconomics.com 

Německý index ZEW se v červenci 
značně zhoršil  

Index podnikatelské nálady sestavovaný 
německým institutem ZEW přináší 
za červenec výrazné zhoršení, za kterým 
stojí Brexit a obavy z jeho důsledků. Index 
očekávání pro Německo klesl oproti 
předchozímu měsíci o 26 bodů na mínus 
6,8 b. Jde o nejhorší výsledek od listopadu 
2012. Brexit představuje komplikaci 
a neznámou pro německý export a 
stabilitu bankovního a finančního 
systému. 

Zdroj: Patria  

Růst čínské ekonomiky je proti 
oficiálním odhadům poloviční 

Čínská ekonomika roste jen asi polovičním 
tempem, než jaké jsou oficiální odhady. 
Ukázaly to výsledky průzkumu mezi 



 

TÝDENÍK EKONOMICKÝCH AKTUALIT 29. týden – 18. až 22. července 2016 3 

 

čínskými manažery prodeje zveřejněné 
organizací World Economics. Čínský 
statistický úřad uvedl, že ekonomika ve 
2. čtvrtletí 2016 vzrostla meziročně 
o 6,7 %, stejně jako v prvních třech 
měsících roku. Čínská ekonomika v roce 
2015 vykázala růst o 6,9 %, což bylo 
nejpomalejší tempo za posledních 25 let. 

Zdroj: Finanční noviny 

Nejatraktivnější pro investory je 
Hongkong 

Žebříček zemí nejatraktivnějších pro 
investory letos ovládl Hongkong před 
Singapurem a Nizozemskem. 
V konkurenci 174 států si pohoršilo 
Švýcarsko a posunulo se na čtvrtou pozici. 
Německo, Spojené státy a Japonsko lze 
nalézt na 12., respektive 15. a 20. pozici. 
ČR se umístila na 26. příčce a je na tom 

ze zemí východní Evropy nejlépe. Patří 
podle studie mezi nejstabilnější státy bez 
velkých skokových změn. Polsko je na 34. 
místě, Slovensko 40. Na posledním místě 
žebříčku skončila Severní Korea. Největší 
pokles zaznamenala proti loňsku Ukrajina. 
Žebříček sestavila poradenská síť BDO 
International Business Compass. 

Zdroj: finance.cz 

 

Ceny průmyslových i zemědělských výrobců v červnu stouply, v meziročním srovnání však 
zůstávají výrazně nízko 

Ceny průmyslových výrobců v červnu rostly již třetí měsíc v řadě, tentokrát přidaly meziměsíčně 0,3 %. Tento vývoj 

ovlivnila téměř výhradně dražší ropa, jejíž cena od konce 1. čtvrtletí rostla a v červnu dosáhla svého maxima od 

loňského října. Zvýšily se tak především ceny koksu a rafinovaných ropných produktů, vyšší byly i ceny obecných kovů 

a kovodělných výrobků o 0,9 %. Naproti tomu ceny ve větší části průmyslu klesaly nebo stagnovaly. Jejich celkovou 

dynamiku brzdil zejména potravinářský průmysl, kde pokračoval pokles cen, v červnu o 0,4 %, a to i přes růst cen 

zemědělských výrobců.   

V meziročním srovnání zůstaly ceny v průmyslu i v červnu výrazně pod úrovní předchozího roku, jejich pokles však 

zpomalil na 4,4 % (z 4,8 % v květnu). Ve struktuře cenového vývoje se mnoho nezměnilo, nižší byly i nadále ceny 

producentů, do nichž se promítala levná ropa a další energetické komodity. Klesly tak zejména ceny koksu 

a rafinovaných ropných produktů, ceny chemických látek a výrobků o 12,1 %, ale i těžby a dobývání o 7,3 % a obecných 

kovů a kovodělných výrobků o 4,3 %. Ceny elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu se snížily o 4,1 %. Ubraly 

rovněž i ceny v potravinářském průmyslu o 3,2 %, kterým pomohly i nízké ceny zemědělských komodit. Rostly pouze 

ceny vody, její úpravy a rozvodu, a to o 1,6 % a ceny v oddílu nábytku a ostatních výrobků zpracovatelského průmyslu 

o 0,7 % (z toho instalace průmyslových strojů a zařízení o 1,5 %). 

Ceny průmyslových výrobců v tuzemsku klesají i nadále rychleji než v Evropské unii, kde se v květnu snížily 

meziročně o 3,7 % (z 4,2 % v dubnu). Ceny v průmyslu se snížily ve všech zemích EU, kromě Malty, kde vzrostly o 0,9 %. 

Nejvíce ztratily v Nizozemsku o 8,2 %, v Řecku o 8,1 % a v Chorvatsku o 6,3 %. Na Slovensku ceny klesly o 5,9 %, v ČR 

o 4,8 %, v Rakousku o 3,5 % a v Německu o 2,7 %. Proti předchozímu měsíci se ceny průmyslových výrobců zvýšily 

o 0,6 % (v dubnu byly naopak nižší o 0,1 %). 

Ceny v zemědělském sektoru v červnu zastavily svůj propad, který zahájily na počátku roku a přidaly meziměsíčně 

1 %. Jejich růst souvisel se zvýšením cen prasat o 7,7 %, čerstvé zeleniny o 7,4 %, drůbeže o 2,8 % a obilovin o 1,4 %. 

Ceny vajec a mléka naopak poklesly o 5,1 %, resp. o 4,8 %. 

Oproti minulému roku ceny zemědělských producentů svůj pokles v červnu zmírnily na 6,4 % (z 7,1 % v květnu). 

Na meziročním poklesu se podílela jak rostlinná, tak i živočišná výroba. Ceny v rostlinné výrobě se snížily o 2,6 % (klesly 

ceny obilovin o 9,3 % a olejnin o 0,7 %; ceny ovoce však stouply o 4,9 %, zeleniny o 8 %, brambor o 24,7 %). V živočišné 

výrobě ceny ztratily 10,7 % (nižší byly ceny mléka o 19,8 %, prasat o 4,8 %, vajec o 9,7 % a drůbeže o 1,4 %).  

Ceny stavebních prací v meziměsíčním vyjádření vzrostly o 0,2 % a ceny stavebních materiálů následovaly ceny 

komodit na světových trzích a vzrostly o 0,3 %. Meziroční růst cen stavebních prací mírně stoupl o 1,1 % (v květnu o 

1 %). Ceny stavebních materiálů byly meziročně nižší o 1,8 % (v květnu o 1,9 %). 

Ani červnová data neukazují na nějaký významný posun cen výrobců směrem nahoru. I když se ceny proti minulému 

měsíci zvýšily, šlo zejména o jednorázový vliv dražší ropy, jejíž cena se v červenci pravděpodobně dále nezvýší. 
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Vývoj indexu PX          Vývoj měnových kurzů 

OKÉNKO SNS:  

  

 
Zdroj: NBÚ, graf MPO 

 
Zdroj: ECB, graf MPO 

 
  

UDÁLOSTI V TÝDNU od 25. do 29. července 2016  

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