
 

 1 

 

 

 

 

Stavební produkce v Evropské unii v červenci zrychlila růst   

Stavební produkce v Evropské unii v červenci zrychlila meziroční růst na 1,0 %, oproti červnu o 0,5 p. b. (po kalendářním 

očištění). Na výkon na začátku tohoto roku však nedosáhla, když v 1. čtvrtletí vzrostla v průměru o 2,2 %.  

Stavební výrobu táhne v letošním roce pozemní stavitelství, které v červenci zvýšilo meziroční tempo růstu na 1,8 % 

z 0,9 % v červnu. Výkon inženýrského stavitelství klesá od února letošního roku, v červenci až na -2,7 %. V loňském 

roce naopak celé stavebnictví táhlo inženýrské stavitelství, podporované například dopravními stavbami.  

Z teritoriálního hlediska, z dostupných dat o stavební produkci po jejich kalendářním očištění, nejvyšší meziroční růst 

stavební výroby zaznamenalo Španělsko (12,0 %), dále Švédsko (10,0 %) a Francie (3,3 %). Naopak největší pokles 

vykázalo Slovensko (-23,3 %), Maďarsko (-17,6 %) a Polsko (-15,1 %). V České republice byla stavební výroba nižší 

o 12,6 %.    

Produkce ve stavebnictví (sezónně očištěné údaje)  

Zdroj: Eurostat  

Makroekonomická situace v ČR 

Základní ukazatele - poslední údaje  

 
 HDP (y/y, %) 2. Q  2016 2,6  Stavební výroba (y/y, %) červenec 2016 -16,3 

 Míra inflace (y/y, %)  srpen 2016 0,3  Vývoz zboží ** (y/y, %, z b.c.) červenec 2016 -14,2 

 Obecná míra nezaměstnanosti* (v %) červenec 2016 4,2  Dovoz zboží ** (y/y, %, z b.c.) červenec 2016 -12,3 

 Průmyslová produkce (y/y,%) červenec 2016 -14,1        

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

** přeshraniční pojetí     
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Z DOMOVA  

Stavařům ubyla třetina veřejných 
zakázek 
Veřejní investoři zadali do konce srpna 
stavebním firmám 3017 zakázek, což je 
o 28,1 % meziročně méně. Hodnota 
zakázek činila 57,4 mld. Kč a klesla 
meziročně o 37,9 %. Ubylo velkých 
stavebních zakázek, hlavně v dopravní 
infrastruktuře, v souvislosti s přechodem 
na nové programové období čerpání 
prostředků z evropských fondů. Méně 
zakázek bylo také kvůli problémům 
s posuzováním vlivu na životní prostředí. 
Vyplývá to z údajů inženýrské společnosti 
ÚRS Praha. 

Zdroj: E15 

Bosch loni zvýšil obrat  

Strojírenská skupina Bosch loni v ČR 
dosáhla o 54 % meziročně vyššího obratu, 
který činil 694 mil. eur. Podnik se 
v tuzemsku skládá ze šesti společností 
a v loňském zvýšil počet pracovníků 
o 350 na přibližně osm tisíc lidí. 

Zdroj: E15 

Sokolovské uhelné loni propadl zisk 

Sokolovská uhelná dosáhla v roce 2015 
383 mil. Kč zisku, což bylo proti 
předchozímu roku o 250 mil. Kč méně. 
Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 
klesly meziročně o 103 mil. Kč na 
6,565 mld. Kč, i když loni firma vytěžila 
více uhlí i vyrobila více elektrické energie. 
Potýká se však s řadou negativních vlivů 
na trhu s palivy a energiemi.  

Zdroj: E15 

Kofola dál posiluje na Balkáně 

Kofola pokračuje v zahraniční expanzi. Od 
chorvatské společnosti Podravka koupila 
výrobce minerálních vod Studenac. 
Akvizice má být dokončena ještě letos. 
Loni tržby Kofoly přesáhly 7 mld. Kč, 
provozní zisk se přiblížil 600 mil. Kč a čistý 
dosáhl 373 mil. Kč. Dvě třetiny příjmů 
skupiny stále plynou z českého 
a slovenského trhu.  

Zdroj: HN 

Ocelářské firmy nechtějí status tržní 
ekonomiky pro Čínu 

Tři největší ocelářské firmy v ČR 
(ArcelorMittal, Třinecké železárny 
a Vítkovice Steel) chtějí, aby vláda 
nepodpořila udělení statutu tržní 
ekonomiky Číně a byla tvrdší při jednání 

s EU. V regionu je ohroženo 15 tis. 
pracovních míst v hutních podnicích a až 
45 tis. v navazujících podnicích. Čína 
v roce 2015 vyrobila 804 mil. tun oceli, což 
je více než polovina světové produkce 
a vyvezla 112 mil. tun. Čína by měla na 
konci tohoto roku získat status tržní 
ekonomiky na základě protokolu 
přistoupení k Světové obchodní 
organizaci z roku 2001. Na její vývozy je 
dosud možné uvalovat antidumpingové 
překážky. Tato možnost má ale být značně 
omezena.  

Zdroj: Novinky 

ZE ZAHRANIČÍ 

OECD zhoršila výhled světové 
ekonomiky na letošní i příští rok 

Organizace pro hospodářskou spolupráci 
a rozvoj (OECD) zhoršila odhad růstu 
světové ekonomiky na letošní i příští rok, 
a to v obou případech o 0,1 p. b. 
V letošním roce počítá s růstem o 2,9 %, 
v příštím roce o 3,2 %. Poukázala na slabší 
podmínky ve vyspělých ekonomikách 
a negativní dopady brexitu. Letošní růst 
britské ekonomiky OECD mírně zlepšila, 
a to na 1,8 % z dosud předpokládaných 
1,7 %. V příštím roce odhad srazila na 
pouhé 1 % z dosavadních 2 %. V eurozóně 
snížila predikci růstu ekonomiky na letošní 
rok o 0,1 p. b. na 1,5 %. V příštím roce 
očekává růst o 1,4 %, což znamená 
zhoršení o 0,3 p. b.    

Zdroj: www.finance.cz  

Slovensko zlepšilo výhled letošního 
růstu  

Slovenské ministerstvo financí zvýšilo 
výhled růstu HDP pro tento rok na 3,6 % 
z 3,2 % podle červnové prognózy. 
Hlavními tahouny slovenské ekonomiky 
by letos měly být jak spotřeba 
domácností, která podle odhadu stoupne 
nejvíce za posledních osm let, tak i export. 
Pro příští rok výhled naopak snížilo 
o 0,2 p. b. na 3,5 % kvůli očekávaným 
dopadům brexitu.  

Zdroj: HN  

Nezaměstnanost na Slovensku 
v srpnu klesla 

Míra nezaměstnanosti na Slovensku 
v srpnu klesla na minimum od začátku 
roku 2009. Bez práce bylo 9,43 % obyvatel 
(v červenci 9,44 %). Počet registrovaných 
nezaměstnaných se snížil na 256 271 lidí 

(z červencových 256 460). V meziročním 
srovnání ubylo zhruba 
48 900 nezaměstnaných.  

Zdroj: Finanční noviny 

Německý export do Ruska výrazně 
propadl 

Německo-ruský obchodní obrat klesl loni 
na 52 mld. eur, což je o 45 % méně než 
v roce 2012, kdy dosáhl rekordních 
80 mld. eur.  Německý export do Ruska se 
propadl na necelých 22 mld. eur, tj. 
o 58 %. Počet německých firem na ruském 
trhu po zavedení západních sankci klesl 
ze zhruba 6000 na 5600. Pokles ruských 
zakázek trápí zejména německé strojaře, 
pro které Rusko před krizí představovalo 
čtvrté největší zahraniční odbytiště, nyní 
až jedenácté. 

Zdroj: HN 

V Německu pokračoval růst mezd 

V Německu ve 2. čtvrtletí stouply 
nominální mzdy meziročně o 2,4 %, reálné 
mzdy o 2,3 %. Mzdy se zvedly nejvíce 
v oblasti nemovitostí, dopravy 
a logistických center. Růst reálných mezd 
se držel sedmé čtvrtletí mezi 2 - 3 %. 
Informoval o tom německý statistický 
úřad.  

Zdroj: www.trading economics.com 

Německá ekonomika podle vlády 
v druhé polovině roku zpomalí 

Podle německého ministerstva financí 
německá ekonomika ve druhé polovině 
roku zpomalí. Důvodem by měla být slabší 
zahraniční poptávka, což bude mít 
negativní dopad na průmyslovou výrobu 
v zemi. V červenci se téměř zastavil růst 
průmyslových zakázek, produkce továren 
a vývoz nečekaně klesly. K růstu 
ekonomiky ve druhé polovině roku 
pomůže soukromá spotřeba podpořená 
rekordně vysokou zaměstnaností 
a růstem mezd, a vládní výdaje v objemu 
miliard eur na ubytování a integraci 
rekordního počtu migrantů. V 1. čtvrtletí 
ekonomika vzrostla o 0,7 % a ve 2. čtvrtletí 
o 0,4 %.  

Zdroj: www.finance.cz  

Španělsko čeká silný růst 

Tempo růstu španělské ekonomiky v roce 
2016 překročí 3 % (uvedl to prozatímní 
ministr hospodářství Luis de Guindos). 
Červencová vládní prognóza letošního 
tempa růstu odhadovala 2,9 %. 
Ekonomika se koncem roku 2013 
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vymanila z recese a nyní patří k nejrychleji 
rostoucím v EU. V roce 2015 stoupla 
o 3,2 %, nejrychlejším tempem od roku 
2008. 

Zdroj: E15 

Ruský rating se stabilizoval 

Mezinárodní ratingová agentura Standard 
& Poor’s (S&P) zlepšila výhled úvěrového 
ratingu Ruska z negativního na stabilní. To 
znamená, že v dohledné době už nečeká 
jeho zhoršení. Známku, která hodnotí 
schopnost země splácet závazky, 
ponechala na BB+ ve spekulativním 
pásmu, ve kterém se nachází od loňského 
ledna. S&P očekává, že se ruská 
ekonomika v letech 2017 až 2019 vrátí 
k růstu, který bude v průměru činit 1,6 % 
ročně. Letos agentura odhaduje pokles 
HDP v rozsahu 1 %.  

Zdroj: E15 

Ruské maloobchodní tržby dále 
klesaly 

Maloobchodní tržby v Rusku pokračovaly 
v srpnu v meziročním poklesu o 5,1 %, po 
-5,2 % v červenci. Tržby za potraviny byly 
nižší o 5,4 % a za nepotravinářské zboží 
o 4,8 %. Tržby meziročně klesají od ledna 
loňského roku.  

Zdroj: www.tradingeconomics.com 

Ukrajinská ekonomika ve 2. čtvrtletí 
zrychlila tempo růstu 

Ukrajinská ekonomika ve 2. čtvrtletí 
tohoto roku stoupla meziročně o 1,4 %, 
zatímco v předchozím kvartále pouze 
o 0,1 %. V letech 2015 a 2014 se 
výkonnost ukrajinské ekonomiky 
propadala. Ve 2. kvartále se zvedla 
spotřeba domácností o 4,3 % a investice 
o 17,6 %. Naopak vládní výdaje byly 
o 2,4 % nižší. Zahraniční obchod přispěl 
záporně, když export spadl více než 
import (o 6,5 %, resp. o 0,1 %). Na 
mezičtvrtletní bázi HDP stoupl o 0,6 %.  

Zdroj: www.tradingeconomics.com 

USA zařadily ČR na seznam příjemců 
vyspělé technologie 

USA zařadily ČR, Slovensko a dalších 
dvanáct států (Polsko, Maďarsko, 
Bulharsko, Rumunsko, Slovinsko, 
Chorvatsko, Litva, Lotyšsko, Estonsko, 
Island, Jižní Korea a Argentina) na seznam 
zemí, jimž lze dodávat vyspělé počítačové 
technologie neomezeného výkonu, 
výkonné programové zabezpečení a další 
citlivé produkty. Rozhodnutí vstupuje 
v platnost okamžitě. 

Zdroj: Finanční noviny 

Fed měnovou politiku nezpřísnil 

Americká centrální banka (Fed) na svém 
zasedání podle očekávání nechala 
úrokovou sazbu beze změny, ale zároveň 
naznačila, že sazby v následujících 
měsících zvýší. Základní úroková sazba tak 
zůstává v oficiálním pásmu 0,25 – 0,5 %.  

Zdroj: Novinky 

 

Vývoj indexu PX          Vývoj měnových kurzů 

UDÁLOSTI V TÝDNU od 26. do 30. září 2016  

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