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Stavební výroba v Evropské unii oproti loňskému roku dále rostla  

Stavební výroba v Evropské unii v dubnu letošního roku zůstala ve srovnání s předchozím měsícem beze změny. Oproti 

dubnu roku 2016 byla, po kalendářním očištění, vyšší o 2,7 %. Výroba dále rostla v obou stavitelstvích, když pozemní 

bylo vyšší meziročně o 3,5 % a inženýrské o 1,0 %.  

Některé členské státy EU zaznamenaly v dubnu až dvouciferný meziroční růst stavební výroby (po kalendářním 

očištění). Nejvyššího růstu dosáhlo Slovinsko s 27,8 %, kde rychle rostlo stavebnictví i v předchozích měsících, ale 

nejspíše se projevila nízká základna minulého roku, kdy stavebnictví naopak výrazně klesalo. Podobný vývoj 

zaznamenalo Maďarsko, kde v dubnu stavební výroba vzrostla meziročně o 22,0 %. Rychlý růst stavební výroby 

pokračoval ve Švédsku s 19,8 %. Pokles stavebnictví naopak zaregistrovalo Rumunsko (-18,4 %), dále Itálie (-4,6 %) 

a Spojené království (-3,4 %).  

Některé země nemají k dispozici měsíční údaje, pouze čtvrtletní. Kromě zemí, kde rostlo stavebnictví silně v dubnu, 

stouplo v 1. kvartálu výrazně také v Irsku nebo Estonsku, které dosáhly více než 20% růstu stavebnictví.  

Stavební produkce v EU (sezónně očištěné údaje)  

Zdroj: Eurostat   

Makroekonomická situace v ČR 

Základní ukazatele - poslední údaje  

 HDP (y/y, %) 1. Q 2017 2,9  Stavební produkce (y/y, %) duben 2017 4,0 

 Míra inflace (y/y, %)  květen 2017 1,5  Vývoz zboží ** (y/y, %, z b.c.) duben 2017 -3,3 

 Obecná míra nezaměstnanosti* (v %) duben 2017 3,3  Dovoz zboží ** (y/y, %, z b.c.) duben 2017 3,1 

 Průmyslová produkce (y/y, %) duben 2017 -2,5        

* podíl počtu nezaměstnaných na celkové pracovní síle ve věku 15-64 let   Zdroj: ČSÚ, červen 2017 

** přeshraniční pojetí     
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Z DOMOVA  

Výroba aut do konce května stoupla  

Výroba osobních aut v ČR za pět měsíců 
letošního roku stoupla meziročně o 5,2 % 
na 624 994 vozů. Škoda Auto zvýšila 
produkci o 14 % na 379 695 vozů 
a Hyundai o 1 % na 156 200 vozů. Naopak 
produkce TPCA se výrazně snížila o 16 % 
na 89 099 automobilů. Vyšší byla výroba 
nákladních vozidel a také autobusů.  

Zdroj: ČTK  

Tržby stovky největších českých 
firem loni stouply  

Tržby stovky největších tuzemských firem 
loni meziročně stouply o 10,6 % na 
2,6 bilionu Kč. Jejich zisky si připsaly 
nárůst o 4,5 % na 188 mld. Kč. Zaměstnaly 
celkem 327 tis. lidí, což je o 18 tis. více než 
v roce 2015. Nejvyšší příčku žebříčku 
Czech Top 100 opět obsadila Škoda Auto, 
dále ČEZ a Agrofert. Čtvrtá příčka patří 
Energetickému a průmyslovému 
holdingu, pátá opět firmě Foxconn CZ.  

Zdroj: ČTK  

Zbrojovka investovala do vývoje 
stamiliony 

Česká zbrojovka Uherský Brod, aby 
obstála před zahraniční konkurencí, musí 
investovat nemalé částky do vývoje. Za 
deset let, které letos uplynou od 
rozhodnutí vrátit se k výrobě zbraní, to 
byly stovky milionů korun. Loni vyrobila 
přes 300 tisíc pušek, samopalů a pistolí, 
o 50 tisíc více než rok předtím. Její tržby 
loni dosáhly 4 mld. Kč a zisk 600 mil. Kč.  

Zdroj: E15  

Saar Gummi se chystá rozšířit výrobu  

Gumárny Saar Gummi Czech z Červeného 
Kostelce investují do výstavby nové haly 
a rozšíření výroby 350 mil. Kč. Nové 
kapacity podnik potřebuje například pro 
letos získané zakázky na výrobu těsnění 
od roku 2019 pro nové modely Škody 
Octavia a Volskwagenu Golf. V roce 2018 
firma v souvislosti s náběhem dalších 
zakázek počítá s přijetím 50 až 
100 pracovníků. V současnosti firma 
zaměstnává přibližně 850 lidí. Tržby loni 
firma zvedla o 19 % na 3,4 mld. Kč a letos 
plánuje jejich navýšení na 3,7 mld. Kč. 
Kostelecký podnik je jedním z klíčových 
závodů světové skupiny SaarGummi, která 
od roku 2011 patří čínskému koncernu 
CQLT.  

Zdroj: finance 

Papcel z Litovle vstoupil na ruský trh 

Litovelská společnost Papcel dodá linku na 
výrobu papíru do závodu MAJAK-
Technocell v Rusku. Linka má přijít do 
Ruska do konce letošního roku. Na vývozu 
se podílela Česká exportní banka, která 
půjčila firmě 800 mil. Kč. Jediný tuzemský 
výrobce technologií pro papírenský 
průmysl má zastoupení v USA, Finsku, 
Jihoafrické republice, Indii a v Ruské 
federaci. Výrobky vyváží do celého světa. 

Zdroj: E15  

Tonak se dostal z předloňské ztráty 
do zisku 

Novojičínský výrobce klobouků Tonak se 
v roce 2016 dostal do zisku 5,3 mil. Kč 
z předloňské ztráty 21,2 mil. Kč. Tržby 
meziročně vzrostly o 1,7 % na 422 mil. Kč. 
Zlepšení výsledků prodeje jde především 
na vrub plstěné výrobě, objem pletené 
výroby nerostl hlavně kvůli pokračujícím 
sankcím vůči Rusku. Převážná část 
produkce jde na export, loni to bylo 89 %. 
Více než polovina z toho putuje do Evropy. 
Společnost má zhruba 600 zaměstnanců. 
Majoritním vlastníkem Tonaku je 
společnost PCTC Invest se sídlem ve 
Švédsku. 

Zdroj: finance  

Veba loni prohloubila ztrátu  

Společnost Veba Broumov loni 
prohloubila ztrátu na 248 mil. Kč 
z předloňské 47 mil. Kč. Tržby loni klesly 
o 38 % na 812 mil. Kč. Důvodem loňské 
ztráty byla pokračující krize na africkém 
trhu, kam Veba prodává svůj stěžejní 
produkt, takzvaný africký brokát. Odbyt 
na samotný africký trh se loni Vebě 
propadl o 40 % na 645 mil. Kč. Firma byla 
nucena snížit stav zaměstnanců, za 
poslední dva roky zhruba o třetinu, na 
současných bezmála 900 lidí.  

Zdroj: finance 

ZE ZAHRANIČÍ 

Ruská centrální banka zlepšila 
hospodářský výhled 

Ruská centrální banka zlepšila odhad 
letošního růstu ruské ekonomiky na 1,3 až 
1,8 %. Doposud počítala s růstem o 1,0 až 
1,5 %. Snížila také svou základní úrokovou 
sazbu o čtvrt procentního bodu na 9 %. 
Zároveň signalizovala další pokles úroků 
ve druhém pololetí.  

Zdroj: finance 

Nezaměstnanost na Slovensku klesla  

Na Slovensku klesla míra nezaměstnanosti 
v květnu na 7,4 %, ze 7,7 % minulý měsíc. 
Byl to nejlepší výsledek od srpna 2008. 
Počet nezaměstnaných se snížil na 
200,4 tis. V meziročním srovnání tak ubylo 
více než 56 tis. nezaměstnaných. Na 
Slovensku přetrvávají značné regionální 
rozdíly. Zatímco v západní části země se 
míra nezaměstnanosti pohybuje pod 5 %, 
v regionech středního a východního 
Slovenska dosahuje dvouciferných 
hodnot. Informovalo o tom slovenské 
Ministerstvo práce, sociálních věcí 
a rodiny, které řídí tamní úřady práce. 

Zdroj: finance  

Na Ukrajině HDP dále rostl  

Ukrajinský HDP vzrostl v 1. čtvrtletí 2017 
meziročně o 2,5 %. V loňském roce rostl 
po celý rok, nejrychleji v posledním 
kvartálu meziročně o 4,8 %. V letošním 
1. kvartálu se snížil výkon zemědělství 
a těžby a dobývání. Zlepšil se ve 
zpracovatelském průmyslu, obchodu 
a dopravě.  

Zdroj: www.tradingeconomics.com  

EU pokračuje v sankcích proti Rusku 

Ministři Evropské unie se rozhodli 
přistoupit k ročnímu prodloužení sankcí 
vůči Rusku. Důvodem k tomuto kroku je 
stále trvající anexe Krymu a Sevastopolu. 
Firmy si už pomalu na tyto sankce zvykly 
a většina se v sankčním režimu naučila 
fungovat. Prodloužení sankcí však 
poškozuje firmy tím, že oddalují vznik 
nových exportních příležitostí. 

Zdroj: E15  

Střední Evropa přitáhla miliardy eur 

Atraktivita střední a jihovýchodní Evropy 
pro zahraniční investice prudce roste. Jen 
loni přitekly do šestice největších 
ekonomik regionu přímé investice za více 
než 27 mld. eur, tedy o třetinu více než 
v roce 2015. Téměř 80 % z těchto 
prostředků skončilo v Polsku, Maďarsku 
a v ČR, převážně v oblasti výroby. Loni 
zájem investorů o regionální jedničku 
Polsko takřka o desetinu oslabil, zatímco 
do Maďarska přiteklo kapitálu meziročně 
více než dvojnásobek a do ČR zhruba 
čtyřikrát tolik. Do ČR přitékají investice 
převážně už stávajících investorů, kteří 
rozšiřují výrobu nebo výzkum a vývoj. 

Zdroj: E15  
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OCED ocenila ekonomický vývoj 
Slovenska 

Organizace pro hospodářskou spolupráci 
a rozvoj (OECD) zhodnotila vývoj 
slovenské ekonomiky. Podle zprávy OECD 
slovenská ekonomika pokračuje v silném 
růstu. Mezinárodní konkurenceschopnost 
je silná, fiskální a finanční politika je 
prozíravá. Přetrvává tam ale vysoká 
dlouhodobá nezaměstnanost. Zároveň 
upozornila na stárnutí slovenské 
populace, početnou romskou menšinu 
a její sociální vyloučení a také značné 
nerovnosti mezi Bratislavou a východní 
částí země.  

Zdroj: finance  

Daimler zahájil stavbu továrny 
v Rusku 

Německý automobilový koncern Daimler 
zahájil výstavbu své továrny na výrobu 
vozů Mercedes v Rusku. Investuje do ní 
přes 250 mil. eur. Nová továrna nedaleko 
Moskvy by měla zahájit provoz v roce 
2019. Měla by vyrábět přes 20 000 aut 
ročně a zaměstnat více než 1000 lidí.  

Zdroj: finance 

Zakázky továren v Británii se vyvíjejí 
nejlépe za téměř 30 let 

Objem zakázek v britských továrnách se 
v červnu dostal nejvýše za téměř 30 let. 
Růstu vývozních zakázek pomáhá slabá 
libra. Ta prudce klesla po loňském 

referendu o vystoupení Británie 
z Evropské unie. 

Zdroj: finance 

Cena ropy šla dolů 

Ceny ropy se propadly na sedmiměsíční 
minima. Severomořský Brent se ocitl pod 
hranicí 46 dolarů za barel. Dolů je tlačí 
zprávy o růstu produkce v některých 
významných těžařských zemích, což 
podkopává snahu Organizace zemí 
vyvážejících ropu (OPEC) odstranit 
nadbytek suroviny na trhu. Těžba ropy 
rostla v Libyi, v Nigérii nebo ve Spojených 
státech. 

Zdroj:E15 

   

 

Vývoj indexu PX          Vývoj měnových kurzů 

UDÁLOSTI V TÝDNU od 26. do 30. června 2017 

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