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Důvěra v ekonomiku mezi podnikateli se zvedla  

Důvěra v ekonomiku se v červnu téměř nezměnila. Souhrnný indikátor důvěry meziměsíčně klesl o 0,1 bodu, 

(meziročně ale posílil o 1,8 bodu) a stále se drží na solidní hodnotě 97,1 bodu. V jeho struktuře jsou všechny sledované 

indikátory v meziročním srovnání vyšší.   

Důvěra podnikatelů se oproti předchozímu měsíci zvedla o 0,3 bodu na hodnotu 95,2. Vyšší ukazatele důvěry ukazují 

dobrou situaci ve firmách a jejich pozitivní očekávání pro další měsíce. Mezi podnikateli v průmyslu se index 

meziměsíčně zvýšil o 0,7 bodu na 94,3 bodu. Svou současnou ekonomickou situaci a poptávku zhodnotili stejně jako 

v květnu, ale zlepšili svá očekávání pro další tři měsíce ohledně růstu výrobní činnosti. Zlepšení očekávají také 

podnikatelé ve stavebnictví, kde index vzrostl o 4,1 bodu na hodnotu 81,7. Také v tomto odvětví se zvedla očekávání 

pro další měsíce, když podnikatelé předpokládali v letních měsících růst tempa stavební činnosti a s tím i vyšší 

zaměstnanost. Vyšší důvěru projevili také podnikatelé v obchodě, kde index meziměsíčně vzrostl o 2 body na hodnotu 

100,1. I tady se zlepšila hlavně očekávání do dalších měsíců.  

V červnu však klesla nálada spotřebitelů, meziměsíčně o 2,2 body, spotřebitelé se více obávají zvýšení 

nezaměstnanosti, také jejich úmysl spořit se snížil. Nicméně i tak zůstává vysoká na 106,2 bodu, což je meziročně 

o 2,4 body více. Nejvyšší čísla zaznamenala v lednu letošního roku (110,0). Aktuální průzkum ukázal, že spotřebitelé 

mají výrazně větší obavy také z růstu cen. 

Zdroj: ČSÚ    

Makroekonomická situace v ČR 

Základní ukazatele - poslední údaje  

 HDP (y/y, %) 1. Q 2017 3,0  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 %) květen 2017 3,0  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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Sezónně očištěné indikátory důvěry v průmyslu, stavebnictví, obchodě 
a ve vybraných službách – bazické indexy
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Z DOMOVA  

Revize zvýšily tempa růstu české 
ekonomiky 

ČSÚ publikoval pravidelné (druhé) 
zpřesnění odhadu vývoje HDP za 
1. čtvrtletí 2017, podle kterého vzrostl 
meziročně o 3 % (původně o 2,9 %) a ve 
srovnání s předchozím čtvrtletím o 1,5 % 
(proti 1,3 %).  Ekonomice se dařilo 
zejména díky stabilní spotřebě 
podporované rostoucí zahraniční 
poptávkou. Zároveň byly zveřejněny 
revize výstupů ročních národních účtů. Na 
základě zpřesnění vstupních údajů se 
výkon české ekonomiky v roce 2015 zvýšil 
aktuálně o 5,3 % (původně o 4,5 %) 
a v roce 2016 o 2,6 % (původně o 2,4 %).  

Zdroj: ČSÚ  

Český textil opět ožívá 

Textilní průmysl znovu ožil, výroba textilu 
a oděvů roste už druhý rok po sobě. 
Souvisí to i s rostoucí kupní silou obyvatel. 
Loni se zvedly obraty výrobcům spodního 
prádla, pracovních obleků, nebo pánské 
konfekce. Oděvní podniky také minulý rok 
vyvezly víc zboží za hranice. Vedle 
oděvních podniků ožily i textilky. Tahouny 
jsou výrobci technického textilu. 
Nejrychleji rostou firmy zaměřené 
na automobilový průmysl. Trh však nadále 
patří nadnárodním řetězcům. Podle 
odhadu Asociace textilního-oděvního-
kožedělného průmyslu se české firmy 
podílejí na celkových prodejích 
maximálně 20 %.  

Zdroj: HN  

ČNB nechala sazby beze změny  

Bankovní rada České národní banky (ČNB) 
tento týden rozhodla, že ponechá úrokové 
sazby beze změny. Zároveň uvedla, že 
v souladu s predikcí, ve třetím čtvrtletí 
pravděpodobně zvýší úrokové sazby.  

Zdroj: ČTK  

Zisk Třineckých železáren loni 
propadl 

Třinecké železárny dosáhly v loňském roce 
čistého zisku 1,44 mld. Kč, což představuje 
oproti roku 2015 pokles o 48 %. Tržby 
firmě klesly o 12,7 % na 32,217 mld. Kč. 
Výsledek hospodaření je však vyšší, než 
firma vzhledem k velmi složité situaci 
v evropském ocelářském průmyslu 
očekávala. Příčinou je zejména pokles cen 
ocelových výrobků na trzích kvůli 
nadprodukci. Firma loni vyrobila 

2,605 mil. tun oceli, o 75 tisíc tun více než 
v roce 2015. Celkem 68 % výrobků šlo na 
export. Mezi nejdůležitější exportní země 
patří Německo, Slovensko, Itálie, Polsko 
a USA. 

Zdroj: HN  

Hochtief CZ loni výrazně zvýšil zisk  

Stavební firma Hochtief CZ loni zvýšila 
čistý zisk meziročně o 122 % na 111 mil. 
Kč. Tržby jí naopak klesly o 9,4 % na 
5,09 mld. Kč. Počet zaměstnanců snížila 
meziročně o 7 % na 1 009. Mezi aktuální 
největší zakázky firmy patří například 
rekonstrukce Negrelliho viaduktu v Praze, 
oprava dálnice D1 v úseku mezi 
Ostředkem a Šternovem, nebo stavba 
čistírny odpadních vod na Císařském 
ostrově v Praze. V zahraničí staví například 
obchvat Žiliny na Slovensku. 

Zdroj: finance 

Škoda JS získala zakázku na Ukrajině 

Škoda JS získala zakázku pro 
jadernou elektrárnu na Ukrajině za 30 mil. 
Kč. Pro tamní státní společnost NAEK 
Energoatom dodá zaslepení ionizačních 
komor pro Záporožskou jadernou 
elektrárnu, což má zvýšit její bezpečnost. 
Elektrárna má šest reaktorů a třikrát větší 
výkon než Temelín.  

Zdroj: HN  

Lego v Kladně investovalo do výroby  

Lego v Kladně investovalo do rozšíření 
výroby a nabralo přes 500 zaměstnanců. 
Společnost získá od státu investiční 
pobídku necelých 50 mil. Kč. Firma 
kontinuálně inovuje své výrobní procesy 
a investuje do vývoje a výzkumu nových 
technologií. Nyní má závod přes 
2500 zaměstnanců, ve špičce před 
Vánocemi se jejich počet zvyšuje až 
o tisícovku. Lego má celkem pět výrobních 
závodů, kromě Kladna ještě v Dánsku, 
Maďarsku, Mexiku a loni otevřenou 
továrnu v Číně. 

Zdroj: HN 

ZE ZAHRANIČÍ 

Polsko má nejnižší nezaměstnanost 
od roku 1991 

V Polsku klesla míra nezaměstnanosti 
v květnu na 7,4 %, ze 7,7 % v předchozím 
měsíci. Byla to nejnižší nezaměstnanost 
od dubna 1991. Počet nezaměstnaných se 
snížil o 50 tis. na 1,2 mil. lidí.  

Zdroj: www.tradingeconomics.com 

V Maďarsku klesla nezaměstnanost  

V Maďarsku klesla míra nezaměstnanosti 
na 4,4 % v období březen až květen 2017. 
Rok předtím byla nezaměstnanost na 
5,5 %. Počet nezaměstnaných se snížil 
o 5,9 tis. na 203 tis. lidí. Míra 
zaměstnanosti vzrostla na 58,8 %.  

Zdroj: www.tradingeconomics.com 

Ifo: Podnikatelská důvěra 
v Německu je na novém rekordu 

Podnikatelská důvěra v Německu v červnu 
vystoupila na nový rekord, zejména díky 
soukromé spotřebě. Index důvěry 
institutu Ifo, který je založen na průzkumu 
mezi zhruba sedmi tisíci německých firem, 
se dostal na 115,1 bodu ze 114,6 bodu 
v květnu. Podniky byly tento měsíc 
podstatně spokojenější se svou situací 
a očekávají další zlepšení. 

Zdroj: finance 

MMF zhoršil odhady růstu 
ekonomiky USA 

Mezinárodní měnový fond (MMF) zhoršil 
hospodářský výhled Spojených států pro 
letošní i příští rok. Podle nového výhledu 
by měl hospodářský růst v obou letech 
činit 2,1 %. V dubnové prognóze přitom 
fond předpovídal, že růst letos dosáhne 
2,3 % a napřesrok 2,5 %. Ze své prognózy 
vypustil předpoklad, že největší 
ekonomiku světa podpoří rozpočtové 
a daňové plány prezidenta Donalda 
Trumpa. V loňském roce činil růst 
americké ekonomiky 1,6 %. 

Zdroj: finance 

OECD vydalo zprávu o stavu 
slovenské ekonomiky  

Podle studie Organizace pro 
hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) 
pokračuje slovenská ekonomika v silném 
ekonomickém výkonu se zdravým 
finančním sektorem, nízkým veřejným 
dluhem a vysokou mezinárodní 
konkurenceschopností taženou 
investicemi. Politici by měli podle 
organizace využít této situace k dalším 
reformám pro zvýšení životního 
standardu, k lepšímu vzdělávání 
a výkonnosti lékařské péče. OECD 
poukazuje na vysokou dlouhodobou 
nezaměstnanost a velké regionální 
rozdíly. Oceňuje boj s korupcí a zmiňuje 
několik doporučení ohledně stárnoucí 
populace a životního prostředí.  

Zdroj: OECD  
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Vadné airbagy poslaly Takatu do 
bankrotu 

Japonská technologická společnost 
Takata, která se specializuje na výrobu 
automobilových dílů, se dostala do 
finančních potíží a požádala o ochranu 
před věřiteli. Stalo se tak několik měsíců 

poté, co firma přiznala vinu za skandál 
ohledně vadných airbagů. O investici 
do společnosti už však projevila zájem 
firma Key Safety Systems, která má 
čínského vlastníka a sídlo v USA. 

Zdroj: E15 

 

 

 

 

 

 

Vývoj indexu PX          Vývoj měnových kurzů 

UDÁLOSTI V TÝDNU od 3. do 7. července 2017 

Týdeník ekonomických analýz v pátek 7. července nevychází.  

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

 

 

 

Zdroj: BCPP    Zdroj: ČNB Zdroj: ČNB 

PONDĚLÍ Eurostat: Nezaměstnanost (květen 2017)  

ÚTERÝ ČSÚ: Zahraniční obchod (květen 2017) 
 

STŘEDA  

ČTVRTEK  

PÁTEK  
ČSÚ: Průmysl (květen 2017) 
ČSÚ: Stavebnictví (květen 2017) 
ČSÚ: Maloobchod (květen 2017) 


