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Průmysl v Evropské unii pokračoval ve stabilním tempu růstu 

Průmyslová produkce v červenci v Evropské unii rostla stejným meziročním tempem jako v červnu, a to o 3,1 % 

(kalendářně očištěná data). V eurozóně byl výkon průmyslu vyšší o 3,2 %. Meziměsíčně (sezónně a kalendářně očištěná 

data) v Evropské unii klesl o 0,3 %, v eurozóně vzrostl o 0,1 %. V tuzemsku se meziměsíčně snížil o 9,8 %, na což mělo 

nezanedbatelný vliv čerpání celozávodních dovolených ve významných podnicích tuzemského průmyslu. 

V meziročním porovnání nejrychleji stoupla výroba pro dlouhodobou spotřebu o 5,0 % (kalendářně očištěná data), dále 

výroba pro mezispotřebu o 4,8 % a výroba pro investice o 4,6 %. Růst výroby energií zpomalil na 0,1 %. Výroba pro 

krátkodobou spotřebu byla nižší o 0,4 %. 

Mezi jednotlivými členskými státy EU28, za které jsou data k dispozici, nejrychlejší meziroční tempo růstu průmyslové 

produkce vykázalo Slovensko s 9,2 %, dále Lotyšsko (8,9 %) a Rumunsko (7,6 %). Pokles průmyslu zaznamenaly pouze 

tři země, a to Irsko (-9,2 %), Dánsko (-3,1 %) a Malta (-1,7 %). Všechny velké ekonomiky eurozóny rostly slušně, když 

Itálie vykázala meziroční růst o 4,4 %, Německo o 3,9 % a Francie o 3,6 %. Spojené království, jež je mimo eurozónu, 

rostlo o nepatrné 0,2 %.  

Automobilový průmysl, který je nejen pro tuzemský průmysl klíčový, rostl v rámci EU meziročně o velmi slušných 4,6 %, 

v eurozóně o 3,2 %, v Německu o 2,4 % a v tuzemsku o 17,1 %. 

Průmyslová produkce v EU (sezónně očištěné údaje)  

Zdroj: Eurostat  

Makroekonomická situace v ČR 

Základní ukazatele - poslední údaje  

 HDP (y/y, %) 2. Q 2017 4,7  Stavební produkce (y/y, %) červenec 2017 1,8 

 Míra inflace (y/y, %)  srpen 2017 2,0  Vývoz zboží ** (y/y, %, z b.c.) červenec 2017 6,1 

 Obecná míra nezaměstnanosti* (v %) červenec 2017 2,9  Dovoz zboží ** (y/y, %, z b.c.) červenec 2017 8,4 

 Průmyslová produkce (y/y, %) červenec 2017 3,3        

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

** přeshraniční pojetí     
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Z DOMOVA  

Inflace v srpnu stagnovala, tlak na 
růst cen ale zůstává 

Spotřebitelské ceny v srpnu stouply stejně 
jako v červenci meziročně o 2,5 %. Na 
zvyšování cenové hladiny měly vliv 
zejména potraviny, jejichž ceny vzrostly 
o 5,6 %, z nich pak výrazně zdražilo máslo 
o 45,5 %, vejce o 33,9 %, mléko a sýry 
o 14,6 %. Rostly i náklady na bydlení 
o 2,2 % postupně s tím, jak se zvyšuje 
nájemné a ceny některých energií. 
V dopravě přidaly ceny pohonných hmot 
o 2,1 %, které byly v předchozím měsíci 
ještě nižší o 0,1 %. Vyšší byly rovněž ceny 
stravovacích služeb o 6,7 % a ubytování 
o 2,1 %. Meziměsíčně klesly 
spotřebitelské ceny o 0,1 %.  

Zdroj: ČSÚ  

Škoda navýší produkci karoserií 
v Mladé Boleslavi 

Škoda Auto plánuje navýšení produkce 
lisovny o zhruba třetinu na 1,2 milionu 
karoserií. Automobilka chce zvýšit 
produkci dílčími investicemi do zařízení 
a rekonstrukcí linek pro nižší zmetkovost 
výrobků a větší spolehlivost výrobního 
procesu. Také plánuje zvýšení pracovních 
dnů v lisovně. Před dvěma lety do 
výstavby nové lisovny investovala 86 mil. 
eur a k otevření nové haly došlo letos na 
jaře.  

Zdroj: E15 

Škoda Auto v srpnu zvýšila počet 
dodaných automobilů 

Škoda Auto zvýšila v srpnu meziročně své 
dodávky zákazníkům o 6,7 % na 86 100 
vozů. Propad prodejů zaznamenaly 
všechny modely značky vyjma Superbu 
a Kodiaqu. Nejprodávanějším modelem 
navzdory poklesu zůstává Octavia. Další 
impuls k růstu si automobilka slibuje od 
nového modelu Škoda Karoq, který bude 
od října postupně uváděn na jednotlivé 
trhy. Prodeje vzrostly v západní Evropě 
meziročně o 4,4 % na 30 300 vozů, 
ve střední Evropě o 13,3 % na 14 800 vozů, 
ve východní Evropě bez Ruska o 27,2 % na 
3 100 vozů a v Rusku o 10,5 % na 5 000 
vozů. V Číně dodala shodný počet vozů, 
jako v loňském srpnu, tedy 26 000. 

Zdroj: E15 

Indové si předali výrobce stěračů pro 
škodovky 

Společnost Pricol, indický dodavatel 
automobilek, převzala za blíže neurčenou 

cenu výrobce autodílů PMP Pal 
International, který má továrnu v 
Klecanech. Prodávajícím byla jiná indická 
skupina Ashok Primala Group. Podnik 
dodává stěrače automobilkám Škoda, 
Nissan, Suzuki nebo Renault. Kromě ČR 
má PMP ještě po jednom výrobním 
závodu v Mexiku a v Indii. 

Zdroj: E15 

Firma Doosan Škoda Power získala 
stamilionovou zakázku v Dánsku  

Doosan Škoda Power dodá kompletní 
strojovnu pro dánskou elektrárnu Asnæs 
za 375 mil. Kč. Firma podepsala smlouvu 
s energetickou společností DONG Energy 
Denmark, která se rozhodla zcela vzdát 
uhelných zdrojů paliv do roku 2023. 
Elektrárna Asnæs přejde ze spalování uhlí 
na biomasu, k čemuž jí dopomůže 
turbosoustrojí Doosan Škoda Power, 
a dostane také investiční podporu od 
Evropské komise. První dodávky od 
Doosan Škoda Power začnou ve 3. čtvrtletí 
příštího roku.  

Zdroj: E15 

Rusové chystají stavět v Prostějově  

Továrnu na výrobu a potisk flexibilních 
obalů chce v průmyslové zóně na kraji 
Prostějova postavit firma DGPack, dcera 
ruské firmy Danaflex. Plánuje tu 
investovat 26 mld. Kč a zaměstnat 
245 pracovníků. Výrobní závod na ploše 
12,4 tisíce metrů čtverečních má být 
hotov do konce roku 2020.  

Zdroj: E15 

ZVVZ Milevsko se vrací na Ukrajinu 

Milevská firma ZVVZ-Enven Engineering 
se vrací na ukrajinský trh, když získala 
kontrakt na odlučovací zařízení za 18 mil. 
Kč od firmy Kolos Charkov. Kvůli konfliktu 
v Donbasu tam přišla o zakázky na 
ekologizaci uhelných elektráren za 
stamiliony korun. 

Zdroj: E15 

Strabag se vrátil k zisku  

Stavební firma Strabag se loni vymanila 
z předloňské ztráty 152 mil. Kč do čistého 
zisku 325 mil. Kč. Tržby meziročně klesly 
o 13 % na 10,2 mld. Kč. 

Zdroj: E15 

Největší akcionář Pegas Nonwovens 
kývl na nabídku skupiny R2G 

Firma R2G Rohan Czech je o něco blíže 
ovládnutí textilky Pegas Nonwovens. 
Wood Textiles Holdings, největší akcionář 
firmy, totiž přijal její nabídku na odprodej 

svého podílu, drží 29,98 % akcií Pegasu. 
R2G Czech Rohan dosud držela v textilce 
zhruba desetinu akcií. 

Zdroj: HN  

Firmy čekají růst poptávky a investic, 
brzdou nedostatek lidí 

České podniky očekávají růst domácí i 
zahraniční poptávky, poroste i jejich 
investiční aktivita. Hlavní bariérou růstu 
firem je nedostatek pracovní síly. Zhoršení 
ohledně nedostatku kvalifikované 
pracovní síly vnímá nyní téměř 50 % firem. 
Situace nyní vede k rychlejšímu růstu 
mezd než produktivity. Šetření týkající se 
kvality podnikatelského prostředí vyznívá 
celkově dál negativně. Firmy nejvíce trápí 
vysoká úroveň byrokracie, nedostatečná 
kvalita legislativy, nekvalitní pracovní 
zákonodárství a tradičně špatné 
hodnocení je v případě dopravní 
infrastruktury. Vyplývá to z pravidelného 
šetření Svazu průmyslu a dopravy a České 
národní banky mezi tuzemskými firmami 
za letošní druhé čtvrtletí.  

Zdroj: ČTK  

Nábory zaměstnanců v menších 
firmách začínají stagnovat 

Podle průzkumu společnosti Manpower 
plánují přijímat nové zaměstnance nadále 
4 % zaměstnavatelů, naopak 3 % očekávají 
snižování jejich počtu. Na 93 % oslovených 
firem uvedlo, že během čtvrtletí změnu 
nechystá. Většina firem 
v automobilovém, logistickém 
a maloobchodním sektoru nabírá stále 
nové zaměstnance. Nábory začínají 
stagnovat v menších firmách do 
250 zaměstnanců.  

Zdroj: finance  

Bioplynové stanice bojují 
s nedostatkem odpadu  

Nynější osmičku stanic na přeměnu 
biologického odpadu na plyn má v příštích 
letech doplnit s pomocí evropských dotací 
dalších sedm zařízení. Celkem dostanou 
z evropských dotací 522 mil. Kč a jejich 
kapacita bude 52 tisíc tun odpadu za rok. 
Jenže ani pro ty stávající není dost 
bioodpadu. Polovina z osmi stávajících 
zařízení kvůli problémům se sháněním 
odpadu nevyrábí na plný výkon. 
U biologického odpadu také neplatí 
klasická odpadářská rovnice, že 
za likvidaci dostanou bioplynky zaplaceno. 
Naopak musejí původcům odpadu platit. 

Zdroj: E15 
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ZE ZAHRANIČÍ 

Zaměstnanost v EU dále rostla  

Počet zaměstnaných lidí v Evropské unii ve 
2. čtvrtletí vzrostl mezičtvrtletně o 0,4 % 
na 235,4 mil. lidí. Pokračoval tak v nárůstu 
z minulých čtvrtletí, v 1. kvartálu 2017 
stoupl o 0,5 %. Z jednotlivých zemí EU, za 
které jsou data k dispozici, nárůst 
zaměstnaných zaznamenaly na Maltě 
(1 %), ve Španělsku (0,9 %), v Řecku 
(0,8 %) a v Polsku (0,8 %). Zaměstnanost 
v Německu, Francii a Itálii stoupla shodně 
o 0,3 %. Meziročně byla zaměstnanost 

v EU vyšší o 1,5 %. Data vychází 
z národních účtů jednotlivých zemí. 

Zdroj: Eurostat  

Průmysl v Číně zpomalil  

Čínský průmysl stoupl v srpnu meziročně 
o 6,0 %, po 6,4 % v předchozím měsíci. 
Růst zpomalil na nejnižší hodnotu od 
prosince loňského roku.  Zpracovatelský 
průmysl rostl rychleji než minulý měsíc, 
a to o 6,9 % oproti 6,7 % v červenci. 
Zpomalil růst výroby elektřiny, plynu 
a vody, která byla meziročně vyšší o 8,7 %, 
a klesla opět těžba a dobývání o -3,4 %.  

Zdroj: www.tradingeconomics.com 

Přebytek ropy začíná klesat 

Nadbytek ropy na světovém trhu se začíná 
snižovat kvůli nečekaně silnému růstu 
poptávky v Evropě a Spojených státech. 
K omezení nadbytečných dodávek na trh 
podle zprávy přispívá také pokles 
produkce v některých těžařských zemích. 
Celosvětová produkce ropy se v srpnu 
snížila o 0,72 milionu barelů denně kvůli 
neplánovaným výpadkům a údržbářským 
pracím. Zaznamenala tak první pokles za 
čtyři měsíce. Uvedla to Mezinárodní 
agentura pro energii (IEA).  

Zdroj: ČTK  

 

 

Vývoj indexu PX          Vývoj měnových kurzů 

UDÁLOSTI V TÝDNU od 18. do 22. září 2017 

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

   

Zdroj: BCPP    Zdroj: ČNB Zdroj: ČNB 

PONDĚLÍ 
ČSÚ: Indexy cen vývozu a dovozu (červenec 2017) 
ČSÚ: Indexy cen výrobců (srpen 2017 )  
Eurostat: Inflace (srpen 2017)  

ÚTERÝ Eurostat: Stavebnictví (červenec 2017)  
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