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Stavební produkce v Evropské unii pokračovala v růstu  

Stavebnictví v Evropské unii v červenci pokračovalo v růstu, i když mírnějším tempem, když bylo vyšší oproti červenci 

loňského roku o 3,6 %, zatímco v červnu o 4,1 %. Stavební výrobu táhlo od začátku roku zejména pozemní stavitelství, 

které vzrostlo v červenci meziročně o 4,0 %. Inženýrské stavitelství však také ožívá, záporné hodnoty v meziročním 

srovnání mělo naposledy v lednu letošního roku. V červenci pak stouplo o 2,3 %. 

Ze srovnání s rokem 2010 je vidět, že stavební výroba EU podle údajů očištěných od sezónních a kalendářních vlivů jen 

lehce přesáhla úroveň tohoto roku, a to díky pozemnímu stavitelství, zatímco inženýrské stavitelství bylo o zhruba 

5 p. b. níž.  
Mezi jednotlivými členskými státy EU nejvyššího meziročního růstu dosáhlo v červenci Maďarsko (22,6 %). Dále stoupla 

stavební výroba ve Švédsku (21,2 %), v Polsku (19,8 %) a na Slovensku (14,7 %). Naopak nižší než rok předtím byla ve 

Spojeném království (-1,1 %) a v Itálii (-0,4 %). Některé země mají k dispozici pouze čtvrtletní hodnoty. Výrazný 

meziroční nárůst stavební produkce ve 2. čtvrtletí zaznamenalo Estonsko (17,6 %), Lotyšsko (15,8 %) a Malta (11,8 %).   

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  

Tuzemští výrobci pozvolna zdražují 

Ceny průmyslových výrobců v srpnu 
zrychlily tempo růstu meziročně na 1,4 % 
(z 1,1 % v předchozím měsíci). Za tímto 
vývojem stála dražší ropa, která se 
promítla zejména do cen koksu 
a rafinovaných ropných produktů, 
směrem nahoru šly i ceny potravinářských 
produktů (4,2 %). Oproti minulému měsíci 
stouply ceny průmyslových výrobců 
o 0,2 %. Ceny zemědělských výrobců si 
v meziročním srovnání udržují stále 
dvouciferné tempo růstu (12,5 %). 
Meziměsíčně však ztratily (-0,9 %) 
z důvodu sezónně levnějšího ovoce, 
zeleniny a některých druhů masa. Ceny 
stavebních prací zůstávají utlumené, na 
úrovni 1,6 % se pohybují již několik měsíců 
v řadě.  

Zdroj: ČSÚ  

Výroba aut do srpna vzrostla  
Výroba osobních aut od ledna do srpna 
vzrostla meziročně o 5,7 % na 
940 536 vozů. Škoda Auto vyrobila 
o 71 330 aut meziročně více, tj. celkem 
567 014 aut. TPCA zaznamenala pokles 
o 20 917 vozů na 137 222 aut. Výroba 
Hyundai se zvedla o 100 aut na 
236 300 vozů. Produkce v automobilovém 
průmyslu ožila v srpnu po celozávodních 
dovolených. Vyplývá to z údajů Sdružení 
automobilového průmyslu.  

Zdroj: ČTK 

Continental otevřel v Brandýse nový 
sklad 

Výrobce součástek pro automobily 
Continental Automotive Czech Republic 
otevřel ve svém areálu v Brandýse nad 
Labem nový sklad. Přestože ruční výroba 
ustupuje automatizované výrobě, hledá 
firma další dvě stovky lidí, když jich nyní 
zaměstnává kolem 2 900. Rozšíření 
skladových prostor je reakcí na zvýšenou 
poptávku po produktech mezi světovými 
automobilkami. Firma letos čeká 
meziroční nárůst tržeb o 40 %. 

Zdroj: E15 

Chemičce Synthesia stouply loni 
tržby 

Pardubické chemičce Synthesia loni 
stouply meziročně tržby o 2 % na téměř 
4,2 mld. Kč. Účetní zisk vzrostl proti roku 
2015 o 3 % na téměř 453 mil. KČ. Loni 
firma exportovala 86 % své výroby, 
největší díl výroby vyvezla do USA, přes 

22 % z celého exportu. Zaměstnávala 
kolem 1 600 lidí a jejich průměrná mzda 
byla na konci roku 26 569 Kč, tj. 
meziročně o zhruba 2 500 Kč více. 

Zdroj: E15 

ArcelorMittal Ostrava loni zvýšil zisk 

Hutní společnost ArcelorMittal Ostrava 
vytvořila v loňském roce čistý zisk 
1,308 mld. Kč, o 1,017 mld. Kč vyšší než 
před rokem. Důvodem nárůstu jsou vyšší 
finanční výnosy plynoucí zejména ze 
snížení základního kapitálu v dceřiné 
společnosti ArcelorMittal Tubular 
Products Ostrava a dále vyšší finanční 
výnosy z dividend od dceřiných 
společností. Tržby firmě klesly meziročně 
o 1,807 mld. Kč na 28,786 mld. Kč.  

Zdroj: ČTK 

Bike Fun dodá kola Volkswagenu 

Největší tuzemský výrobce bicyklů Bike 
Fun International dodá do Německa firmě 
Volkswagen 1 350 kol. Dodávka zahrnuje 
horská MTB kola, městská a trekkingová 
kola a tři dětské modely. Zakázka navazuje 
na spolupráci se Škoda Auto, pro niž 
podnik vyrábí kolekce jízdních kol již od 
roku 2009. V uplynulém fiskálním roce od 
loňského července do konce letošního 
června firma dosáhla obratu 1,5 mld. Kč. 
V současnosti ji vlastní skupina 
nizozemských investorů a Nizozemsko je 
také hlavním exportním trhem, kam 
podnik dodává téměř polovinu celé své 
produkce. Dalším důležitým odbytištěm 
kromě České republiky jsou skandinávské 
trhy a Německo. 

Zdroj: E15 

Moravskoslezským cukrovarům loni 
vzrostly výnosy 

Výrobci cukru Moravskoslezské cukrovary 
z Hrušovan nad Jevišovkou loni vzrostly 
výnosy o více než 300 mil. Kč na 3,36 mld. 
Kč. Zisk se po předloňském propadu vrátil 
na úroveň předchozích let a činil 
304,5 mil. Kč. Podniku pomohly loňské 
ceny cukru, které byly nejvyšší za 
posledních pět let, nyní už jsou zase na 
velmi nízké úrovni. Na vývoz, převážně do 
Evropské unie, mířila téměř polovina 
produkce. Výrobce čeká nutnost 
přizpůsobit se volnému trhu, protože k 
30. září skončí v EU cukerné kvóty. 

Zdroj: E15 

Arako dodá Finům díly jaderné 
elektrárny 

Tisíc armatur pro stavbu finské jaderné 
elektrárny Hanhikivi vyrobí opavská firma 

Arako. Dodávky v nezveřejněné hodnotě 
jsou naplánovány na rok 2020. 

Zdroj: E15 

Stavaři čekají zdražení materiálů   

Zvýšení cen stavebních materiálů ještě 
letos předpokládá 70 % stavebních firem. 
V příštím roce stavebniny zdraží podle čtyř 
pětin z nich. Ukázal to průzkum 
společnosti CEEC Research. 

Zdroj: E15 

Staví se rekordní množství skladů 
a hal 

Poptávka ze strany nájemců 
průmyslových staveb a skladů 
v posledních letech sílí. Silná poptávka po 
průmyslových prostorech v letošní první 
polovině roku byla ze strany výrobních 
společností, které zvyšovaly produkci. 
Také pokračovala silná poptávka 
maloobchodních společností, díky on-line 
prodejům, a logistických operátorů. 
Nejčastěji nyní společnosti, které si 
najímají nové průmyslové prostory, míří 
do Prahy.  

Zdroj: HN  

ZE ZAHRANIČÍ 

Průmysl v unii se musí modernizovat 

Evropská komise představila inovovanou 
strategii průmyslové politiky EU. Klade v ní 
důraz na digitální a čisté technologie a na 
modernizaci. Součástí strategie budou i 
nová opatření o oběhovém hospodářství 
či zpřísnění emisních norem CO2 pro 
vozidla. Budoucnost evropského 
průmyslu bude záviset na jeho schopnosti 
neustále se přizpůsobovat, inovovat 
a investovat do nových technologií a 
změn, které přinese širší využití 
digitalizace a přechod na nízkouhlíkové 
a oběhové hospodářství. Mezi jejími 
nejnovějšími návrhy nechybí kroky 
k posílení kybernetické bezpečnosti, 
například vytvoření výzkumného 
a odborného střediska pro tuto oblast. 
Komise také plánuje zlepšit zadávání 
veřejných zakázek či modernizovat rámec 
ochrany patentů. V EU dává průmysl práci 
32 milionům lidí.  

Zdroj: E15 

Inflace v EU zrychlila  

Spotřebitelské ceny v Evropské unii 
v srpnu zrychlily meziroční tempo růstu na 
1,7 % z 1,5 % v červenci. V eurozóně činila 
míra inflace 1,5 %. V srpnu loňského roku 
dosahovala v EU 0,3 % a v eurozóně 0,2 %. 
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V srpnu nahoru tlačily inflaci v eurozóně 
nejvíce ceny pohonných hmot 
a ubytování, naopak dolů ceny 
telekomunikací nebo zeleniny. 

Zdroj: Eurostat  

Nezaměstnanost na Slovensku 
dosáhla nového minima 

Míra nezaměstnanosti na Slovensku 
v srpnu klesla na nové minimum od roku 
1993 na 6,54 %. Počet registrovaných 
nezaměstnaných se v srpnu snížil 
meziročně o zhruba 78 000 na 
178 253 lidí. Informovalo o tom slovenské 

ústředí práce, sociálních věcí a rodiny, 
které v zemi řídí úřady práce. 
Nezaměstnanost na Slovensku byla 
v minulosti dlouhodobě nad průměrem 
Evropské unie, v posledním období si 
slovenští zaměstnavatelé ale stěžují na 
nedostatek kvalifikované pracovní síly. 

Zdroj: finance  

Průmyslová výroba v USA v srpnu 
klesla nejvíce za osm let 

Průmyslová výroba ve Spojených státech 
v srpnu klesla meziměsíčně o 0,9 %, což 
bylo nejvíce za osm let. Na vině je řádění 

hurikánu Harvey, kvůli němuž prudce 
klesla produkce ropy a zemního plynu 
a  byla nucena přerušit činnost řada 
petrochemických závodů na pobřeží 
Mexického zálivu. Nárůst produkce přesto 
zaznamenal automobilový a letecký 
průmysl (o 2,2 %). V porovnání s loňským 
srpnem se zvýšila produkce 
zpracovatelského průmyslu, protože 
propad kurzu amerického dolaru pomáhal 
vývozu.  

Zdroj: finance  

 

OECD: Ekonomika eurozóny srovnala krok s USA 

Hospodářský růst předních světových ekonomik se synchronizuje na úrovni, jaká tu roky nebyla. Ekonomika eurozóny 

srovnala krok s USA. Ve svém revidovaném výhledu to uvedla Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). 

Globální ekonomika by podle OECD měla letos zrychlit růst z loňských 3,1 % na 3,5 % a v příštím roce na 3,7 %, což 

znamená nejlepší výsledek od roku 2011.  

Předpověď pro USA na letošní rok zůstala na úrovni 2,1 %. Organizace však zvýšila prognózu růstu HDP eurozóny na 

2,1 % z dříve odhadovaných 1,8 %. Hlavním důvodem revize prognózy směrem vzhůru je vývoj ve Francii a Itálii. Odhad 

růstu HDP v obou zemích zvýšila OECD o 0,4 p. b. na 1,7% růst ve Francii a 1,4% růst v Itálii. Dokonce ani 13% zpevnění 

eura vůči dolaru od počátku roku růst eurozóny nezbrzdí, protože vývoz stimuluje silná globální poptávka. 

Vývoj vybraných ekonomik OECD, prognóza na roky 2017 a 2018  

(meziroční změna HDP v %): 
 

2016 2017 2018 

Svět 3,1 3,5 (0,0) 3,7 (0,1) 

USA 1,5 2,1 (0,0) 2,4 (0,0) 

Eurozóna 1,8 2,1 (0,3) 1,9 (0,1) 

Německo 1,9 2,2 (0,2) 2,1 (0,1) 

Francie 1,1 1,7 (0,4) 1,6 (0,1) 

Itálie 1,0 1,4 (0,4) 1,2 (0,4) 

Japonsko 1,0 1,6 (0,2) 1,2 (0,2) 

Kanada 1,5 3,2 (0,4) 2,3 (0,0) 

Británie 1,8 1,6 (0,0) 1,0 (0,0) 

Čína 6,7 6,8 (0,2) 6,6 (0,2) 

Indie** 7,1 6,7 (-0,6) 7,2 (-0,5) 

Brazílie -3,6 0,6 (-0,1) 1,6 (0,0) 

    
Rusko 0,2 2,0 (0,6) 2,1 (0,5) 

G20 3,2 3,7 (0,1) 3,8 (0,0) 

 

*V závorkách změna oproti červnové prognóze 

**Finanční rok začíná v dubnu 

Zdroj: ČTK 
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Vývoj indexu PX          Vývoj měnových kurzů 

UDÁLOSTI V TÝDNU od 25. do 29. září 2017 

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

   
Zdroj: BCPP    Zdroj: ČNB Zdroj: ČNB 

PONDĚLÍ ČSÚ: Konjunkturální průzkum (září 2017) 
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