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Důvěra v ekonomiku se opět zvýšila 

Důvěra v ekonomiku stoupla třetí měsíc v řadě, když souhrnný indikátor důvěry, vyjádřený bazickým indexem, se zvedl 

oproti srpnu o 0,4 bodu na hodnotu 99,1. Zakončil tak na hodnotě nejvyšší od letošního února. Důvěra se zvýšila více 

na straně spotřebitelů než podnikatelů. Nálada spotřebitelů byla vyšší o 1,3 bodu a dostala se na hodnotu 109,2, což 

je rovněž nejlepší výsledek od února. U spotřebitelů se snížily obavy ze zhoršení celkové ekonomické situace a ze 

zvýšení nezaměstnanosti. Oproti srpnu se více obávají růstu cen. 

Výsledku jako v lednu tohoto roku dosáhli podnikatelé, když se jejich důvěra zvýšila meziměsíčně o 0,2 bodu na 

hodnotu 97,0. Nálada podnikatelů tak rostla čtvrtý měsíc. Z jednotlivých odvětví byla v srpnu nižší meziměsíčně pouze 

nálada v obchodě o 2,9 bodu na 99,8 bodu. Přes pokles však dosáhla v srpnu ze všech odvětví nejlepšího výsledku. 

Nejvyšší meziměsíční růst zaznamenali podnikatelé ve stavebnictví, kde se důvěra zvýšila o 1,5 bodu na hodnotu 85,3. 

Ve stavebnictví se zlepšilo hodnocení současné ekonomické situace podniků a také poptávky po stavebních pracích. 

V porovnání se zářím loňského roku se důvěra podnikatelů v tomto odvětví podstatně zvýšila (+12,8 bodů). V průmyslu 

pokračoval růst důvěry, když indikátor stoupl o 0,3 bodu na hodnotu 97,1, a ve službách o 0,5 bodu na hodnotu 97,9.   

Zdroj: ČSÚ  

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  

Sony spustila v Nýřanech distribuční 
centrum 

Společnost Sony DADC  otevřela 
v Nýřanech na Plzeňsku nové středisko 
pro střední Evropu. Na ploše přes čtyřicet 
tisíc metrů čtverečních vytvoří v prvním 
roce dvě stovky pracovních míst. Sony 
DADC je přední světový dodavatel disků 
a digitálních služeb pro zábavní, 
vzdělávací a informační průmysl. První 
provoz zaměřený na balení produktů 
otevřel podnik v roce 2010 ve Štěnovicích 
u Plzně.  

Zdroj: E15  

Pegas Nonwovens změní majitele 

Investiční společnost R2G Rohan ovládne 
výrobce netkaných textilií Pegas 
Nonwovens. R2G za nově nabyté cenné 
papíry zaplatí 6,2 mld. Kč a celkem tedy 
ovládne firmu z více než čtyř pětin. Akcie 
Pegas Nonwovens na pražské burze od 
začátku roku posílily o více než 30 % na 
1002 Kč za kus, což celou firmu oceňuje na 
téměř 9 mld. Kč. Tržby textilky loni 
dosáhly 5,6 mld. Kč, zisk činil 400 mil. Kč.  

Zdroj: HN  

Philip Morris ČR vzrostl v pololetí 
zisk o čtvrtinu 

Společnosti Philip Morris ČR vzrostl 
v pololetí meziročně čistý zisk o 24,7 % na 
1,6 mld. Kč. Tržby bez spotřební daně 
a DPH stouply o 7 % na 5,8 mld. Kč. Růst 
tržeb byl podpořen příznivým vývojem 
cen v ČR a na Slovensku, odrážejícím 
zvýšení prodejních cen, a dále růstem 
celkového trhu cigaret v obou zemích, 
zejména v důsledku příznivé ekonomické 
situace. Tržní podíl firmy u cigaret v ČR 
činil 45,8 % a na Slovensku 56,7 %. 

Zdroj: ČTK  

Projekt Úřadu práce pomáhá 
mladým bez praxe  

Do projektu Úřadu práce s názvem Záruky 
pro mladé vstoupilo již celkem 
3 765 absolventů a mladých lidí z celé 
republiky. Cílem je umožnit mladým lidem 
získání potřebné praxe. Program se může 
uskutečňovat díky evropskému 
Operačnímu programu Zaměstnanost. 
Úřad spolupracuje se zaměstnavateli 
a poskytuje mzdové příspěvky na místa, 
na která firmy přijímají absolventy škol 
bez praxe. 

Zdroj: novinky  

Správce prodal výrobní části firmy 
Vítkovice Power Engineering 

Výrobní části ostravského podniku 
Vítkovice Power Engineering (VPE), který 
je od loňska v úpadku a od srpna 
v konkurzu, získala společnost Taxton 
Property ze skupiny Franco De Poisd ´Eau. 
Prodej schválil věřitelský výbor firmy 
i soud. Výroba by v podniku měla 
pokračovat. 

Zdroj: ČTK  

Accolade vybuduje průmyslovou 
zónu u polsko-německých hranic 

Tuzemská realitní skupina Accolade se 
angažuje na polském trhu, kde poblíž 
hranic s Německem postaví za více než 
miliardu korun průmyslový park. 
Developerem bude podobně jako 
v dalších lokalitách společnost Panattoni. 
Areál zaberou hlavně výrobní podniky. 
Nájemci jsou zatím společnost Reac, 
výrobce servomotorů a polohovacích 
zařízení, Kronopol, největší výrobce 
a distributor dřevěných podlah na světě, 
nebo logistik Pekaes.  

Zdroj: E15  

Oděvnímu družstvu Vývoj Třešť 
chybí krejčové 

Rozvoj oděvního družstva Vývoj v Třešti na 
Jihlavsku omezuje nedostatek krejčových. 
Některé výrobní operace sice mohou 
dělat stroje, ale při řadě úkonů nelze 
lidské ruce nahradit. Družstvo se 
zasazovalo o otevření oboru krejčí ve 
spolupráci s místní střední školou, narazilo 
však na nezájem dětí a rodičů. Proto dále 
prověřuje možnosti využití automatických 
technologií, což ale má své limity. 

Zdroj: ČTK  

ZE ZAHRANIČÍ 
Británie přišla o rating 

Mezinárodní ratingová agentura Moody’s 
Investors Service snížila hodnocení 
úvěrové spolehlivosti Spojeného 
království z druhého nejvyššího stupně 
Aa1 na Aa2 a změnila výhled ze stabilního 
na negativní. Londýn označil posudek 
agentury za „zastaralý“. 

Zdroj: E15 

Slovenská národní banka zvýšila 
výhled růstu ekonomiky  

Slovenská národní banka oznámila, že 
zvyšuje výhled růstu tamní ekonomiky 
letos na 3,3 % z 3,2 % odhadovaných 
v červnové prognóze. V příštím roce 
očekává růst ekonomiky o 4,2 % a v roce 

2019 zrychlení na 4,6 %. Měl by 
pokračovat silný trh práce a míra 
nezaměstnanosti podle odhadu klesne na 
7 %. Inflaci letos očekává na +1,3 % 
a v dalším roce zrychlí na 2,0 %.  

Zdroj: Národní banka Slovenska NBS  

Počet nezaměstnaných ve Francii 
stoupl  

Počet registrovaných nezaměstnaných ve 
Francii v srpnu stoupl proti předchozímu 
měsíci se o 0,6 % na 3,54 milionu, což je 
nejvyšší úroveň za poslední rok.  Přesto ve 
2. čtvrtletí podle údajů statistického úřadu 
INSEE klesla míra nezaměstnanosti 
o 0,1 p. b. na 9,5 %. 

Zdroj: ČTK  

Košické železárny míří do čínských 
rukou 

Košické železárny zřejmě ovládnou 
Číňané. Americký U. S. Steel se údajně 
dohodl na prodeji košických železáren 
s čínským koncernem He Steel Group. 
Číňané by měli převzít železárny už 
začátkem příštího roku. Američané by 
měli zinkasovat 1,17 mld. eur. U. S. Steel 
Košice zaměstnává 10 tisíc lidí.  

Zdroj: novinky  

Siemens a Alstom budou 
spolupracovat ve výrobě vlaků 

Německá průmyslová skupina Siemens 
a francouzský konkurent Alstom se 
dohodly na spojení svých železničních 
operací. Vznikne tak evropský gigant ve 
výrobě vlaků, který bude schopen lépe 
obstát v mezinárodní konkurenci, zvláště 
v boji s čínskou firmou CRRC. Siemens 
bude vlastnit ve společném podniku podíl 
o něco více než 50 %. Centrála firmy 
nazvané Siemens Alstom bude v Paříži. 
Sloučené tržby dopravních divizí 
Siemensu a Alsomu, které zahrnují 
francouzské vysokorychlostní vlaky TGV 
a německé ICE a také signalizační 
a železniční technologii, by za minulý 
fiskální rok činily zhruba 15 mld. eur.  

Zdroj: E15  

USA uvalí vysoké clo na letadla 
Bombardier 

Americké ministerstvo obchodu se 
rozhodlo uvalit clo téměř 220 % na letadla 
CSeries kanadského výrobce Bombardier. 
Reagovalo na stížnost amerického 
konkurenta Boeing, podle něhož Kanada 
a Británie výrobu těchto letadel dotují. 
Rozhodnutí ministerstva musí potvrdit 
Komise pro mezinárodní obchod.  

Zdroj: ČTK  
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Vývoj indexu PX          Vývoj měnových kurzů 

UDÁLOSTI V TÝDNU od 2. do 6. října 2017 

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

 

   
Zdroj: BCPP    Zdroj: ČNB Zdroj: ČNB 

PONDĚLÍ 
ČSÚ: Míry zaměstnanosti, nezaměstnanosti a ekonomické aktivity (srpen 2017) 
Eurostat: Nezaměstnanost (srpen 2017)  
Markit: Index nákupních manažerů za ČR, eurozónu 
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STŘEDA Eurostat: Maloobchod (srpen 2017)  
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