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Zahraniční obchod EU v srpnu rostl  

Vývoz zboží z Evropské unie dosáhl v srpnu 145,5 mld. eur, což bylo o 6,4 % více než v srpnu loňského roku. Dovoz 

vzrostl meziročně o 3,9 % na 150,5 mld. eur. Obchod uvnitř EU se zvýšil v srpnu na 249,3 mld. eur, tj. o 7,7 % meziročně 

více. Od letošního ledna do srpna stoupl vývoz z EU o 9,3 % na 1 233,3 mld. eur a dovoz o 9,4 % na 1 227,8 mld. eur. 

Obchodní bilance tak skončila přebytkem 5,5 mld. eur.  

Nejvíce se od začátku roku z EU vyvezlo strojů a aut v hodnotě za 514,7 mld. eur, což je o 7,4 % meziročně více. 

V dovozech byla na prvním místě stejná kategorie zboží, kterého se dovezlo za 387,1 mld. eur. Nejvyšší nárůst vývozu 

i dovozu byl však zaznamenán u energií (38,6 %, resp. 34,6 %). V meziročním srovnání stoupl vývoz všech kategorií, 

tedy i surovin, potravin a výrobků zpracovatelského průmyslu.  

Největšími obchodními partnery EU je USA a Čína. Nejvíce zboží se vyvezlo do USA, v kumulaci od ledna do srpna, 

v hodnotě za 248,1 mld. eur, což bylo o 4,0 % meziročně více. Nejvíce se však zvýšil vývoz do Ruska (+22,3 %), do Číny 

(+19,2 %) a do Jižní Koreji (+16,3 %). Naopak v dovezeném zboží do EU dominuje Čína před USA, když se dovezlo z Číny 

zboží za 238,3 mld. eur, tj. o 7,1 % meziročně více.  

V zahraničním obchodu uvnitř i mimo EU převažuje ze členských zemí samozřejmě Německo. V obchodu mezi 

členskými zeměmi se za Německem nacházel vývoz z Nizozemska a Francie. Na rozdíl od toho nejvyššího vývozu z EU 

po Německu dosáhlo Spojené království a Itálie.  

Zdroj: Eurostat   

Makroekonomická situace v ČR 

Základní ukazatele - poslední údaje  

 HDP (y/y, %) 2. Q 2017 4,7  Průmyslová produkce (y/y, % ze s.c.) srpen 2017 5,8 

 Míra inflace (y/y, %)  září 2017 2,2  Stavební produkce  (y/y, % z s.c.) srpen 2017 1,9 

 Obecná míra nezaměstnanosti* (v %) srpen 2017 2,9  Maloobchod vč. mot. voz. (y/y, % ze s.c.) srpen 2017 3,7 

 Průměrná mzda nom. / reál. (y/y, %) 2. Q 2017 7,6 / 5,3    Vývoz / dovoz zboží ** (y/y, %, z b.c.) srpen 2017 4,8 / 6,5 

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

** přeshraniční pojetí     
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Z DOMOVA  

Růst cen výrobců pokračoval  

Ceny průmyslových výrobců v září dále 
zrychlily meziroční tempo růstu na 1,7 % 
(z 1,4 % v předchozím měsíci). Dražší byly 
především potraviny (o 4,1 %), v tom 
nejrychleji rostly ceny mléčných výrobků 
(o 17,3 %). Stouply také ceny kovů 
a kovodělných výrobků (o 5,1 %). Zvýšila 
se cena ropy, což se promítlo do cen koksu 
a rafinovaných ropných produktů. Ceny 
stavebních prací zrychlily tempo růstu jen 
o 0,1 p. b. na 1,7 %. Tempo růstu cen 
materiálů a výrobků spotřebovávaných 
ve stavebnictví byl rychlejší o 0,5 p. b., 
když byly vyšší meziročně o 2,3 %. Ceny 
zemědělských výrobců si v meziročním 
srovnání udržely dvouciferné tempo 
růstu, které mírně zpomalilo na 10,8 %.  

Zdroj: ČSÚ  

Stavaři čekají růst odvětví  

České stavebnictví letos vzroste podle 
odhadu o 4,6 %, v příštím roce o 3,8 %. 
Stavební firmy letos očekávají růst tržeb 
o 5 %. Firmy mají zakázky v průměru na 
7,5 měsíce dopředu, ale dvě třetiny z nich 
nemají dostatek zaměstnanců. Ukázal to 
průzkum analytické společnosti CEEC 
Research. 

Zdroj: E15  

Rychlý růst mezd může mít dopad 
na konkurenceschopnost 

Růst mezd v ČR, jehož dynamika výrazně 
předbíhá růst produktivity práce, může 
mít podle Asociace exportérů do 
budoucna negativní dopad na 
konkurenceschopnost českých výrobků 
v zahraničí. Letošní export je zatím 
rekordní. I v závěru roku by tuzemský 
vývoz měl růst tempem meziročně nad 
10 %, nejrychleji za poslední dva roky. 
Dalším negativním vlivem, který může 
ovlivnit tuzemský export, je posilování 
koruny. Třetím faktorem, který je podle 
asociace už dva roky největší brzdou 
dalšího růstu celého průmyslu, je 
nedostatek pracovníků na trhu práce. 

Zdroj: ČTK  

Unipetrolu se daří  

Čistý zisk petrochemického holdingu 
Unipetrol ve 3. čtvrtletí letošního roku 
stoupl meziročně více než dvojnásobně na 
1,5 mld. Kč. Provozní zisk vzrostl o tři 
čtvrtiny na 3,4 mld. Kč a tržby o třetinu na 
31 mld. Kč. Letošní tržby za tři čtvrtletí ve 
výši 91,94 mld. Kč již překonaly celkové 

loňské výsledky. Pozitivně ovlivnil 
výsledky stabilní provoz rafinerií, které 
v posledních dvou letech postihly výpadky 
kvůli haváriím. Objem zpracované ropy 
letos meziročně stoupl dvojnásobně na 
2,1 mil. tun. Pojistné plnění za havárie se 
pozitivně promítlo do výsledků Unipetrolu 
za minulý rok a první pololetí letošního 
roku. Ještě by měl dostat od pojišťoven 
2,8 mld. Kč za havárii a odstávku 
v Litvínově.  

Zdroj: HN  

SOR Libchavy dodá elektrobusy 
do Bratislavy 

Společnost SOR Libchavy uspěla v tendru 
bratislavského dopravního podniku DPB 
na dodávku osmnácti elektrobusů 
a nabíječek v hodnotě 268 mil. Kč. DPB 
v současnosti autobusy na elektrický 
pohon neprovozuje, na jejich nákup získal 
dotaci z evropských fondů a od státu. 

Zdroj: E15  

Výrobce 3D tiskáren Prusa Research 
zvyšuje prodeje 

Prusa Research zažívá boom v prodeji 
svých 3D tiskáren. Obrat firmy vzrostl loni 
na 241 mil. Kč z předloňských 24 mil. Kč. 
Letos očekává, že se obrat přiblíží miliardě 
korun. Momentálně jich vyrábí šest tisíc 
měsíčně, před rokem to bylo kolem 
tisícovky. Kvůli prudkému nárůstu výroby 
podnik nabral stovku nových 
zaměstnanců, nyní jich má přes 150.  

Zdroj: E15  

Firma Ryko otevřela novou halu 

Děčínská firma Ryko otevřela novou halu, 
ve které je možné opravovat až dvanáct 
nákladních železničních vagonů najednou. 
Díky šedesátimilionové investici také 
vznikne třicet pracovních míst. Do firmy 
s ročním obratem 350 mil. Kč se svážejí na 
opravy vagony a cisterny z celé Evropy. 

Zdroj: E15  

Výroba tichého asfaltu rychle roste 

Výroba takzvaného nízkohlučného asfaltu 
v tuzemsku loni meziročně stoupla zhruba 
o 40 % na třicet tisíc tun. Uvedlo to 
Sdružení pro výstavbu silnic Praha. 
Celkově se loni vyrobilo 6,4 milionu tun 
asfaltu, podíl nízkohlučného tak činil 
zhruba 0,5 %. Podle odborníků bude tento 
podíl růst především v městské zástavbě. 

Zdroj: E15  

Škoda Auto začala prodávat SUV  

Automobilka Škoda Auto začala oficiálně 
prodávat nové SUV Škoda Karoq. 

Očekává, že letos vyrobí zhruba 
20 000 kusů nového SUV. Příští rok 
plánuje vyrobit až 100 000 kusů.  

Zdroj: ČTK  

ZE ZAHRANIČÍ 
Inflace v EU mírně zrychlila  

Spotřebitelské ceny v EU v září zrychlily 
meziroční tempo růstu o 0,1 p. b. na 1,8 %. 
V eurozóně ceny udržely růst na 1,5 %. 
Nahoru inflaci v eurozóně táhly nejvíce 
ceny pohonných hmot, restaurací 
a tabáku. Naopak nižší ceny registrovaly 
telekomunikace a zelenina.  

Zdroj: Eurostat  

Stavebnictví v EU mírně zpomalilo  

V EU stavební produkce v srpnu zpomalila 
meziroční tempo růstu na 3,1 %, ze 3,7 % 
v červenci. Meziročně vyšší byla výroba 
pozemního stavitelství (o 3,0 %) 
i inženýrského stavitelství (o 3,6 %). 
Meziměsíčně klesla stavební výroba 
o 0,4 %, když bylo nižší pozemní 
stavitelství o 0,6 %, zatímco inženýrské 
stavitelství vzrostlo o 0,4 %. Ze členských 
států EU nejrychlejší meziroční tempo 
růstu zaznamenalo Maďarsko (36,8 %), 
dále Polsko (23,2 %) a Švédsko (14,7 %). 

Zdroj: Eurostat  

Rumunská ekonomika se stává 
baštou moderních technologií 

Rumunské hospodářství vzkvétá. Rychle 
se rozvíjí sektor služeb, výroba a export. 
Soukromá spotřeba dosáhla loni 
devítiletého maxima. Obzvláště výrazně 
kráčí kupředu technologický sektor. 
V posledních letech zvýšily činnost v zemi 
například značky Siemens, Ford či Bosch. 
Rumunsko však stále čelí závažným 
překážkám, jako je korupce nebo špatná 
dopravní infrastruktura.  Většina analytiků 
na příští rok odhaduje růst ekonomiky 
kolem 4 %.  

Zdroj: E15  

SB: Polská ekonomika pošlape  

Světová banka (SB) zlepšila odhad 
letošního růstu polské ekonomiky na 4 %, 
dosud počítala s růstem o 3,3 %. Země by 
měla těžit ze silného růstu spotřeby a 
z postupného zotavování investic.  

Zdroj: E15  

Růst čínské ekonomiky ve 3. čtvrtletí 
zpomalil 

Tempo růstu čínské ekonomiky ve 
3. čtvrtletí zpomalilo na 6,8 % z 6,9 % 
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v předchozí kvartálu. Růst zbrzdily snahy 
vlády dostat pod kontrolu realitní trh 
a snížit dluhová rizika. Vládní kampaň 
proti rizikovějším úvěrům zvyšuje náklady 
na úvěry. V realitním sektoru zpomalil růst 
nové výstavby a rostou ceny bydlení. 
Čínská vláda si klade za cíl dosáhnout letos 
růstu HDP nejméně o 6,5 %. Loňský růst 
činil 6,7 %.  

Zdroj: ČTK  

Čínský průmysl drží slušné tempo  

V Číně průmyslová produkce vzrostla 
v září meziročně o 6,6 %, po 6,0 % 

v předchozím měsíci. Stoupl výkon 
zpracovatelského průmyslu (o 8,1 %) 
a výroby elektřiny, plynu a vody (o 7,8 %). 
Naopak těžba a dobývání pokračovala 
v poklesu (o -3,8 %). Meziměsíčně byl 
průmysl vyšší o 0,56 %.   

Zdroj: www.tradingeconomics.com 

Ropní giganti sází na zemní plyn   

Přes 700 mld. USD investovaly přední 
světové ropné společnosti do rozvoje 
zemního plynu v letech 2007 až 2016. 
V produkci firem Exxon i Royal Dutch Shell 
nyní převládá zemní plyn nad ropou, a to 

samé bude do deseti let platit pro BP PLC. 
V Číně poptávka po zkapalněném zemním 
plynu (LNG) loni stoupla o 40 %, a čeká se, 
že Indie ji brzy dožene. K zemnímu plynu 
obrátily pozornost takové ropné velmoci 
jako Katar a Rusko. Svou politiku 
založenou na očekávaném růstu poptávky 
po zemním plynu nyní obhajují na 
energetické konferenci v Londýně. 

Zdroj: E15 

 

 

Vývoj indexu PX          Vývoj měnových kurzů 

UDÁLOSTI V TÝDNU od 23. do 27. října 2017 

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

   

Zdroj: BCPP    Zdroj: ČNB Zdroj: ČNB 

PONDĚLÍ  

ÚTERÝ ČSÚ: Konjunkturální průzkum (říjen 2017)  
 

STŘEDA  

ČTVRTEK  

PÁTEK   


