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Stavebnictví v Evropské unii v únoru kleslo 

Stavební produkce v Evropské unii v únoru letošního roku klesla oproti předchozímu měsíci o 0,8 %, po poklesu o 1,1 % 

v lednu. Snížení zaznamenalo pozemní i inženýrské stavitelství, větší bylo u druhého zmíněného.   

Oproti únoru loňského roku byla stavební produkce v EU nižší o 0,1 % (po 5,0% růstu v lednu). Pozemní stavitelství 

zpomalilo meziroční růst na 0,6 %. Výroba v inženýrském stavitelství se snížila o 3,8 %. Ze členských zemí EU nejrychleji 

rostlo v únoru stavebnictví v Polsku (o 31,3 %), dále pak v Maďarsku (o 26,1 %) a v Rumunsku (o 10,6 %). Naopak pokles 

stavební výroby vykázala Belgie (o 5,3 %), dále také Spojené království (o 3,9 %) a Francie (o 3,0 %).  

Zhruba čtvrtina zemí však nemá k dispozici měsíční údaje o stavební výrobě, ale jen čtvrtletní. V posledním čtvrtletí 

loňského roku devět členských států zaznamenalo až dvouciferný meziroční růst stavební produkce. Na druhou stranu 

dvouciferný pokles stavebnictví vykázalo Řecko, nižší bylo i ve Španělsku a v Rumunsku. Stavebnictví v celé EU vzrostlo 

v tomto období meziročně o 3,3 %. Data za 1. čtvrtletí letošního roku vyjdou příští měsíc.  

Stavební produkce v EU (sezónně očištěné údaje, 2015 = 100)  

 

Zdroj: Eurostat  

Makroekonomická situace v ČR 

Základní ukazatele - poslední údaje  

 HDP (y/y, %) 4. Q 2017 5,5  Průmyslová produkce (y/y, % ze s.c.) únor 2018 2,7 

 Míra inflace (y/y, %)  březen 2018 2,3  Stavební produkce  (y/y, % z s.c.) únor 2018 9,4 

 Obecná míra nezaměstnanosti* (v %) únor 2018 2,4  Maloobchod vč. mot. voz. (y/y, % ze s.c.) únor 2018 2,3 

 Průměrná mzda nom. / reál. (y/y, %) 4. Q 2017 8,0 / 5,3   Vývoz / dovoz zboží ** (y/y, %, z b.c.) únor 2018 -0,3 / -1,1 

* podíl počtu nezaměstnaných na celkové pracovní síle ve věku 15-64 let   Zdroj: ČSÚ, duben 2018 

** přeshraniční pojetí     
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Z DOMOVA 

Výroba aut v 1. čtvrtletí klesla 

Výroba osobních aut v ČR v 1. čtvrtletí 
klesla meziročně o 2,6 % na 377,3 tis. 
vozů. Škoda Auto ale zvýšila výrobu 
o 2,5 % na 238,3 tis. aut. V nošovické 
automobilce Hyundai klesla produkce 
o 15,5 % na 82,9 tis. vozů, neboť 
koncentrovala všechny nevýrobní dny 
do začátku roku, dále již plánuje vyrábět 
obvyklým tempem. Kolínská TPCA 
vyrobila 56,1 tis. aut, meziročně o 1,5 % 
méně. Celkový export osobních aut klesl 
o 2,8 %, domácí prodej si o 1,3 % polepšil. 
Výroba autobusů se od ledna do března 
zvýšila o 7 % na 1 108 vozidel. Výroba 
nákladních aut klesla o 59 % na 163 vozů.  

Zdroj: ČTK 

Dura Automotive investuje 
do výroby dílů elektromobilů  

Jihočeská firma Dura Automotive CZ 
investuje během sedmi let zhruba 
miliardu korun do technologií na výrobu 
dílů do elektromobilů. Pro Daimler chystá 
držáky autobaterií. Tržby podniku klesly 
loni meziročně o 4 % na 5,7 mld. Kč. Firma 
zaměstnává zhruba 1,5 tis. lidí.   

Zdroj: E15 

Saar Gummi zvýšil tržby 

Gumárny Saar Gummi Czech z Červeného 
Kostelce loni zvedly tržby o 12 % na dosud 
nejvyšších 3,8 mld. Kč. K růstu nejvíce 
přispěly dodávky těsnění pro automobily 
Škoda Kodiaq, Audi Q2 a Citroen C3. 
Podnik loni dával práci 1,1 tis. lidem, 
meziročně to znamenalo růst o 7 %. Je 
jedním z klíčových závodů světové skupiny 
SaarGummi, která od roku 2011 patří 
čínskému koncernu CQLT. 

Zdroj: HN   

VHM obnovily chod ocelárny 

Vítkovice Heavy Machinery (VHM) 
obnovily chod ocelárny a vrací se 
ke standardnímu pracovnímu rytmu. Kvůli 
nedostatku provozního kapitálu byla od 
poloviny ledna doma část zaměstnanců 
s 80 % náhrady mzdy. Obnovení výroby 
souvisí s pokračující reorganizací podniku, 
jehož řízení postupně přebírá nový 
majitel, společnost SPV VTK.  

Zdroj: ČTK 

Výrobce hraček Dino Toys koupil 
společnost Topa 

Výrobce hraček Dino Toys dokončil 
akvizici společnosti Topa, která vyrábí 

například dřevěné kostky s obrázky. Dino 
Toys byla dlouhodobě největším 
zákazníkem Topy. Loni Topa vyrobila 
150 tis. kusů stavebnic, asi polovina z nich 
skončila na domácím trhu. V roce 2017 
dosáhla tržeb ve výši 5,2 mil. Kč. Obrat 
společnosti Dino Toys  letos podle odhadů 
přesáhne 150 mil. Kč.  

Zdroj: HN   

Česká firma vyvinula baterie pro 
ukládání energie ze solárních panelů 

Plzeňská společnost EnergyCloud 
investovala okolo stovky milionů korun 
do unikátního systému na ukládání 
energie z obnovitelných zdrojů. Systém 
umí zelenou elektřinu uložit do baterie a 
využít, kdy je potřeba. Umožňuje použití 
v domácnosti, ale i v průmyslu. V loňském 
roce firma zatím prodala desítky kusů 
svého úložiště hlavně do domácností. 
Obratově se dostala na 48 mil. Kč. 
Podepsala také smlouvu o spolupráci 
s jihoafrickou společností MetSolar.  

Zdroj: HN   

ČEZ pokračuje ve větrné expanzi 

Společnost ČEZ by měla na konci roku 
zahájit výstavbu své první pevninské 
větrné farmy ve Francii. V počáteční fázi 
příprav jde o čtveřici projektů s celkovým 
instalovaným výkonem přes 
42 megawattů. Celkem loni koupila devět 
projektů od německé developerské 
společnosti ABO Wind a během pěti let 
může jejich celkový výkon dosáhnout sta 
megawattů. V Rumunsku před šesti lety 
rozjela farmu Fantanele-Cogealac 
s 240 turbínami o výkonu 600 
megawattů. V Německu má ČEZ 53 
větrných elektráren v desítce parků 
s kapacitou téměř 135 megawattů.   

Zdroj: ČTK 

ZE ZAHRANIČÍ 
MMF: Růst světové ekonomiky 
v letošním roce zrychlí 

Světový hospodářský růst by měl podle 
aktuální prognózy Mezinárodního 
měnového fondu (MMF) v letošním 
i v příštím roce dosáhnout 3,9 %, když loni 
růst činil 3,8 %. MMF však varoval před 
zhoršujícími se dlouhodobými vyhlídkami 
světové ekonomiky. Vyspělé země by 
měly řešit problémy spojené s pomalým 
růstem produktivity či se stárnutím 
populace, rozvíjející země potom závislost 
na exportu. Upozornil také na vysokou 
úroveň zadlužení a na rostoucí napětí 

v obchodních vztazích. Tempo růstu české 
ekonomiky v letošním roce odhaduje 
na 3,5 %.  

Zdroj: E15 

Spotřebitelské ceny v eurozóně 
v březnu zrychlily  

V eurozóně dosáhl meziroční růst 
spotřebitelských cen v březnu 1,3 %, což 
bylo oproti únoru o 0,2 p. b. více. K růstu 
cen nejvíce přispěly služby a dále 
potraviny. V celé Evropské unii 
spotřebitelské ceny vzrostly v březnu 
o 1,5 %.  

Zdroj: Eurostat  

Letos se poptávka po oceli zvýší 

Celosvětová poptávka po oceli se 
v letošním roce zvýší o 1,8 % a příští rok 
o 0,7 %. Předpovědělo to Světové 
sdružení oceli. Poptávku podle něj 
podporuje příznivý vývoj světové 
ekonomiky. Trh s ocelí ale čelí rizikům 
plynoucím z rostoucího napětí 
v obchodních vztazích.  
Zdroj: Patria  

Čínskou ekonomiku táhne soukromá 
poptávka   

Čínská ekonomika v 1. čtvrtletí 2018 rostla 
meziročně stejným tempem jako 
v předchozích dvou kvartálech o 6,8 %. 
Růst podporovala především soukromá 
poptávka, když se zvýšily tržby za stavební 
materiály, nábytek a vybavení bytů nebo 
za oděvy a osobní péči. Oproti 
předchozímu kvartálu se HDP zvýšil 
o 1,4 %, což znamená zpomalení z 1,6 % 
v předchozích třech měsících.    

Zdroj: www.tradingeconomics.com 

Čína otevře dveře ke svým 
automobilkám zahraničním 
investorům 

Čína do pěti let zruší limity výše podílu 
zahraničních investorů ve firmách 
v automobilovém průmyslu. Umožní tak 
zahraničním společnostem plně vlastnit 
výrobce aut v Číně. V současnosti mohou 
zahraniční investoři provozovat společný 
podnik s místní firmou, ve kterém mohou 
vlastnit nejvýše 50 %, což znamená, že 
musejí sdílet svou výrobní technologii 
s čínským partnerem. V letošním roce by 
se měl zrušit limit zahraničního vlastnictví 
u výrobců elektrických aut a plug-in 
hybridních vozů, v roce 2020 u výroby 
komerčních vozů a v roce 2022 u výroby 
osobních vozů. Čína také letos zruší limity 
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pro výši podílu zahraniční firmy ve výrobě 
lodí a letadel.  

Zdroj: E15   

Průmysl v USA táhly utility  

Výkon amerického průmyslu za březen 
meziměsíčně stoupl o 0,5 %, po 1% růstu 
v únoru. Zpracovatelský průmysl pouze 
stagnoval. Růst celého odvětví zařídila 
volatilní produkce v utilitách, zejména 
produkce zemního plynu, a těžba surovin. 
Meziroční dynamika zůstala solidní, když 
celý průmysl byl oproti loňskému březnu 
o 4,3 % vyšší, zpracovatelský průmysl pak 
o 3 %.  

Zdroj: kurzy  

V Rusku je oproti loňsku nižší 
nezaměstnanost  

V Rusku v březnu činila míra 
nezaměstnanosti 5,0 %, stejně jak minulý 
měsíc, když loni byla vyšší o 0,4 p. b.  
Průměrná nominální mzda se zvýšila 
meziročně o 9,0 % na 41,65 tis. rublů. 
Reálné mzdy stouply v březnu meziročně 
o 6,5 %, kdežto minulý měsíc vyskočily 
o 10,5 %. Inflace v Rusku dosahovala 
2,4 %.  

Zdroj: www.tradingeconomics.com  

Lídry trhu s elektromobily jsou Čína 
a Norsko 

Nejvíce elektrických aut se v 1. čtvrtletí 
prodalo v Číně a Norsku. V Číně se prodalo 
142,4 tis. těchto aut, meziročně o 154 % 
více, v Norsku 161,8 tis. kusů, meziročně 
o 20 % více. V Norsku jejich podíl 
na celkovém prodeji nových aut stoupl na 
rekordních 47,9 %. Ve Spojených státech 
stoupl v 1. čtvrtletí prodej elektrických aut 
o 32 % na téměř 54,0 tis. těchto vozů. 
Jejich obliba roste také v jiných zemích 
včetně Německa, kde jejich podíl na 
celkovém prodeji aut činil 2 %.  

Zdroj: HN    

 

Ceny v průmyslu se v březnu vrátily k meziročnímu růstu   

Výrobní ceny v březnu 2018 proti minulému roku rostly. Ceny průmyslových výrobců se vrátily k meziročnímu růstu, 

když stouply o 0,1 % po únorovém poklesu o 0,3 %. Za jejich zvýšením stály především ceny komodit na světových trzích, 

kdy cena ropy Brent během března stoupla až k 70 dolarům za barel, jejich dynamiku ovlivnil také vývoj cen kovů, 

elektřiny a nerostných surovin.  Rostly i ceny v zemědělství, a to o 1,6 %, zejména v důsledku sezónního zdražení zeleniny 

a ovoce, dynamika jejich růstu však zvolnila. Ceny stavebních prací, vyšší o 2,3 %, odrážely zvyšující se poptávku 

po stavebních pracích. Výrobní ceny rostly i v meziměsíční srovnání - v průmyslu stouply o 0,3 %, v zemědělství o 0,4 % 

a ve stavebnictví o 0,2 %. 

Zdroj: ČSÚ  

Vývoj indexu PX          Vývoj měnových kurzů 

UDÁLOSTI V TÝDNU od 23. do 27. dubna 2018  

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

ÚTERÝ ČSÚ: Konjunkturální průzkum (duben 2018)  
 

STŘEDA  

ČTVRTEK  

PÁTEK   

https://www.kurzy.cz/komodity/zemni-plyn-graf-vyvoje-ceny/
https://www.kurzy.cz/makroekonomika/prumysl/
https://www.kurzy.cz/makroekonomika/prumysl/

