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Zahraniční obchod v říjnu pokračoval v růstu 

Zahraniční obchod v říjnu nadále rostl, jeho pomalejší tempo však nebránilo tomu, aby vývoz a dovoz v přeshraničním 

pojetí dosáhl na nový rekord. K dobrým výsledkům napomáhá dlouhodobě příznivá situace na evropských 

automobilových trzích a nízké ceny energetických komodit. Slabší koruna udržuje na straně exportů vyšší 

konkurenceschopnost domácích výrobců, stranu importů naopak kurz koruny zatěžuje, stejně tak i rostoucí spotřeba 

domácností a průmyslová aktivita, které generují poptávku po dovozech.  

Bilance zahraničního obchodu v národním pojetí (v b.c.) v říjnu skončila přebytkem 13,3 mld. Kč, meziročně o 1,2 mld. 

Kč vyšším. Při započítání pronájmu stíhacích letadel Jas-Gripen Českou republikou od Švédského království, k jehož 

prodloužení došlo od 1. října 2015, saldo klesne o 9,9 mld. Kč na 3,5 mld. Kč. Vývoz se meziročně zvýšil o 4,1 % na 302,3 

mld. Kč, dovoz o 3,9 % na 288,9 mld. Kč. 

Zdroj: ČSÚ, graf MPO 

Podle údajů přeshraniční statistiky (v b. c.) se celkový vývoz zvýšil o 5,7 % na 357,6 mld. Kč, kdežto dovoz rostl vyšším 

tempem, o 6,8 % na 318,1 mld. Kč. Obchodní bilance skončila přebytkem 39,5 mld. Kč, proti loňskému říjnu nižším 

o 0,8 mld. Kč. Z teritoriálního pohledu se zvýšil vývoz meziročně především na Slovensko (o 15,8 %), do Německa 

(o 10,6 %), do Spojeného království (o 8,4 %) a do Rakouska (o 2,0 %). Naopak klesl vývoz do Polska (o 4,7 %). Do EU 

jako celku vzrostl vývoz o 7,8 %, do eurozóny o 9,0 %. Z mimoevropských zemí se nejvíce snížil vývoz do Číny (o 12,6 %), 

v poklesu pokračoval již třetí měsíc. Také vývoz do Ruské federace pokračoval v propadu, v říjnu meziročně o 32,5 %.  

 

Makroekonomická situace v ČR 

Základní ukazatele - poslední údaje 2015 

 HDP (y/y, %) 3.Q 4,5   Stavební výroba (y/y, %) říjen -1,3 

 Míra inflace (y/y, %)  listopad 0,3   Vývoz zboží ** (y/y, %, z b.c.) říjen 5,7 

 Míra nezaměstnanosti* (konec období, %) listopad 5,9   Dovoz zboží ** (y/y, %, z b.c.) říjen 6,8 

 Průmyslová produkce (y/y,%) říjen 3,8         

* podíl počtu dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15-64 let   Zdroj: ČSÚ, MPSV, prosinec 2015 

** přeshraniční pojetí 
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Z DOMOVA  

Stavebnictví v říjnu letos poprvé 
kleslo  

Stavebnictví v říjnu letos poprvé snížilo 
produkci meziročně o 1,3 %. Produkce 
pozemního stavitelství klesala již třetí 
měsíc za sebou, v říjnu meziročně o 5,8 %.  
Inženýrské stavitelství zpomalilo 
meziroční tempo růstu na 7,6 % z 16,5 % 
v předchozím měsíci. Zvýšil se však počet 
vydaných stavebních povolení o 3,8 %, a 
to na bytové stavby a stavby k ochraně 
životního prostředí. Jejich orientační 
hodnota rovněž vzrostla o 29,2 %, díky 
povolení rekonstrukce významné stavby 
na ochranu životního prostředí. Počet 
zahájených bytů stoupl meziročně 
o 17,6 %, avšak klesl počet dokončených 
bytů o 16,9 %.  

Zdroj: ČSÚ  

Nezaměstnanost v listopadu zůstala 
na říjnové úrovni 

Nezaměstnanost ke konci listopadu, podle 
údajů Úřadu práce, se zastavila na říjnové 
úrovni na 5,9 %. Situaci na trhu práce 
ovlivnilo postupné ukončování sezónních 
prací. Ekonomika je však v dobé kondici, 
ukazuje to nižší nezaměstnanost než loni 
v listopadu, kdy činila 7,1 %. Počet volných 
pracovních míst se meziročně zvýšil 
o 45 652 na 105 049. Na 1 volné pracovní 
místo připadalo v listopadu 4,1 uchazečů, 
meziročně došlo k poklesu z 8,7.  

Zdroj: MPSV 

Třetina velkých firem se chystá 
přijímat nové zaměstnance  

V 1. čtvrtletí příštího roku hodlá nabírat 
zaměstnance 7 % firem, propouštět stejný 
počet. Nabírat chtějí hlavně velké firmy. 
Největší zájem o pracovníky trvá ve 
strojírenství, elektrotechnickém průmyslu 
a logistice. Propouštění hlásí naopak kvůli 
zimní sezóně sektor zemědělství, těžby 
a hotelnictví. Ukazují to výsledky 
Manpower Index trhu práce.  

Zdroj: E15  

NWR chce Důl Paskov zavřít o rok 
dřív 

Společnost NWR, majitel OKD, navrhla 
uzavřít Důl Paskov již na konci příštího 
roku. Původně se přitom počítalo s těžbou 
až do konce roku 2017. Jako důvod uvádí 

stále klesající ceny černého uhlí, kvůli 
kterým důl prodělává.  

Zdroj: HN 

Podíl Škody na produkci koncernu 
VW se od spojení zdvojnásobil 

Podíl automobilky Škoda Auto na celkové 
výrobě koncernu VW se během 25 let, kdy 
je jeho součástí, zdvojnásobil. V roce 1991 
se Škoda na produkci skupiny podílela 
5,5 %, zatímco v současnosti je to více než 
10 %. Tržby se zvýšily z 15 mld. Kč v roce 
1991 na loňských 320 mld. Kč. 

Zdroj: Finanční noviny   

Škoda Auto v listopadu prodala 
méně vozů 

Mladoboleslavská automobilka Škoda 
Auto v listopadu 2015 dodala zákazníkům 
89 000 vozů, což je meziročně o 1,4 % 
méně. Pokles prodejů způsobila napjatá 
situace na ruském trhu, kde se snížily 
prodeje Škody o téměř 39 %. Dodávky 
naopak rostly v západní Evropě 
(meziročně o 1,8 %, v Německu o 11,8 %) 
a ve střední Evropě (o 16,8 %, v ČR 
o 18,3 %). 

Zdroj: Finanční noviny 

CZ Loko chystá nábor zaměstnanců  

Společnost CZ Loko z České Třebové 
přijala letos stovku pracovníků a v příštím 
roce bude hledat ještě dalších šest desítek 
lidí. Otevírá totiž dvě nové provozovny na 
Moravě a rozbíhají se nové sériové 
zakázky. Letos podniku klesly prodeje na 
východních trzích o 0,5 mld. Kč, nové 
klienty firma získala ve Finsku nebo 
v Turecku. 

Zdroj: E15  

Juta chce posílit prodeje umělých 
trávníků v Africe  

Výrobce textilií Juta očekává letos tržby 
zhruba na úrovni 7 mld. Kč. Nosným 
programem je výroba technických textilií 
pro stavebnictví a zemědělství. Kromě 
toho vyrábí umělé trávníky, které se na 
tržbách podílejí přibližně 6 %. Dodává je 
hlavně do západoevropských zemí, 
především Německa a Francie, dále také 
do Egypta. Plánuje však posílení jejich 
prodejů v Africe, například se chystá 
zúčastnit tendru na dodávku trávníků pro 
sedm fotbalových hřišť v Kamerunu.  

Zdroj: E15  

Česká zbrojovka a Glock dodají 
pistole pro slovenskou policii  

Společnost Česká zbrojovka a rakouská 
firma Glock uspěly v tendru na dodávku 
pistolí pro slovenskou policii. Služební 
pistole by měla dodat Česká zbrojovka, 
zbraně pro zásahové jednotky firma 
Glock.  

Zdroj: E15  

Hormen nakupoval    

Hormen CE, dodavatel svítidel pro 
kancelářská centra, koupil jihočeskou 
firmu Eco-Design a také pozemek v Brně, 
kde se chystá postavit novou továrnu. 
Letos Hormen zvýšil tržby meziročně 
o 15 % na 190 mil. Kč.  

Zdroj: E15  

Firmu Multi-VAC kupuje France Air 

Pardubickou firmu Multi-VAC, která 
prodává vzduchotechniku, koupila 
francouzská společnost France Air. Cena 
obchodu nebyla zveřejněna. Multi-VAC 
dosahuje ročních tržeb ve výši 150 mil. Kč. 
France Air letos expandovala do Angoly, 
nyní se rozšiřuje do ČR a na Slovensko, kde 
má Multi-VAC pobočky.  

Zdroj: HN 

Hamé kupuje norská firma 

Norská firma Orkla podepsala smlouvu 
o koupi výrobce potravin Hamé za 
175 mil. eur. Transakci posoudí 
antimonopolní úřady. Orkla už vlastní 
Vitanu. 

Zdroj: Finanční noviny 

Vetropack Moravia loni zvýšil tržby  

Výrobce obalového skla Vetropack 
Moravia Glass z Kyjova loni zvýšil tržby 
o 2,4 % na 2,12 mld. Kč.  V souvislosti 
s  růstem spotřeby domácností rostl 
zájem především o lahve na nealkoholické 
nápoje a pivo. Firma také výrazně 
investovala do modernizace výroby, 
například instalovala novou obří tavicí 
vanu na čiré sklo za 990 mil. Kč.  

Zdroj: HN 

ZE ZAHRANIČÍ 

Hospodářský růst v EU zvolnil   

Mezičtvrtletní růst ekonomiky v EU ve 
3. čtvrtletí zpomalil na 0,4 % z 0,5 % ve 
2. čtvrtletí, v eurozóně na 0,3 % z 0,4 %. 
Oznámil to statistický úřady Eurostat. 

http://www.mpo.cz/
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V meziročním srovnání ekonomika 
eurozóny stoupla o 1,6 %, tedy stejným 
tempem jako v předchozím čtvrtletí. V 
celé EU zůstal meziroční růst na 1,9 %. 
Hlavním motorem růstu byly stoupající 
zásoby podniků a spotřebitelské výdaje. 
Zahraniční obchod měl na ekonomiku 
naopak negativní dopad. 

Zdroj: Patria Online 

Průmyslová výroba v Německu 
mírně rostla 

Průmyslová výroba v Německu stoupla 
v říjnu meziměsíčně o 0,2 %. Celkovou 
produkci brzdila nižší výroba energií. 
Údaje německého ministerstva 
hospodářství naznačují, že průmysl 
v největší evropské ekonomice po 
nerovném výkonu v letních měsících na 
začátku 4. čtvrtletí 2015 mírně oživuje. 

Zdroj: Finanční noviny 

Německý vývoz i dovoz klesl víc, než 
se čekalo  

Německý vývoz se v říjnu meziměsíčně 
snížil o 1,2 %, dovoz dokonce o 3,4 %. 
Vyplývá to z údajů německého 
statistického úřadu. Obchodní přebytek 
se zvýšil na 20,8 mld. eur ze zářijových 
19,2 mld. eur. Meziročně byl vývoz o 3,3 % 
a dovoz o 3,0 % vyšší.  

Zdroj: Patria Online 

Irská ekonomika zrychlila tempo 
růstu 

Irská ekonomika vzrostla ve 3. čtvrtletí 
meziročně o 7 % po 6,8% tempu ve 
2. čtvrtletí. Oznámil to irský statistický 
úřad. Irsko je tak na cestě k tomu, aby se 
druhým rokem po sobě stalo nejrychleji 
rostoucí ekonomikou v Evropě. 
Mezičtvrtletní tempo růstu HDP však 
zpomalilo na 1,4 % z 1,9 % ve 2. čtvrtletí. 

V letech 2008 až 2010 se ekonomika Irska 
propadla o více než 10 %, loni po několika 
letech stagnace zaznamenala výrazné 
oživení. 

Zdroj: Patria Online 

Japonsko se vyhnulo hospodářské 
recesi 

Japonská vláda oznámila, že HDP 
Japonska ve 3. čtvrtletí 2015 v celoročním 
přepočtu stoupl o 1 % a tamní ekonomika 
se vyhnula recesi. Opravila tak předběžné 
údaje z poloviny listopadu, podle kterých 
HDP klesl o 0,8 % po propadu o 0,5 % ve 
2. čtvrtletí 2015. Hospodářská recese se 
definuje jako dvě čtvrtletí poklesu 
ekonomiky po sobě. 

Zdroj: Finanční noviny 

Čína přeskočila Japonsko v žebříčku 
asijského exportu technologií 

Japonsko už nevládne žebříčku největších 
technologických exportérů v Asii, 
vystřídala ho Čína. Podle Asijské rozvojové 
banky se podíl Číny na asijských vývozech 
„high-tech“ výrobků, od roku 2000, kdy 
dosáhl 9,4% podíl, vyšvihl na loňských 
43,7 %. Podíl Japonska naopak spadl na 
7,7 % v loňském roce z 25,5 % v roce 2000. 
Číně podle ekonomických expertů ADB 
nahrává vysoce konkurenční prostředí, 
kvalifikovaná pracovní síla a zvyšující se 
podíl výzkumu a vývoje. 

Zdroj: Patria Online 

Růst tureckého HDP by mohly snížit 
ruské sankce 

Ruské sankce by v roce 2016 mohly snížit 
tempo růstu turecké ekonomiky o 0,3 až 
0,7 p. b., zatímco dopad na ruské 
hospodářství zřejmě bude pouze 
omezený. Předpověděla to Evropská 
banka pro obnovu a rozvoj. Listopadová 

prognóza předpokládala, že HDP Turecka 
v roce 2017 stoupne o 2,8 %. Sankce by 
tak mohly tempo růstu snížit až na 2,1 %. 

Zdroj: Finanční noviny 

Ceny ropy dál padají 

Světové ceny ropy pokračují ve výrazném 
poklesu a pohybují se na nových 
minimech od finanční krize před sedmi 
lety. Severomořská ropa Brent poprvé od 
února 2009 sestoupila pod hranici 
40 dolarů za barel. Za poslední rok a půl 
ceny ztratily zhruba dvě třetiny hodnoty. 

Zdroj: HN 

Automobilka BMW zažívá rekordní 
rok 

Automobilce BMW vzrostl listopadový 
prodej vozů o 4,9 % na 197 480. Od 
začátku roku prodala celkem 2,03 mil. 
vozidel, což je o 6,9 % více, a vůbec poprvé 
překonala hranici dvou milionů prodaných 
vozů už za 11 měsíců. Stoupl také prodej 
motocyklů, od začátku roku do listopadu 
o 11,2 % na 129 500, což je více než za celý 
loňský rok.  

Zdroj: HN 

Volkswagen kvůli skandálu zavede 
přísná opatření  

Volkswagen prezentoval dílčí závěry 
dosavadního šetření emisního skandálu. 
Firma slíbila, že zlepší dohled nad vývojem 
softwaru pro motory. Zavede také měření 
emisí v silničním provozu, jehož výsledky 
se budou nezávisle ověřovat. Okolnosti 
skandálu se stále vyšetřují a konečnou 
zprávu o jeho příčinách a vinících 
lze očekávat zhruba v dubnu příštího roku. 

Zdroj: HN 

 

FOCUS: Průmysl v říjnu příjemně překvapil 

Průmyslová produkce v říjnu výrazně překonala očekávání, když po méně příznivém zářijovém výsledku stoupla 

meziročně o 3,8 %, po očištění o vliv pracovních dní o 6,4 % (letošní říjen měl o jeden pracovní den méně). Meziměsíčně 

byla průmyslová produkce vyšší o 1,5 %. Dosažené výsledky tedy naznačují dobrou kondici domácího průmyslu. 

Některé negativní vlivy z minulého měsíce, tj. plánované a neplánované odstávky reaktorů v JE Dukovany a omezení 

produkce Unipetrolu kvůli srpnové nehodě na ethylénové jednotce a následné neplánované odstávce petrochemické 

výroby ve výrobním závodě Litvínov – Záluží, však působily nepříznivě i na říjnová data. Ve zpracovatelském průmyslu 

se produkce přesto zvýšila o 6,6 %, v ostatních sekcích však klesla. V těžbě a dobývání o 1,4 % a ve výrobě a rozvodu 

elektřiny o 12,6 %.  

http://www.mpo.cz/
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Zdroj: ČSÚ 

 

Již tradičně hlavním nositelem růstu zpracovatelského průmyslu byla výroba motorových vozidel, která v říjnu 

vzrostla o 19,0 % (na celkových tržbách průmyslu má rozhodující podíl – např. v září to bylo 29,6 %). Příznivě na vývoj 

tohoto odvětví působil i růst prodejů na evropském automobilovém trhu, který ovlivňoval dodávky komponentů pro 

zahraniční výrobce automobilů. Z dalších odvětví se o více než deset procent zvýšila výroba oděvů o 28,2 %, výroba 

ostatních dopravních prostředků o 19,6 %, výroba v ostatním zpracovatelském průmyslu o 11,2 % a výroba pryžových 

a plastových výrobků o 10,7 %.  

V členění podle hlavních průmyslových seskupení se produkce meziročně zvýšila ve výrobě pro investice o 11,6 %, ve 

výrobě pro dlouhodobou spotřebu o 8,2 %, ve výrobě pro krátkodobou spotřebu o 4,1 %, ve výrobě pro mezispotřebu 

o 2,1 %. Výroba energií klesla meziročně o 10,2 %. 

Průměrný evidenční počet zaměstnanců v průmyslu (v podnicích s 50 a více zaměstnanci) se zvýšil o 3,6 % (růst 

zakázek a produkce nutil podniky přijímat nové zaměstnance). Průměrná mzda těchto zaměstnanců vzrostla o 2,5 % 

a činila 28 337 Kč. 

V kumulaci za leden až říjen 2015 se průmyslová produkce meziročně zvýšila o 4,6 %, ve zpracovatelském průmyslu 

o 5,9 %. V ostatních sekcích produkce klesla, ve výrobě a rozvodu elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu 

o 2,1 % a v těžbě a dobývání o 2,5 % (kde ještě nestačila vyrovnat pokles z první poloviny roku).  

 

Potraviny a pohonné hmoty srazily listopadovou inflaci téměř k nule 

Spotřebitelské ceny se listopadovým meziměsíčním poklesem o 0,4 % vrátily po měsíční pauze opět do minusu. Byl 

to největší pokles od září 2013 a ceny spadly v téměř všech oddílech spotřebního koše, s výjimkou oblečení, obuvi a 

nájemného. Ceny potravin překvapivě klesly až o 0,8 %, a to i přes výrazný říjnový nárůst cen v zemědělství. Nižší byly 

ceny mouky o 8,4 %, olejů a tuků o 2,1 %, cukru o 6,1 %. Snížily se i ceny ovoce a zeleniny shodně o 1,8 % (z toho ceny 

brambor klesly o 8 %). Klesající ceny mléčných výrobků (mléka o 4,4 %, sýrů o 0,7 %, jogurtů o 1,1 %) souvisely zejména 

se zrušením kvót na produkci mléka v rámci EU. V oddíle doprava pokračoval již čtvrtý měsíc v řadě propad cen 

pohonných hmot, který v listopadu činil 2,4 %. Průměrná cena benzínu Natural 95 (29,67 Kč/l) byla v listopadu nejnižší 

od prosince 2009 a cena motorové nafty (29,44 Kč/l) od února 2010. Do konce roku lze očekávat další snížení cen na 

čerpacích stanicích, neboť ceny ropy se propadají na nová minima. Severomořská ropa Brent se nyní obchoduje těsně 

u hranice 40 USD za barel. Důvodem je slabá poptávka, přeplněné zásobníky a nevůle států OPEC dohodnout se na 

omezení objemu těžby. Snížily se i ceny dovolených s komplexními službami o 2,2 %, lázeňských pobytů o 4,5 %, 
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i ubytovacích služeb o 0,9 %. Opačným směrem nadále působily ceny oděvů a obuvi, které přidaly 0,1 %. V bydlení 

vzrostly ceny čistého nájemného o 0,2 %. 

V meziročním srovnání se inflace v listopadu opět posunula dolů na 0,1 % (z 0,2 % v říjnu), což znamená návrat na 

únorovou hodnotu. Její snížení souviselo s prohloubením poklesu cen potravin a nealko nápojů o 1,4 %. Ceny chleba 

klesly o 4,1 %, mouky o 15,1 %, vajec o 11,6 %, mléka o 16,6 %, cukru o 20,9 % a současně zpomalil růst cen brambor 

na 62,8 % (z 85,5 % v říjnu). Ceny nealkoholických nápojů se snížily o 2,8 %. Největší vliv na zvyšování cenové hladiny 

měly ceny v oddíle alkoholické nápoje a tabák, kde ceny tabákových výrobků rostly o 7,2 % a ceny alkoholických nápojů 

o 1,9 %. Dalším sektorem v pořadí bylo bydlení, kde stouply ceny vodného o 3,4 %, stočného o 2,8 %, čistého 

nájemného o 1,1 % a tepla o 2,3 %. Výjimkou byly ceny elektřiny, které byly meziročně nižší o 0,6 %. Růstu se nevyhnuly 

ani ceny dovolených s komplexními službami, které byly vyšší o 7,3 %. Ceny obuvi  vzrostly o 6,3 % a ceny oděvů o 2 %. 

Stouply i ceny pojištění o 2,6 % a finančních služeb o 2 %. 

Na snížení růstu meziroční cenové hladiny působil nejvýrazněji pokles cen v dopravě, vlivem poklesu cen pohonných 

hmot o 17,6 %, a dále cen potravin, které byly meziročně nižší o 1,4 %. Pod úrovní předchozího roku se stále držely 

ceny zdraví (vliv zrušení regulačních poplatků) a pošt a telekomunikací. 

Průměrná míra inflace se v listopadu po třech měsících stagnace na 0,4 % snížila na 0,3 %.  

Podle předběžných propočtů se meziroční růst HICP (harmonizovaný index spotřebitelských cen) v ČR v listopadu 

nezměnil (v říjnu přírůstek činil 0,2 %), meziměsíčně ceny klesly o 0,5 %. Meziročně se HICP v EU v říjnu nezměnil, což 

je o 0,1 p. b. více než v září. Pokles cen nastal ve třinácti zemích EU, z toho nejvyšší byl na Kypru (-1,8 %) a v Rumunsku 

(-1,4 %). Naopak nejvíce rostly ceny na Maltě (o 1,6 %) a v Belgii (o 1,2 %). V Německu přešly ceny z 0,2% poklesu v září 

v 0,2% růst v říjnu. Odhad meziroční změny HICP pro eurozónu za listopad je 0,1 %. 

 

Inflace zůstává nadále velmi nízká, a to navzdory slabé koruně, růstu mezd a silné spotřebitelské poptávce. Určitou 

změnou ceny projdou až na počátku příštího roku, kdy podle očekávání by měly zdražit potraviny, ceny bydlení 

a zafunguje nižší srovnávací základna z letošního roku, kdy nastal propad cen pohonných hmot.  

 

_______________________________________________________________________________________ 

Vývoj indexu PX          Vývoj měnových kurzů 

    
 

 
Zdroj: BCPP 

  
Zdroj: ČNB 

  
Zdroj: ČNB 
 

OKÉNKO SNS:  

Ruská ekonomika snížila tempo poklesu 

Ruský statistický úřad zveřejnil, že HDP Ruska za 3. čtvrtletí (jedná se o revizi prvotního odhadu) se meziročně snížil o 4,1 %, což je 
v souladu s očekáváním trhu. Současně se jedná o zpomalení tempa poklesu oproti 2. čtvrtletí, kdy ruské hospodářství kleslo 
o 4,6 %. Mezičtvrtletně dokonce ruská ekonomika vzrostla o 10,5 % (ve 2. čtvrtletí o 4,7 %). 

Zdroj: Patria Online 
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Zdroj: NBÚ, graf MPO 

 
Zdroj: ECB, graf MPO 
 

  

UDÁLOSTI V PŘÍŠTÍM TÝDNU (14. až 18. prosince 2015) 

PONDĚLÍ Eurostat: Průmysl (říjen 2015)   

ÚTERÝ ZEW: Indikátor ekonomického sentimentu 

STŘEDA 
ČSÚ: Indexy cen výrobců (listopad 2015) 
ČSÚ: Indexy cen vývozu a dovozu (říjen 2015)  
Eurostat: Zahraniční obchod (říjen 2015) 

ČTVRTEK 
Eurostat: Stavebnictví l (říjen 2015)   
Ifo: Index ekonomického klimatu  

PÁTEK  

 
 
 

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