
 

 1 

 

60

70

80

90

100

110

120

130
ČR inženýrské stavby
EU28 inženýrské stavby

70

80

90

100

110

120

130
ČR pozemí stavby

EU28 pozemí stavby

 

 

 

 

Stavebnictví v Evropské unii v listopadu dále zpomalilo  

Stavební produkce v Evropské unii v listopadu 2016 dále zpomalovala tempo meziročního růstu na 0,2 % (údaje 

očištěné o kalendářní vlivy), z 0,9 % v říjnu. Po letních měsících s větší aktivitou ve stavebnictví klesla na květnovou 

úroveň. V meziměsíčním srovnání kolísá stavební výroba EU po celý rok kolem nuly, v listopadu stoupla o 0,4 %.  

Také v listopadu, stejně jako v předchozích měsících, některé země střední a východní Evropy vykázaly až dvouciferný 

meziroční pokles stavební výroby. Největšího poklesu dosáhlo Slovinsko (-15 %), dále Maďarsko (-14,4 %) a Rumunsko 

(-13,9 %). Růst naopak v listopadu zaznamenalo pouze několik zemí EU, některé však nevykazují měsíční data 

za stavebnictví. Nejvyšší meziroční růst zaznamenalo Švédsko (7,6 %), dále Nizozemí (7,0  %) a Spojené království 

(3,0 %).  

Inženýrské stavitelství v listopadu vykázalo 2,1% meziroční pokles. Růstu dosáhlo naposledy v lednu 2016, od té doby 

klesalo. Stavebnictví táhlo v loňském roce pozemní stavitelství, které stouplo v listopadu meziročně o 1,1 %.   

Stavební produkce v Evropské unii (2010=100)  

Zdroj: Eurostat  

Makroekonomická situace v ČR 

Základní ukazatele - poslední údaje  

 HDP (y/y, %) 3. Q  2016 1,9  Stavební produkce (y/y, %) listopad 2016 -2,3 

 Míra inflace (y/y, %)  prosinec 2016 0,7  Vývoz zboží ** (y/y, %, z b.c.) listopad 2016 2,2 

 Obecná míra nezaměstnanosti* (v %) listopad 2016 3,8  Dovoz zboží ** (y/y, %, z b.c.) listopad 2016 2,3 

 Průmyslová produkce (y/y, %) listopad 2016 7,0        

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

** přeshraniční pojetí     

  

TÝDENÍK EKONOMICKÝCH AKTUALIT 

3. týden – 16. až 20. ledna 2017 

 85,0

 90,0

 95,0

 100,0

 105,0

 110,0

 115,0

 120,0

 125,0

EU28 eurozóna (19 zemí)



 

TÝDENÍK EKONOMICKÝCH AKTUALIT 3. týden – 16. až 20. ledna 2017 2 

 

Z DOMOVA  

Zaměstnavatelé čekají letos růst 
ekonomiky o 2,5 až 3,1 % 

Podle odhadu Svazu průmyslu a dopravy 
růst ekonomiky v roce 2017 dosáhne 
2,7 %. Projeví se zejména oživení 
investiční aktivity, i díky zlepšení čerpání 
fondů EU. Naopak ekonomiku bude brzdit 
nedostatek kvalifikovaných pracovních sil, 
ukončení kurzového závazku ČNB 
a posilování koruny, či slabý růst evropské 
i světové ekonomiky. Asociace malých 
a středních podniků očekává růst HDP 
kolem 2,5 %. Hospodářská komora počítá 
se zrychlením růstu na 3,1 %. Vyplývá to 
z ankety ČTK mezi zaměstnavatelskými 
svazy.   

Zdroj: ČTK 

Prioritou firem je udržet kvalitní 
pracovníky 

Podle průzkumu KPMG Puls ekonomiky 
mezi řediteli firem, považuje devět 
z deseti vrcholových manažerů v letošním 
roce za prioritu udržet kvalitní pracovníky. 
Firmy vidí nedostatek kvalifikované síly 
jako hlavní překážku dalšího růstu. Zvýšit 
mzdy letos plánuje přes 80 % firem. Z nich 
41 %se letos chystá nabírat nové 
zaměstnance, polovina změnu počtu 
zaměstnanců neplánuje. Celkem 43 % 
respondentů by rádo vidělo jako prioritní 
oblast zájmu vlády pro příští tři roky 
vzdělání, vědu a inovace. Podle čtvrtiny 
z nich by se ministři měli zaměřit na rozvoj 
infrastruktury. 

Zdroj: HN 

Význam internetu v ekonomice roste  

Sektorem, který rostoucí měrou přispívá 
k výkonu ekonomiky, je oblast internetu, 
výroba IT zařízení a IT služby. Internet a na 
něj navázané obory se na českém HDP 
podílejí ze 4,13 %. Od roku 2011 se 
příspěvek internetové ekonomiky zvedl 
o 15 % na 188 mld. Kč v roce 2015. 
Ukázala to studie Sdružení pro 
internetový rozvoj (SPIR). Autoři do 
internetové ekonomiky započítávají 
informační a komunikační technologie, 
informační a mediální sektor a přidanou 
hodnotu elektronického obchodu. 
Nezapočítávají růst produktivity 
v průmyslu a dalších odvětvích díky využití 
internetu a informačních technologií. Ty 
podle mezinárodních studií zvyšují 

produktivitu v průmyslu o 1 až 1,5 % 
ročně. 

Zdroj: E15 

Madeta plánuje postavit další 
sýrárnu  

Mlékárna Madeta plánuje letos investovat 
kolem 300 mil. Kč. Chce přestěhovat 
do konce roku závod na Táborsku z Řípce 
do Plané nad Lužnicí, kde hodlá postavit 
další sýrárnu. Madeta, jež zaměstnává 
1500 lidí, dosáhla v roce 2015 obratu 
5,5 mld. Kč.  

Zdroj: E15 

Sapeli chce po ovládnutí výroby 
získat i prodej  

Producenti dveří Sapeli z Jihlavy 
po ovládnutí tuzemské výroby hodlají 
akvizicemi distribučních center získat pod 
kontrolu i prodej. Majetkovou účast má 
Sapeli již v sedmi distribučních 
společnostech v Brně, Plzni a Hradci 
Králové, nebo na Slovensku. Výhodou 
nového uspořádání je mimo jiné přístup 
k informacím o trhu. Na letošní rok už má 
podnik nachystané další tři firmy, do nichž 
chce vstoupit. Před krizí měla Sapeli tržby 
přes 1 mld. Kč. Aktuálně se k této hranici 
znovu blíží. Za loňský rok skupina utržila 
kolem 900 mil. Kč.   

Zdroj: E15 

ZE ZAHRANIČÍ 

MMF svůj odhad růstu světové 
ekonomiky neměnil  

Mezinárodní měnový fond (MMF) nechal 
odhady růstu světové ekonomiky pro 
letošní a příští rok beze změn a nadále 
předpokládá mírné zrychlování tempa 
na 3,4 % a příští rok na 3,6 %, z loňských 
3,1 %. Pro vyspělé země čeká zesílení 
tempa na 1,9 % a příští rok 2,0 %. 
Ekonomiky rozvíjejícího se světa mají letos 
růst o 4,5 % a napřesrok o 4,8 %. Fond 
zvýšil predikci pro USA mírně na 2,3 %, 
když loni podle odhadu MMF americká 
ekonomika rostla o 1,6 %. Dále zlepšil 
letošní předpověď pro Británii o 0,4 p. b. 
na 1,5 %. Z vyspělého světa také mírně 
zlepšil odhady pro Německo, Španělsko 
a Japonsko a zhoršil pro Itálii. Růst 
v rozvíjejících se tržních ekonomikách by 
měla podpořit Čína, která letos zpomalí 
tempo růstu jen mírně na 6,5 %. Rizika pro 
výhled vidí MMF v zavádění 
protekcionistické politiky, ve výraznějším 
zpřísnění měnové politiky, v napětí 

v evropském bankovním systému a ve 
zvýšeném geopolitickém napětí. Zároveň 
ale spatřuje možnost rychlejšího růstu 
v případě, že opatření na podporu 
americké a čínské ekonomiky budou 
účinnější, než se nyní předpokládá. 

Zdroj: Patria  

OSN předpovídá oživení světové 
ekonomiky 

Predikci vývoje ekonomiky rovněž 
zveřejnila OSN.  Růst světové ekonomiky 
podle OSN zrychlí letos na 2,7 % a příští 
rok na 2,9 % z loňského tempa 2,2 %. OSN 
upozorňuje na nejistoty zejména kvůli 
odchodu Británie z Evropské unie 
a politice nastupujícího prezidenta USA 
Donalda Trumpa. Očekává, na rozdíl od 
MMF, silnější zpomalení u Británie, a to na 
letošních 1,1 % z loňských 2 %. Prognóza 
OSN se svým trendem shoduje 
s posledními předpověďmi Světové banky 
zveřejněnými minulý týden.   

Zdroj: HN 

Fed: Ekonomika USA zrychluje růst 

Americká ekonomika pokračovala 
na konci podzimu a na počátku zimy 
v solidním růstu a jeho tempo se mírně 
zrychlilo. Oživovala průmyslová výroba, 
rostly podnikatelské investice a na trhu 
práce byl stále patrnější nedostatek 
pracovních sil, který vede ke zvyšování 
mezd. Firmy ve zpracovatelském 
průmyslu ve většině z 12 regionálních 
distriktů Fedu hlásily zvýšené tržby. 
V celých USA se také na konci roku podle 
zprávy poněkud zintenzivnily cenové 
tlaky. Uvádí to pravidelná situační zpráva 
o vývoji ekonomiky zvaná Béžová kniha 
americké centrální banky (Fed).  

Zdroj: ČTK  

Čínská ekonomika zrychlila díky 
vládním výdajům a rekordním 
půjčkám od bank 

Tempo růstu čínské ekonomiky ve 
4. čtvrtletí 2016 zrychlilo v meziročním 
srovnání na 6,8 % z 6,7 % v předchozím 
čtvrtletí. Ekonomiku podpořily vyšší 
výdaje vlády a rekordní půjčky od bank. 
V mezičtvrtletním srovnání se HDP zvýšil 
o 1,7 % po 1,8 % ve 3. kvartálu. Za celý rok 
2016 čínská ekonomika vzrostla o 6,7 %, 
což byl nejpomalejší růst za 26 let. 

Zdroj: E15 
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Gazprom se ve třetím čtvrtletí 
vymanil ze ztráty 

Ruský plynárenský gigant Gazprom se ve 
3. čtvrtletí 2016 vrátil k zisku, který činil 
102,2 mld. rublů ve srovnání se ztrátou 
2 mld. rublů ve stejném období 
předchozího roku. Hospodaření 
Gazpromu podpořil hlavně silnější rubl. 

Tržby se však mírně snížily na 1,26 bilionu 
rublů z 1,29 bilionu rublů předloni, 
protože tržby z prodeje do Evropy se kvůli 
nižším cenám v rublech snížily na 570 mld. 
rublů. Na globálních rezervách plynu se 
firma podílí 18 % a na celosvětové těžbě 
plynu 14 %. 

Zdroj: HN 

 

 

 

 

 

Ceny v průmyslu v loňském roce zaznamenaly dosud nejvyšší pokles  

Ceny průmyslových výrobců v roce 2016 vykázaly dosud největší pokles, který prohloubily na 3,3 % (z 3,2 % o rok 

dříve). Stejně jako v roce 2015 se v nich odrazil celosvětový vývoj cen ropy, jejíž pokles se promítal zejména do cen 

koksu a rafinovaných ropných produktů. 

V samotném prosinci meziroční pokles cen v průmyslu zmírnil na 0,4 % (z 1,3 % v listopadu). Klesly zejména ceny 

těžby a dobývání o 5,1 %, elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu o 4,1 %. Ztratily rovněž i ceny chemických 

látek a výrobků o 2,9 %. Nejvýrazněji v prosinci se naopak zvýšily ceny koksu a rafinovaných ropných produktů 

v souvislosti s rostoucí cenou ropy. Přidaly i ceny vody, její úpravy a rozvodu o 1,6 % a ceny potravinářských výrobků, 

nápojů a tabáku o 0,3 %. 

V meziměsíčním srovnání ceny v průmyslu v prosinci vzrostly o 0,5 %. Za jejich vzestupem  stála všechna průmyslová 

odvětví, s výjimkou těžby a dobývání. Tahounem růstu byly rafinované ropné produkty podpořené dražší ropou. Ta se 

pohybovala v prosinci na cca 55 USD za barel a reflektovala tak potvrzení dohody ropného kartelu OPEC o snížení těžby. 

Spolu se silnějším dolarem představuje tento vývoj další tlaky na zvyšování cen v ekonomice. Výrazně rostly ceny 

chemických látek a výrobků o 0,6 %, ceny v potravinářském průmyslu  stagnovaly. Klesly ceny pouze v sektoru těžby 

a dobývání, a to o 0,1 %. 

Zatímco ceny průmyslových výrobců v tuzemsku zůstaly i v listopadu pod úrovní předchozího roku, v Evropské unii 

jako celku, po druhé v řadě vzrostly, tentokrát o 0,7 % (z 0,2 % v říjnu). Nejvíce stouply ceny ve Velké Británii o 4,4 %. 

V Polsku byly vyšší o 2,4 % a v Německu o 0,1 %. Naopak nejvíce klesly v Lucembursku o 6,5 %. Na Slovensku byly nižší 

o 2,6 %, v ČR o 1,3 %, v Rakousku o 0,5 %. Proti předchozímu měsíci se ceny průmyslových výrobců v EU zvýšily o 0,3 % 

(v říjnu o 1 %). 

Ceny v zemědělském sektoru v průměru za rok 2016 zmírnily pokles na 4,9 % (z 6 % v roce předchozím). Klesly ceny 

rostlinných i živočišných výrobků, a to o 3,1 %, resp. o 7,1 %. 

V meziročním srovnání zůstávají ceny zemědělských producentů stále pod loňskou úrovní, v prosinci však svůj 

pokles prohloubily na 4,7 % (z 3,6 % v listopadu). Podílela se na něm rostlinná výroba, kde se ceny snížily o 8,6 %. 

Klesly ceny čerstvé zeleniny o 35,3 %, brambor o 20,5 %, obilovin o 13,3 %, ceny ovoce byly naopak vyšší o 2,6 %. 

V živočišné výrobě ceny poprvé po 25 měsících stouply, a to o 0,6 % v důsledku růstu cen prasat o 13,5 %. Klesly naopak 

ceny mléka o 2,8 %, vajec o 3,1 % a drůbeže o 7,7 %. 

Meziměsíčně se ceny v zemědělství v prosinci znovu snížily, tentokrát o 0,4 % (v listopadu o 1,3 %) a kompenzují tak 

druhý měsíc v řadě svůj vysoký růst ze září a října (o 4,2 %, resp. 2,9 %). Snížily se ceny čerstvé zeleniny o 8,7 %, prasat 

o 2,4 % a drůbeže o 1,8 %. Naopak vzrostly ceny mléka o 6,4 %, vajec o 6,9 %, ovoce o 4,3 %, olejnin o 1,9 % a obilovin 

o 0,9 %.  

Ceny stavebních prací byly v roce 2016 meziročně vyšší o 1,1 % (v roce 2015 o 1,2 %). Ceny materiálů a výrobků 

spotřebovávaných ve stavebnictví klesly v průměru za rok 2016 o 1,1 % (v roce 2015 o 0,4 %). 

V samotném prosinci se ceny stavebních prací meziročně zvýšily o 1,2 %, stejně jako v listopadu. Ceny materiálů 

a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví byly vyšší o 0,3 % (v listopadu nižší o 0,1 %). Meziměsíčně pak stouply 

o 0,1 % při stagnaci cen stavebního materiálu.  
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Vývoj indexu PX          Vývoj měnových kurzů 

UDÁLOSTI V TÝDNU od 23. do 27. ledna 2017 

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