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Důvěra v ekonomiku se meziměsíčně téměř nezměnila 

Celková důvěra v ekonomiku se v květnu téměř nezměnila, když se souhrnný indikátor důvěry meziměsíčně snížil 

o 0,2 bodu na 97,2 bodu. Dosahuje však stále slušných hodnot. Mezi spotřebiteli se důvěra nezměnila a zůstala na 

108,4 bodu. Tato skupina tak patří nadále k nejvíce optimistickým v ekonomice. Důvěra mezi podnikateli se mírně 

zhoršila, když klesla o 0,2 bodu 94,9 bodu.  

Podnikatelé v průmyslu svou náladu velmi mírně snížili o 0,1 bodu na hodnotu 93,6. Nezměnilo se hodnocení celkové 

poptávky i očekávání do dalších měsíců. Horší bylo hodnocení zaměstnanosti, kde se nejspíš projevuje problém se 

sháněním nových zaměstnanců. Z jednotlivých odvětví se nejnižší nálada i v květnu držela ve stavebnictví, kde oproti 

dubnu ještě klesla o 1,5 bodu na hodnotu 77,6. Podnikatelé ve stavebnictví čekají spíše pokles tempa růstu stavební 

činnosti a ani jejich výhled do dalších měsíců nebyl optimistický. Důvěra se také snížila mezi podnikateli v obchodě 

o 2 body na hodnotu 98,1 bodu, ale přesto je důvěra v obchodě mezi odvětvími nejvyšší. Ve službách se oproti dubnu 

nezměnila.  

V meziročním srovnání byla v květnu celková důvěra vyšší. Lepší byla na straně spotřebitelů i podnikatelů.  

Zdroj: ČSÚ  

Makroekonomická situace v ČR 

Základní ukazatele - poslední údaje  

 HDP (y/y, %) 1. Q 2017 2,9  Stavební produkce (y/y, %) březen 2017 6,2 

 Míra inflace (y/y, %)  duben 2017 1,3  Vývoz zboží ** (y/y, %, z b.c.) březen 2017 10,9 

 Obecná míra nezaměstnanosti* (v %) březen 2017 3,4  Dovoz zboží ** (y/y, %, z b.c.) březen 2017 12,7 

 Průmyslová produkce (y/y, %) březen 2017 10,9        

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

** přeshraniční pojetí     
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Z DOMOVA  

Od ledna do dubna se v ČR vyrobilo 
téměř půl milionu aut  

Od ledna do dubna se v ČR vyrobilo 
498 124 vozů, což je meziročně o 6 % více. 
Škoda Auto vykázala růst o 14 % a Hyundai 
o 2 %. Produkce nákladních aut vzrostla 
o 57 % na 518 vozidel a výroba autobusů 
o 2 % na 1 385. V samotném dubnu 
automobilová produkce v důsledku 
nižšího počtu pracovních dní klesla o 7 %. 
Po očištění o tento efekt stoupla 
meziročně přibližně o 5 %. Oznámilo to 
Sdružení automobilového průmyslu. 

Zdroj: HN  

Jawa prodala prvních padesát 
novinek 

Jawa Moto spol. z Týnce nad Sázavou 
prodala za březen a duben již 
padesát  strojů nového modelu JAWA 350 
OH. S novými modely chce navázat na 
úspěšnou tradici z padesátých a 
šedesátých let, kdy exportovala do řady 
zemí. V současnosti začíná novinky 
předvádět na Slovensku a v Maďarsku. 
Mateřská společnost Jihostroj 
rekonstruovala továrnu Jawy, stejně jako 
strojního vybavení.  

Zdroj: E15 

Zetor loni vyrobil nejméně traktorů 
za posledních šest let 

Zetor Tractors loni vyrobil 3 144 traktorů, 
což znamená meziroční pokles zhruba 
o 600 strojů. Firma vydělala před 
zdaněním 102 mil. Kč. Zisk i výroba jsou 
nejnižší od roku 2010. Tržby klesly téměř 
o půl miliardy na 3,2 mld. Kč. Z vyrobených 
traktorů jich firma 86 % vyvezla do více 
než 40 zemí světa. Krize prostupuje trhy 
západního světa již třetím rokem a dotýká 
se všech výrobců traktorů a jiné 
zemědělské techniky. V Evropě se loni 
propadly prodeje zemědělské techniky 
meziročně o 9 %, což je nejhorší výsledek 
trhů od roku 2009. Situaci na trzích 
negativně ovlivňuje pokles výkupních cen 
zemědělských komodit, zpřísňování 
emisních standardů u strojů a s tím 
spojené zdražování nových produktů.  

Zdroj: HN  

Mitas rozšíří svůj závod v Srbsku 

Gumárenská společnost Mitas rozšíří 
závod v Srbsku. Mateřská společnost 
Trelleborg se zvýšením výrobních kapacit 
chystá na očekávaný větší odbyt své 

produkce. Nový závod ve městě Ruma na 
severu Srbska má Mitas začít stavět 
v nejbližších dnech a otevřít jej v lednu 
příštího roku. Měl by nabrat zhruba dvě 
stovky nových pracovníků.  

Zdroj: E15  

Čínský Yanfeng investuje do rozšíření 
a modernizace výroby  

Čínská společnost Yanfeng, dodavatel 
automobilových interiérů, plánuje 
investovat zhruba 1,85 mld. Kč do 
rozšíření a modernizace výroby 
v závodech v Plané nad Lužnicí a v žatecké 
zóně Triangle. Mělo by tak vzniknout až 
588 pracovních míst. V rámci investice 
hodlá vybudovat vývojové centrum. Od 
státu získala investiční pobídku ve výši 
185 mil. Kč. 

Zdroj: HN  

Bosch loni zvýšil obrat 

Společnosti Bosch se v ČR v daří, roste její 
obrat i počet zaměstnanců. Loni zvýšila 
konsolidovaný obrat meziročně o 13,3 % 
na 21,2 mld. Kč. Letos čeká růst o 3 až 5 %. 
Počet zaměstnanců loni skupině vzrostl 
o 6,5 % na 8 513. Skupina roste ve všech 
klíčových obchodních oblastech. Za 
minulý rok skupina investovala 2,7 mld. 
Kč, především do svých výrobních závodů 
zaměřených na automobilový průmysl. 

Zdroj: HN  

Společnost Vítkovice Envi má více 
zakázek než loni 

Společnost Vítkovice Envi, která je od 
loňského srpna v úpadku, se zvedá na 
nohy. Letos se již podařilo získat více 
zakázek, než za celý loňský rok, když je 
celkem nakontraktováno 152,7 mil. Kč. 
Ke zlepšení situace firmě pomohl nový 
management, vznik samostatného 
oddělení obchodu a nákupu i přísnější 
řízení financí.  

Zdroj: E15 

Textilka Veba kvůli krizi v Africe 
prohloubila ztrátu 

Veba Broumov, která patří k největším 
českým textilním firmám, loni kvůli 
pokračující krizi na africkém trhu 
prohloubila ztrátu na 248 mil. Kč 
z předloňských 47 mil. Kč. Tržby klesly 
o 38 % na 812 mil. Kč. Prodej v ČR loni 
firma zvýšila o 16 % na 140 mil. Kč. Odbyt 
na africký trh se Vebě propadl o 40 % na 
645 mil. Kč. V roce 2014 Veba do Afriky 
dodala zboží téměř za 2 mld. Kč, což 
představovalo přes 90 % celkových tržeb. 

Letos Veba očekává obrat na afrických 
trzích. Již od čtvrtého čtvrtletí 2016 
obnovila na některých výrobních linkách 
nepřetržitý provoz, stoupla poptávka po 
jiných produktech a také v krizi minulých 
dvou let výrazně omezila své aktivity 
v západní Africe řada německých 
konkurentů.  

Zdroj: finance  

ZE ZAHRANIČÍ 

EK: ČR by měla efektivněji nakládat 
s veřejnými prostředky 

Evropská komise (EK) vydala doporučení 
pro jednotlivé země ke zlepšení svého 
hospodářského růstu. ČR by podle komise 
měla letos i v příštím roce splnit pravidla 
Paktu stability a růstu. Měla by se však 
snažit o udržitelnost svých veřejných 
financí, především v souvislosti se 
stárnutím populace, které zatěžuje 
důchodový a zdravotnický systém. 
Doporučuje účinněji vynakládat veřejné 
prostředky, zmíněn je silnější boj s korupcí 
a neefektivní praxe při veřejných 
zakázkách. Dále poukazuje na vysoké 
zatížení podnikatelského prostředí 
regulacemi a administrativou, časté 
změny pravidel v oblasti daní a radí více 
zjednodušit celý systém. Dále komise 
doporučuje vyšší míru elektronizace státní 
správy nebo podporu vědy a výzkumu. 
Řešením pro nedostatek pracovníků 
v některých profesích na trhu práce by 
podle komise mohlo být silnější zapojení 
lidí s nízkou kvalifikací, členů romské 
komunity či žen s malými dětmi. Komise 
letos opět v této souvislosti poukázala na 
nedostatek dostupné péče o malé děti.  

Zdroj: ČTK   

Německá ekonomika pokračuje 
v růstu 

Německý statistický úřad potvrdil původní 
odhad mezičtvrtletního růstu HDP 
v 1. čtvrtletí tohoto roku na 0,6 %, když 
v předchozím čtvrtletí stoupl o 0,4 %. 
Tahounem růstu byl silný export, který se 
zvýšil meziročně o 1,3 %, také zvýšené 
investice ve stavebnictví (+2,3 %) 
a masivní spotřeba domácností (+0,3 %) 
a státu. Růst podporuje stavební boom, 
investice místních firem do strojů 
a vybavení a také vyšší státní výdaje.  

Zdroj: finance  
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Nálada mezi německými podnikateli 
se zvedla 

Nálada mezi německými podnikateli byla 
v květnu výborná. Index ekonomického 
klimatu ifo stoupl na 114,6 bodu ze 
113,0 bodů v minulém měsíci. Dosáhl tak 
nejlepší hodnoty od roku 1991. 
Podnikatelé významně zlepšili hodnocení 
své současní situace i očekávání do 
budoucna. Podstatně se zvedl index ve 
zpracovatelském průmyslu. Podnikatelé 
plánují zvedat produkci a čekají růst cen. 
Vyšší byl index také ve velkoobchodě a ve 
stavebnictví. V maloobchodě přes pokles 
oproti minulému měsíci zůstal na 
vysokých hodnotách.  

Zdroj: www.cesifo-group.de 

Růst britského HDP upraven směrem 
dolů  

Britská ekonomika vzrostla v 1. čtvrtletí 
2017 mezičtvrtletně o 0,2 % (předběžný 
odhad 0,3 %), po 0,7 % ve 4. čtvrtletí 2016. 
Ekonomika zvolnila kvůli pomalejšímu 
růstu služeb a výdajům domácností. 
Produkce zpracovatelského průmyslu se 
zvýšila, především v automobilovém 

průmyslu, a rostla také těžba a dobývání. 
Meziroční tempo růstu HDP bylo rovněž 
upraveno směrem dolů na 2,0% růst, po 
1,9 % v předchozím období.  

Zdroj: www.tradingeconomics.com  

Daimler staví u Drážďan továrnu 
na baterie 

Německý automobilový koncern Daimler 
začal budovat výrobní závod za půl 
miliardy eur v průmyslové zóně saského 
města Kamenec, přibližně třicet kilometrů 
od Drážďan. Továrna má pomoci pokrýt 
narůstající poptávku po elektromobilech. 
Německá vláda dlouhodobě elektrické 
automobily podporuje. 

Zdroj: HN  

OPEC prodloužila omezení těžby 

Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC) 
se rozhodla prodloužit dohodu o omezení 
své těžby o devět měsíců do března 
příštího roku. K dohodě došlo na zasedání 
členských zemí kartelu ve Vídni. Očekává 
se zapojení desítek dalších zemí včetně 
Ruska. Dosavadní dohoda přispěla 
k vytlačení cen ropy nad 50 dolarů za 

barel, dál už ale ceny vzhledem k nadále 
vysokým zásobám nerostly. Díky 
prodloužení dohody by se měly dostat 
zásoby ropy v zemích OECD pod pětiletý 
průměr zhruba v březnu příštího roku. 
Očekává se však růst produkce 
ve Spojených státech a hrozbou je také 
případný nárůst produkce v Nigérii a Libyi, 
které nejsou dohodami vázány.  

Zdroj: HN 

Agentura Moody’s snížila úvěrové 
hodnocení Číny 

Kvůli zpomalení hospodářského růstu 
a růstu dluhu snížila agentura Moody’s 
úvěrové hodnocení Číny o jeden stupeň. 
na A1 z dosavadního stupně Aa3. 
Ratingový výhled, který Moody’s loni 
v březnu zhoršila na negativní, agentura 
nyní vrátila zpět na "stabilní". 

Zdroj: HN 

 

 

 

   

Vývoj indexu PX          Vývoj měnových kurzů 

UDÁLOSTI V TÝDNU od 29. května do 2. června 2017 

Informační zdroje Týdeníku: ČSÚ, ČNB, E 15, Hospodářské noviny, internet, podniky a podnikové svazy. 
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Eurostat: Odhad inflace eurozóny (květen 2017)  

ČTVRTEK Markit: Index nákupních manažerů PMI za ČR a eurozónu  

PÁTEK  ČSÚ: Tvorba a užití HDP (1. čtvrtletí 2017) 


