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Stavebnictví v EU v prosinci zpomalilo  

Stavební produkce v Evropské unii v prosinci 2017 v meziročním srovnání zpomalila na 1,5  % ze 3,1 % v předchozích 

dvou měsících. Ke zvolnění došlo u obou kategorií, u pozemního stavitelství na 1,5 % a u inženýrského stavitelství na 

1,8 %. Ve 4. čtvrtletí 2017 dosáhla stavební produkce nejpomalejšího růstu v průběhu roku, a to meziročně o 2,5 %. 

Naopak nejrychleji (o 4,6 %) rostla ve 2. čtvrtletí. Za celý loňský rok byla stavební produkce v EU vyšší meziročně o 3,5 % 

(po kalendářním očištění). Třetím rokem po sobě tak zrychlovala meziroční tempo růstu. Rychleji rostlo pozemní i 

inženýrské stavitelství (o 3,7 %, resp. o 3,4 %).  

Z jednotlivých členských zemí EU za celý rok 2017 dosáhlo dvouciferného meziročního růstu stavební produkce pět 

zemí, a to Maďarsko (o 29,5 %), Lotyšsko (o 19,4 %), Slovinsko (o 17,8 %), Polsko (o 14,0 %) a Malta (o 13,0 %). Všechny 

však z velmi nízké srovnávací základny, kvůli zápornému výsledku rok předtím.  

Ve srovnání s předkrizovým rokem 2008 se nyní stavebnictví v EU nachází na trajektorii pozvolného růstu. Stále však 

nedosahuje předkrizových hodnot. Nejvyšší růst oproti roku 2008 zaznamenala Malta, dále Německo, Spojené 

království a Švédsko.  

Stavební výroba v České republice byla loni meziročně vyšší po kalendářním očištění o 2,1 %, avšak ve srovnání s rokem 

2008 byla stále téměř o pětinu nižší.  

Stavební produkce v EU (sezónně očištěné údaje, 2008=100)  

Zdroj: Eurostat, graf MPO  

Makroekonomická situace v ČR 

Základní ukazatele - poslední údaje  

 HDP (y/y, %) 4. Q 2017 5,1  Průmyslová produkce (y/y, % ze s.c.) prosinec 2017 2,7 

 Míra inflace (y/y, %)  leden 2018 2,4  Stavební produkce  (y/y, % z s.c.) prosinec 2017 -3,2 

 Obecná míra nezaměstnanosti* (v %) prosinec 2017 2,4  Maloobchod vč. mot. voz. (y/y, % ze s.c.) prosinec 2017 2,2 

 Průměrná mzda nom. / reál. (y/y, %) 3. Q 2017 6,8 / 4,2   Vývoz / dovoz zboží ** (y/y, %, z b.c.) prosinec 2017 1,1 / -0,1 

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

** přeshraniční pojetí     
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Z DOMOVA 

Obuvníkům scházejí stovky 
pracovníků  

Stovky pracovníků scházejí firmám 
v obuvnickém a kožedělném průmyslu, 
aby naplnily svoje kapacity. Musejí proto 
odmítat i některé zakázky. Uvedla to na 
veletrzích Styl a KABO v Brně Česká 
obuvnická a kožedělná asociace. Řešením 
by mohli být zahraniční pracovníci.  

Zdroj: E15 

Společnost T Machinery  vyrobila do 
Ruska stotunový těžební stroj 

Výrobce těžebních strojů T Machinery 
z Ratíškovic na Hodonínsku vyrobil pro 
ruskou společnost Uralkali stotunové 
zařízení za 60 mil. Kč. Jde o stroj pro 
hlubinnou těžbu draselné soli se šesti 
motory. Za Ural do města Berezniki stroj 
po částech dopraví deset kamionů 
a zřejmě už na jaře bude plně v provozu. 
Firma T Machinery nyní zaměstnává asi 
250 lidí a je výhradním exportérem. 
Dlouhodobě vyváží hlavně do Ruska 
a na Ukrajinu, kam dodává asi deset 
těžebních strojů ročně. V obou zemích má 
také vlastní servisní centra. Loni měla 
firma obrat 483 mil. Kč. Letos na jaře dodá 
ocelárnám ArcelorMittal dobývací 
kombajn.  

Zdroj: HN 

Výrobce elektromotorů VUES kupují 
Američani 

Americká společnost Moog kupuje 
brněnského výrobce speciálních 
elektrických motorů a generátorů VUES. 
Cena dosahuje 53 mil. eur. Transakci ještě 
musí schválit regulační orgány. Společnost 
Moog je globální výrobce 
specializovaných ovládacích dílů 
a systémů. Dodává je vojenskému 
i civilnímu letectví, kosmickému 
průmyslu, jeho produkce nachází 
uplatnění i v energetice a zdravotnictví. 

Zdroj: E15 

Argun zvýšil výrazně tržby  

Společnost Argun z Hradce Králové, která 
je výrobcem neprůstřelných vest, přileb 
a protiúderových prostředků, loni 
znásobila tržby na přibližně 350 mil. Kč 
z předloňských 53 mil. Kč. Hlavním 
důvodem razantního nárůstu byl kontrakt 
za zhruba 11 mil. USD na dodávku vest pro 
armádu Saúdské Arábie. V ČR byl pro 
firmu nejdůležitější loni zahájený čtyřletý 
kontrakt na dodávku neprůstřelných vest 

české armádě. Letos firma kalkuluje 
s obratem na úrovni 70 až 80 mil. Kč. 
Zakázky má ze Slovenska, Francie, Ománu 
nebo Kazachstánu.  

Zdroj: ČTK  

T-Mobile zvýšil tržby, přesto mu klesl 
zisk 

T-Mobile loni zvýšil celkové tržby o 2,2 % 
na 27,1 mld. Kč. Provozní zisk EBITDA klesl 
o 6 % na 10,4 mld. Kč. Počet zákazníků 
v mobilním segmentu stoupl o 128 tis. na 
6,176 mil., což je nejvíce na trhu. 
Průměrný měsíční výnos na zákazníka 
vzrostl o 2 Kč na 256 Kč. T-Mobile loni 
investoval do technologií a služeb téměř 
4 mld. Kč. Pokrytí rychlou mobilní sítí LTE 
se loni zvýšilo o 3 p.  b. na 98,8 % 
populace. Konkurenční O2 loni zvýšila 
čistý zisk o 6 % na 5,59 mld. Kč. 

Zdroj: E15 

Karlovarským minerálním vodám 
loni stoupnul obrat 

Skupině firem Karlovarských minerálních 
vod (KMV) stoupnul obrat v loňském roce 
na 8,3 mld. Kč, meziročně jde o 12% 
nárůst. Firmě rostl i hrubý zisk. Jde už 
o třetí rok za sebou, v němž firma dosáhla 
rekordních výsledků. V roce 2017 
exportovala zhruba do 20 zemí světa. 
K největším odběratelům patří Slovensko, 
Německo a Rakousko, ale KMV vyváží i do 
vzdálenějších destinací, jako jsou Rusko, 
USA, Spojené arabské emiráty, Izrael nebo 
Austrálie. Po mnoha letech se vrátila na 
ukrajinský trh.  

Zdroj: ČTK 

Solodoor jede naplno 

Výrobce dveří  Solodoor zažívá úspěšné 
období. Tržby mu loni vzrostly na 350 mil. 
Kč, meziročně nárůst asi o 5 %. Zakázková 
naplněnost firmu ale nutí přibírat nové 
zaměstnance a rozšiřovat kapacity výroby. 
Jenže lidi není kde brát. Firma tak zásadně 
investuje do technologií. Trendem jsou 
například dveře s oblou hranou. 
Momentálně je Solodoor s touto 
specializací jediným výrobcem v ČR 
a jedním z mála v Evropě.  

Zdroj: HN 

Úrokové sazby dále stoupají 

Hypoteční úroky rostou od začátku 
loňského roku. V lednu vzrostla průměrná 
úroková sazba hypoték na 2,28 % 
z prosincových 2,19 %. V lednu si lidé 
v bankách sjednali 7 783 hypoték, to je 
o 1 568 méně než v prosinci a o 882 méně 
než před rokem a půjčili si 16,5 mld. Kč. 

Pořízení vlastního bydlení je pro stále více 
lidí nedostupné. Nejenže ceny 
nemovitostí stále rostou, ale nadále se 
zvyšují i úroky na hypotékách. Hlavní 
brzdou je nedostatek vhodných 
nemovitostí. Lidé na koupi bydlení 
potřebují víc peněz a na větší hypotéku 
často už nedosáhnou. 

Zdroj: HN 

Většina exportérů zvýší investice 

Tři čtvrtiny tuzemských vývozců plánují od 
letošního roku zvyšovat investice. Každý 
třetí se přitom zaměří na modernizaci 
a rozšíření výroby, třetina pak 
zmodernizuje stávající zařízení. Rozšíření 
kapacity svých podniků plánuje více než 
desetina podniků. Značná část investic 
bude také směřovat do oblasti 
elektronického obchodu – internetový 
obchod se chystá založit 6 % vývozců. 
Ukázal to průzkum společnosti GfK.  

Zdroj: E15 

ZE ZAHRANIČÍ 
Ekonomika zemí OECD ve 4. kvartále 
zpomalila  

Země OECD ve 4. čtvrtletí 2017 vykázaly, 
podle předběžných výsledků, růst HDP 
oproti předchozímu kvartálu o 0,6 %, což 
znamená zpomalení z 0,7 %. Ekonomika 
zpomalila nejvíce v Japonsku, dále mírně 
také v USA, Německu a Itálii. Na druhou 
stranu rychleji rostla mezičtvrtletně ve 
Francii a Spojeném království. 
V meziročním srovnání růst HDP v zemích 
OECD zvolnil na 2,6 % z 2,8 % 
v předchozím kvartálu. Nejvyššího růstu 
HDP dosáhlo Německo, nejpomalejšího 
naopak Spojené království. Ekonomika EU 
dosáhla v obou srovnáních stejných 
výsledků jako OECD. Za celý rok 2017 HDP 
v zemích OECD rostl o 2,5 %, zatímco 
v roce 2016 o 1,8 %.  

Zdroj: OECD  

Ve Spojeném království revidován 
růst HDP dolů  

Růst HDP ve Spojeném království ve 
4. čtvrtletí 2017 byl revidován směrem 
dolů na meziročních 1,4 % 
a mezičtvrtletních 0,4 % (předběžný 
odhad 1,5 % a 0,5 %). Za celý rok 2017 růst 
HDP dosáhl 1,7 %, zatímco v roce 2016 
rostl o 1,9 %. Bylo to nejpomalejší tempo 
růstu od roku 2012. Menší růst 
zaznamenala domácí spotřeba a vládní 
investice. Rychleji rostly investice a kladný 
byl i příspěvek zahraničního obchodu. 

Zdroj: www.tradingeconomics.com  
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Nezaměstnaných na Slovensku bylo 
v lednu minimum 

Míra nezaměstnanosti na Slovensku 
v lednu letošního roku klesla na nové 
minimum 5,88 %, když loni v prosinci činila 
5,94 %. Nezaměstnanost se v zemi snižuje 
nepřetržitě od léta 2016. Informovalo 
o tom Ministerstvo práce, sociálních věcí 
a rodiny, které v zemi řídí úřady práce. 

Zdroj: E15 

V Rusku klesl počet nezaměstnaných  

V Rusku klesla v lednu letošního roku 
podle očekávání míra nezaměstnanosti na 
5,2 % z 5,6 % v lednu loňského roku. Počet 

nezaměstnaných dosáhl 3,9 mil. a byl 
meziročně nižší o 372 tis. lidí. Průměrná 
nominální mzda vzrostla v lednu 
meziročně o 8,5 % na 38,4 tis. rublů, když 
inflace zpomalila na 2,2 %.  

Zdroj: www.tradingeconomics.com 

Největším obchodním partnerem 
Německa zůstala Čína 

Největším obchodním partnerem 
Německa se v loňském roce podruhé za 
sebou stala Čína. Druhým bylo 
Nizozemsko, za kterým následovaly 
Spojené státy.  Česká republika obsadila 
desátou příčku. Nejvíce Německo vyvezlo 
do USA. Druhé místo obsadila Francie 

následovaná Čínou. Nejvíce zboží 
Německo dovezlo z Číny.  

Zdroj: ČTK 

Německé Ifo kleslo  

V Německu index podnikatelského 
klimatu (Ifo) v únoru klesl na 115,4 bodů 
ze 117,6 bodů v lednu. Společnosti hůře 
hodnotily svoji současnou ekonomickou 
situaci, ale indikátor byl přesto na druhé 
nejvyšší hodnotě od roku 1991. Méně 
optimistické byly i ve výhledu na další 
měsíce. Pokles nastal ve všech odvětvích, 
přesto Ifo zůstalo na vysoké úrovni. 

Zdroj: CESifo  

Vývoj indexu PX          Vývoj měnových kurzů 

UDÁLOSTI V TÝDNU od 26. února do 2. března 2018 

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