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Stavebnictví v Evropské unii v říjnu dále zpomalilo tempo růstu

Stavební produkce v Evropské unii v říjnu vzrostla meziročně o 1,1 %. Třetí měsíc po sobě zpomaluje tempo růstu, když

v září stoupla o 1,4 %, v srpnu o 1,7 % a v červenci o 2,4 %. Několik zemí EU zaznamenalo v říjnu nebo i v předchozích 

měsících až dvouciferný pokles stavební výroby. V meziměsíčním srovnání kolísá stavební výroba EU kolem nuly. V říjnu 

se zvýšila o 0,4 %, po poklesu o 0,1 % v září. 

Od začátku roku k meziročnímu růstu přispívá pouze pozemní stavitelství, které v říjnu stouplo o 2,6%. Inženýrské 

stavitelství v letošním roce výrazně klesá, v říjnu o 5,0 %. V minulém roce táhlo růst naopak inženýrské stavitelství, což 

mohlo souviset s dočerpáváním dotací z fondů Evropské unie do konce roku, jak tomu bylo v ČR.  

Z členských zemí EU, za které jsou data k dispozici, nejvyšší meziroční růst stavební výroby v říjnu zaznamenalo Švédsko 

(10,1 %), dále Nizozemí (8,2 %). Největšího poklesu dosahovaly nové země EU, Slovensko (-22,1 %), Polsko (-18,0 %) 

a Bulharsko (-14,0 %). V České republice byla stavební výroba nižší o 7,3 % (po kalendářním očištění).

Stavební produkce EU v říjnu (sezónně očištěné údaje) 

Zdroj: Eurostat 

Makroekonomická situace v ČR

Základní ukazatele - poslední údaje 

HDP (y/y, %) 3. Q 2016 1,9 Stavební produkce (y/y, %) říjen 2016 -8,5

Míra inflace (y/y, %) listopad 2016 0,5 Vývoz zboží ** (y/y, %, z b.c.) říjen 2016 -6,5

Obecná míra nezaměstnanosti* (v %) říjen 2016 3,9 Dovoz zboží ** (y/y, %, z b.c.) říjen 2016 -7,8

Průmyslová produkce (y/y, %) říjen 2016 -1,7

* podíl počtu nezaměstnaných na celkové pracovní síleve věku 15-64 let Zdroj: ČSÚ, prosinec 2016

** přeshraniční pojetí
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Z DOMOVA 

Intervence budou pokračovat

Bankovní rada České národní banky chce 
pokračovat v režimu devizových 
intervencí. Cílem zůstává udržet kurz 
koruny poblíž hodnoty 27 korun za euro. 
Jako pravděpodobný termín ukončení 
intervencí vidí ČNB polovinu roku 2017.

Zdroj: Ihned.cz

Všichni tři výrobci aut hlásí rekordní 
produkci

Tuzemské automobilky vyrobily 
za 11 měsíců letošního roku rekordních 
1,251 milionu osobních aut, což je o 8,0 % 
více než ve stejném období loni. Růst 
zaznamenali všichni tři výrobci. Škoda 
Auto zvýšila produkci o více než desetinu 
na 706 000 vozů, v nošovickém závodě 
Hyundai stoupla výroba o 6 % 
na 334 000 vozů a v kolínské TPCA 
o téměř 3,5 % na 211 000 vyrobených aut. 
Oznámilo to Sdružení automobilového 
průmyslu. 

Zdroj: HN

Škoda Transportation dodá další 
tramvaje do Helsinek

Dceřiná firma plzeňské skupiny Škoda 
Transportation, finský Transtech, dodá 
49 nových moderních tramvají do 
Helsinek. Celková cena kontraktů
přesahuje 4 mld. Kč. Dopravní podnik 
v Helsinkách využil opci na 
20 nízkopodlažních tramvají pro Helsinky
a zároveň podepsal dohodu o záměru 
dodat dalších 29 tramvají. Transtech byla 
v říjnu vybrána jako dodavatel tramvají 
ForCity Smart Artic pro finský Tampere. 

Zdroj: www.finance.cz

Projekty v dopravě mířily hlavně 
na dálnice

Státní fond dopravní infrastruktury letos 
zaplatil téměř 13 mld. Kč za stavby určené 
k financování z evropských zdrojů. Stavělo 
se hlavně na dálnicích, ale některé 
projekty směřovaly na železnice. 
Z unijních fondů by peníze měly přitéci 
dodatečně po schválení všech projektů 
a zúřadování dokumentů. Celkový balík 
evropských peněz určených pro letošek 
na dopravu činí 14,3 mld. Kč.

Zdroj: E15

Průměrná sazba hypoték v listopadu 
klesla 

Průměrná úroková sazba hypoték 
v listopadu klesla na nové minimum 
1,77 %. V říjnu činila 1,80 %. Vyplývá to 
z údajů Fincentra Hypoindexu. Letos 
v listopadu si lidé sjednali hypoteční úvěry 
za 29,68 mld. Kč, což je o 10,9 mld. více 
než v říjnu. Dosavadní rekord v objemu 
úvěrů držel červen 2016, kdy objemy 
hypoték přesáhly 23,77 mld. Kč. Analytici 
očekávají, že Hypoindex v prosinci 
stoupne nad 2 %.

Zdroj: České noviny

Vítkovice Gearworks půjdou 
do reorganizace

Společnost Vítkovice Gearworks ze 
strojírenské skupiny Vítkovice Machinery 
Group půjde do reorganizace. Rozhodli 
o tom věřitelé. O reorganizaci žádala sama 
firma, která je v úpadku od září, navrhoval 
ji i insolvenční správce David Vandrovec. 
Reorganizaci ještě musí potvrdit svým 
usnesením soud.

Zdroj: www.finance.cz

ZE ZAHRANIČÍ

Nezaměstnanost na Slovensku po 
letech klesla pod devět procent

Míra nezaměstnanosti na Slovensku 
v listopadu poprvé od konce roku 2008 
klesla pod hranici 9 %, když se snížila 
na 8,78 % z 9,08 % v říjnu. Počet 
registrovaných nezaměstnaných, kteří 
mohli hned nastoupit do práce, 
se v listopadu na pětimilionovém 
Slovensku proti říjnu snížil o více než 8 200 
osob na 238 380. Ke snížení 
nezaměstnanosti na Slovensku přispěly 
růst ekonomiky, státní dotační programy 
na podporu zaměstnávání vybraných 
skupin obyvatelstva a také změna 
metodiky vykazování nezaměstnanosti. 
Informovalo o tom slovenské ústředí 
práce, sociálních věcí a rodiny, které řídí 
tamní úřady práce.

Zdroj: www.finance.cz

Maďarsko očekává v příštích dvou 
letech silný růst ekonomiky

Maďarská vláda předpokládá, že tamní 
ekonomika v příštích dvou letech zrychlí, 

příští rok na 4,1 % a v roce 2018 na 4,3 %. 
Tahounem růstu se má stát vyšší 
spotřeba. Vláda se rozhodla zvýšit 
minimální mzdu, snížit daň ze mzdy 
a snížit podnikovou daň. Předchozí 
prognózy počítaly s růstem o 3,1 %, resp. 
3,4 %.

Zdroj: www.finance.cz

Podnikatelská důvěra v Německu 
vzrostla

Podnikatelská důvěra v Německu 
se v prosinci dostala nejvýše od února 
2014, když index podnikatelské důvěry
vystoupil na rovných 111 bodů 
z listopadových 110,4 bodu. Vyplývá 
to z výsledků průzkumu institutu Ifo. 
Údaje podporují vyhlídky na oživení růstu 
největší evropské ekonomiky ve čtvrtém 
čtvrtletí. Analytici očekávali mírnější 
nárůst na 110,7 bodu.

Zdroj: České noviny

Ukrajinský průmysl zrychlil tempo 
růstu 

Průmyslová produkce na Ukrajině vzrostla 
v listopadu meziročně o 3,7 %. Tempo 
růstu tak zrychlila z 0,8 % v předchozím 
měsíci. Produkce zpracovatelského 
průmyslu stoupla o 3,9 % a výroba
a rozvod elektřiny, plynu, tepla 
a klimatizovaného vzduchu o 3,5 %. Těžba 
a dobývání se přehoupla do plusu a zvýšila 
se o 3,3 %, když v říjnu klesla o 1,9 %. 

Zdroj: www.tradingeconomics.com

Čínská ekonomika podle prognózy 
zvolní 

Hrubý domácí produkt Číny se v příštím 
roce zvýší jen o 6,5 %. Růst ekonomiky tak 
zvolní o dvě desetiny procentního bodu. 
Tempo by tak mělo být nejpomalejší 
za více než čtvrtstoletí. Předpověděla 
to Čínská akademie sociálních věd. 

Zdroj: E15 

Deutsche Bank se dohodla na snížení 
americké pokuty

Deutsche Bank zaplatí po dohodě 
s americkým ministerstvem spravedlnosti 
7,2 miliardy dolarů za urovnání sporu. 
Banka čelila vyšetřování kvůli praktikám 
při prodeji hypotečních cenných papírů. 
Ministerstvo původně požadovalo 
14 miliard.

Zdroj: Ihned.cz
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Vývoj indexu PX     Vývoj měnových kurzů

UDÁLOSTI V TÝDNU od 2. do 6. ledna 2017

Všem čtenářům i jejich blízkým přejeme příjemné prožití vánočních svátků a vše nejlepší v novém roce. Další číslo 
Týdeníku vyjde v pátek 6. ledna 2017.

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

Zdroj: BCPP   Zdroj: ČNB Zdroj: ČNB

PONDĚLÍ Markit: PMI Index nákupních manažerů za ČR a za eurozónu 

ÚTERÝ

STŘEDA

ČTVRTEK

PÁTEK 

ČSÚ: Zahraniční obchod (listopad 2016) 
ČSÚ: Průmysl (listopad 2016)
ČSÚ: Stavebnictví (listopad 2016) 
Eurostat: Maloobchod (listopad 2016) 

917,53

900

910

920

930

12
.1

2.

13
.1

2.

14
.1

2.

15
.1

2.

16
.1

2.

19
.1

2.

20
.1

2.

21
.1

2.

22
.1

2.

PX 




