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Důvěra v domácí ekonomiku je stále vysoká 

Důvěra v domácí ekonomiku v říjnu rostla již čtvrtý měsíc v řadě, když souhrnný indikátor důvěry, vyjádřený bazickým 

indexem, vzrostl o 0,2 bodu na hodnotu 99,3. Nálada podnikatelů roste nepřetržitě pět měsíců, tentokrát meziměsíčně 

o 0,4 bodu na hodnotu 97,4. Mírné snížení o 0,5 bodu zaznamenal indikátor důvěry spotřebitelů, přesto však dosáhl 

108,7 bodů, stejně jako v březnu letošního roku. Spotřebitelé mají oproti minulým průzkumům větší obavy z růstu 

nezaměstnanosti a o růst cen.  

Mezi podnikateli nejvíce stoupla důvěra v průmyslu, meziměsíčně o 2,2 b. na 99,3 b. Vyšších hodnot dosahovala 

v tomto odvětví naposledy v roce 2011. V říjnu podnikatelé v průzkumu označili za hlavní bariéru růstu produkce 

nedostatek zaměstnanců. Necelé třetina dotázaných také oznámila, že stále nedostatečná je poptávka. Jejich náladu 

zvedá očekávání zrychlení tempa růstu výrobní činnosti v následujících měsících. Opětovný nárůst důvěry meziměsíčně 

o 1,2 bodu na hodnotu 101,0, zaznamenali i podnikatelé v obchodě, kteří lépe hodnotili svou současnou celkovou 

ekonomickou situaci. Na druhou stranu důvěra podnikatelů ve stavebnictví se mírně snížila, meziměsíčně o 0,5 bodu 

na hodnotu 84,8 bodu, v meziročním srovnání však byla výrazně vyšší. Za tímto poklesem stálo horší hodnocení 

současné poptávky po stavebních pracích. Snížení důvěry ohlásili i podnikatelé ve službách, meziměsíčně o 1,6 bodu 

na hodnotu 96,3 bodu, nicméně oproti říjnu předchozího roku je stále vyšší.   

Zdroj: ČSŮ    

Makroekonomická situace v ČR 

Základní ukazatele - poslední údaje  

 HDP (y/y, %) 2. Q 2017 4,7  Průmyslová produkce (y/y, % ze s.c.) srpen 2017 5,8 

 Míra inflace (y/y, %)  září 2017 2,2  Stavební produkce  (y/y, % z s.c.) srpen 2017 1,9 

 Obecná míra nezaměstnanosti* (v %) srpen 2017 2,9  Maloobchod vč. mot. voz. (y/y, % ze s.c.) srpen 2017 3,7 

 Průměrná mzda nom. / reál. (y/y, %) 2. Q 2017 7,6 / 5,3    Vývoz / dovoz zboží ** (y/y, %, z b.c.) srpen 2017 4,8 / 6,5 

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

** přeshraniční pojetí     
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Z DOMOVA  

Český export do Ruska začal narůstat 

Export českých firem do Ruska letos 
meziročně stoupl od ledna do srpna 
o 14 % na 54 mld. Kč. Po letech propadů 
tak vývoz nabral růstový trend. Na 
celkovém českém exportu se ale Rusko 
podílí jen 1,9 %, naopak dál roste podíl EU 
a hlavně Německa. K důvodům 
předchozího poklesu vývozu patřily mimo 
jiné sankce proti Rusku zavedené 
Evropskou unií v roce 2014, které budou 
platit nejméně do konce ledna 2018. V 
současné době se již firmy vzpamatovaly z 
počátečních problémů plynoucích ze 
zavedení sankcí, lépe se v sankčním 
režimu orientují, mají více informací o 
tom, co je možné vyvážet a co ne. Některé 
firmy přenesly své aktivity z ČR přímo do 
Ruska.   

Zdroj: E15 

Banky registrují vyšší počet půjček 
díky robotizaci 

Průmyslové firmy objevují kouzlo robotů 
a dalších nástrojů pro automatizaci 
výroby. Potvrzují to zkušenosti 
tuzemských bank, které posuzují stále více 
žádostí o financování investic do těchto 
technologií. Investicím nahrávají nízké 
úrokové sazby a evropské dotace. 
Nejčastěji o robotech uvažují strojírenské 
firmy a podniky napojené do 
dodavatelských řetězců velkých 
automobilek. 

Zdroj: E15 

České automobilky očekávají 
rekordní rok 

Tuzemské automobilky letos zřejmě 
vyrobí rekordních 1,4 milionu vozidel, 
když loni z továrních linek sjelo 
1,344 milionu aut. Podle Sdružení 
automobilového průmyslu výroba 
osobních aut meziročním růstem o 4 % na 
1,059 milionu vozů přesáhla za tři čtvrtletí 
milionovou hranici. Automobilový 
průmysl v letošním roce pokračuje 
v rychlém růstu, který se však již dostává 
na hranici jeho produkčních kapacit. 
Tento vývoj je podněcován příznivým 
vývojem domácí a zahraniční poptávky. 
Zrychlování domácího hospodářského 
růstu sice pomáhá i prodejům 
automobilů, zároveň však automobilový 
průmysl čelí rostoucímu napětí na trhu 
práce a nedostatku pracovních sil. 

Zdroj: E15 

Hodnota firem mnohdy neodpovídá 
realitě 

Ocenění podniků je už v některých 
segmentech přehřáté. Shodují se na tom 
experti i podnikatelé. Levné peníze 
vyhnaly cenu firem do výšin, do kterých 
vystoupala naposledy před krizí v roce 
2008. O řadě sektorů lze říci, že jsou 
přespříliš drahé. Z trhu se proto již stahují 
nejen dravé investiční skupiny, ale rovněž 
strategičtí investoři. Extrémní je odvětví e-
commerce a všechno, co souvisí 
s internetem. Tam je EBITDA ve výši 
třinácti až patnáctinásobku.  

Zdroj: E15 

Valeo investuje do vývojového 
centra 

Výrobce automobilových dílů Valeo vloží 
do rozšíření svého pražského výzkumného 
a vývojového centra 125 mil. Kč. Vývojový 
tým společnosti se zároveň rozroste 
o 250 odborníků pracujících na 
bezpečnostních a asistenčních systémech 
pro autonomní auta. Výstavba by měla být 
dokončena v březnu.  

Zdroj: E15 

O2 vzrostl zisk i přes regulaci  

Český operátor O2 od ledna do konce září 
zvýšil čistý zisk o 2,5 % na 4,1 mld. Kč. 
Konsolidované výnosy mu vzrostly 
meziročně o 0,6 % na 27,9 mld. Kč. 
Výsledky údajně negativně ovlivnila 
evropská regulace roamingu. 

Zdroj: E15 

Veskomu montáž čerpadel zajistila 
vyšší zisk i tržby 

Firma Veskom, která je největší 
společností zabývající se montáží 
tepelných čerpadel v ČR, zvýšila v loňském 
roce čistý zisk meziročně o téměř polovinu 
na 10,5 milionu korun. Tržby oproti roku 
2015 stouply o 13 procent na 230 milionů 
korun. 

Zdroj: E15 

Škoda Auto do září zvýšila provozní 
zisk o téměř třicet procent  

Škoda Auto zvýšila za tři čtvrtletí letošního 
roku provozní zisk o 28,3 procenta, na 
30,8 miliardy korun. Nový model Kodiaq 
se setkal s velmi pozitivním přijetím na 
trhu a významně se podílel na zvýšení 
prodeje. Škoda od ledna do konce září 
meziročně zvýšila prodej na 700.000 ze 
606.000 vozů, uvedla to mateřská 
společnost Volkswagen Group. Na začátku 
letošního roku začala automobilka 

prodávat Kodiaq a do konce září firma 
dodala 61.100 těchto vozů. Cena 
automobilu začíná na necelých 700.000 
Kč. 

Zdroj: čtk 

H&M v ČR loni utržila přes 3 miliardy 
korun 

Tržby švédského prodejce oděvů Hennes 
& Mauritz stouply v ČR ve finančním roce 
2015/2016 o 12 procent na 3,1 miliardy 
korun. Zisk společnosti se zvýšil o dva 
miliony na 145 milionů korun.  

Zdroj: čtk 

ZE ZAHRANIČÍ 
Ruské ekonomice se letos daří 

Ruská ekonomika vzrostla v září 
meziročně o 2,4 %, po 2,3 % v předchozím 
měsíci. Stoupl výkon zemědělství o 8,3 % 
díky zářijové sklizni, od začátku roku 
potom o 3,8 %. Růst také podporovalo 
posílení platů, půjček a investičních 
aktivit. Za 3. čtvrtletí ruská ekonomika 
přidala 2,2 %. Tamní vláda očekává letošní 
růst HDP o 2,2 %.  

Zdroj: tradingeconomics.com 

Rakouský průmysl pokračuje 
v solidním růstu 

Průmyslová produkce v Rakousku v srpnu 
vzrostla meziročně o 4,0 %, po 5,8 % 
v červenci. Od začátku roku se růst držel 
nad 3,5 % a ještě zrychloval. V srpnu 
stoupl výkon zpracovatelského průmyslu 
meziročně o 5,6 %, stavebnictví o 2,1 % a v 
těžbě a dobývání o 9,7 %. Výroba 
elektřiny, plynu a klimatizace vzrostla 
o 9,2 %.  

Zdroj: tradingeconomics.com 

Podnikatelská nálada v Německu 
zdolává rekordy  

Podnikatelská nálada v Německu podle 
institutu Ifo, vystoupala v říjnu na nové 
historické maximum 116,7 bodu, díky 
optimismu dotazovaných společností. 
Zlepšilo se výrazně jak hodnocení 
současné situace, tak i očekávání. Na 
rekordní hodnotu si sáhl index sentimentu 
v průmyslu. Nálada se zlepšila zvláště ve 
výrobě pro investice, ale i ve 
strojírenských podnicích. Zvedla se také 
ve stavebnictví a výrazně v maloobchodě.   

Zdroj: www.cesifo-group.de  

Hyundai klesl zisk 

Čistý zisk jihokorejské automobilky 
Hyundai Motor ve třetím čtvrtletí 
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meziročně klesl o 20 procent na 852 
miliard wonů (16,4 miliardy korun). Na 
tržby podniku měly negativní dopad 
diplomatické spory mezi Jižní Koreou a 
Čínou. Ztráty zasáhly rovněž hospodářské 
výsledky v sesterské společnosti Kia 
Motors. Provozní zisk automobilky se ve 
třetím čtvrtletí zvýšil o 13 procent na 1,2 
bilionu wonů. 

Zdroj: E15 

Tesla bude vyrábět v Číně 

Americký výrobce elektromobilů Tesla 
bude vyrábět v Číně, kde uzavřel dohodu 
o výstavbě vlastního výrobního závodu 
v Šanghaji. Stane se tak první zahraniční 
automobilkou, která bude mít na území 
Číny továrnu ryze ve svém vlastnictví. 
Vzhledem k tomu, že bude umístěna 
v zóně volného obchodu, znamená to, že 
na ni bude uplatňováno dovozní clo 25 %. 
Vozy Tesla jsou nyní zhruba o 50 % dražší 
než auta domácí provenience, která se 
podílí na prodeji elektromobilů 95 %. 

Zdroj: E15 

Konec aut made in Australia 
Austrálie prožívá první týden bez vlastní 
výroby automobilů. Poslední vozidlo 
značky Holden vyrobili v Adelaide na jihu 
nejmenšího kontinentu v pátek 20. 10. 
2017. 

Zdroj: E15 

Halliburton zvýšil výrazně obrat  

Jeden z největších poskytovatelů služeb 
těžařským firmám, nadnárodní korporace 
Halliburton, zvýšil ve 3. čtvrtletí obrat 
o 42 % na 5,44 mld. USD a svůj zisk na 365 
mil. USD. Výsledek podpořily vyšší ceny 
ropy, které motivovaly severoamerické 
těžaře ke zvýšení aktivity. Na růstu se 
podílela také vyšší aktivita těžařů v 
Kanadě, kteří otevřeli více vrtů.  

Zdroj: E15 

Boeingu rostl zisk i tržby  
Americký výrobce letadel zvýšil ve třetím 
čtvrtletí čistý zisk na 1,85 miliardy dolarů z 
1,76 miliardy v předchozím kvartálu. Na 
24,31 miliardy dolarů z 22,74 miliardy 

vzrostly i tržby. Firma také zlepšila výhled 
na celý rok. 

Zdroj: E15 

Také Lufthansa zvýšila zisk  
Také největší německá letecká společnost 

Lufthansa ve třetím čtvrtletí zvýšila 
provozní zisk meziročně o téměř třetinu 
na 1,5 miliardy eur. K růstu přispěly vyšší 
ceny letenek a příjmy z nákladní dopravy. 
Lufthansa dosáhla nejlepšího 
devítiměsíčního výsledku v historii.  

Zdroj: čtk 

Chemický koncern BASF těžil 
z poptávky po chemikáliích 

Německý chemický koncern BASF zvýšil ve 
3. čtvrtletí provozní zisk (EBIT) o 16 % na 
1,8 mld. eur. Podpořila jej především 
vysoká poptávka po základních 
chemikáliích. Podle objemu tržeb největší 
chemická skupina na světě uvedla, že 
tržby jí vzrostly o 9 %, na téměř 15,3 mld. 
eur.  

Zdroj: E15 

BDO: ČR je jednička východního bloku 

V globálním ekonomickém žebříčku si tuzemsko oproti loňsku polepšilo o tři místa a umístilo se nejlépe ze zemí 

bývalého východního bloku, když zaujalo 23. pozici za Tchaj-wanem a před Izraelem. Mezi sousedními zeměmi se 

nejlépe daří osmému Německu, které si meziročně polepšilo o čtyři příčky. Polsku patří 34. místo, Slovensko obsadilo 

43. příčku a propadlo se o tři místa. Hlavní příčinou nízkého výsledku Slovenska jsou špatné sociokulturní podmínky. 

Na prvním místě žebříčku se umístil Singapur, druhé místo patří Hongkongu a třetí Švýcarsku. Východní Evropa jako 

celek dosáhla v indexu 50,2 bodu ze sta možných, západní Evropa vykázala 72,2 bodu. 

Analýza porovnává ekonomické faktory, jako jsou HDP na osobu, inflace, míra zdanění, politické ukazatele typu 

stabilita, možnost dovolání se práva, nebo podnikatelská svoboda, a sociokulturní prvky, kde se sleduje růst populace, 

vzdělání, úroveň zdravotní péče, nebo svoboda při výkonu povolání. Žebříček sestavuje společnost BDO ve spolupráci 

s Hamburským institutem mezinárodní ekonomiky.  

Zdroj: ČTK 

  

Vývoj indexu PX          Vývoj měnových kurzů 
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UDÁLOSTI V TÝDNU od 30. října do 3. listopadu 2017 

Informační zdroje Týdeníku: ČSÚ, ČNB, E 15, Hospodářské noviny, internet, podniky a podnikové svazy. 
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ČSÚ: Míry zaměstnanosti, nezaměstnanosti a ekonomické aktivity (září 2017)  
Eurostat: HDP (3. čtvrtletí 2017)  
Eurostat: Inflace eurozóny – rychlý odhad (říjen 2017)  
Eurostat: Nezaměstnanost (září 2017)  

 

STŘEDA Markit: PMI Index nákupních manažerů za Českou republiku 

ČTVRTEK  

PÁTEK  ČSÚ: Zahraniční obchod (září 2017)  


