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Stavebnictví v Evropské unii v lednu meziročně zrychlilo 

Stavební produkce v Evropské unii v lednu letošního roku zrychlila tempo meziročního růstu na 2,5 % z 1,9 % v prosinci 

roku 2017. Zatímco inženýrské stavitelství vykázalo silnější růst, a to o 8,4 %, pozemní stavitelství zpomalilo na 0,9 %. 

V meziměsíčním porovnání byla stavební produkce nižší o 2,1 %, když se snížila výroba v pozemním i v inženýrském 

stavitelství.  

Z jednotlivých členských států EU, za které jsou data k dispozici, silnějšího meziročního růstu stavební výroby dosáhly 

v lednu především státy střední a východní Evropy. Nejrychlejší růst zaznamenalo Slovinsko (76 %), dále bylo Maďarsko 

(43,1 %), Česká republika (33,6 %) a Polsko (31,8 %). Pouze dva státy EU registrovaly pokles stavební výroby, Španělsko 

(-3,6 %) a Spojené království (-3,2 %).  

Vývoj stavební výroby v průběhu roku je však silně ovlivněn klimatickými podmínkami. Například v ČR, která patří 

v lednové stavební výrobě mezi tři nejrychleji rostoucí státy EU, byly v tomto měsíci klimatické podmínky s loňským 

rokem nesrovnatelné. Letošní leden byl totiž mimořádně teplý a umožňoval stavbařům provádět veškeré stavební 

práce.  

Stavební produkce v EU (sezónně očištěné údaje)  

 
Zdroj: Eurostat    

Makroekonomická situace v ČR 

Základní ukazatele - poslední údaje  

 HDP (y/y, %) 4. Q 2017 5,2  Průmyslová produkce (y/y, % ze s.c.) leden 2018 5,5 

 Míra inflace (y/y, %)  únor 2018 2,4  Stavební produkce  (y/y, % z s.c.) leden 2018 33,6 

 Obecná míra nezaměstnanosti* (v %) leden 2018 2,4  Maloobchod vč. mot. voz. (y/y, % ze s.c.) leden 2018 5,7 

 Průměrná mzda nom. / reál. (y/y, %) 4. Q 2017 8,0 / 5,3   Vývoz / dovoz zboží ** (y/y, %, z b.c.) leden 2018 3,6 / 8,5 

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

** přeshraniční pojetí     
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Z DOMOVA 

Nábytkářským firmám se daří  

Nábytkářským firmám se daří navyšovat 
výrobu již sedmým rokem v řadě. Loni 
prodaly zboží za 44,68 mld. Kč, což je 
přibližně o 40 mil. Kč více než předloni. 
Tuzemské podniky vyrábí dražší produkty 
s vyšší přidanou hodnotou. Okolo pětiny 
jejich zboží končí v cizině. Loni vyvezli 
zboží za více než 27 mld. Kč. Přibližně 
třetina exportu míří do Německa, s velkým 
odstupem následuje Slovensko, Francie 
nebo USA. Naopak nejvíc zboží se dováží 
z Polska, následuje Německo, Čína a Itálie. 
Spotřeba nábytku v ČR neustále roste, ale 
ještě nedosahuje "předkrizového" roku 
v roce 2007. Podíl importu na domácí 
spotřebě loni dosáhl 52 %. Již druhým 
rokem klesá cena importovaného 
nábytku. Pokračuje trend dovozu stále 
levnějšího nábytku a méně kvalitního. 
Problémem pro firmy je nedostatek 
kvalifikovaných pracovníků. Budoucnost 
nábytkářů může vedle nedostatku lidí 
ohrozit i problém sehnat suroviny pro 
výrobu. Může za to hlavně spor o lesní 
certifikáty FSC a PEFC. 

Zdroj: HN  

Škoda Auto loni zvýšila zisk   

Škoda Auto loni zvýšila zisk po zdanění 
o 26,5 % na 31,8 mld. Kč. Tržby stouply 
o 17 % na rekordních 407 mld. Kč. 
Z prodeje vozů utržila 343 mld. Kč, za 
dodávky komponent v rámci mateřského 
koncernu VW získala 34 mld. Kč a za 
prodej dílů a příslušenství 21 mld. Kč. 
V příštích dvou letech uvede na trh 
celkem 19 nových vozů, mezi nimi již 
v roce 2019 sériovou verzi studie 
crossoveru Škoda Vision X, která měla 
světovou premiéru na autosalonu 
v Ženevě. Celkem uvede pět elektrických 
modelů. Příští rok by to měl být plug-in 
hybrid Superb a elektrický Citigo a začne 
také výroba elektrických komponent pro 
ostatní koncernové značky. Elektrické SUV 
Vision E pak přijde v roce 2020. 

Zdroj: E15  

ČEZ loni zvýšil čistý zisk téměř 
o třetinu  

Čistý zisk skupiny ČEZ vzrostl v roce 2017 
o 30 % na 19 mld. Kč. Zisk společnost 
zvýšila díky prodeji akcií MOL a nárůstu 
výroby jaderných elektráren. Po očištění 
bez jednorázových vlivů činil čistý zisk 
12,2 mld. Kč. Provozní zisk před odpisy 
(EBITDA) dosáhl 53,9 mld. Kč, byl tedy 

meziročně o 7 % nižší. Pokles odpovídá 
poklesu cen vyrobené elektřiny. Pozitivní 
efekt vyšší výroby v jaderných 
elektrárnách a přínos nových akvizic byl 
eliminován vyššími náklady na emisní 
povolenky pro výrobu z tradičních zdrojů 
a narovnáním nevyfakturované elektřiny 
v roce 2016.  

Zdroj: HN  

Rafinerii v Kralupech čeká odstávka 

Rafinerii v Kralupech nad Vltavou, která je 
jedním ze dvou míst, kde lze v ČR 
zpracovávat ropu, čeká nejdelší 
plánovaná odstávka v její historii. Potrvá 
od 27. března až do 16. května. 
Společnost Unipetrol investuje do opravy 
a modernizace této rafinerie celkem 
1,1 mld. Kč. Údržbu rafinerie provádí 
přibližně každé čtyři roky. Ve druhé 
rafinerii v Litvínově dojde k podobné 
odstávce na jaře 2020. 

Zdroj: HN  

Preciosa chce proniknout do designu 
aut 

Sklářská společnost Preciosa se chce 
prosadit v jiném, nyní postupně 
vznikajícím oboru, autodesignu. Jejich 
broušené křišťálové autodoplňky by se 
mohly stát součástí interiéru luxusních 
modelů. Některé známé automobilky už 
s využitím skleněných doplňků ve svých 
nových modelech jednoznačně počítají. 
Preciosa připravuje pro automobilky třeba 
vršky řadicí páky nebo ovládací tlačítka 
na přístrojové desce.  

Zdroj: HN  

Karsit zahájil stavbu továrny na 
autodíly 

Karsit Automotive z Jaroměře zahájila 
archeologickým průzkumem stavbu 
továrny na autodíly v průmyslové zóně 
Zboží u Dvora Králové. Závod vyjde na více 
než 3 mld. Kč a zaměstná až 350 lidí.  

Zdroj: E15  

Textilce Pegas klesl zisk, tržby ale 
rostly 

Výnosy znojemské textilky Pegas 
Nonwovens se loni meziročně zvýšily 
o 7 % na 220,8 mil. eur.  Čistý zisk naopak 
klesl téměř o 40 % na 8,7 mil. eur. Růst 
tržeb ovlivnily vyšší prodeje díky otevření 
nové výrobní linky a růst cen polymerů. 
Nižší zisk je daný kombinací několika 
faktorů, především souvisel s přeceněním 
akciového opčního programu a s jeho 
akcelerací v souvislosti se změnou 

v ovládání společnosti. Klíčové pro firmu 
bylo spuštění nové linky ve Znojmě 
a zahájení projektu na výrobní linku 
v Jihoafrické republice.  

Zdroj: HN  

Závod v Rozdrojovicích se 
přeorientoval na minipivovary 

Ze závodu vyrábějícího technologie pro 
zpracovatele masa se za poslední dva roky 
přeorientovala společnost Mechanizace 
zpracování masa z Rozdrojovic na 
Brněnsku na výrobce minipivovarů, po 
kterých je velká poptávka. Nyní tvoří varny 
a další příslušenství pro minipivovary asi 
70 % výroby. Firma zaměstnává zhruba 
desítku lidí. Obrat loni dosáhl 14,5 mil. Kč. 

Zdroj: ČTK  

Přibývá rizikových internetových 
obchodů 

V současnosti rychle přibývá rizikových 
internetových obchodů, které často 
vznikají na "opuštěných" doménách 
s dobrou historií. Zatímco v letech 2015 
a 2016 Česká obchodní inspekce 
zveřejnila ročně varování před čtyřmi 
rizikovými e-shopy, loni to bylo již 
131 internetových obchodů. Tyto weby 
mají často neznámé provozovatele. V tuto 
chvíli neexistuje žádný právní nástroj, jak 
by bylo možné okamžitě zablokovat 
vysoce rizikové podvodné stránky. 
Podobný problém s podvodnými weby 
přitom řeší prakticky celá Evropa. Podíl 
internetových obchodů na 
maloobchodních tržbách u nás loni 
překročil 10 %. 

Zdroj: ČTK  

ZE ZAHRANIČÍ 
Zahraniční obchod EU skončil 
schodkem  

Zahraniční obchod EU v lednu 2018 
vykázal rychlejší tempo dovozu (7,6 %) než 
vývozu (6,5 %). Dovoz dosáhl 170,8 mld. 
eur, vývoz 150,5 mld. eur. Obchodní 
bilance tak skončila schodkem, který se 
ještě prohloubil, na 20,3 mld. eur. Obchod 
uvnitř EU se meziročně zvýšil o 9,0 % na 
288,2 mld. eur. Největší část vyvezeného 
zboží míří do USA, zhruba pětina exportu. 
Meziročně se zvýšil nejvíce vývoz do 
Turecka, Korey nebo Číny. Dovezené zboží 
je nejčastěji z Číny, rovněž okolo pětiny 
celkového objemu.  

Zdroj: Eurostat   
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Výroba oceli v ČR loni klesla, vývoz také, naopak dovoz byl rekordní 

Výroba surové oceli v ČR loni meziročně klesla o 14,2 % na 4,56 mil. tun. Podle Ocelářské unie byly důvodem poklesu 
výroby plánované rekonstrukce a technické odstávky ve dvou největších hutích ArcelorMittal Ostrava a Třineckých 
železárnách.  

Vývoz se loni snížil o 8 % na 4,63 mil. tun, zatímco dovoz vzrostl o 9,4 % na 7,24 mil. tun.  Pozitivně ale unie vnímá 
nárůst hodnoty českého ocelářského exportu o 6 % na 96 mld. Kč. Hodnota exportu vzrostla i přes pokles jeho objemu 
kvůli rostoucím cenám na světových trzích. V loňském roce se tuzemským producentům nepodařilo plně využít 
rostoucích cen ocelových výrobků. Nicméně pro letošní rok je unie optimistická, především díky ekonomickému růstu 
na našich nejvýznamnějších trzích včetně Německa a Polska.  

Téměř čtvrtina vývozu směřovala do Německa, následovaly Polsko (19 %), Slovensko (15 %), Itálie (8 %) a Maďarsko 
(4 %). Největším mimoevropským trhem jsou USA, na které připadala zhruba 3 %. Spojené státy odebírají výrobky 
s vysokou přidanou hodnotou. V budoucnu se zřejmě projeví dopad zavedení cel na dovoz oceli do USA.   

Pozici suverénně největšího světového výrobce oceli loni potvrdila Čína s 831 mil. tun. Následovaly Evropská unie 
(168 mil. tun), Japonsko (104 mil. tun), USA (81 mil. tun) a Rusko (70 mil. tun). Ze zemí EU připadala zhruba čtvrtina 
výroby na Německo. 

Největší hrozbou pro férový globální trh s ocelí je státní politika dotací a daňových úlev, či dokonce výstavby nové 
kapacity od Číny přes Írán až po Indii. Čeští výrobci se tak musí soustředit na výrobky s vyšší přidanou hodnotou. Jinak 
nemohou dlouhodobě konkurovat zemím, jejichž výrobci nemusí platit náklady spojené s obnovitelnými zdroji 
a emisními povolenkami. 

Zdroj: HN  

ČR je nyní čtvrtým největším čistým vývozcem elektřiny v EU 

ČR je čtvrtým největším čistým vývozcem elektřiny v Evropské unii. Jenže už za pět let by tato dlouhodobě platná 
skutečnost nemusela platit. Jak se budou zavírat uhelné elektrárny, které se už nevyplatí modernizovat, bude klesat 
i exportní kapacita tuzemské energetiky. Podle studie o budoucnosti české energetiky, kterou si nechala zpracovat 
Hospodářská komora, se čistý vývoz postupně dostane k nule. Za určitých okolností by se ČR mohla dokonce stát závislá 
na dovozu elektřiny. Do roku 2025 z trhu zmizí necelé 4 tis. megawattů uhelných elektráren. To by samo o sobě 
soběstačnost ČR ohrozit nemělo. Nemáme však jistotu, že po roce 2025 bude v provozu jaderná elektrárna Dukovany. 
V Evropě sílí trend, aby staré jaderné bloky končily po čtyřiceti letech provozu, což přijde u Dukovan v letech 2025 až 
2027. Pokud by Dukovany ze soustavy vypadly, bez dovozu elektřiny by se ČR neobešla.  

Zdroj: E15 

Vývoj indexu PX          Vývoj měnových kurzů 

UDÁLOSTI V TÝDNU od 26. do 30. března 2018 

   

Zdroj: BCPP    Zdroj: ČNB Zdroj: ČNB 

PONDĚLÍ ČSÚ: Konjunkturální průzkum (březen 2018)  

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

 

STŘEDA  

ČTVRTEK  

PÁTEK  ČR: Státní svátek  


