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Podnikatelé stále věří ekonomice 

Důvěra v ekonomiku se v červnu stále nacházela v solidních hodnotách. Indikátor důvěry, vyjádřený bazickým indexem, 

se zvýšil oproti květnu o 0,8 bodu na hodnotu 100,0. Ve srovnání s květnovými hodnotami byla vyšší důvěra mezi 

podnikateli (97,4 bodu). Mezi spotřebiteli se sice oproti minulému měsíci mírně snížila, ale přesto byla mnohem vyšší 

než u podnikatelů (113,0 bodu). 

Spotřebitelé oproti předchozímu měsíci jen nepatrně zvýšili svoje obavy ze zvýšení nezaměstnanosti, ze zhoršení 

celkové ekonomické situace ale obavy nezměnili. Oproti červnu loňského roku byla jejich důvěra o 6,8 bodu vyšší. 

Podnikatelé v červnu svoji důvěru ve většině odvětví zvětšili. Mírně klesla pouze nálada v obchodě (o 0,2 bodu na 97,9), 

kde i přes pokles panovala spolu s odvětvím služeb, které dosáhlo stejné hodnoty, nejlepší nálada ze všech odvětví. 

Oproti minulému měsíci nejvíce vzrostla důvěra u podnikatelů v průmyslu (o 1,8 bodu  na hodnotu 96,8). Podnikatelé 

v tomto odvětví očekávají v příštích měsících zvýšení tempa růstu výrobní činnosti. Lepší náladu hlásili také podnikatelé 

ve stavebnictví (o 0,5 bodu na hodnotu 97,1). Stejně jako v průmyslu i podnikatelé ve stavebnictví přepokládají 

v příštích měsících zvýšení tempa růstu své činnosti.   

Zdroj: ČSÚ  

Makroekonomická situace v ČR 

Základní ukazatele - poslední údaje  

 HDP (y/y, %) 1. Q 2018 4,2  Průmyslová produkce (y/y, % ze s.c.) duben 2018 5,5 

 Míra inflace (y/y, %)  květen 2018 2,3  Stavební produkce  (y/y, % z s.c.) duben 2018 7,7 

 Obecná míra nezaměstnanosti* (v %) duben 2018 2,3  Maloobchod vč. mot. voz. (y/y, % ze s.c.) duben 2018 4,7 

 Průměrná mzda nom. / reál. (y/y, %) 1. Q 2018 8,6 / 6,6   Vývoz / dovoz zboží ** (y/y, %, z b.c.) duben 2018 6,8 / 4,8 

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

** přeshraniční pojetí     
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Z DOMOVA 

ČNB zvyšuje úrokové sazby 

Bankovní rada České národní banky (ČNB) 
zvýšila tento týden dvoutýdenní repo 
sazbu o 25 bazických bodů na 1 %. 
Současně rozhodla o zvýšení lombardní 
sazby o 50 bazických bodů na 2 % 
a o ponechání diskontní sazby na úrovni 
0,05 %. 

Zdroj: ČNB  

Univerzita Karlova založila dceřinou 
firmu pro lepší cestu výzkumu do 
praxe 

Univerzita Karlova založila stoprocentně 
vlastněnou soukromou firmu Charles 
University Innovations Prague (CUIP), 
která má usnadnit přenos akademických 
znalostí do firemního prostředí. 
Společnost má zaštiťovat projekty, kde se 
prolíná akademické a komerční prostředí, 
často to probíhá ve formě takzvaných 
spin-offů. Už nyní má univerzita 
vytipované první projekty pro 
spolupráci  s firmami. Vedení univerzity 
očekává, že finančně nezávislou by 
společnost mohla být v horizontu 
přibližně pěti let. Mohou tomu pomoci 
také stále rostoucí příjmy z transferu 
technologií, které na půdě školy vzniknou. 
Zatímco před třemi lety byla částka 
přibližně 11 mil. Kč, v loňském roce 
dosáhla více než trojnásobku.  

Zdroj: E15 

Na trhu kvůli stavebnímu boomu 
chybějí materiály 

Na trhu je v současnosti nedostatek 
některých stavebních materiálů, 
především cihel, ale i stavebního skla, 
izolace nebo panelů. Dodací lhůty jsou ve 
srovnání s minulým rokem až 
dvojnásobné, stavaři na zboží čekají 
i několik měsíců. Příčinou je stavební 
boom z velké části způsobený dostupnými 
hypotékami v minulých letech a také je 
právě stavební sezona.  

Zdroj: E15  

Třineckým železárnám loni vzrostly 
tržby 

Hutní společnost Třinecké železárny loni 
dosáhla zisku 1,424 mld. Kč, který v roce 
2016 činil 1,44 mld. Kč. Tržby podniku ale 
meziročně stouply o 3,6 mld. na 35,9 mld. 
Kč. Nižší provozní výsledek hospodaření 
byl ovlivněn růstem cen rozhodujících 
vstupních komodit a vyššími osobními 
náklady. V loňském roce železárny 

vyrobily 2,5 mil. tun surové oceli, což bylo 
mírně méně než v roce 2016. Hlavním 
důvodem byla rekonstrukce plynočistírny 
konvertorů na kyslíkové konvertorové 
ocelárně. Nejprodávanějším výrobkem 
podniku je válcovaný drát (42,6 % 
z celkového objemu prodeje), druhým 
nejprodávanějším je sortiment tyčové 
a profilové oceli. Firma v loňském roce 
investovala do nových zařízení včetně 
ekologických projektů přes 2,7 mld. Kč. 
Podnik loni vypustil do ovzduší nejméně 
prachu v historii firmy. Oproti roku 2013 
klesly emise prachu téměř o 75 %. 

Zdroj: E15 

Výrobce autodílů Cooper přistavěl 
druhou halu 

Společnost Cooper-Standard Automotive 
postavila v závodě v Bystřici nad 
Pernštejnem druhou halu o ploše 7,8 tis. 
metrů čtverečních. V závodě zatím 
pracuje šest desítek lidí.  

Zdroj: E15 

Výsledky Zetoru překonaly 
očekávání 

Výrobce zemědělské techniky Zetor 
uzavřel loňské hospodaření se ziskem 
před zdaněním ve výši 117 mil. Kč, což 
meziročně znamená nárůst o 15 mil. Kč. 
Závěrečná část roku byla natolik pozitivní, 
že v celkovém ročním průměru trhy 
zaznamenaly stabilizaci ve srovnání 
s rokem 2016, a firma také lepší výsledky, 
než dříve avizovala. Za loňský rok prodal 
podnik 3 tis. traktorů a utržil téměř 3 mld. 
Kč. Výrobce v poslední době čelí krizi na 
trhu s traktory, kdy dlouhodobě klesá 
poptávka po menších strojích, na které se 
Zetor soustředí. Jen v loňském roce 
zaznamenala kategorie traktorů o výkonu 
mezi 80 a 150 koňmi propad o 6 %. 

Zdroj: E15 

Textilka Veba má nového investora 

Broumovská textilka Veba, která čelí 
insolvenci, má nového strategického 
investora, který chce podnik zachránit. 
Veba, jejímž hlavním produktem je 
takzvaný africký brokát, zaměstnává 
přibližně 800 lidí. Do problémů se firma 
dostala v letech 2015 a 2016, když kvůli 
radikálnímu poklesu prodejů na svém 
hlavním africkém trhu nebyla schopna 
plně hradit úvěry. Z rekordních tržeb 
v roce 2014 ve výši 2,2 mld. Kč se odbyt 
podniku do roku 2016 kvůli krizi v Africe 
propadl na 812 mil. Kč. Za léta 2015 a 2016 
Veba utrpěla souhrnnou ztrátu téměř 
300 mil. Kč. Loni Veba zvýšila tržby na 

894 mil. Kč a vykázala ztrátu 144 mil. Kč. 
Firma chce podle reorganizačního plánu 
pokračovat ve výrobě afrického brokátu, 
posílit výrobu textilu pro domácnosti 
a počítá s vývojem technického textilu.  

Zdroj: HN  

Výrobcům krmiv je ČR příliš malá 

Výrobci krmiv a pochutin pro domácí 
mazlíčky se stále častěji poohlížejí po 
novém byznysu za hranicemi. Trendem je 
průnik do velkých a exotických zemí, kde 
se trh s náročnějšími krmivy mnohdy 
teprve rodí. Například firma Vafo sází na 
expanzi do Latinské Ameriky, když se 
během posledních dvou let dostala na 
trojici trhů v Jižní Americe. Dále se firmy 
v oboru zajímají o velké asijské trhy, jako 
je například Indie. Podle agentury GfK se 
protočí na trhu s krmivy kolem 70 mld. 
USD ročně. Jen Němci utratí za krmiva 
přes 4 mld. USD, čímž představují největší 
evropský trh. Na českém trhu se utratí 
podle GfK zhruba 8 mld. Kč ročně. Roční 
růst výdajů se pohybuje kolem 2 %, a je 
tak zhruba o třetinu pomalejší než ve 
vyspělé Evropě. 

Zdroj: E15  

Výrobce pražců ŽPSV patří Němcům 

Společnost ŽPSV  z Uherského Ostrohu, 
producenta železobetonových pražců, 
koupila německá firma se stejným 
výrobním zaměřením Leonhard Moll 
Betonwerke. Doposud tuzemského 
výrobce ovládala španělská společnost 
Obrascón Huarte Lain. ŽPSV loni dosáhla 
obratu přes 1,5 mld. Kč a zisku 75 mil. Kč. 
Kromě železničních pražců dodává 
například montované skelety halových 
objektů a prefabrikované mosty. Výrobní 
závody má na šesti místech v republice. 
ŽPSV dodává svou produkci hlavně do ČR, 
ale také na Slovensko, do Srbska, 
Slovinska, Německa nebo Indonésie. 
Podnik zaměstnával loni 500 lidí.  

Zdroj: E15  

Zentiva půjde do amerických rukou 

Francouzská farmaceutická skupina Sanofi 
prodala svou evropskou divizi generických 
léků Zentiva za 1,9 mld. eur americkému 
investičnímu fondu Advent International. 
Prodej ještě musí schválit příslušné 
regulační orgány. Zentiva má sídlo v Praze, 
působí na více než 50 trzích a má silné 
postavení ve východní Evropě, zvláště 
v ČR, na Slovensku a v Rumunsku. Výrobní 
závody má v Praze a v Bukurešti. 

Zdroj: E15 
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ZE ZAHRANIČÍ 
ČR je v inovacích podprůměrná 

Česká republika se zařadila mezi 
sedmnáct evropských zemí, ve kterých se 
meziročně zhoršil přístup k inovacím. 
Vyplývá to z indexu Evropské komise. 
Vrchol žebříčku přístupu k inovacím 
ovládly severské země Švédsko, Dánsko 
a Finsko. ČR skončilo těsně za evropským 
průměrem. Pořadí uzavírají Bulharsko 
a Rumunsko. Evropská komise negativně 
ohodnotila investice venture kapitálových 
fondů do mladých společností na českém 
trhu. V celoevropském srovnání investic, 
je na tom ČR podprůměrně, v regionu 
střední a východní Evropy si však vede 
docela dobře. Velmi dobře si vedla ČR 

v publikaci mezinárodních vědeckých 
studií nebo poskytování peněz firem na 
informační technologie nebo do inovací 
netýkajících se výzkumu a vývoje. 
Úspěchem je také export technologických 
produktů. V celosvětovém srovnání 
inovací Evropská unie zlepšila své 
postavení, přibližuje se Spojeným státům 
a Japonsku. Žebříček vede Jižní Korea. 
V následujících letech může pořadím 
zamíchat Čína, jež dosahuje 
trojnásobného tempa EU.  

Zdroj: E15 

V Německu v květnu nejnižší 
nezaměstnanost od roku 1980  

V Německu zůstala míra nezaměstnanosti 
v květnu oproti předchozímu měsíci beze 
změny na 3,4 %. Je to nejlepší výsledek od 

roku 1980. Počet nezaměstnaných 
dosahoval v květnu 1,5 mil., počet 
zaměstnaných 41,7 mil. lidí. 
Nezaměstnanost mladých byla na 6,1 %.  

Zdroj: www.tradingeconomics.com  

Slovensko umožní lepší 
zaměstnávání cizinců  

Slovensko usnadní zaměstnávání cizinců 
ze zemí mimo EU v desítkách různých 
profesí, které slovenští zaměstnavatelé po 
poklesu nezaměstnanosti na historická 
minima nedokážou obsadit. Seznam 
nedostatkových profesí zveřejnilo 
slovenské ústředí práce, které řídí úřady 
práce. Firmy na Slovensku začaly 
zaměstnávat více cizinců už dříve.  

Zdroj: Patria  

V ČR investují nejvíce Němci, Američané a Japonci 

Více než 65 mld. Kč plánují investovat v ČR zahraniční a tuzemské firmy. Každý třetí z celkem 106 investičních záměrů, 

které loni dojednala agentura CzechInvest, je tzv. high-tech projektem, tedy projektem vysoce technologicky 

orientovaným anebo navázaným na výzkumně-vývojové aktivity. V 80 případech šlo o expanzi podniků, které v ČR již 

působí, nových investičních projektů bylo 26. Nejvíc zahraničních investičních záměrů přijde z Německa, a to v hodnotě 

23,8 mld. Kč, dále z Japonska (4 mld. Kč) a ze Spojených států amerických (2,6 mld. Kč). Z oborů směřuje nejvíce investic 

do kovodělného a kovozpracujícího průmyslu, dále výroby dopravních prostředků a IT a vývoje softwaru. Největším 

dojednaným investičním záměrem je expanze firmy Siemens, dalšími jsou například rozšíření výroby společnosti Praha 

Vaccines, společnosti La Lorraine v Kladně či expanze firmy OP papírna v Šumperku. K technologicky náročnějším 

a výzkumně-vývojovým investicím bude stát firmy motivovat výhodnějšími investičními pobídkami, které by měly začít 

platit příští rok.  

Zdroj: E15  

Vývoj indexu PX          Vývoj měnových kurzů 

UDÁLOSTI V TÝDNU od 9. do 13. července 2018  

Příští týden Týdeník nevychází, další číslo vyjde až v pátek 13. července. 

 

 

 

Zdroj: BCPP    Zdroj: ČNB Zdroj: ČNB 

PONDĚLÍ 
ČSÚ: Průmysl (květen 2018) 
ČSÚ: Stavebnictví (květen 2018) 
ČSÚ: Zahraniční obchod (květen 2018)  
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STŘEDA 
ČSÚ: Indexy spotřebitelských cen - inflace (červen 2018) 
MPSV: Nezaměstnanost (červen 2018)  
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Informační zdroje Týdeníku: ČSÚ, ČNB, E 15, Hospodářské noviny, internet, podniky a podnikové svazy. 

 

 

ČTVRTEK Eurostat: Průmysl (květen 2018)  

 PÁTEK   


