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Míra volných pracovních míst nejvyšší v ČR  

Míra volných pracovních míst v Evropské unii ve 4. čtvrtletí 2016 byla na 1,8 %, kde se držela i předchozí tři kvartály. 

Oproti 4. čtvrtletí 2015 byla vyšší o 0,1 p. b. Vyšší hodnoty dosáhly služby (2,1 %), než průmysl a stavebnictví s 1,4 %.  

Mezi jednotlivými zeměmi EU, za které jsou data k dispozici, nejvyšší míry volných pracovních míst dosáhla Česká 

republika, následovaná Belgií, Německem a Spojeným královstvím. Naopak k zemím s nejnižším počtem volných 

pracovních míst patřily převážně země s vysokou mírou nezaměstnanosti, a to Řecko, Kypr a Španělsko. Oproti 

poslednímu kvartálu roku 2015 se míra volných pracovních míst zvýšila ve 23 státech, ve čtyřech zůstala beze změny 

a klesla jen na Kypru. Největší zvýšení zaznamenala shodně Belgie s Chorvatskem a dále Česká republika. V průmyslu 

a stavebnictví byly pouze dvě země nad 3% mírou volných pracovních míst, a to Belgie (3,5 %) a ČR (3,1 %). Další bylo 

Maďarsko (2,1 %).  

Míra volných pracovních míst měří podíl volných pracovních míst na jejich celkovém počtu v %.  

Zdroj: Eurostat  

Pozn. Dánsko, Francie, Itálie a Malta nemají porovnatelná data.   

 
 

Makroekonomická situace v ČR 

Základní ukazatele - poslední údaje  

 HDP (y/y, %) 4. Q  2016 1,9  Stavební produkce (y/y, %) leden 2017 -0,2 

 Míra inflace (y/y, %)  únor 2017 1,0  Vývoz zboží ** (y/y, %, z b.c.) leden 2017  8,0 

 Obecná míra nezaměstnanosti* (v %) leden 2017 3,5   Dovoz zboží ** (y/y, %, z b.c.) leden 2017  9,6 

 Průmyslová produkce (y/y, %) leden 2017 9,6        

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

** přeshraniční pojetí     
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Z DOMOVA  

Výroba nábytku loni vzrostla 
na rekordní hodnotu 

Nábytkářské firmy loni vyrobily zboží za 
rekordních 44,64 mld. Kč, meziročně 
o 2,5 % více. Tržby za prodej nábytku 
vzrostly o 2,3 % na 35,48 mld. Kč, přesto 
ještě nedosáhly předkrizových hodnot, 
když v porovnání s rokem 2007 byly o 4 % 
nižší. Výroba nábytku roste šest let v řadě 
a je tažená hlavně exportem. Vývoz 
nábytku se loni zvýšil o 9,7 % na 27 mld. 
Kč a dovoz o 13,4 % na 17,9 mld. Kč. Podle 
Asociace českých nábytkářů se sem dováží 
stále více levnějšího a méně kvalitního 
nábytku, zatímco čeští nábytkáři jdou 
s kvalitou nahoru. Výrobci nyní hlásí 
dostatek zakázek. 

Zdroj: ČTK  

Škoda Auto loni zvýšila zisk o třetinu 

Škoda Auto v roce 2016 zvýšila čistý zisk 
o 34 % na 951 mil. eur. Tržby vzrostly 
o desetinu na rekordních 13,7 mld. eur. 
Zvýšil se počet aut dodaných zákazníkům 
o 6,7 % na 1,127 milionu aut. Nejvíce firma 
prodala v Číně. Tento rok chystá uvedení 
celkem 11 modelových novinek. V roce 
2020 plánuje uvést na trh první model 
s čistě bateriovým pohonem, jehož 
koncept předvede letos na autosalonu 
v Šanghaji. Společnost loni zvýšila počet 
zaměstnanců o 11 % na 29 tisíc. 

Zdroj: E15  

YFAI otevře závod na součásti aut 
v Plané n. L.  

Společnost Yanfeng Automotive Interiors 
(YFAI) otevře v červnu v Plané nad Lužnicí 
nový výrobní závod, kde se chystá vytvořit 
až 300 pracovních míst. Bude zde vyrábět 
části interiérů do aut včetně přístrojových 
desek a dveřních panelů pro přední 
světové značky. Tamní průmyslová zóna je 
jednou z největších v kraji. Staví tam 
například novou sýrárnu Madeta. 
Společnost YFAI  má evropskou centrálu 
v Německu. V ČR to bude pro firmu druhý 
závod, první má v Žatci. V okolních zemích 
působí na Slovensku a v Maďarsku.  

Zdroj: finance.cz  

Tatra získala svou první armádní 
zakázku pro západního člena NATO 

Automobilka Tatra bude dodávat 
podvozky k samohybným houfnicím ráže 
155 milimetrů typ Caesar 8x8, které 
francouzská společnost Nexter Systems 

vyrobí pro dánskou armádu. Objednávka 
dánské armády je na 15 kusů houfnic 
s opcí na dalších šest. Jedná se o první 
projekt, ve kterém se podvozek Tatra 
prosadil jako nová zbraňová platforma pro 
západního člena NATO.  

Zdroj: E15  

Plzeňská Škoda Electric dodá 
trolejbusy do Rumunska  

Škoda Electric dodá 14 trolejbusů do 
rumunského města Galati. Hodnota 
zakázky je zhruba 150 mil. Kč. Už předtím 
dodala téměř šedesát trolejbusů do 
dalších rumunských měst Temešvár a Baia 
Mare. Kromě tradičního vývoje a výroby 
trolejbusů nabízí Škoda Electric dva typy 
nových bateriových elektrobusů, které 
dodala například do Třince.   

Zdroj: E15  

Čistý zisk ČEZ loni klesl 

Skupině ČEZ v roce 2016 klesl meziročně 
čistý zisk o 29 % na 14,6 mld. Kč. Tržby byly 
nižší o 3 % a činily 203,7 mld. Kč. 
Negativně působily především nižší ceny 
elektřiny. Firmě se podařilo navýšit 
o procento celkovou výrobu elektřiny, 
přes nižší výrobu v jaderných 
elektrárnách. Zvýšila se výroba v uhelných 
a plynových zdrojích a zejména byl stabilní 
provoz všech tří komplexně obnovených 
bloků Elektrárny Prunéřov.  

Zdroj: ČTK 

Textilce Pegas klesly výnosy a čistý 
zisk  

Znojemské textilce Pegas Nonwovens 
klesly loni výnosy meziročně o 10 % na 
206,4 mil. eur. Čistý zisk se snížil o více než 
40 % na 14,8 mil. eur. Proti tomu EBITDA, 
tedy zisk před započtením úroků, daní 
a odpisů, rostl o 5 % na 47 mil. eur. 
Negativní vliv na provozní výsledek měl 
v meziročním srovnání propad cen 
polymerů, tedy vstupního materiálu. 
Naopak firma dosáhla rekordní výroby, 
jejíž objem narostl o 1 %. Letošní kapacitu 
výroby má společnost vyprodanou. 
Do hospodaření se od poloviny roku 
pozitivně promítne spuštění nové výrobní 
linky ve Znojmě. 

Zdroj: E15  

Gumotex loni vydělával na levných 
surovinách i zájmu automobilek 

Břeclavskému Gumotexu loni rostly tržby 
o téměř desetinu na více než 2,7 mld. Kč. 
Letos předpokládá dosažení podobných 
tržeb. Loňský a předloňský rok byl úspěšný 

co do výše zisku díky historicky nejnižším 
cenám surovin a materiálů. Koncem 
loňského roku však začaly ceny růst, tedy 
ceny kaučuku a také textilu. Stále větší 
podíl tržeb tvoří výrobky pro 
automobilový průmysl, v současnosti 
zhruba dvě třetiny. Zbylou třetinu tvoří 
tradiční produkce, jako jsou nafukovací 
čluny, záchranné systémy či nafukovací 
matrace. Podnik má více než 
1500 zaměstnanců, loni se podařilo 
přijmout 160 nových lidí. 

Zdroj: E15  

Stavební firma Eurovia vykázala loni 
nižší tržby a zisk  

Stavební firmě Eurovia, která působí v ČR 
a na Slovensku, loni klesl hrubý zisk 
meziročně o 26,8 % na 657 mil. Kč a tržby 
o 27,6 % na 13,4 mld. Kč. Do nových strojů 
a zařízení loni investovala zhruba půl 
miliardy korun. Rentabilita tržeb loni 
zůstala na 4,9 %. Firma se podílí na 
opravách regionálních komunikací 
zadaných kraji a obcemi, dále na 
modernizaci dálnice D1 a železničních 
koridorech. V oblasti dopravní 
infrastruktury však firmě objem prací 
klesá. Vlastníkem firmy je od roku 2006 
francouzská Eurovia, která patří do 
světového koncernu Vinci. 

Zdroj: E15  

Tržby zbrojovky Sellier & Bellot stále 
rostou 

Vlašimský výrobce munice Sellier & Bellot 
loni dosáhl tržeb zhruba 3,8 mld. Kč. Tržby 
firmy za posledních pět let stouply na 
dvojnásobek a letos očekává další nárůst 
na 4,3 mld. Kč. Firma s více než 
1600 zaměstnanci stále rozšiřuje 
kapacitu. Největší odbytiště ze 75 zemí má 
ve Spojených státech a EU. 

Zdroj: E15 

Tržby Hamé rostly nejen v ČR 

Tržby kunovické potravinářské 
společnosti Hamé loni stouply o 2,7 % na 
5,23 mld. Kč. Firma pod novým 
vlastníkem, norskou společností Orkla, 
změnila od loňska metodiku výpočtu 
tržeb. Nyní vykazuje takzvané čisté tržby, 
očištěné od bonusů a trade marketingu. 
Český trh se na tržbách podílel z poloviny, 
slovenský ze 17 %, desetina tržeb byla 
z Ruska a 9 % z Maďarska. Dařilo se jí na 
Ukrajině, v Izraeli nebo nyní 
i v balkánských zemích. Firma exportuje 
do zhruba 40 zemí. Mezi nová exportní 
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teritoria patří například Indonésie, Irák 
a Írán. 

Zdroj: E15  

ZE ZAHRANIČÍ 

Ruská průmyslová výroba v únoru 
nečekaně klesla  

Průmyslová produkce v Rusku se v únoru 
2017 nečekaně snížila meziročně o 2,7 %, 
když v lednu vzrostla o 2,3 %. Byl to první 
pokles od ledna loňského roku. Nižší byla 
výroba zpracovatelského průmyslu 
meziročně o 5,1 %, po růstu o 2,0 % 
v lednu. Těžba a dobývání byla v únoru 
beze změny, po 3,3% růstu předchozí 
měsíc. V meziměsíčním porovnání klesl 
průmysl o 0,6 %, po 23,8% snížení v lednu.   

Zdroj: www.tradingeconomics.com 

Nezaměstnanost na Slovensku se 
snížila na dlouhodobé minimum 

Nezaměstnanost na Slovensku v únoru 
klesla na nejnižší úroveň za uplynulých 

více než osm let, když dosáhla 8,39 % 
oproti 8,64 % v lednu. Počet 
registrovaných nezaměstnaných se proti 
lednu snížil o 6 790 osob na 228 665 lidí. 
V meziročním srovnání ubylo zhruba 
45 500 nezaměstnaných. Informovalo 
o tom slovenské Ústředí práce, sociálních 
věcí a rodiny. 

Zdroj: finance.cz 

OECD varuje Čínu před obrovským 
růstem firemního dluhu v zemi 

Organizace pro hospodářskou spolupráci 
a rozvoj (OECD) odhadla tempo růstu 
čínské ekonomiky v letošním roce na 
6,5 % a příští rok na 6,3 %. Vývoz by měl 
oživit díky posílení globální poptávky. 
Varovala však před obrovským růstem 
firemního dluhu v zemi, který činí zhruba 
175 % HDP. Jedním z doporučení je 
odstranění nepřímých garancí pro státní 
podniky. 

Zdroj: E15  

Textilky stahují výrobu z Číny zpátky 
do Evropy 

Zahraniční nákupčí textilu čím dál častěji 
opouštějí Čínu a vracejí se k západním 
dodavatelům. Důvodem jsou rostoucí 
náklady na práci v Číně a poptávka po 
kvalitě. Mzdy se tam zvyšují ročním 
tempem více než 12 %. Současně čínský 
textilní průmysl čelí růstu vstupních 
nákladů, jako je bavlna a vlna. Textilní 
průmysl v Číně zaměstnává více než 
4,6 milionu lidí. K tvorbě HDP odvětví 
přispívá desetinou a hodnota vývozu, 
včetně oblečení, v roce 2015 činila 
284 mld. USD. Čína v textilu čelí dvojí 
hrozbě - jednak z rozvinutých zemí, které 
mají lepší technologii, jednak 
z rozvojových zemí, kde jsou nižší mzdy. 

Zdroj: E15 

  

 

Důvěra v ekonomiku dále klesla  

Celková důvěra v domácí ekonomiku se 

v březnu opět snížila meziměsíčně 

o 1,4 bodu na hodnotu 96,6. Důvěra mezi 

podnikateli klesla čtvrtý měsíc v řadě 

o 1,8 bodu na hodnotu 94,1, zatímco mezi 

spotřebiteli vzrostla o 0,5 bodu na hodnotu 

108,7. Z jednotlivých odvětví klesla důvěra 

v průmyslu, stavebnictví a ve službách 

a všechny tyto odvětví dosahují nižší důvěry 

i v meziročním srovnání. Zvedla se pouze 

v obchodě, kde také dosahuje mezi 

odvětvími nejvyšší hodnoty, a to 

104,6 bodu.  

 

 

Zdroj: ČSÚ 

 

OECD: Going for Growth 

Dne 17. března bylo na zasedání skupiny G20 v Baden Baden zveřejněno 13. vydání klíčové publikace OECD ke 

strukturálním reformám Going for Growth. Publikace v úvodní části nabízí výčet stávajících překážek růstu v zemích 

OECD a dalších vybraných ekonomikách. Zároveň se ohlíží zpět na reformní úsilí vlád v letech 2015-2016, přičemž 

odečet reforem je zasazen do kontextu doporučení z předchozího vydání publikace. V druhé části publikace OECD 

nabízí pohled na vývoj v oblasti distribuce příjmů a příjmové nerovnosti. Zdůrazňuje zde prvek tzv. inkluzivity při 

implementaci reforem, které cílí na zvyšování zaměstnanosti a tempa produktivity práce. Třetí kapitola pak nabízí tzv. 

country notes s identifikací pěti reformních priorit pro jednotlivé země, včetně EU jako celku. Publikace zde uvádí 
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strukturální slabiny jednotlivých ekonomik a zároveň opatření na jejich odstranění. Poslední čtvrtá část nabízí přehled 

široké palety kvantitativních ukazatelů, které umožňují vzájemné porovnání jednotlivých zemí a také srovnání 

s průměrnými hodnotami OECD jako celku. 

Publikace včetně jednotlivých country notes je k dispozici zde. 
Zdroj: Stálá mise ČR při OECD v Paříži 

Vývoj indexu PX          Vývoj měnových kurzů 

UDÁLOSTI V TÝDNU od 27. do 31. března 2017 

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

 

 

 

   
Zdroj: BCPP    Zdroj: ČNB Zdroj: ČNB 

PONDĚLÍ Ifo: Indikátor ekonomického klimatu (březen 2017)  

ÚTERÝ  
 

STŘEDA  

ČTVRTEK Eurostat: Indikátor ekonomického sentimentu (březen 2017)  

PÁTEK  ČSÚ: Čtvrtletní sektorové účty (4. čtvrtletí 2016) 

http://www.oecd.org/eco/growth/goingforgrowth.htm

