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Podle průzkumu MF by měla ekonomika mírně zrychlit  

Ministerstvo financí zveřejnilo výsledky 43. Kolokvia, jehož cílem je zjistit názor tuzemských odborných institucí na 

budoucí vývoj české ekonomiky. Respondenti šetření pro letošní rok počítají v průměru s růstem HDP o 2,6 %, v roce 

2018 by růst mohl nepatrně zrychlit na 2,7 %. V roce 2020 by pak měl růst zpomalit na 2,4 %. Letos i příští rok by měl 

být tažen výdaji na konečnou spotřebu vlády i domácností, zrychlit by měly investice, také díky čerpání prostředků 

z programového období 2014 – 2020.  

Průměrná míra inflace by letos měla být podle odhadů 2,4 %. V příštím roce by se pak měl v cenách projevit posilující 

kurz koruny a inflace klesnout na 2 %. Díky růstu ekonomiky by se měla dále zlepšovat situace na trhu práce. Míra 

nezaměstnanosti by měla klesat však jen mírně, neboť vzhledem k aktuálně velmi nízké míře nezaměstnanosti je 

prostor pro její další pokles omezený. Letos by tak mohla dosáhnout 3,7 %, v roce 2018 pak 3,6 %. Také respondenti 

očekávají, že se objem mezd a platů letos zvýší nominálně o 5,5 %, v roce 2018 by pak mělo dojít k mírnému zpomalení 

růstu na 4,9 %. Na jejich dynamiku bude příznivě působit letošní zvýšení minimální mzdy a také stále zřetelnější 

nesoulad mezi poptávkou po práci a její nabídkou. Pro roky 2017 a 2018 v průměru počítají s přebytkem běžného účtu 

platební bilance ve výši cca 1 % HDP, tedy na obdobné úrovni jako v roce 2016. 
 

Výsledky vybraných ukazatelů z průzkumu MF: 

 2017 2018 

 min. prům. max. min. prům. max. 

HDP (reálný růst v %)  2,0 2,6 2,8 2,0 2,7 3,6 

Průměrná inflace (v %) 2,2 2,4 2,7 1,3 2,0 2,3 

Míra nezaměstnanosti (VŠPS, v %) 3,3 3,7 3,9 3,1 3,6 3,9 

Objem mezd a platů (nom. růst v %)  4,8 5,5 6,3 4,0 4,9 5,5 

Kurz Kč/EUR 26,0 26,6 27,0 25,1 25,8 27,0 

Zdroj: MF   

 

 

   

Makroekonomická situace v ČR 

Základní ukazatele - poslední údaje  

 HDP (y/y, %) 4. Q 2016 1,9  Stavební produkce (y/y, %) únor 2017 -7,0 

 Míra inflace (y/y, %)  březen 2017 1,2  Vývoz zboží ** (y/y, %, z b.c.) únor 2017 -0,7 

 Obecná míra nezaměstnanosti* (v %) únor 2017 3,5  Dovoz zboží ** (y/y, %, z b.c.) únor 2017  0,5 

 Průmyslová produkce (y/y, %) únor 2017 2,7        

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

** přeshraniční pojetí     
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Z DOMOVA  

Meziměsíční růst cen průmyslových 
výrobců se zastavil 

Ceny průmyslových výrobců se v březnu 
zvýšily meziročně o 3,0 %, po 
únorových 3,1 %. Významně se zvýšily 
ceny koksu a rafinovaných ropných 
produktů, dále ceny chemických látek, 
těžby a dobývání a obecných kovů 
a kovodělných výrobků. Meziměsíčně se 
ceny průmyslových výrobců po 6 měsících 
růstu snížily o 0,1 %. V růstu pokračovaly 
ceny stavebních prací, když vzrostly v 
březnu meziročně o 1,3 %, v únoru 
o 1,2 %. Zrychlilo se tempo růstu cen 
materiálů a výrobků spotřebovávaných 
ve stavebnictví, když byly vyšší meziročně 
o 2,3 %, zatímco v únoru o 1,6 %.  

Zdroj: ČSÚ 

Značka ZVVZ se vrací na evropský trh 

Obnovená výroba velkoobjemových 
přepravníků vrací značku ZVVZ na 
evropský trh. Po čtyřech letech bude první 
rok v zisku. Za úspěchem je návrat českých 
zákazníků a úspěšný vstup na evropské 
trhy, především do Velké Británie, Francie 
a Belgie. S přepravníky získá letos ZVVZ asi 
70 % evropského trhu. Zatím poslední 
novinku, návěs NKR 46 určený pro 
zemědělce, představí firma v květnu na 
brněnské výstavě Animal Tech. Výrobu 
velkoobjemových přepravníku ukončil 
holding kvůli nerentabilní produkci v roce 
2009 a obnovil ji v roce 2013. Na ukončení 
měla vliv krize ve stavebnictví. 
Strojírenská společnost ZVVZ Machinery 
zaměstnává 500 lidí. Loni utržila 689 mil. 
Kč a vytvořila zisk 14,9 mil. Kč.  

Zdroj: čtk  

Uděleno nejvíce patentů za dvacet 
let 

Úřad průmyslového vlastnictví loni udělil 
781 patentů, z toho 637 domácím 
přihlašovatelům. Je to nejvíce za 
posledních dvacet let. Vysokým školám 
a univerzitám bylo uděleno 240 patentů, 
to je meziročně o sedmnáct více. Počet 
patentů platných v ČR dosáhl koncem 
loňského roku téměř 38 tisíc. 

Zdroj: E15  

Škoda Auto investuje v Číně  

Škoda Auto spolu s čínskou partnerskou 
firmou SAIC investuje v příštích pěti letech 
v Číně dvě miliardy eur. Investice budou 
směřovat do rozšíření aktuálních 

modelových řad, například o vozy 
s alternativními pohony a další vozy 
kategorie SUV. Cílem je zvýšit dodávky 
čínským zákazníkům na více než 600 000 
vozů ročně do roku 2020, když tam loni 
prodala 317 100 aut. 

Zdroj: čtk 

Unistav postaví továrnu v Rusku 

Stavební firma Unistav Construction se 
bude podílet na stavbě chemického 
závodu IPK v ruském Ivanovu v hodnotě 
3,5 miliardy korun. Podnik bude vyrábět 
polyesterová vlákna a granulát na PET 
lahve. Vývoz pojistí Exportní garanční 
a pojišťovací společnost. Spolu 
s Unistavem se na realizaci projektu 
budou podílet i další české firmy.  

Zdroj: E15  

Lovosickou kordárnu kupuje thajská 
firma 

Majitelem kordárny, lovosické pobočky 
rakouské skupiny Glanzstoffu, se má stát 
společnost Indorama Venture z Thajska. 
Akvizice jim dá příležitost k synergii 
s dalšími jejich společnostmi v oblasti 
automobilového průmyslu. Indorama 
Ventures provozuje teď 67 závodů ve 
21 zemích.  

Zdroj: E15  

Karlovarské minerální vody vstupují 
na bulharský trh 

Karlovarské minerální vody (KMV) 
dokončily, po Maďarsku, další zahraniční 
akvizici. Koupily bulharského výrobce 
společnost Quadrant Beverages JSC. Ta je 
pro bulharský trh oficiálním výrobcem 
a prodejcem produktů společností Pepsi. 
Loňské tržby firmy Quadrant Beverages 
dosáhly 15 mil. eur, což ji řadí mezi 
největší čtyři hráče na bulharském 
nápojovém trhu. Segment přírodních 
minerálních vod není zatím v Bulharsku 
příliš rozvinut a KMV počítá s vývojem 
původní lokální vody. 

Zdroj: HN  

ZE ZAHRANIČÍ 

MMF: Růst globální ekonomiky letos 
zrychlí 

Mezinárodní měnový fond (MMF) zlepšil 
prognózu růstu globální ekonomiky 
v letošním roce na 3,5 %, když podle 
prognózy z loňského října předpokládal 
letos 3,4% růst. Na příští rok předpovídá 
další zrychlení, a to na 3,6 %. Rychleji 
porostou jak vyspělé, tak rozvíjející se 

ekonomiky. Oživení světové ekonomiky 
podle MMF navzdory zlepšené prognóze 
zůstává křehké. Hospodářské vyhlídky čelí 
rizikům v podobě chronicky pomalého 
růstu produktivity a politiky omezující 
volný obchod. Loni dosáhlo tempo růstu 
světové ekonomiky 3,1 %. 

Zdroj: čtk  

Stavebnictví v EU v únoru vzrostlo    

Stavební produkce v EU v únoru vzrostla 
meziročně o 5,2 %, po poklesu minulý 
měsíc o 2,3 %. Výroba se zvýšila 
v pozemním i inženýrském stavitelství. 
Nejrychleji rostla ve Slovinsku (21,4 %), 
dále v Maďarsku (15,1 %), Švédsku 
(13,2 %) a v Německu (11,6 %). Naopak 
snížení zaznamenalo Slovensko, ČR nebo 
Polsko.   

Zdroj: Eurostat  

Čínský HDP v prvním čtvrtletí rostl 
nejrychleji od roku 2015 

Růst čínské ekonomiky v 1. čtvrtletí 2017 
dosáhl nejrychlejšího tempa od roku 
2015, když se HDP zvýšil meziročně 
o 6,9 %, po 6,8 % v posledním čtvrtletí 
loňského roku. Ekonomiku podpořily vyšší 
výdaje vlády na infrastrukturu a rozmach 
realitního sektoru. Čtvrtletní zrychlení je 
již druhé za sebou. Za celý loňský rok 
čínská ekonomika vzrostla o 6,7 %.  

Zdroj: čtk  

Na Slovensku klesla nezaměstnanost  

Míra evidované nezaměstnanosti na 
Slovensku klesla v březnu tohoto roku 
na nejnižší hodnotu od listopadu 2008, 
a to na 8,04 %. V únoru dosáhla 8,39 %, 
v březnu loňského roku 9,89 %. Počet 
nezaměstnaných lidí se snížil na 219,1 tis., 
meziročně o 49,4 tis. lidí méně. Údaje 
zveřejnil slovenský úřad práce, sociálních 
věcí a rodiny.  

Zdroj: sme.sk  

OPEC: Plnění dohody výraznější   

Plnění listopadových těžebních limitů bylo 
ze strany členů kartelu OPEC v březnu 
výraznější a stouplo na 104 %, z únorových 
90 %. Průměr za celou dobu platnosti 
dohody se pohybuje kolem 99%. Nečleni 
zvýšili svou míru plnění z 38 na 64%. 
Celkově se cena ropy v tomto roce zvýšila 
o 25% od začátku ledna, kdy dohoda 
vstoupila v platnost. Kartel se ve věci 
případného prodloužení závazku snížit 
produkci rozhodne na svém plánovaném 
setkání na konci května. 

Zdroj: kurzy 
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Vývoj indexu PX          Vývoj měnových kurzů 

UDÁLOSTI V TÝDNU od 24. do 28. dubna 2017 

Informační zdroje Týdeníku: ČSÚ, ČNB, E 15, Hospodářské noviny, internet, podniky a podnikové svazy. 
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PONDĚLÍ 
ČSÚ: Konjunkturální průzkum (duben 2017) 
Ifo: Index ekonomického klimatu  
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