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V ekonomice se dále zlepšuje nálada mezi spotřebiteli 

První data za českou ekonomiku v novém roce ukazují, že je ekonomika v dobré kondici. Důvěra v ekonomiku se v lednu 
téměř nezměnila, drží se celkem vysoko. Souhrnný indikátor důvěry, vyjádřený bazickým indexem, meziměsíčně velmi 
mírně poklesl o 0,1 bodu na hodnotu 99,5. Oproti lednu 2017 je ale vyšší.  

Optimismus v ekonomice je především na straně spotřebitelů, kteří vstupem do nového roku ještě zvýšili svoji důvěru 
o celých 2,3 bodu na hodnotu 112,3. Spotřebitelé i na další vývoj ekonomiky hledí pozitivně a ještě snížili své obavy ze 
zhoršení ekonomické situace.  

Mezi podnikateli se ale důvěra v lednu zhoršila, když se indikátor důvěry podnikatelů mírně snížil meziměsíčně 
o 0,6 bodu na hodnotu 96,9. Z jednotlivých odvětví se nálada zlepšila v obchodu, kde pokračuje silná spotřebitelská 
poptávka. V tomto odvětví se indikátor důvěry zvýšil o 2,4 bodu na hodnotu 102,9 a jeho hodnota je ze všech odvětví 
nejvyšší. Třetí měsíc za sebou se také zlepšuje důvěra v odvětví služeb.  

V odvětví průmyslu se ale důvěra podnikatelů meziměsíčně snížila, a to o 1,9 bodu na hodnotu 96,8. Snížilo se 
hodnocení zejména zahraniční poptávky. V příštích třech měsících podnikatelé v průmyslu očekávají snížení tempa 
růstu výrobní činnosti. Téměř třetina respondentů uvedla, že hlavní bariérou růstu produkce je stále nedostatek 
zaměstnanců. Ve zpracovatelském průmyslu podnikatelé odhadují zajištění práce zakázkami na 8,6 měsíce, což je více 
než v předchozím čtvrtletí. Rovněž využití výrobních kapacit podniků se v mezičtvrtletním srovnání zvýšilo a dosáhlo 
85,8 %. Horší náladu než minulý měsíc také zaznamenali podnikatelé ve stavebnictví, kde důvěra klesla o 1,5 bodu na 
hodnotu 87,9. Ve stavebnictví pokračuje stále málo zakázek a rovněž si stěžují na nedostatek zaměstnanců.  

Zdroj: ČSÚ  

Makroekonomická situace v ČR 

Základní ukazatele - poslední údaje  

 HDP (y/y, %) 3. Q 2017 5,0  Průmyslová produkce (y/y, % ze s.c.) listopad 2017 8,5 

 Míra inflace (y/y, %)  prosinec 2017 2,5  Stavební produkce  (y/y, % z s.c.) listopad 2017 1,9 

 Obecná míra nezaměstnanosti* (v %) listopad 2017 2,5  Maloobchod vč. mot. voz. (y/y, % ze s.c.) listopad 2017 4,9 

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

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

** přeshraniční pojetí     
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Z DOMOVA  

Stavařům přibylo veřejných zakázek 

Veřejní investoři loni zadali stavebním 
firmám 4 407 nových zakázek za 
130,1 mld. Kč. Celková hodnota vzrostla 
meziročně o 46,3 % a počet zakázek 
o čtvrtinu. Jejich hodnota však byla v roce 
2016 nejnižší za posledních deset let. 
V roce 2017 čtrnáct zakázek překročilo 
hodnotu miliardy korun. Největším 
zadavatelem z vládního sektoru bylo 
Ředitelství silnic a dálnic s 25,4 mld. Kč. 
Průměrná velikost zakázky činila 
24,1 mil. Kč, meziročně téměř o třetinu 
více. Plyne to z dat společnosti ÚRS Praha.  

Zdroj: E15   

Výdaje na výzkum a vývoj rostly  

Celkové výdaje na výzkum a vývoj (VaV) 
činily v roce 2016 v ČR 80,1 mld. Kč. 
Podniky se na celkových investicích 
podílely z 61 %. Dohromady podniky 
vynaložily 49 mld. Kč, téměř dvakrát více 
než před deseti lety. Nejvíce se vložilo do 
VaV ve zpracovatelském průmyslu, 
z odvětví potom v automobilovém 
průmyslu. V posledních letech roste 
význam elektrotechnického průmyslu, 
výroby měřicích přístrojů spadajících pod 
elektronický průmysl či gumárenského 
a plastikářského průmyslu nebo také 
informačních a komunikačních činností. 
Více informací přináší lednové číslo 
časopisu ČSÚ Statistika&My.  

Zdroj: ČSÚ   

Výroba oken našla své dno 

Po téměř deseti letech přestala loni v ČR 
klesat výroba oken. Zatímco před 
dekádou se v oboru protočilo kolem 
13 mld. Kč ročně, loni okenáři utržili kolem 
7,5 mld. Kč. Největší boom měli díky 
dotacím na okna a zateplování. Trh se pak 
zmenšil o cca 40 % na obvyklou úroveň. 
Podle firem v oboru je nyní situace 
výrazně lepší než před rokem. Některé 
očekávají za loňský rok nárůst tržeb, 
například Vekra nebo Sulko. Nyní kromě 
drobných koncových zákazníků roste 
odbyt také díky developerským 
projektům. Část developerů už navíc 
nehledí na cenu a nekupuje jen levná okna 
z Polska.   

Zdroj: E15   

Výroba automobilů slaví rekord 

Výroba osobních aut loni stoupla o 5 % na 
rekordních 1,414 mil. vozů. Ovlivnila jí 
vysoká poptávka v ČR i v Evropě. Export se 
zvýšil o 5 %, domácí prodej téměř o 7 %. 

Škoda Auto zvýšila produkci o 12 % na 
858 103 aut. V automobilce Hyundai 
klesla výroba o 0,5 % na 356 700 aut 
a TPCA i přes růst na počátku roku 2017 
snížila produkci o desetinu na 199 078 
vozidel. Podle Sdružení automobilového 
průmyslu by letos měla být dynamika 
českého autoprůmyslu sice vysoká, avšak 
nedosáhne na rok 2017. Výroba autobusů 
vzrostla loni o 5,5 % na 4 631 vozidel. 
Zatím jediný tuzemský výrobce nákladních 
vozů Tatra Trucks zvýšil meziročně výrobu 
o 12 % na 1 481 kusů. 

Zdroj: E15   

Jawa loni zvýšila výrobu motocyklů 

Společnost Jawa Moto v roce 2017 
vyrobila 1 331 strojů, meziročně o zhruba 
8 % více. Vyvezla celkem 1 157 motocyklů, 
meziročně o 1 % více. Na domácím trhu 
Jawa prodala 174 motocyklů, což 
představuje růst proti roku 2016 o 120 %. 

Zdroj: ČTK  

Zetor se drží v zisku 

Brněnský výrobce traktorů Zetor Tractors 
hospodařil loni se ziskem, tržby 
společnosti se pohybovaly na úrovni roku 
2016. Výsledky upřesní až audit. Firma je 
v zisku od roku 2010, přestože trh 
traktorů v posledních letech spíše klesá. 
Rok 2017 se v oboru výrobců zemědělské 
techniky vyznačoval změnami vyvolanými 
novými legislativními pravidly, které se 
týkají emisních požadavků. Trh byl i 
nadále ovlivňován dotačními programy, 
kdy farmáři stále nemohli v jednotlivých 
zemích čerpat finanční prostředky na 
nákup nových strojů. Letos chce 
společnost uvést na trh nové traktory 
Utilix a Hortus. Pozitivní je také navázaná 
spolupráce s ruským partnerem KEMP.  

Zdroj: E15 

Železárny v Třinci dokončují 
rekonstrukci  

Třinecké železárny modernizovaly svou 
válcovnu, která byla v chodu od roku 
1914. Investice dosáhla 700 mil. Kč. Nová 
poloautomatická linka zvýší mimo jiné 
přesnost výroby, což má vliv při dalším 
zpracování. Generální opravou prošla také 
kroková pec. Výrobky Třineckých 
železáren jdou ze dvou třetin na export, 
vyváží se přibližně do 60 zemí světa, 
největším exportním teritoriem je Evropa.  
Zdroj: E15   

Unipetrol zvýšil svůj zisk i tržby 

Unipetrol v roce 2017 zvýšil čistý zisk 
meziročně o 9 % na 8,7 mld. Kč. Tržby 

stouply o 39 % na 122,5 mld. Kč. K dobrým 
výsledkům pomohly stav ekonomiky, 
využití výrobních kapacit, ale i příjmy 
z pojištění za havárie v roce 2015. I loni 
v prosinci postihl areál Unipetrolu 
v Litvínově požár. Rafinerie pak omezila 
provoz výrobní jednotky vodíku a čpavku, 
plně byla výroba obnovena letos v lednu. 

Zdroj: E15   

Kovohutě Příbram hlásí rekordní 
tržby 

Firma Kovohutě Příbram nástupnická 
zaznamenala loni nárůst tržeb o pětinu, 
když utržila rekordní více než 3 mld. Kč. 
Podnik loni vyrobil přes 50 tis. tun olova 
a jeho slitin, což byla nejvyšší produkce za 
celou 231letou historii hutě.  

Zdroj: E15   

Mattoni přebírá středoevropské 
aktivity PepsiCo 

Mattoni koupí od nadnárodní společnosti 
PepsiCo její pobočky v ČR, Maďarsku a na 
Slovensku. Zmíněné pobočky mají celkové 
roční tržby 4,2 mld. Kč. Obchod by měl být 
dokončen v prvním pololetí letošního 
roku. Mattoni za loňský rok očekává tržby 
8 mld. Kč. Česká PepsiCo v roce 2016 
snížila ztrátu z 33 mil. Kč na 8,7 mil. Kč, 
tržby jí meziročně vzrostly na 2,4 mld. Kč 
z 2,15 mld. Kč. 

Zdroj: E15   

S&P potvrdila hodnocení úvěrové 
spolehlivosti ČR 

Mezinárodní ratingová agentura Standard 
& Poor’s (S&P) potvrdila své hodnocení 
úvěrové spolehlivosti České republiky. 
Rating dlouhodobých devizových závazků 
ponechala na stupni AA- a hodnocení 
závazků v domácí měně zůstalo na stupni 
AA. Ratingový výhled je stabilní, což 
znamená, že agentura se hodnocení 
v dohledné době nechystá změnit. 

Zdroj: HN  

ZE ZAHRANIČÍ 
MMF odhaduje rychlejší růst světové 
ekonomiky 

Mezinárodní měnový fond (MMF) zlepšil 
výhled růstu globální ekonomiky na 
letošní i příští rok. V obou letech počítá 
s růstem hrubého domácího produktu 
o 3,9 %, což je o 0,2 p. b. více, než 
předpovídal v říjnové prognóze. Loni 
globální ekonomika podle odhadů MMF 
vzrostla o 3,7 %. 

Zdroj: E15   
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Nezaměstnanost na Slovensku klesla  

Nezaměstnanost na Slovensku klesla 
v prosinci 2017 na 5,9 % a dosáhla 
rekordně nízké hodnoty. Úřady evidovaly 
162 tis. nezaměstnaných. V listopadu 
loňského roku činila 6,0 % a v prosinci rok 

předtím byla na 8,8 %. Míra 
nezaměstnanosti se snižuje stále od září 
2015. Informace vychází z údajů tamních 
úřadů práce.  

Zdroj: www.tradingeconomics.com 

 

 

 

 

 

Finanční analýza podnikové sféry za 1. pololetí 2017  

MPO zveřejnilo na svých webových stránkách „Finanční analýzu podnikové sféry za 1. pololetí 2017.“ Finanční analýza 
podnikové sféry se soustředí na měření ekonomických výsledků odvětví a analýzu jejich vývoje v čase. Jejich výkonnost 
se odráží v souhrnném ukazateli tvorby HDP. Dokument je k dispozici na: 
https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/analyticke-materialy-a-statistiky/analyticke-materialy/financni-analyza-
podnikove-sfery-za-1--pololeti-2017--234755/  

ČBA: Letošní rok čeká českou ekonomiku pátý rok v řadě hospodářský vzestup 

Podle České bankovní asociace (ČBA) růst HDP v roce 2017 pravděpodobně dosáhl 4,4 %. V dalších letech bude 
ekonomický růst záviset na zvyšování produktivity, což je současně velká šance pro modernizaci ekonomiky. Letošní 
rok bude podle očekávání asociace již pátým rokem v řadě přinášejícím hospodářský vzestup, i když tempo růstu HDP 
zpomalí na 3,3 %.  

Hlavním tahounem růstu ekonomiky bude letos opět domácí poptávka, vcelku rovnoměrně rozložená mezi spotřebu 
a investice. I exportní výkonnost bude nadále páteří ekonomiky, o níž se mohou opírat domácí investice a růst mezd. 
Dále zesílí přetlak na trhu práce, podíl nezaměstnaných osob dále mírně klesne. Tlak na trhu práce přinese růst mezd, 
což bude opět zvyšovat riziko přelivu mzdového růstu do inflace.  Asociace očekává změnu struktury inflace, když letos 
zvolní růst cen potravin a stravování a hlavním tahounem inflace se stanou ceny energií, do nichž se aktuálně promítá 
i vyšší cena ropy. Vyšší příspěvek k růstu cen zřejmě dodají také služby.  

V roce 2019 čeká ekonomiku další mírné zpomalení na 2,9 %. Hlavní nejistotou pro další růst českého exportu se jeví 
nasycení poptávky po automobilech, což by česká ekonomika nepochybně pocítila.  

Ukazatel  2017 2018 2019 

Růst reálného HDP (%)  4,4  3,3  2,9  

Podíl nezaměstnaných osob (MPSV): průměr (%)  4,2  3,5  3,6  

Průměrná nominální mzda  6,8  7,4  5,0  

Míra inflace: CPI (%) průměr  2,5  2,3  2,1  

Vládní deficit/přebytek (% HDP)  0,3  0,0  -0,3  

Vládní dluh (% HDP)  34,3  32,8  31,9  

Růst spotřeby domácností (%) reálně  4,0  4,1  3,2  

Růst vládní spotřeby (%) reálně  1,8  2,0  2,0  

Růst investic (%) reálně  5,2  4,2  4,0  

Růst reálného HDP v eurozóně (%)  2,4  2,3  1,9  

Směnný kurz CZK/EUR: průměr  26,3  25,2  24,7  

Cena ropy (USD za barel): BRENT průměr  55  60  59  

Základní sazba ČNB 2T REPO (%): průměr  0,17  0,95  1,26  

Základní sazba ECB (%): průměr  0,0  0,0  0,2  

3M-PRIBOR (%): průměr  0,4  1,2  1,8  

Růst bankovních úvěrů klientských (%)  6,6  5,0  4,8  

Růst bankovních úvěrů domácnostem (%)  8,0  5,8  5,5  

Růst bankovních úvěrů (nefinančním) podnikům (%)  4,5  4,5  5,3  

Růst bankovních vkladů klientských celkem (%)  11,5  6,0  6,2  

  Zdroj: ČBA  

https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/analyticke-materialy-a-statistiky/analyticke-materialy/financni-analyza-podnikove-sfery-za-1--pololeti-2017--234755/
https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/analyticke-materialy-a-statistiky/analyticke-materialy/financni-analyza-podnikove-sfery-za-1--pololeti-2017--234755/
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Vývoj indexu PX          Vývoj měnových kurzů 

UDÁLOSTI V TÝDNU od 29. ledna do 2. února 2018 

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

   

Zdroj: BCPP    Zdroj: ČNB Zdroj: ČNB 

PONDĚLÍ  

ÚTERÝ Eurostat: HDP Evropské unie a eurozóny (4. čtvrtletí 2017) 
 

STŘEDA 
ČSÚ: Míry zaměstnanosti, nezaměstnanosti a ekonomické aktivity (prosinec 2017) 
Eurostat: Nezaměstnanost (prosinec 2017)  

ČTVRTEK Markit: Index nákupních manažerů PMI za ČR a za eurozónu  

PÁTEK   


