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Důvěra v ekonomiku se v dubnu zvýšila 

Důvěra v ekonomiku se v dubnu zvýšila oproti březnu o 0,4 bodu na hodnotu 100,1 (indikátor důvěry vyjádřený 

bazickým indexem). Hranici 100 bodů naposledy překonala v roce 2008. Vyšší důvěra byla zaznamenána na straně 

podnikatelů, a to o 0,6 bodu na hodnotu 97,6. Mezi spotřebiteli se mírně snížila, o 0,3 bodu na hodnotu 112,5, přesto 

stále dosahovala vysokých hodnot. Tato skupina hlásila mírně vyšší obavy ze zhoršení celkové ekonomické situace.  

V rámci jednotlivých odvětví vyšší důvěru oproti minulému měsíci vyjádřili především podnikatelé ve službách (o 1 bod 

na hodnotu 97,7), když měli zejména vyšší očekávání na další měsíce. Podnikatelé v průmyslu zvýšili svou důvěru 

podruhé za sebou (o 0,3 bodu na hodnotu 97,1). Poptávku zhodnotili zhruba stejně jako v předchozích měsících. Za 

hlavní bariéru růstu produkce jmenovali znovu nedostatek zaměstnanců. V dalších měsících očekávají v průmyslu vyšší 

tempo růstu výrobní činnosti. Podle čtvrtletního průzkumu ve zpracovatelském průmyslu podnikatelé odhadují 

zajištění práce zakázkami na 8,7 měsíce, což je přibližně stejně jako v předchozím čtvrtletí. Ve stavebnictví důvěra 

zůstala oproti březnu beze změny (na 97,1 bodu), když rostla silně v předchozích měsících, a indikátor v dubnu 

dosahoval stejné hodnoty jako u podnikatelů v průmyslu. Nezměnila se rovněž důvěra v obchodu (na 100,6 bodu), kde 

však byla ze všech odvětví nejvyšší.  

Zdroj: ČSÚ  

Makroekonomická situace v ČR 

Základní ukazatele - poslední údaje  

 HDP (y/y, %) 4. Q 2017 5,5  Průmyslová produkce (y/y, % ze s.c.) únor 2018 2,7 

 Míra inflace (y/y, %)  březen 2018 2,3  Stavební produkce  (y/y, % z s.c.) únor 2018 9,4 

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

 Průměrná mzda nom. / reál. (y/y, %) 4. Q 2017 8,0 / 5,3   Vývoz / dovoz zboží ** (y/y, %, z b.c.) únor 2018 -0,3 / -1,1 

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

** přeshraniční pojetí     
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Z DOMOVA 

ČBA zlepšila odhad růstu ekonomiky 
pro letošní rok 

Česká bankovní asociace (ČBA) zlepšila 
v aktualizované prognóze odhad 
letošního růstu ekonomiky na 3,6 % 
z 3,3 % z ledna. Za růstem by měla být 
spotřeba domácností, investice i export. 
Podle asociace vnitřní napětí na trhu 
práce dále zesílí. Podíl nezaměstnaných 
letos odhaduje na 3,3 %. Prognóza počítá 
s vyššími investicemi, na straně veřejného 
sektoru například do infrastruktury. Ve 
firemním sektoru bude investiční aktivita 
nadále spojena s nákupem strojů 
a technologií, kombinovaná s 
nedostatkem pracovních sil nutícím firmy 
investovat do automatizace a robotizace. 
Prognóza předpokládá, že letos dojde 
k druhému mírnému zvýšení úrokových 
sazeb, nejspíše až v samotném závěru 
roku. Příští rok by česká ekonomika měla 
podle ČBA zpomalit na 2,8 %. Bude 
narůstat riziko hospodářského propadu ve 
světě.  

Zdroj: ČBA  

Nábytkářství roste navzdory 
nedostatku truhlářů 

Českému nábytkářskému průmyslu se 
daří, loni posílil již sedmým rokem v řadě 
a dosáhl tak rekordní výroby v hodnotně 
44,7 mld. Kč. Tempo růstu odvětví však 
začíná polevovat. Začíná narážet na limity 
pracovního trhu – truhláři a čalouníci došli 
a studenti se do oboru nehrnou. Jen za 
dvanáct let ubylo 69 % absolventů 
truhlářských oborů. Nábytkářský průmysl 
se také potýká s problémem nízké přidané 
hodnoty, která drží mzdy v oboru 
poměrně nízko. V nábytkářském průmyslu 
byla loni průměrná mzda zhruba o 7 tis. Kč 
nižší než průměr za celou republiku. Podle 
Asociace českých nábytkářů musí být 
řešením modernizace a lepší organizace 
výroby a zároveň se musí soustředit na 
kvalitu vyučených studentů.  

Zdroj: E15  

Firem přibývá pomaleji než loni 

Zájem podnikatelů o zakládání nových 
firem klesá. V 1. čtvrtletí 2018 vzniklo 
8 416 firem, což bylo o 13 % méně 
podniků než ve stejném období loňského 
roku. Loni bylo za celý rok registrováno 
nejvíce nových firem od roku 2008, kdy 
začala globální ekonomická krize, a to 
celkem 32 187 společností. Tempo, jakým 

se v ČR zakládají nové podnikatelské 
subjekty, je ale stále velmi vysoké.  

Zdroj: businessinfo  

Loňský rekordní export se letos 
opakovat nebude 

Podle Asociace exportérů dosáhl export již 
svého limitu a loňský rekordní vývoz ve 
výši 4,2 bilionu Kč se letos opakovat 
nebude. Vývoz by mohl být na úrovni 
4 bilionů Kč. Důvody poklesu exportu jsou 
posilující kurz koruny, nedostatek 
pracovníků a razantní růst mezd, který 
snižuje konkurenceschopnost vývozců. 
Na začátku letošního roku se bilance 
zahraničního obchodu propadla, hlavně 
kvůli vyšší dynamice importu, také klesl 
export osobních automobilů a vývoz do 
Německa roste jen zvolna.  

Zdroj: ČTK  

Škoda Auto v 1. čtvrtletí zvýšila 
provozní zisk  

Škoda Auto v letošním 1. čtvrtletí zvýšila 
provozní zisk meziročně o 5,3 % na 
437 mil. eur, tržby o 4,9 % na 4,5 mld. eur. 
Odbyt se zvedl o 11,7 % na 316 700 vozů. 
Mateřskému koncernu Volkswagen se 
provozní zisk v 1. čtvrtletí navzdory růstu 
tržeb snížil o 3,6 % na 4,2 mld. eur. Za 
poklesem zisku stály účetní změny, 
nepříznivý vývoj směnných kurzů a rovněž 
technologické náklady.  

Zdroj: ČTK  

Škoda Auto bude část produkce 
vyrábět v Německu 

Škoda Auto bude část produkce vyrábět 
v německém Osnabrücku. Důvodem je 
zaplnění vlastních výrobních kapacit. 
V Evropě bude muset česká automobilka 
investovat do rozšíření výroby. Firma 
zvažuje restrukturalizaci, stavbu nové 
továrny i další alternativy, plány budou 
ujasněny během příštích měsíců.  

Zdroj: HN  

Motory z PBS jdou do celého světa 

Výrobce leteckých motorů První brněnská 
strojírna (PBS) z Velké Bíteše vyrábí 
letecké startéry do vrtulníků či dronů 
a ve své kategorii se řadí ke čtyřem 
hlavním firmám na světě. Letecká výroba 
se na ročních tržbách firmy podílí více než 
z poloviny, věnuje se ale i jiným 
strojírenským oborům. Dodává na celkem 
čtyřicet světových trhů, včetně Ruska, 
Číny, západní Evropy nebo Severní 
Ameriky. Loni utržila téměř 1,2 mld. Kč, 
hrubý zisk dosáhl 170 mil. Kč. Firma má 
728 zaměstnanců. V dalších letech 

společnost spoléhá hlavně na zakázku 
od Aera Vodochody, do jehož nového 
cvičného letounu L-3NG by mělo PBS 
dodávat některé součástky. Také 
zanedlouho představí svůj nový 
turbovrtulový motor TJ80. 

Zdroj: HN  

Aero Vodochody uzavřelo smlouvu 
s Izraelci 

Aero Vodochody uzavřelo smlouvu se 
společností Israel Aerospace Industries 
(IAI) o technické a obchodní spolupráci na 
letounu L-159. Český letecký výrobce se 
s izraelskou firmou dohodl na integraci 
nové a bojem prověřené avioniky a dalších 
technických řešeních. L-159 budou 
společně nabízet zákazníkům. Cílem je 
zaměřit se na další vylepšení osvědčeného 
letounu a posílit jeho pozici na trhu 
lehkých bitevníků.  

Zdroj: E15 

Češi budou podle institutu pracovat 
na stát nejméně od roku 2000 

Den daňové svobody připadá letos podle 
výpočtů Liberálního institutu na 
22. května, loni to bylo 29. května. Češi 
tak budou na stát letos pracovat 142 dní, 
což je nejméně od roku 2000. Zásluhu na 
tom má zejména hospodářský růst 
a patová situace v Poslanecké sněmovně. 
Je o dva dny dříve než průměr Organizace 
pro hospodářskou spolupráci a rozvoj. 
Celosvětově nejlepšího výsledku dosáhlo 
letos Irsko, kde si letos připomněli den 
daňové svobody 7. dubna. Podle výpočtů 
společnosti Deloitte, která využívá jiné 
metodiky, připadne den daňové svobody 
letos na 23. června, což je o jeden den více 
než loni. 

Zdroj: ČTK 

ZE ZAHRANIČÍ 
Podnikatelská nálada v Německu se 
horší již pátým měsícem 

Podnikatelská nálada v Německu (Ifo) se 
v dubnu zhoršila více, než se očekávalo, na 
102,1 bodu z březnových 103,3 bodu. 
K jejímu poklesu došlo již pátý měsíc za 
sebou. Zhoršila se i podnikatelská 
očekávání na dalších šest měsíců. Nižší 
náladu zaznamenali podnikatelé ve 
zpracovatelském průmyslu. Optimističtí 
zůstávají nadále zástupci stavebnictví, 
kteří těží z rostoucího zájmu 
o nemovitosti. 

Zdroj: Patria  
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Polská PKN Orlen vydělala téměř 
o polovinu méně 

Polská rafinérská společnost PKN Orlen 
snížila v 1. čtvrtletí čistý zisk meziročně 
o 46 % na 1,04 mld. zlotých (6,3 mld. Kč). 
Na hospodářské výsledky podniku měly 
negativní dopad nižší marže a silnější kurz 
zlotého. PKN Orlen letos odkoupil 
menšinové podíly v Unipetrolu a podíl 
PKN v české firmě stoupl na více než 94 % 
z dřívějších zhruba 63 %. Čistý zisk 
Unipetrolu za 1. čtvrtletí klesl meziročně 
o 89 % na 322 mil. Kč. Hospodaření 
negativně ovlivnil růst cen ropy, nižší 

marže rafinerské i petrochemické části 
a zahájení odstávky v kralupské rafinerii. 

Zdroj: E15  

Společnost Vodafone kupuje UPC 

Společnost Vodafone kupuje vybrané 
evropské pobočky UPC, které vlastní firma 
Liberty Global. Cena transakce se 
odhaduje na 16,5 mld. eur. Obchod se 
týká českého UPC a také Německa, 
Maďarska a Rumunska. Hlavním důvodem 
zájmu Vodafonu o tento byznys má být 
německý trh.  

Zdroj: HN 

Ceny ropy rostou 

Ceny ropy rostou. Přispívají k tomu 
očekávání, že Spojené státy obnoví sankce 
vůči Íránu, pokles těžby ve Venezuele 
a přetrvávající vysoká poptávka po ropě, 
zvláště v Asii, která je největším 
spotřebitelem ropy. Za poslední čtyři 
týdny cena stoupla o 15 %. Ve čtvrtek 
tento týden se cena severomořské ropy 
Brent zvýšila na 74,74 dolaru za barel, 
americké lehké ropy WTI na 68,31 dolaru 
za barel. Důvodem, proč je americká ropa 
WTI o tolik levnější než Brent, je růst těžby 
v USA.   

Zdroj: ČTK    

Vývoj indexu PX          Vývoj měnových kurzů 

UDÁLOSTI V TÝDNU od 30. dubna do 4. května 2018   

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