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Index ekonomické svobody pro ČR zůstal stabilní  
Společnost The Heritage Foundation sestavuje každoročně od roku 1995 žebříček zemí podle úrovně ekonomické 
svobody, neboť svoboda podnikání je důležitým faktorem růstu životní úrovně občanů. V indexu ekonomické svobody 
je každá země hodnocena ve čtyřech pilířích: právní stát, vláda, regulace a otevřenost trhu. Hodnocení se pohybuje 
v rozmezí 0-100 bodů. 

Pro rok 2017 patří Česká republika mezi třicítku zemí s nejlepším výsledkem, když její souhrnný index dosáhl 73,3 bodu, 
což je o 0,1 bodu více než v roce 2016 a znamená 28. místo. Pozitivně byla hodnocena otevřenost ke globálnímu 
obchodu a investicím, celková finanční stabilita, ekonomická konkurenceschopnost a relativně zdravý právní systém. 
To vše má pozitivní efekt na nezaměstnanost, která je nejnižší v EU. Materiál dále zmiňuje, že krize eurozóny potlačuje 
podporu přijetí eura a vyhlídky na jeho přijetí zůstávají nejisté.  

Světová ekonomická svoboda v průměru vzrostla o 0,2 bodu na 60,9 bodu. Skóre indexu od jeho počátku v roce 1995 
stouplo přes 5 %. Nejvyšší index ekonomické svobody ze zemí EU má Estonsko (79,1 bodu). Například Německo je na 
26. místě s 73,8 body, ale je nadále považováno za jednu z nejsilnějších a dynamičtějších ekonomik. Nicméně globální 
světová krize má podle studie negativní dopad na německé veřejné finance a také na ekonomické růst. Také akce na 
udržení eurozóny a migrační krize mají obrovské politické a ekonomické dopady. 

  Zdroj: The Heritage Foundation „2017 Index of Economic Freedom“  

Ve studii pro rok 2017 bylo hodnoceno celkem 180 zemí světa a byly rozděleny do pěti skupin:  

1. Svobodné (výsledný index 80 až 100). V této kategorii je pouze pět ekonomik, a sice Hongkong, Singapur, Nový 
Zéland, Švýcarsko a Austrálie. 

2. Většinou svobodné (výsledný index 70 až 79,9). V této kategorii je 29 zemí. Většina zemí jsou členské země EU 
a OECD. Nejlepší hodnocení má Estonsko (79,1), Kanada (78,5), Spojené Arabské Emiráty (76,9) a Irsko (76,7).  

3. Utlumená svoboda (výsledný index 60 až 69,9). V této kategorii je 58 zemí. Z členských zemí EU to jsou 
Rumunsko (69,7), Polsko (68,3), Bulharsko (67,9), Kypr (67,9), Belgie (67,8), Malta (67,7), Maďarsko (65,8), 
Slovensko (65,7), Španělsko (63,6), Francie (63,3), Portugalsko (62,6) a Itálie (62,5). 

4. Většinou nesvobodné (výsledný index 50 až 59,9). Hodnocení v uvedeném rozmezí má 65 zemí. Z členských zemí 
EU má výsledný index nižší než 60 bodů jen Chorvatsko (59,4), Slovinsko (59,2) a Řecko (55,0). 

5. Potlačovaná svoboda (výsledný index pod 49,9). Celkem 23 zemí má výsledný index nižší než 50 bodů. Nejhorší 
index má z hodnocených zemí tato pětice států: KLDR, Venezuela, Kuba, Republika Kongo a Eritrea. 

Makroekonomická situace v ČR 

Základní ukazatele - poslední údaje  

 HDP (y/y, %) 4. Q  2016 1,7  Stavební produkce (y/y, %) prosinec 2016  1,9 

 Míra inflace (y/y, %)  leden 2017 0,8  Vývoz zboží ** (y/y, %, z b.c.) prosinec 2016   0,7 

 Obecná míra nezaměstnanosti* (v %) prosinec 2016 3,6  Dovoz zboží ** (y/y, %, z b.c.) prosinec 2016 -1,8 

 Průmyslová produkce (y/y, %) prosinec 2016 2,7        

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

** přeshraniční pojetí     
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Z DOMOVA  

Důvěra podnikatelů i spotřebitelů 
v ekonomiku v únoru klesla 

Celková důvěra v domácí ekonomiku se 
v únoru oproti lednu snížila, a to 
o 1,2 bodu na hodnotu 98,0. 
U podnikatelů klesla meziměsíčně 
o 1,1 bodu na hodnotu 95,9, 
u spotřebitelů o 1,8 bodu na hodnotu 
108,2. Důvěra klesla v průmyslu a ve 
službách, zato ve stavebnictví se zvýšila, 
ale stále je pod úrovní loňského února. 
Z jednotlivých odvětví je důvěra nejvyšší 
v obchodě, a to i přes velmi mírný pokles 
oproti lednu.   

Zdroj: ČSÚ 

Objem zakázek ve stavebnictví se 
výrazně ztenčil 

Ve stavební branži se opět rozmáhá 
soutěžení s cenami pod náklady. Může 
za to závislost stavbařů na státu a tenčící 
se objem zadaných veřejných zakázek. 
Loni úřady zadaly stavební zakázky 
za 92 mld. Kč, což je meziročně propad 
o více než 20 %. Stavbařům přitom 
nepomáhá ani fakt, že hodnota 
vyhlášených tendrů loni naopak vyskočila 
na 174 mld. Kč, tj. na nejvyšší objem 
za posledních pět let. Cesta od vypsání 
zakázky po uzavření smlouvy je totiž velmi 
dlouhá, za nárůst může také snaha 
vyhlásit soutěže ještě před platností 
nového zákona o veřejných zakázkách 
a navíc vypsané zakázky nemají většinou 
stavební povolení. Vyplývá to z průzkumu 
analytické společnosti CEEC Research.  

Zdroj: E15  

V automobilovém průmyslu pracuje 
už více než 150 tisíc lidí 

Počet lidí zaměstnaných ve firmách, jež 
jsou členy Sdružení automobilového 
průmyslu (AutoSAP), loni meziročně 
stoupl o 4,5 % na 118 tisíc. V průměru si 
každý vydělal 34 820 korun hrubého 
měsíčně, což je téměř 30 % nad 
celostátním průměrem. V celém 
automobilovém průmyslu je podle zprávy 
AutoSAP přímo zaměstnáno přes 150 tisíc 
lidí, což představuje asi 3 % 
práceschopného obyvatelstva. 
Konjunktura, kterou toto odvětví zažívá, 
má významný "multiplikační efekt" - tedy 
ovlivňuje výrobu a zaměstnanost u mnoha 
subdodavatelů v dalších odvětvích. 

Dohromady jde skoro o 400 tisíc 
pracovních míst. 

Zdroj: HN  

Čeští exportéři využívají službu 
Helpdesk 

Čeští exportéři začali na čínském trhu 
využívat pomoc specialisty z projektu 
nazvaného IPR SME Helpdesk. Služba je 
pro malé a střední podniky z Evropské 
unie – tedy včetně českých vývozců – zcela 
zdarma. Helpdesk přitom funguje pod 
Evropskou komisí už šest let. Jeho 
pracovníci působí přímo v Číně, ovládají 
čínštinu, orientují se podrobně v tamních 
zákonech a evropským vývozcům radí 
v oblasti ochrany duševního vlastnictví. 
Kromě pomoci přímo v terénu nabízí 
evropský projekt také analýzy trhu a další 
informace. Pomoc nabízí nejen v Číně, ale 
také v Latinské Americe a jihovýchodní 
Asii. 

Zdroj: E15 

OKD řeší přesun pracovníků 
z Paskova 

V Dole Paskov OKD 31. března ukončí 
těžbu. Ztrátový důl, který tvoří šachty 
Staříč a Chlebovice, má okolo 1350 
zaměstnanců. Zhruba 500 z nich chce 
firma převést na Karvinsko, asi 
300 zaměstnanců bude po ukončení těžby 
pracovat na technické likvidaci dolu 
a stovky dalších pracovníků firma 
propustí. O přesun z Dolu Paskov na 
Frýdecko-Místecku do šachet v karvinské 
části revíru však požádalo méně lidí, než 
vedení těžební společnosti OKD 
předpokládalo. Rozhodlo se proto 
finančně motivovat i horníky, kteří své 
kolegy k přesunu přesvědčí. Pokud se 
firmě nepodaří dostatek pracovníků 
přesvědčit, může nastat paradoxní 
situace: OKD bude na jedné straně 
horníky propouštět a na druhé straně 
zaměstnance stejných profesí shánět na 
pracovním trhu. 

Zdroj: E15  

Procter & Gamble postaví novou 
továrnu 

Americký chemický koncern se chystá 
v Rakovníku výrazně rozšířit výrobu 
pracích a mycích prostředků. Plánuje 
postavit novou výrobní halu o devíti 
linkách. V novém provozu zaměstná 
dalších 430 dělníků a tři desítky 
technických pracovníků. Nynější Rakona 
dává práci 630 zaměstnancům a funguje 

tu také technologické centrum pro 
Evropu. Zhruba 90 % produkce se vyváží.  

Zdroj: E15  

VOP CZ budou spolupracovat 
s arabským NIMR Automotive 

Český producent vojenské techniky VOP 
CZ v Šenově u Nového Jičína a arabský 
výrobce vojenských vozidel NIMR 
Automotive plánují v příštích třech až pěti 
letech vyrobit více než 1000 vozidel 
v hodnotě převyšující 500 mil. USD. 
Zástupci obou firem podepsali dohodu 
o strategické spolupráci při zavedení na 
trh, výrobě a poprodejní podpoře 
kompletní řady obrněných vozidel NIMR 
do zemí Visegrádské čtyřky na 
mezinárodním veletrhu bezpečnostní a 
obranné techniky IDEX ve Spojených 
arabských emirátech. VOP CZ je státní 
podnik založený ministerstvem obrany. 
Má přes 850 zaměstnanců. V loňském 
roce vytvořil tržby přesahující 1,3 mld. Kč, 
což byl oproti roku 2015 více než 30% 
nárůst. 

Zdroj: čtk  

Výrobce kol Master Bike zvýšil tržby 
i zisk 

Firma Master Bike ze Zábřehu, přední 
výrobce jízdních kol, v účetním roce 
2015/2016 zvýšila tržby meziročně 
o 12,3 % na 210 mil. Kč. Zisk stoupl 
na 14,8 mil. Kč z 12,4 mil. v předešlém 
období. 

Zdroj: E15  

Kladenský výrobce kloubních náhrad 
rozšíří výrobu 

Kladenský výrobce kloubních náhrad 
Beznoska chce od jara rozšiřovat závod. 
Loňský zisk společnosti podle 
předběžných údajů meziročně mírně klesl 
na 18 milionů korun, tržby naopak stouply 
zhruba o 3 % na 180 milionů korun. 
Nedávno byla v závodu spuštěna nová 
linka na nanostrukturování implantátů. 
Větší investice do strojního vybavení 
plánuje firma po dokončení nové výrobní 
budovy v průběhu roku 2018. Společnost 
vyváží přibližně polovinu své produkce, 
nejvíce na Slovensko, Ukrajinu, do 
Portugalska, Dánska, Kazachstánu, ale i 
dalších zemí. Výroba ortopedických 
implantátů začala v Kladně v roce 1969, 
první náhradní kyčelní kloub byl v Kladně 
vyroben v roce 1972. O dvacet let později 
byl podnik privatizován. Firma za celou 
dobu existence vyrobila několik set tisíc 
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náhrad kyčelních kloubů a desítky tisíc 
náhrad kolenních kloubů.  

Zdroj: E15  

Zóna v Týně nad Vltavou přinese 
nová pracovní místa  

V Týně nad Vltavou se začala stavět 
páteřní silnice v nové průmyslové zóně, 
první etapa by měla být hotová v červenci. 
Město za ni zaplatí 14,7 mil. Kč. V zóně 
o rozloze zhruba třiceti hektarů vznikne 
150 až 200 pracovních míst, které vytvoří 
firmy Tünkers-Czech nebo Reweka.  

Zdroj: E15  

Stále více skladů si pronajímají 
obchody a e-shopy  

V logistice mají čím dál pádnější slovo 
internetoví i tradiční obchodníci, kteří si 
pronajímají větší množství skladů než 
třeba firmy z automobilového průmyslu. 
Kamenné obchody a e-shopy loni podle 
poradenské společnosti Cushman & 
Wakefield tvořily zhruba třetinu celkové 
poptávky, zatímco automobilové podniky 
13 %.   

Zdroj: E15  

JPMorgan vyloučí Českou republiku 
ze skupiny vyspělých zemí 

Banka JPMorgan oznámila, že vyřadí české 
státní korunové dluhopisy ze svých indexů 
rozvinutých trhů a zařadí je mezi 
dluhopisové indexy rozvíjejících se zemí. 
Banka ve sdělení klientům podle agentury 
Reuters uvedla, že toto rozhodnutí přijala 
poté, co hrubý národní produkt Česka na 
hlavu zůstal tři roky po sobě pod hranicí 
vyžadovanou pro rozvinuté trhy. Zpráva 
americké banky JPMorgan o vyloučení 
České republiky ze skupiny vyspělých zemí 
a jejím zařazení mezi rozvíjející se trhy 
(tzv. emerging markets) nebude mít 
zásadní bezprostřední dopad na českou 
ekonomiku, ani na její burzovní trh, 
protože investoři při rozhodování 
o umístění investic nejvíce sledují 
ratingové agentury S&P, Moody's nebo 
Fitch. 

Zdroj: E15 

ČR vyhrála arbitráž 

Česká republika uspěla v arbitráži 
s britskou společností WNC Factoring, 
která požadovala ve sporu od státu dvě 
miliardy korun. Firma tvrdila, že byla 
poškozena pochybeními České republiky 
v procesu privatizace společnosti 
Škodaexport a také následným 
neposkytnutím úvěru od České exportní 

banky, což podle ní zapříčinilo úpadek 
společnosti. Rozhodčí tribunál však 
22. února žalobu zamítl. Uvedl, že Česká 
republika neporušila své závazky a že její 
postup vůči společnosti byl v pořádku. 
WNC Factoring musí podle rozhodnutí 
arbitráže zaplatit ČR 35,9 milionu korun 
a 452 500 amerických dolarů jako 
náhradu nákladů za vedení arbitráže. 

Zdroj: E15 

ZE ZAHRANIČÍ 

Inflace v eurozóně zrychlila růst  

Míra inflace v eurozóně, měřená HICP 
(harmonizovaný index spotřebitelských 
cen), dosáhla v lednu letošního roku 
1,8 %. Tempo meziročního růstu cen 
zrychlilo z 0,3 % v lednu loňského roku, 
v prosinci dosáhlo 1,1 %. Nejvíce v lednu 
vzrostly ceny energií a zeleniny. Eurostat 
tím potvrdil svůj rychlý odhad z konce 
ledna. 

Zdroj: Eurostat  

Potvrzeno: německá ekonomika 
zrychlila tempo růstu 

Německá ekonomika v posledním 
loňském čtvrtletí zrychlila tempo růstu 
proti předchozím třem měsícům na 0,4 % 
z úrovně 0,1 % ve třetím čtvrtletí. 
K výraznému zesílení růstu největší 
evropské ekonomiky dopomohla 
soukromá spotřeba, zvýšené státní výdaje 
i vyšší produkce stavebnictví. Plyne to 
z konečných údajů spolkového 
statistického úřadu. V meziročním 
srovnání hrubý domácí produkt (HDP) 
vzrostl o 1,2 % po růstu o 1,5 % 
v předešlém kvartále. Úřad zároveň 
potvrdil svůj lednový odhad, podle 
kterého se HDP Německa za loňský rok 
zvýšil o 1,9 %, nejvyšším tempem za pět 
let. Německá vláda koncem ledna uvedla, 
že v letošním roce počítá se zpomalením 
hospodářského růstu na 1,4 %. 

Zdroj: E15  

Podnikatelská nálada v Německu se 
zvedla  

V Německu stoupl index podnikatelské 
nálady Ifo na 111 bodu, z 109,9 bodu 
v lednu. Výrazně se zlepšilo hodnocení 
současné situace a dosáhlo nejvyšší 
úrovně od dubna 2011. Podniky také měly 
lepší očekávání do dalších měsíců. Zlepšila 
se především nálada ve zpracovatelském 
průmyslu, kde se zvedla poptávka 
a příchozí zakázky. Pozitivní vývoj vidí 

hlavně firmy v potravinářském průmyslu, 
výrobci strojů a elektrických zařízení. 
Index se zvýšil ve velkoobchodě, zatímco 
v maloobchodě klesl. Zhoršil se také 
ve stavebnictví, kde firmy hlásily v únoru 
špatné počasí.  

Zdroj: CESifo 

Čína je největším obchodním 
partnerem Německa 

Nejdůležitějším obchodním partnerem 
Německa se v loňském roce poprvé stala 
Čína. Překonala tak Spojené státy, které se 
propadly na třetí místo za Francii. Uvedla 
to agentura Reuters s odvoláním na údaje 
spolkového statistického úřadu. Celkový 
objem obchodu Německa s Čínou, tedy 
výše dovozu a vývozu mezi oběma 
zeměmi, loni stoupl na 170 miliard eur. 
Objem obchodu s Francií činil 167 miliard 
eur a se Spojenými státy na třetím místě 
165 miliard eur. V roce 2015 se USA staly 
největším obchodním partnerem 
Německa, když poprvé od roku 1961 
překonaly Francii díky oživení americké 
ekonomiky a slabšímu euru. Ve vývozu 
z Německa byly největším klientem 
Spojené státy. Ty dovezly z největší 
evropské ekonomiky zboží za 107 miliard 
eur. Druhá byla Francie s částkou 
101 miliard eur a třetí Británie, která 
dovezla z Německa zboží za 86 miliard eur. 
S Británií Německo vykázalo největší 
bilaterální obchodní přebytek. Vývoz 
z Německa překonal dovoz z Británie 
o více než 50 miliard eur. Přebytek se 
Spojenými státy činil 49 miliard eur. To 
znamená, že Británie a USA se na loňském 
rekordním obchodním přebytku Německa 
252,9 miliardy eur podílely téměř 
40 procenty. 

Zdroj: HN   

Nezaměstnanost na Slovensku klesla 
na více než osmileté minimum 

Míra nezaměstnanosti na Slovensku 
v lednu mírně klesla na 8,64 % z 8,76 % 
v prosinci 2016. Dosáhla tak nového 
minima od konce roku 2008. Počet 
registrovaných nezaměstnaných, kteří 
mohli hned nastoupit do práce, se 
v pětimilionovém Slovensku proti prosinci 
snížil o více než 2500 osob na 235 455 lidí. 
V meziročním srovnání ubylo téměř 
47 000 nezaměstnaných. Vyplývá to 
z údajů slovenského Ústředí práce, 
sociálních věcí a rodiny, které řídí tamní 
úřady práce. 

Zdroj: finance  

http://www.reuters.com/article/us-germany-economy-trade-idUSKBN1622SO
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Ruský průmysl v lednu rostl  

Průmyslová produkce v Rusku vzrostla 
v lednu letošního roku meziročně o 2,3 %, 
když v prosinci 2016 přidala jen 0,2 %. 
Zpracovatelský průmysl a výroba 
elektřiny, plynu a páry stouply o 2 %, resp. 
1,6 %, po poklesu v předchozím měsíci. 
Těžba a dobývání zrychlily meziroční růst 
na 3,3 %, z 2,1 % v prosinci 2016.  

Zdroj: www.tradingeconomics.com 

V Rusku stoupla oproti prosinci 
nezaměstnanost  

Míra nezaměstnanosti v Rusku vzrostla 
v lednu na 5,6 %, z 5,3 % v prosinci 2016. 
Počet nezaměstnaných dosáhl 4,3 mil. lidí, 
meziměsíčně o 185 tis. lidí více, ale 
v meziročním srovnání o 140 tis. lidí 

méně. Nominální mzdy vzrostly 
meziročně o 8,3 %, reálné mzdy o 3,1 %, 
což je největší růst od dubna 2014.  

Zdroj: www.tradingeconomics.com 

AvtoVAZ propustí několik set 
zaměstnanců  

Ruská automobilka AvtoVAZ hodlá 
propustit zhruba 740 zaměstnanců, tj. 
téměř 2 % celkové pracovní síly. Firma, 
která vyrábí vozy Lada, uvedla, že 
prodlouží pracovní týden ve své továrně 
v ruském Togliatti zpět na pět dnů 
z nynějších čtyř. Firma byla v uplynulých 
letech tvrdě zasažena poklesem poptávky 
na ruském trhu. V roce 2016 automobilka 
snížila ztrátu o téměř 40 % na 44,8 mld. 
rublů, mimo jiné díky úsporným 

opatřením. Firma již v uplynulých letech 
zrušila tisíce pracovních míst.  

Zdroj: Autofox  

Průmysl na Ukrajině vzrostl 
nejrychleji od loňského února  

Průmyslová produkce na Ukrajině v lednu 
2017 zrychlila meziroční růst na 5,6 %, 
ze 4,5 % v prosinci loňského roku. Byl to 
nejsilnější růst od února 2016. Ovlivnil ho 
především růst ve zpracovatelském 
průmyslu, meziročně o 9,9 %. Pomalejším 
tempem rostla těžba a dobývání, 
meziročně o 0,3 %, a výroba elektřiny, 
plynu a páry o 2,3 %.  

Zdroj: www.tradingeconomics.com 

 

Budoucí technologické trendy 

je název jedné z kapitol publikace OECD, Science, Technology and Innovation Outlook 2016. Podle ní budou mít 

technologické změny v příštích 15 – 20 letech podstatné ekonomické a společenské dopady. Přitom, jak svět nyní čelí 

mnoha výzvám jako je stárnutí, klimatické změny a vyčerpávání přírodních zdrojů, se od nových technologií očekává, 

že přispějí k novým, nebo lepším řešením stále narůstajících problémů. Tyto socio-ekologické požadavky budou utvářet 

dynamiku technologických změn a s tím i rozvoj vědy a technologií. 

V kapitole je diskutováno deset klíčových, nebo nově se objevujících technologií, které patří mezi nejslibnější, ale také 

s potenciálními rušivými impulzy, které přinesou velká rizika. Výběr technologií vychází z výsledků několika hlavních 

prognostických výzkumů, provedených v posledních letech.  

Jedná se o těchto deset technologií: internet věcí, analytika zpracování velkých objemů dat, umělá inteligence, neuro 

technologie, nano/mikro satelity, nanomateriály, aditivní výroba (3D tisk), pokrokové technologie skladování energií, 

syntetická biologie a digitální kryptoměny (např. Bitcoin).       

Kapitola se zabývá každou z těchto technologií a zdůrazňuje některé z jejich možných socio-ekonomických dopadů 

a zkoumá i související otázky hospodářské politiky. Nakonec zvýrazňuje některá témata, která jsou společná pro všech 

deset technologií.  

Zdroj: OECD Science, Technology and Innovation Outlook 2016 

 

Vývoj indexu PX          Vývoj měnových kurzů 

   

Zdroj: BCPP    Zdroj: ČNB Zdroj: ČNB 
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UDÁLOSTI V TÝDNU od 27. února do 3. března 2017 

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