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Nezaměstnanost v Evropské unii v lednu nejnižší od ledna 2009 

Nezaměstnanost v Evropské unii v lednu letošního roku oproti prosinci 2016 mírně klesla o 0,1 p. b. na 8,1 %, 

v meziročním porovnání potom o 0,8 p. b. Byla to nejnižší nezaměstnanost EU zaznamenaná od ledna 2009. 

V eurozóně byla míra nezaměstnanosti vyšší, a to 9,6 %, která meziročně klesla stejným tempem o 0,8 p. b.  

Mezi jednotlivými státy Evropské unie dosáhla nejnižší nezaměstnanosti v lednu opět Česká republika s 3,4 %, údaj po 

sezónním očištění. Málo lidí bez práce zaznamenalo opět Německo (3,8 %). Naopak nejvyšší nezaměstnanost vykázalo 

Řecko (23,0 % v listopadu 2016) a dále Španělsko (18,2 %). Oproti lednu roku 2016 se nezaměstnanost snížila 

v 25 státech EU, ve třech byla vyšší (Kypr, Itálie, Dánsko). Výrazné meziroční snížení zaznamenalo Chorvatsko, 

Španělsko, Maďarsko nebo Portugalsko.  

Podle údajů ČSÚ se v České republice v lednu snížila nezaměstnanost meziročně o 0,9 p. b. Mužů bez práce bylo 2,9 %, 

nezaměstnanost žen byla vyšší, a to 4,2 %. V meziročním srovnání obě klesly, u mužů o 0,8 p. b., u žen o 1,1 p. b. 

Zdroj: Eurostat  

Pozn. *prosinec 2016, ** listopad 2016 

Makroekonomická situace v ČR 

Základní ukazatele - poslední údaje  

 HDP (y/y, %) 4. Q  2016 1,9  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 %) leden 2017 3,5   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, březen 2017 

** přeshraniční pojetí     
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Z DOMOVA  

HDP zrevidován směrem nahoru 

Podle zpřesněného odhadu vzrostl hrubý 
domácí produkt české ekonomiky 
ve 4. čtvrtletí 2016 meziročně o 1,9 % 
(předběžný odhad uváděl 1,7 %) a proti 3. 
čtvrtletí zrychlil o 0,1 p. b. Za celý rok 2016 
se výkon ekonomiky zvýšil o 2,3 %, 
nicméně jde o výrazné zhoršení proti 
růstu o 4,6 % v roce 2015 a nejpomalejší 
tempo za poslední tři roky. Na tomto 
výsledku se významně podepsala vysoká 
srovnávací základna, ovlivněná vrcholícím 
dočerpáváním EU fondů z předchozího 
programového období. 

Zdroj: ČSÚ 

Škoda Transportation rozšiřuje 
výrobu vlaků 

Škoda Transportation od února významně 
rozšířila možnosti výroby vlaků, lokomotiv 
a tramvají v plzeňském areálu. Série 
investic v celkové výši přes 80 mil. Kč 
směřovala především do vybavení nové 
svařovny a provozu lepení vozidel. Díky 
novému pracovišti se kapacitní možnosti 
firmy v oblasti svařování hrubých staveb 
a konstrukcí vozidel zvýší zhruba o třetinu. 
Škoda teď pracuje na vlakových 
soupravách a lokomotivách pro Deutsche 
Bahn Regio, bateriových tramvajích 
ForCity pro turecký Eskisehir nebo 
nízkopodlažních tramvajích pro Saskou 
Kamenici. O skupině Škoda Transportation 
se poslední dobou mluví především 
v souvislosti s možným prodejem do 
čínských rukou, jednání zatím nedospěla 
ke hmatatelnému výsledku.  

Zdroj: E15  

VÚHŽ investuje desítky milionů 
do válcovny 

Společnost VÚHŽ, dceřiná firma 
Třineckých železáren, zmodernizuje 
v Dobré u Frýdku-Místku za 83 milionů 
korun svou válcovnu speciálních profilů. 
Kapacita zařízení se zvýší o polovinu 
a rozšíří se výrobní portfolio. 

Zdroj: E15  

Robert Bosch chystá investice  

Společnost Robert Bosch z Českých 
Budějovic, která patři do skupiny 
největšího výrobce autodílů, letos 
investuje téměř 1,5 mld. Kč. Zhruba 
třetina půjde do systému Denox, jenž 
snižuje emise oxidů dusíku. Firma, která 
zaměstnává čtyři tisícovky lidí, vytvoří 

v následujících třech letech 
650 pracovních míst. 

Zdroj: E15  

Výrobce textilií Pegas postaví závod 
v Jihoafrické republice 

Výrobce netkaných textilií Pegas 
Nonwovens postaví nový závod 
v Jihoafrické republice. Investuje do něj 
miliardu jihoafrických randů (zhruba 
2 mld. Kč) a zaměstná několik set lidí. 
Firma svůj záměr oznámila už loni. 
Nakonec našla vhodný pozemek 
u Kapského města. Nyní začíná jednat se 
zákazníky, kteří projevili zájem 
o spolupráci v tomto regionu.  

Zdroj: E15  

Aries prorazil v Číně 

Firma Aries ze Studence v Podkrkonoší 
uspěla na čínském trhu s nabídkou 
kompresních ponožek. První zakázky 
domluvila loni na veletrhu sportovního 
zboží ISPO v Pekingu. Do konce roku byla 
hodnota objednávek asi 300 tis. Kč. 
Situace v Číně se mění, protože tamní 
výroba přestává být levná a rostoucí 
střední třída Číňanů požaduje vyšší 
kvalitu. Navíc v Číně roste popularita 
sportu a zdravého životního stylu, a tak se 
tam rodí odbytiště pro sportovní oděvy. 
Firma Aries má roční obrat kolem 150 mil. 
Kč a práci dává více než stovce 
zaměstnanců. Provozuje dceřiné 
společnosti v Polsku, Rusku, Německu 
a na Slovensku.  

Zdroj: E15  

Český výrobce SOR Libchavy dodá 
autobusy do Íránu 

Výrobce SOR Libchavy dodá 400 autobusů 
do Íránu. Hodnota kontraktu je 80 milionů 
eur. Autobusy by se postupně měly začít 
vyrábět v Íránu. Smlouva byla podepsána 
na půdě Hospodářské komory v Praze, 
která připravuje na letošek do Íránu další 
podnikatelskou misi.  

Zdroj: E15  

Dvě nabídky na nákup OKD 

Nabídku na koupi důlní společnosti OKD 
podala společnost EP Industries, jejímž 
většinovým vlastníkem je podnikatel 
Daniel Křetínský. Druhým zájemcem je 
zahraniční hedgeový fond. OKD se dostala 
do insolvence loni. Věřitelé firmě povolili 
reorganizaci, její úspěch ale závisí na tom, 
zda se podaří najít strategického partnera. 
Firma, která je v úpadku od loňského 
května, je s 11 tisíci pracovníky největším 

zaměstnavatelem v Moravskoslezském 
kraji. 

Zdroj: HN 

V Ghaně proběhne výstava českého 
zboží 

V dubnu pořádá Česko-ghanská obchodní 
komora ve spolupráci s ministerstvem 
zahraničních věcí výstavu, která zahrnuje 
vedle jednání s ghanskými byznysmeny 
také výstavu českého zboží. Mezi 
přihlášenými firmami jsou textilky, 
nábytkářské společnosti nebo výrobci 
kamenných dlaždic. Posledním velkým 
obchodem s Ghanou byl kontrakt na 
dodávku 350 českých minitraktorů Cabrio 
speciálně upravených pro sklizeň rýže 
v afrických podmínkách. Ghanská vláda je 
prodává rolníkům s dotací 30 %. 

Zdroj: E15  

Unipetrol dostane miliardové 
odškodné za havárii v Kralupech 

Společnost Unipetrol RPA dostane od 
pojistitele odškodné ve výši více než jedné 
miliardy korun (40 milionů dolarů) 
v souvislosti s loňskou havárií krakovací 
jednotky v rafinerii v Kralupech nad 
Vltavou. Unipetrol uvedl, že částka bude 
vykázána ve finančních výkazech za první 
čtvrtletí 2017. Kvůli havárii byla jednotka 
odstavena od poloviny května do poloviny 
října. Na začátku letošního roku vznikl 
v rámci Unipetrolu RPA nový odštěpný 
závod Unipetrol RPA - Rafinerie. Zanikla 
tak společnost Česká rafinérská, která obě 
rafinerie dosud provozovala. Unipetrol, 
jehož byla dceřinou firmou, ji sloučil právě 
s Unipetrol RPA. 

Zdroj: HN  

ZE ZAHRANIČÍ 

Ve Francii potvrzen růst HDP  

Ve Francii byl potvrzen růst HDP ve 
4. čtvrtletí 2016, který ukazovala 
předběžná čísla. Mezičtvtletně HDP stoupl 
o 0,4 %, v předešlém kvartálu o 0,2 %. 
Rychlejší růst ovlivnila konečná spotřeba, 
vládní výdaje a investice, zatímco 
zahraniční poptávka přispěla k růstu HDP 
nepatrně. Meziročně HDP vzrostl o 1,1 %, 
po 1,0 % ve 3. kvartálu.  

Zdroj: www.tradingeconomics.com 

Polská ekonomika ve 4. čtvrtletí 
rostla rychlejším tempem 

Polská ekonomika ve 4. čtvrtletí 2016 
zrychlila mezičtvrtletní růst na 1,7 %, 
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z 0,4 % v předchozím kvartále. Byl to 
nejrychlejší růst od posledního kvartálu 
2007. Kladně přispěl zahraniční obchod 
při rychlejším růstu vývozu (2,8 %) než 
dovozu (1,9 %). Pomalejším tempem, než 
v předchozím období, rostla domácí 
spotřeba (0,8 %) a vládní výdaje (0,6 %). 
Tvorba hrubého fixního kapitálu klesla. 
Meziročně HDP stoupl o 2,7 %, po 2,5 % 
v předchozím období.  

Zdroj: www.tradingeconomics.com 

Ekonomika Estonska zrychlila  

HDP v Estonsku se ve 4. čtvrtletí 2016 
zvýšil meziročně o 2,7 %, po 1,3 % 
ve 3. čtvrtletí. Domácí poptávka stoupla 
o 3,7 %, poháněná zejména zásobami 
a konečnou spotřebou, a export zboží 
a služeb o 2,7 %. Po očištění od sezónních 
a kalendářních vlivů HDP vzrostl 
meziročně o 2,8 %. V průmyslu stoupla 
hrubá přidaná hodnota nejvíce 
v informačních a komunikačních 
činnostech. Za celý rok 2016 estonská 
ekonomika zrychlila růst na 1,6 %, po 
1,1 % v roce 2015.  

Zdroj: www.tradingeconomics.com 

Růst americké ekonomiky byl 
nejpomalejší za posledních pět let 

Ve Spojených státech potvrdilo 
ministerstvo obchodu svůj rychlý odhad 
o výkonu ekonomiky ve 4. čtvrtletí 2016 
z konce ledna. Tempo růstu ekonomiky 
USA prudce zpomalilo na meziročních 
1,9 % z 3,5 % ve 3. čtvrtletí. Za celý loňský 
rok ekonomika vzrostla o 1,6 %, což je 
nejslabší výkon za pět let. 

Zdroj: HN  

Boeing míří do Evropy 

Americký výrobce letadel Boeing otevře 
svůj první závod v Evropě v Británii 
a investuje tu 20 mil. liber. 
V severoanglickém Sheffieldu bude firma 
vyrábět ovladače vztlakových přistávacích 
klapek na křídlech pro boeingy nové 
generace. Investice je součástí strategie 
Boeingu na soustředění výroby klíčových 
komponentů a systémů v USA a Británii. 
Cílem je snížit náklady dodávek. Evropský 
konkurent Boeingu Airbus soustředí 
v Británii většinu své výroby a vývoje 
křídel. 

Zdroj: E15  

Volkswagen Group zvedl loni 
provozní zisk  

Provozní zisk německé automobilové 
skupiny Volkswagen před odpisem 
jednorázových nákladů loni vzrostl o 14 % 
na rekordních 14,6 mld. eur. Společnost 
předpokládá, že ziskovost skupiny zůstane 
letos stabilní. Celkové výsledky za loňský 
rok Volkswagen zveřejní 14. března. 

Zdroj: E15  

Aston Martin dále ve ztrátě  

Luxusní britská automobilka Aston Martin 
v roce 2016 prohloubila ztrátu, ze které se 
nemůže dostat už šest let, o 27 % na 
162,8 mil. liber. Příčinou byl pád libry, 
který se projevil na nákladech 
financování. Firma předpokládá, že ze 
ztrát jí pomůže úspěšný prodej nového 
modelu DB11. Prodeje automobilky 
vzrostly o 1,9 % na 3 687 vozů, zaostala 
však za svými rivaly Ferrari a McLaren. 

Zdroj: E15  

 

Leden ve znamení růstu cen průmyslových výrobců 

Počátek roku 2017 přinesl zrychlení růstu cen průmyslových výrobců meziměsíčně na 0,7 % (z 0,5 % v prosinci 2016) 

a v meziročním srovnání růstem o 2,1 % přesně po třech letech obrátily trend. Za jejich vzestupem stály všechny sekce 

průmyslu, s výjimkou elektřiny, plynu a páry (meziročně -1,1 %). V rámci zpracovatelského průmyslu (meziročně 

+2,6 %) byly tahounem růstu ceny rafinovaných ropných produktů a ceny chemických látek a výrobků (meziročně 

+4,1 %), do kterých se promítl jednak efekt nízké základny z předchozího roku a jednak rostoucí ceny ropy. Ty 

reflektovaly potvrzení dohody ropného kartelu OPEC o snížení těžby a pohybovaly se okolo 55 USD za barel. Zdražily 

rovněž  potravinářské výrobky (o 0,5 %), které reagovaly na zvyšující se ceny zemědělských výrobců. Výrazně meziročně 

vzrostly ceny v sekci těžby a dobývání (o 2,3 %), které po několika předchozích letech poklesů konečně změnily směr, 

a již tradičně rostly ceny v sekci zásobování vodou (o 1 %). Aktuální vývoj cen v průmyslu je zároveň signálem pro další 

růst spotřebitelských cen, které kromě silné domácí poptávky a rostoucích cen potravin a pohonných hmot začnou 

nasávat i růst cen průmyslových výrobců napříč odvětvími. 

Ceny průmyslových výrobců v EU na konci roku 2016 rostly (meziročně o 2,4 %), kdežto v tuzemsku se ještě držely pod 

úrovní předchozího roku (o 0,4 %). Nejvíce meziročně stouply ceny v Belgii o 8 %, v Polsku o 4 % a v Německu o 0,8 %. 

Na Slovensku byly naopak nižší o 1,8 % a nejvíce klesly v Lucembursku o 6,1 %. V meziměsíčním srovnání byly v EU ceny 

v průmyslu vyšší o 0,9 %, nejvíce v Řecku o 2,7 % a v Polsku o 1,4 %, v České republice, v Rakousku a na Slovensku 

shodně o 0,5 %. 

Ceny zemědělských výrobců v lednu proti minulému měsíci vzrostly o 0,5 %, kdežto v meziročním srovnání ceny snížily 

pokles na 3 %. Zatímco ceny v rostlinné výrobě byly meziročně nižší o 10,2 % (rostly pouze ceny ovoce), v živočišné 

vzrostly o 5 %.  

Ceny stavebních prací si již více než rok udržují stabilní meziměsíční růst v průměru o 0,1 %, a také lednový meziroční 

růst o 1,2 % nevybočil z dlouhodobého průměru. Ceny stavebního materiálu reagovaly na vyšší ceny komodit 

na světových trzích a vzrostly meziměsíčně o 0,5 % a meziročně o 0,6 %.  
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Ceny průmyslových výrobců (meziroční změna v %) 

Zdroj: ČSÚ, graf MPO 

Podmínky ve výrobním sektoru nejlepší od dubna 2011 

Podnikatelské podmínky v českém výrobním sektoru se v únoru dále zlepšily. Dosáhly nejlepšího výsledku od dubna 

2011 a signalizovaly výraznější růst. Index nákupních manažerů (PMI) stoupl na 57,6 bodu z lednových 55,7 bodu. Index 

PMI sleduje změny v objemu nových zakázek, výrobě, zaměstnanosti, výkonnosti dodavatelů a ve skladových zásobách.  

Výsledek vyšší než 50 bodů znamená celkové zlepšení sektoru. 

K růstu indexu v únoru přispělo všech pět jeho složek. Klíčovým tahounem byla výroba, když její růst nabral vyšší tempo. 

Průzkum ukazuje na vyšší objemy objednávaného zboží od stálých zákazníků a také vyšší příliv nových zakázek, který 

byl nejsilnější za více než rok a půl. Respondenti hlásili nové odběratele především z Německa. Export v únoru zůstal 

na vysoké úrovni jako v lednu. Rostla rovněž zaměstnanost díky potřebě zvýšit kapacity. Dále stoupla také 

rozpracovanost a zásoby materiálu. V únoru narůstaly inflační tlaky. Zvýšily se náklady na nákupy materiálu, nejčastěji 

uváděné v průzkumu byly kovy a ropné deriváty. Následně zvýšily ceny i firmy. Ohledně vývoje v dalších měsících byly 

firmy výrazně optimistické.  
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Vývoj indexu PX          Vývoj měnových kurzů 

UDÁLOSTI V TÝDNU od 6. do 10. března 2017 

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

ÚTERÝ Eurostat: HDP a hlavní agregáty (4. čtvrtletí 2016)  
 

STŘEDA MPSV: Nezaměstnanost (únor 2017)  

ČTVRTEK 
ČSÚ: Indexy spotřebitelských cen - inflace (únor 2017)  
ČSÚ: Zahraniční obchod (leden 2017) 

PÁTEK  ČSÚ: Průměrné mzdy (4. čtvrtletí 2016) 


