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Nezaměstnanost v únoru dále klesla  

Podle údajů Úřadu práce klesl počet nezaměstnaných ke konci února na 380 208 lidí, což je meziročně o 81 046 méně. 

Byla to nejnižší únorová hodnota od roku 2008. Podíl nezaměstnaných osob se snížil na 5,1 %, z 6,3 % v únoru 2016. 

Projevil se tu růst ekonomiky a také příchod příznivého počasí, díky kterému se rozjíždí sezónní práce. Dále rovněž 

pokračuje růst volných pracovních mích v databázi úřadů práce, a to na 143 095, tj. o 28 272 více než před rokem. Na 

jedno volné pracovní místo tak připadá 2,7 uchazeče, nejvíce v okrese Karviná, dále Jeseník nebo Ústí nad Labem. 

Zaměstnavatelé nejvíce sháněli pomocné pracovníky ve výrobě, řidiče, montážní dělníky, dělníky na stavbách 

a pracovníky technických profesí. Od dubna 2016 poskytuje úřad příspěvek na dojížďku, zatím 1 232 žadatelům, 

většinou ve výši 1 500 Kč.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozn. Třídy CZ-ISCO:  

0 - zaměstnanci v ozbrojených silách 
1 - zákonodárci a řídící pracovníci 
2 - specialisté 
3 - techničtí a odborní pracovníci 
4 - úředníci 
5 - pracovníci ve službách a prodeji 
6 - kvalifikovaní pracovníci v zemědělství, 
lesnictví a rybářství 
7 - řemeslníci a opraváři 
8 - obsluha strojů a zařízení, montéři 
9 - pomocní a nekvalifikovaní pracovníci 
 

   Zdroj: MPSV  

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, %)  únor 2017 1,0  Vývoz zboží ** (y/y, %, z b.c.) leden 2016  8,0 

 Obecná míra nezaměstnanosti* (v %) leden 2017 3,5   Dovoz zboží ** (y/y, %, z b.c.) leden 2016  9,6 

 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  

Průměrná mzda dále rostla 

Průměrná hrubá měsíční mzda ve 
4. čtvrtletí 2016 stoupla meziročně 
o 4,2 %, po 4,5 % v předchozím kvartálu, 
a dosáhla 29 320 Kč. Po růstu 
spotřebitelských cen ve 4. čtvrtletí o 1,4 % 
se reálně zvýšila o 2,8 %. Vyšší průměrná 
mzda byla v nepodnikatelské sféře 
(31 548 Kč s růstem o 6,1 %), než 
v podnikatelské sféře (28 833 Kč s růstem 
o 3,7 %). Z jednotlivých odvětví nejvyšší 
meziroční růst mezd byl ve vzdělávání 
(7,4 %) a dále v ubytování, stravování 
a pohostinství (7,3 %). Nejvyšší hodnoty 
dosahuje průměrná mzda v informačních 
a komunikačních činnostech (50 577 Kč), 
dále v peněžnictví a pojišťovnictví 
(48 649 Kč) a ve výrobě a rozvodu 
elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného 
vzduchu (44 468 Kč). Ve zpracovatelském 
průmyslu byla průměrná mzda vyšší 
meziročně o 4,2 % a dosáhla 29 141 Kč. 

Zdroj: ČSÚ 

Stavaři očekávají letos růst odvětví  

Podle odhadu ředitelů tuzemských 
stavebních firem letos stavebnictví 
vzroste o 2,7 %. Na kladném vývoji se 
shodlo 71 % ředitelů. V příštím roce 
očekávají růst v průměru o 1,5 %. Na 
začátku letošního roku měly stavební 
firmy nasmlouvané zakázky v průměru na 
6,3 měsíce dopředu. Více než třetina 
stavebních společností má letos více 
zakázek než ve srovnatelném období 
loňského roku. Vyplývá to z průzkumu 
analytické společnosti CEEC Research ve 
spolupráci se skupinou Saint Gobain.  

Zdroj: ČTK  

Inflace znovu překvapila 

Meziroční růst spotřebitelských cen 
v únoru dosáhl 2,5 %, což bylo oproti 
lednu o 0,3 p. b. více. Zároveň stejně jako 
v lednu překonal růst cen očekávání 
centrální banky. Za zrychlujícím růstem 
cen bylo především zdražení potravin 
a pohonných hmot. V případě potravin 
sehrála nejdůležitější roli neúroda 
zeleniny na jihu Evropy způsobená 
mrazivým počasím. Zelenina meziročně 
zdražila o 17,3 % (z 5,2 % v lednu), dále 
také ceny pohonných hmot o 16,8 % 
(z 11,6 % v lednu). Průměrná míra inflace 
se v únoru zvedla na 1,0 % (proti 
lednovým 0,8 %). 

Zdroj: HN  

ZVVZ dodá vzduchotechniku 
do Švédska  

Milevská strojírenská společnost ZVVZ 
Group se bude podílet na stavbě 
neutronového centra ve švédském Lundu, 
kam dodá kompletní vzduchotechniku 
za téměř 127 mil. Kč, která zajistí ventilaci 
kancelářských, provozních i technických 
místností. Firma touto zakázku zaplní 
významnou část projekčních kapacit 
v tomto a příštím roce. Bude se na ní 
podílet rovněž sesterská společnost ZVVZ 
Machinery.   

Zdroj: E15 

Soud poslal do úpadku Vítkovice 
Revmont 

Firma Vítkovice Revmont ze 
strojírenského holdingu Vítkovice 
Machinery Group na sebe podala 
insolvenci. Tento krok zdůvodnila 
rozhodnutím Finančního úřadu pro 
Moravskoslezský kraj, podle kterého má 
uhradit za své dodavatele zhruba 
37,9 milionu korun jako doplatek na dani 
z přidané hodnoty. Vítkovice Revmont 
nejsou výrobní firmou, fungují jako 
obchodní a projektová společnost a mají 
pouze pět zaměstnanců. 

Zdroj: HN  

Šéf ÚOHS volá po příchodu čtvrtého 
operátora 

Situace v oblasti mobilního volání a dat 
není podle antimonopolního úřadu 
uspokojivá, okamžitý zásah však 
neumožňuje. Situaci by prý mohl zlepšit 
čtvrtý operátor, případně posílení pozice 
virtuálních operátorů. Úřad pro ochranu 
hospodářské soutěže (ÚOHS) podle 
vyjádření předsedy Petra Rafaje sektor 
dlouhodobě monitoruje a dostává 
podněty týkající se shodných cen. 
Podobnost či shodnost cen však sama 
o sobě není důkazem kartelové dohody.  

Zdroj: E15 

ZE ZAHRANIČÍ 

Slovenský HDP ve 4. čtvrtletí rostl 
stejným tempem  

Slovenská ekonomika pokračovala ve 
4. čtvrtletí 2016 v meziročním růstu 
stejným tempem jako ve 3. kvartálu, a to 
ve stálých cenách o 3,0 %. 
V mezičtvrtletním porovnání se objem 
HDP po sezónním očistění zvýšil reálně 
o 0,8 %. K růstu přispěl zejména vyšší 

vývoz zboží a služeb, zatímco domácí 
poptávka klesla hlavně kvůli nižší tvorbě 
hrubého kapitálu a také nižším vládním 
výdajům. Za celý rok 2016 dosáhla tvorba 
HDP růstu o 3,3 %, což bylo o 0,5 p. b. 
méně než v roce 2015.  

Zdroj: statistics.sk  

Pokles řecké ekonomiky překonal 
odhady 

Řecká ekonomika se na konci loňského 
roku propadla hlouběji, než se původně 
odhadovalo. Hrubý domácí produkt klesl 
ve 4. čtvrtletí 2016 proti předešlému 
kvartálu o 1,2 %. V předběžném odhadu se 
očekával pokles HDP mezičtvrtletně 
o 0,4 %. Meziroční výkon řecké 
ekonomiky se snížil o 1,1 %, po růstu o 2 % 
ve 3. čtvrtletí. Od vypuknutí dluhové krize 
v roce 2010 se řecká ekonomika propadla 
už asi o čtvrtinu. 

Zdroj: E15 

V Německu v lednu výrazně klesly 
průmyslové zakázky  

Objem průmyslových zakázek v Německu 
v lednu 2017 ve srovnání s předchozím 
měsícem klesl o 7,4 %, což byl 
nejvýraznější měsíční pokles od ledna 
2009. Důvodem byl prudký pokles domácí 
poptávky a také poptávky z dalších zemí 
eurozóny. Důvodem slabého začátku 
letošního roku byla podle německého 
ministerstva hospodářství vysoká 
poptávka ve 4. čtvrtletí loňského roku. 
V prosinci 2016 se zakázky zvýšily o 5,2 %. 

Zdroj: Patria  

Čína slevila ze svých ekonomických 
cílů 

Čína si stanovila letošní cíl růstu 
ekonomiky na 6,5 %, což je téměř o 0,5 % 
méně než horní hranice loňského 
předpokladu. Peking se letos chystá 
provést reformy, které by v budoucnu 
měly přinést lék na rostoucí zadluženost 
země. Pokouší se stimulovat domácí 
spotřebu, a naopak omezit vládní 
investice. Omezený růst ekonomiky, který 
zůstává jedním z nejvyšších na světě, 
podle čínského premiéra Li Kche-čchiang 
souvisí s revizí fungování čínské 
ekonomiky, která se přestává spoléhat na 
vývoz, těžký průmysl a masivní státní 
investice a začíná více sázet na domácí 
spotřebu. Loni HDP vzrostl o 6,7 %. 

Zdroj: E15 



 

TÝDENÍK EKONOMICKÝCH AKTUALIT 10. týden – 6. až 10. března 2017 3 

 

EK povolila Maďarsku rozšíření 
jaderné elektrárny Paks 

Evropská komise (EK) povolila Maďarsku 
rozšíření jaderné elektrárny Paks o dva 
další reaktory. Stavba má být z větší části 
financována státním úvěrem od Ruska ve 
výši 10 mld. eur. Investice také zahrnuje 
státní pomoc. Nynější čtyři reaktory 
elektrárny Paks, uvedené do provozu v 80. 
letech, zajišťují zhruba polovinu maďarské 
výroby elektřiny. 

Zdroj: ČTK  

Čína v únoru překvapila deficitem  

Čínský vývoz se v únoru oproti minulému 
roku snížil o 1,3 %, dovozy naopak vzrostly 
o 38,1 %. Celkový únorový deficit tak 
dosáhl 9,15 mld. dolarů, po přebytku 
v únoru 2016 ve výši 28,2 mld. USD. 
Obchod v lednu a únoru bývá zkreslen 
týdnem svátků na čínský Nový rok. Deficit 
byl také ovlivněn dražšími surovinami. 

Zdroj: www.tradingeconomics.com 

Číňané zavřou prázdné ocelárny 

Čínská provincie Che-pej, která se 
rozkládá kolem Pekingu, významně 
přispěje ke slibu vlády snížit přebytečné 

domácí kapacity ve výrobě oceli. Letos 
provincie uzavře čtyři nefunkční ocelárny, 
v příštím roce další čtyři. V Che-pej je nyní 
celkem 104 oceláren, které se na celkové 
produkci oceli v Číně podílejí téměř 
čtvrtinou. Provincie slíbila omezit kapacity 
ve výrobě oceli a železa v letošním roce 
o 31 milionů tun oceli a do roku 2020 
o 49 milionů tun. Peking loni západním 
zemím slíbil, že v příštích pěti letech sníží 
roční kapacitu výroby oceli až 
o 150 milionů tun.  

Zdroj: E15  

 

OECD ponechala odhad růstu ekonomiky beze změny 

OECD nezměnila ve své nové prognóze odhad růstu světové ekonomiky, který by letos měl zrychlit na 3,3 % z loňských 

3,0 % a příští rok na 3,6 %. Varovala před růstem protekcionismu, který brzdí globální růst. Zlepšila se důvěra, ale 

spotřeba, investice, obchod a produktivita nejsou silné a růst zpomalují vyšší nerovnosti. OECD ponechala beze změny 

odhad růstu eurozóny, která by v letech 2017 a 2018 měla růst shodně o 1,6 %. Zvýšila odhad pro USA na 2,4 % 

z listopadových 2,3 %. Prognózu na příští rok naopak snížila, a to ze 3,0 % na 2,8 %. Zdůvodňuje to vysokými výdaji 

americké vlády, které mají za cíl kompenzovat růst úrokových sazeb a vliv silnějšího dolaru. Růst v Číně zpomalí podle 

odhadu letos na 6,5 % a příští rok na 6,3 %. Čínská ekonomika se snaží posunout od závislosti na externí poptávce 

a těžkém průmyslu směrem k domácí poptávce a službám.  

Zdroj: OECD  

Přizpůsobme globalizaci pro všechny 

Charakteristickým rysem aktivit OECD je zájem o nové a aktuální ekonomické a společenské jevy, které přináší vývoj 

ve světě a snaha o řešení nepříznivých tendencí.  K problematice vývoje a dopadů globalizace vystoupil generální 

tajemník OECD Angel Gurría dne 9. února 2017 na 5. souhrnném programu Parlamentních dnů OECD. 

Generální tajemník Gurría zmínil, že se nacházíme v obtížné době, “v pasti nízkého růstu, kdy globální růst klopýtá 

kolem 3 % a růst obchodu je ještě pomalejší“. (Pozn.: v období rozmachu globalizace rostl globální obchod až čtyřikrát 

rychleji než HDP.) Tyto nepříznivé výsledky růstu, spolu se vzrůstající nerovností, klesající důvěrou a stagnujícími příjmy, 

přispívají k vzestupu populistických a protekcionistických politik v řadě zemí OECD. Zdůraznil, že jsme konfrontováni 

s velmi složitou politickou situací, kde výsledky demokratických procesů vyjadřují silnou opozici vůči mezinárodní 

globální spolupráci a integraci. Tento cyklus je nutné prolomit. 

Na základě bohatého analytického potenciálu OECD generální tajemník Gurría připomněl, že růst nerovnosti sílil 

během několika generací, a že 10 % nejbohatších lidí z populace zemí OECD má příjmy desetkrát vyšší, než 10 % 

nejchudších. Rozdíl ve finančních aktivech je ještě mnohem větší. Značná část populace, zejména v zemích OECD se cítí 

být odstrčena, mnozí nezažili po dobu více než dvou dekád žádného zlepšení svých reálných příjmů, často nemají 

dostatek příjmů a dovedností přizpůsobit se digitální ekonomice.  

OECD je v čele úsilí jít za hranice ukazatele HDP v posuzování úrovně ekonomického vývoje a vzít v úvahu více modelů 

inkluzivního růstu. Vztah mezi rostoucí nerovností a zpomalováním růstu produktivity byl předmětem jednání na 

úrovni ministrů zemí OECD v roce 2016. A i když se ne všechny země shodly na termínu „inclusive productivity“, 

hlavním poselstvím z jednání bylo, že země mohou rozšířit svá výrobní aktiva, investice do dovedností a zlepšit životní 

prostředí při snížení nerovnosti a to i v zaostávajících regionech.  
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Výzvou letošního červnového jednání na ministerské úrovni zemí OECD bude přizpůsobit globalizaci pro všechny. 

Generální tajemník Gurría uvedl některé příklady, na které bychom se měli podívat: 

- zapojit a využít digitalizaci pro inkluzivní růst – OECD se zaměří na návrhy opatření hospodářských politik, 

které by měly přinést zlepšení pro obyvatele v oblasti vzdělávání, integrace migrantů a sociálních sítí. 

- spravedlivý obchod a investice – zaměřit se na politiky pro spravedlivou konkurenci a více produktivní 

a inkluzivní alokaci kapitálu, zejména řešit nepřiměřené bohatství a tržní koncentraci. K tomu musí vlády 

přijmout řadu strukturálních politik.  

- zlepšit mezinárodní spolupráci – např. řešit dopady nadbytečné hutní a ocelářské kapacity, pokračovat 

v zavádění mezinárodní daňové agendy a standardů transparentnosti a lépe koordinovat globalizační agendy, 

např. Agendu 2030 pro udržitelný rozvoj. 

Na závěr generální tajemník Gurría vyjádřil podporu OECD všem zástupcům parlamentů s tím, aby využívali expertízy, 

znalosti, nástroje, data a spolupráci s OECD při rozhodování o přijetí lepších hospodářských politik ve svých zemích pro 

lepší život.       

Zdroj: OECD  

Vývoj indexu PX          Vývoj měnových kurzů 

UDÁLOSTI V TÝDNU od 13. do 17. března 2017 

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

ÚTERÝ Eurostat: Průmysl (leden 2017) 
 

STŘEDA 
ČSÚ: Průmysl (leden 2017)  
ČSÚ: Stavebnictví (leden 2017) 
ČSÚ: Maloobchod (leden 2017) 

ČTVRTEK 
ČSÚ: Indexy cen vývozu a dovozu (leden 2017) 
ČSÚ: Indexy cen výrobců (únor 2017) 

PÁTEK  Eurostat: Stavebnictví (leden 2017)  


