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Nezaměstnanost v EU dále klesla   

V Evropské unii se v březnu dále snížila míra nezaměstnanosti na 8,0 % (populace ve věku 15-74 let), když předchozí 
dva měsíce dosahovala 8,1 % a v březnu loňského roku činila 8,7 %. Nezaměstnanost tak zůstává nejnižší od ledna 
2009. V eurozóně setrvala meziměsíčně beze změny na 9,5 %, v meziročním srovnání klesla z 10,2 % v březnu 2016. 

Česká republika v březnu, stejně jako v posledních měsících, dosahovala nejnižší nezaměstnanosti v rámci EU (3,2 %). 
Za ní je Německo s 3,9 % a Malta (4,1 %). Mezi země s nejvyšší nezaměstnaností patřilo Řecko, které z posledních údajů 
za leden mělo 23,5 %, a dále Španělsko s 18,2 % (v březnu). Oproti březnu roku 2016 se míra nezaměstnanosti snížila 
ve 23 státech EU. Největší pokles zaznamenalo Chorvatsko, Portugalsko, Španělsko nebo Irsko. Na druhou stranu 
vzrostla v Dánsku, Itálii a Litvě.  

Problémem je nezaměstnanost mladých pod 25 let, která v březnu dosáhla v EU 17,2 %. Meziročně byla nižší o 1,9 p. 
b. Nejnižší byla v Německu, a to 6,7 %. Nejvyšší nezaměstnanost mladých byla vykázána v Řecku (48 % v lednu 2017), 
dále ve Španělsku (40,5 %) a Itálii (34,1 %). V České republice byla nezaměstnanost v této skupině na 9,3 %.  

Zdroj: Eurostat    
Pozn. *leden 2017, ** únor 2017  

Makroekonomická situace v ČR 

Základní ukazatele - poslední údaje  

 HDP (y/y, %) 4. Q 2016 1,9  Stavební produkce (y/y, %) únor 2017 -7,0 

 Míra inflace (y/y, %)  březen 2017 1,2  Vývoz zboží ** (y/y, %, z b.c.) únor 2017 -0,7 

 Obecná míra nezaměstnanosti* (v %) březen 2017 3,4  Dovoz zboží ** (y/y, %, z b.c.) únor 2017  0,5 

 Průmyslová produkce (y/y, %) únor 2017 2,7        

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

** přeshraniční pojetí     
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Z DOMOVA  

ČSÚ: Míra nezaměstnanosti klesla 

Obecná míra nezaměstnanosti (populace 
ve věku 15-64 let) se v březnu snížila 
meziročně o 0,7 p. b. na 3,4 %. U mužů 
klesla na 2,5 %, což je meziročně o 1,0 p. 
b. méně. U žen se snížila pomaleji, 
meziročně o 0,4 p. b. na 4,5 %. Míra 
zaměstnanosti činila 73,3 %. Oproti únoru 
dále rostla zaměstnanost mužů, naopak 
u žen se mírně snížila.  

Zdroj: ČSÚ 

ČNB sazby nemění 

Česká národní banka (ČNB) rozhodla na 
čtvrtečním jednání, že ponechá úrokové 
sazby beze změny.  Základní úroková 
sazba, od níž se odvíjí úročení komerčních 
úvěrů, tak zůstala na 0,05 %. 

Zdroj: E15 

Podmínky ve výrobním sektoru 
zůstaly v dubnu beze změny 

Podmínky ve výrobním sektoru v ČR se 
v dubnu nezměnily, když index PMI zůstal 
na březnových 57,5 bodu. Sektor 
pokračuje v silném růstu, neboť úroveň 
50 bodů je předělem mezi růstem a 
poklesem. Růst výroby podle indexu 
zrychlil nejvíce za téměř tři roky, vzrostly 
nové zakázky, a to domácí i zahraniční. 
Stoupla rozpracovanost, ale silný nárůst 
nových zakázek tlačí na provozní kapacity. 
Prudce se zvýšilo nákladové zatížení ve 
výrobě, zejména komodity oceli, železa 
a mědi.  

Zdroj: Markit  

Prodej v internetových obchodech 
poroste 

Češi letos utratí v internetových 
obchodech rekordních zhruba 115 mld. 
Kč, což je meziročně o pětinu víc. Podíl 
tuzemské e-commerce na celkovém 
maloobchodu dosáhne téměř 11 %. 
Očekává to Asociace pro elektronickou 
komerci. Přepokládá se růst prodeje 
potravin on-line, jeho rozšiřování do 
dalších měst a s tím i zvyšování kvality 
služeb dopravců. 

Zdroj: E15 

Vzniklo nejvíce firem za posledních 
sedm let 

Počet vzniklých i zaniklých firem 
v letošním prvním čtvrtletí stoupl na 
rekordní hodnoty. Bylo založeno 
9 614 nových společností, nejvíce za 

posledních sedm let. Nových fyzických 
osob podnikatelů bylo téměř 17,4 tisíce, 
což je nejvíce za pět let. Vyplývá to z údajů 
analytické společnosti CRIF. Nejvíce 
obchodních společností vzniklo v Praze, 
a to 2588. 

Zdroj: E15 

Češi letos budou pracovat na stát 
nejméně od roku 2000 

Den daňové svobody připadá letos podle 
výpočtů Liberálního institutu na 
29. května, loni to bylo 2. června. Češi tak 
budou na stát pracovat letos nejméně od 
roku 2000. Zásluhu na tom má zejména 
hospodářský růst. V ČR je den daňové 
svobody o den později než průměr OECD. 
Celosvětově nejlepšího výsledku dosáhlo 
letos Irsko, kde připadá na 20. dubna. 
Liberální institut vychází z kalkulací OECD.  

Zdroj: čtk  

Firmy si rekordně půjčují v eurech 

Firmy upřednostňují půjčky v eurech.  
Koncem března měly domácí firmy 
půjčeno v korunách méně než 700 miliard 
korun, nejméně za poslední dva roky.  
Zadluženost firem v eurech od ledna do 
března vzrostla o více než desetinu. 
Poprvé v historii tak podíl firemního 
financování v jiné měně než v korunách 
překonal 30 %. Před koncem intervencí 
ČNB to bylo u exportně zaměřených firem 
podle bankéřů běžné. 

Zdroj: E15 

Prodej aut do dubna stoupl 
o desetinu 

Prodej nových osobních aut se od ledna 
do dubna 2017 zvýšil meziročně 
o desetinu na 90 808 vozidel. V samotném 
dubnu trh poklesl o 1,7 % kvůli menšímu 
počtu pracovních dnů. V období leden až 
duben byla na prvním místě značka Škoda 
s 27 569 prodanými vozy, následuje 
Volkswagen s 10 352 a Hyundai se 
6 656 vozy. Registrace lehkých užitkových 
automobilů vzrostly proti loňskému roku 
o 2 % na 5 848 aut. Mírně klesl počet 
dovezených ojetých aut o 0,5 % na 
50 874 vozů. Podíl vozidel starších deseti 
let byl 53,5 %. Oznámil to Svaz dovozců 
automobilů.  

Zdroj: čtk  

Čtvrtletní zisk automobilky Škoda 
stoupl téměř o třetinu 

Provozní zisk automobilky Škoda Auto se 
v letošním 1. čtvrtletí zvýšil o 31,8 % na 
415 mil. eur. Tržby z prodeje stouply 

o 28,3 % na 4,3 mld. eur. Mateřský 
Volkswagen uvedl, že ke zlepšení výsledků 
přispěl vyšší objem prodeje, zlepšení 
marží a také vývoj směnných kurzů. 

Zdroj: E15 

Česká zbrojovka otevře vlastní 
továrnu v USA 

Výrobce střelných zbraní Česká zbrojovka 
Uherský Brod se chce zapojit do dodávek 
pro americké ozbrojené síly. Kvůli tomu 
zařizuje vlastní výrobu ve Spojených 
státech v Kansas City. Najala si také 
washingtonskou lobbistickou firmu, která 
jí má pomoci s kontakty na úředníky 
federální vlády. V USA nyní prodává kolem 
poloviny své celkové produkce.  

Zdroj: HN  

PepsiCo spustila výrobní linku 
ve Vysočanech 

Nápojářská společnost PepsiCo spustila 
v pražských Vysočanech výrobní linku za 
zhruba 150 mil. Kč. Její kapacita činí 
150 milionů litrů ročně. Česká pobočka 
firmy se předloni znovu propadla do ztráty 
ve výši 33,4 mil. Kč. Jako příčinu uvedla 
především investice do marketingu. 

Zdroj: E15 

Energo-Pro dostaví přehradu 
v Turecku 

Skupina Energo-Pro dokončí do tří let 
největší privátně vlastněnou přehradu 
s vodní elektrárnou v Turecku Alpaslan 2. 
Náklady dosáhnou 5,9 mld. Kč. Bude to 
devátá největší přehrada v Turecku, 
prvních osm vlastní stát.  

Zdroj: E15 

ERA hlásí rekordní obrat  

Pardubická společnost ERA zakončila 
loňský fiskální rok obratem 1,2 mld. Kč 
a hrubým ziskem 366 mil. Kč. Výrobce 
pasivních radarů a systémů pro sledování 
letového provozu, tím překonal rekordní 
předloňský obrat 900 mil. KČ při zisku 
300 mil. Kč.  

Zdroj: E15 

ZE ZAHRANIČÍ 

HDP Evropské unie zpomalil  

HDP Evropské unie v 1. čtvrtletí tohoto 
roku podle předběžných údajů zpomalil 
v mezičtvrtletním srovnání na 0,4 %, 
z 0,6 % ve 4. čtvrtletí 2016. Meziročně 
rostla ekonomika EU třetím kvartálem 
o 1,9 %. Ekonomika eurozóny stoupla 
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mezičtvrtletně stejným tempem jako 
v předchozím kvartálu, a to o 0,5 %. 
Meziročně dosáhla eurozóna 1,7% růstu, 
o 0,1 p. b. pomalejšího než ve 4. čtvrtletí 
loňského roku. 

Zdroj: Eurostat 

Maloobchod v EU zrychlil tempo 
růstu  

Tržby v maloobchodě v EU v březnu 
zrychlily tempo meziročního růstu na 
2,5 %, z 2,4 % v předchozím měsíci. Tržby 
stouply meziročně ve všech kategoriích 
maloobchodu, nejrychleji za 
nepotravinářské zboží (3,7 %), dále za 
potraviny a tabák (1,2 %) a za pohonné 
hmoty (0,4 %). 

Zdroj: Eurostat 

Ekonomika Lotyšska zrychlila  

Ekonomika Lotyšska v 1. čtvrtletí tohoto 
roku přidala mezičtvrtletně 1,5 % 
a zrychlila tak z 1,2 % ve 4. kvartálu 2016. 
Bylo to nejrychlejší tempo HDP za 
poslední čtyři roky. Meziročně ekonomika 
stoupla o 3,9 %, přitom  v předchozím 
kvartálu o 2,6 %. Vývoj podpořil růst 
průmyslu, stavebnictví a služeb. 

Zdroj: www.tradingeconomics.com  

Provozní zisk koncernu Volkswagen 
vzrostl 

Skupina Volkswagen vykázala v 1. čtvrtletí 
letošního roku provozní zisk ve výši 
4,4 mld. eur, téměř o 40 % lepší výsledek 
než ve stejném období loňského roku. Zisk 
po zdanění vzrostl o 44 % na 3,4 mld. eur. 

Tržby skupiny, do nichž spolu s provozním 
ziskem není počítán čínský trh, stouply 
o více než 10 % na 56,2 mld. eur. Čísla 
pozitivně ovlivnil silný výkon jednotlivých 
značek skupiny, uvedení nových produktů 
a vyšší zisky v západní Evropě.  

Zdroj: HN 

Zisk BMW vzrostl téměř o třetinu  

Čistý zisk německého výrobce automobilů 
a motocyklů BMW v 1. čtvrtletí vzrostl 
o 31 % na 2,15 mld. eur. S dalším růstem 
počítá automobilka i po zbývající část 
roku, přestože americký automobilový trh 
se již dostal na svůj vrchol a v Evropě se 
čeká zpomalení růstu. 

Zdroj: E15 

 

   

Vývoj indexu PX          Vývoj měnových kurzů 

UDÁLOSTI V TÝDNU od 8. do 12. května 2017 

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

PÁTEK  Eurostat: Průmysl (březen 2017)  


