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Statistici potvrdili solidní růst české ekonomiky 

Příznivý vývoj české ekonomiky pokračoval také na počátku letošního roku, kdy se dostavilo očekávané zrychlení jejího 

růstu. Podle zpřesněného odhadu vzrostl hrubý domácí produkt v 1. čtvrtletí 2017 meziročně o 2,9 %, tj. stejně jako 

uváděl předběžný odhad.  V údaji srovnávajícím mezičtvrtletní vývoj nepřinesla revize také žádnou změnu, tempo růstu 

v 1. čtvrtletí zůstalo na 1,3 %.  

Na straně výdajů byla hlavním zdrojem růstu hrubého domácího produktu stabilní spotřeba podporovaná zahraniční 

poptávkou. Spotřeba domácností se meziročně zvýšila o 2,8 %. Do jejího vývoje se promítá úbytek lidí bez práce, růst 

jejich reálných výdělků a tím i větší ochota utrácet. Výdaje domácností, stejně jako loni, směřovaly především do 

předmětů dlouhodobé a střednědobé spotřeby. Spotřeba vlády byla vyšší o 2,4 %.  

Přínos vnějšího sektoru ve srovnání s minulým rokem posílil, protože se zvýšil předstih růstu vývozu před dovozem. 

Vývoz zboží a služeb (ve s. c), který vzrostl meziročně o 5,4 %, byl tažen zejména obchodem s dopravními prostředky 

(díky dlouhodobě příznivé situaci na evropských automobilových trzích), stroji a elektrickými zařízeními. Na růstu 

dovozu o 3,9 % se podílely hlavně subdodávky pro automobilový průmysl, pro výrobu elektrických zařízení a obchod 

se základními kovy.  

Na druhé straně pokračoval pokles investic, meziročně o 0,6 %, hlavně vlivem nepřipravenosti velkých 

infrastrukturních zakázek. Investiční aktivita se koncentrovala do dopravních prostředků a obydlí.  

Hrubý domácí produkt (ve stálých cenách, očištěný o cenové, sezónní a kalendářní vlivy, změna v %) 

 2015 2016 2017 

 1.Q 2.Q 3.Q 4.Q 1.Q 2.Q 3.Q 4.Q 1.Q 
meziročně 4,6 5,0 4,8 4,0 3,0 2,6 1,8 1,9 2,9 
proti předchozímu 
čtvrtletí 

1,4 1,3 1,0 0,3 0,4 0,9 0,2 0,4 1,3 

Zdroj: ČSÚ 

Makroekonomická situace v ČR 

Základní ukazatele - poslední údaje  

 HDP (y/y, %) 1. Q 2017 2,9  Stavební produkce (y/y, %) březen 2017 6,2 

 Míra inflace (y/y, %)  duben 2017 1,3  Vývoz zboží ** (y/y, %, z b.c.) březen 2017 10,9 

 Obecná míra nezaměstnanosti* (v %) duben 2017 3,3  Dovoz zboží ** (y/y, %, z b.c.) březen 2017 12,7 

 Průmyslová produkce (y/y, %) březen 2017 10,9        

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

** přeshraniční pojetí     
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Z DOMOVA  

Podle PMI zpracovatelský sektor 
stále silně roste 

Květnový index nákupních manažerů PMI 
v českém výrobním sektoru dosáhl 
56,4 bodu, po dubnových 57,5 bodu. 
Držel se tak nad hraniční hodnotou 
50 bodů, což signalizuje zlepšení 
provozních podmínek. Výroba 
pokračovala desátý měsíc v řadě 
výrazným tempem růstu. Příznivě to 
ovlivňuje zejména vyšší poptávka, která 
rostla doma i v zahraničí. Respondenti 
zmínili vyšší poptávku z Německa. 
Prodloužily se také lhůty dodávek, které 
narážely na kapacity výrobců. Účastníci 
výzkumu hlásili růst cen vstupů, zejména 
díky cenám surovin včetně oceli, které se 
spolu s vyššími mzdovými náklady 
promítly do cen výstupů. Ty se zvýšily 
sedmý měsíc v řadě.  

Zdroj: Markit  

Produktivita práce klesá 

Tuzemská ekonomika narazila na strop 
své produktivity. Růst tuzemské 
zaměstnanosti jde primárně na vrub 
profesí s poměrně nízkou přidanou 
hodnotou. V rámci hospodářsky 
vyspělého světa zůstáváme zemí s jedním 
z nejnižších podílů domácí přidané 
hodnoty na průmyslovém vývozu. Na vině 
je zejména zastaralá struktura ekonomiky. 
Vyplývá to z dat OECD. 

Zdroj: E15 

Českým zbrojařským firmám se 
rekordně daří 

Export zbraní a vojenského materiálu 
dosáhl v roce 2016 podle odhadů 
rekordních 18,8 mld. Kč a obor poroste 
zřejmě i letos. Řada firem se však dostává 
na hranici svých kapacit. Dalšímu rozvoji 
brání nedostatek kvalifikovaných 
pracovníků na trhu práce. Firmy sdružené 
do Asociace obranného a bezpečnostního 
průmyslu v současnosti zaměstnávají více 
než 20 tisíc lidí. Podle údajů asociace patří 
mezi hlavní exportní trhy Irák nebo 
Spojené státy americké, dále je zájem také 
v Alžírsku, Afghánistánu nebo Brazílii. 

Zdroj: E15 

Lapp Kabel otevřel novou halu  

Společnost LAPP KABEL s.r.o., která je 
součástí skupiny Lapp s centrálou 
v Německu, otevřela na začátku roku 
v Otrokovicích novou halu na výrobu 

kabelů a kabelového příslušenství. Byl do 
ní investován rovný 1 milion eur. Zatím tu 
pracuje 152 zaměstnanců. Za prvních pět 
měsíců provozu firma realizovala 
objednávky jak z tradičního českého 
průmyslového oboru obráběcích strojů, 
tak i pro řadu zákazníků z různých odvětví 
z celé Evropy. 

Zdroj: HN 

Stavební firma OHL ŽS prohloubila 
ztrátu 

Brněnská společnost OHL ŽS se ani loni 
nevymanila z problémů. Firma 
prohloubila ztrátu z předloňských 585 mil. 
Kč na rekordních téměř 1,5 mld. Kč. Tržby 
se propadly o více než polovinu na 
loňských 5,3 mld. Kč. Projevil se 
především výrazný propad v získávání 
nových zakázek. Důvodem byly úsporná 
opatření vlád z předchozích let spolu 
s tlakem na podmínky soutěží, kdy 
zakázky získá firma s minimem zisku, ale 
mnohdy i se ztrátou v přímých nákladech.  

Zdroj: E15 

Zetor chce uspět i s armádní 
technikou 

Zetor chce uspět i s armádní technikou. 
Od roku 2014 se vývojem armádní 
techniky zabývá dceřiná společnost Zetor 
Engineering. Ta nyní pracuje na platformě 
pro vysoce mobilní pásová a kolová 
vozidla, kterou představila na 
Mezinárodním veletrhu obranné 
a bezpečnostní techniky IDET v Brně.   

Zdroj: E15 

Avia zase ožívá 

Nový vlastník značky Avia firma 
Czechoslovak Group začne na podzim 
vyrábět modernizované provedení 
modelu Avia D120, který si nyní můžou 
prohlédnout návštěvníci Mezinárodního 
veletrhu stavební techniky v Moskvě. 
Výroba bude probíhat v Přelouči, kam se 
postupně stěhují části výrobního zařízení z 
haly v pražských Letňanech.  

Zdroj: E15 

Lafarge Cement utržila téměř 
miliardu korun 

Čížkovická cementárna Lafarge Cement 
loni meziročně zvýšila tržby o necelá 2 % 
na 992 mil. Kč. Vliv na hospodaření měl 
loňský růst spotřeby cementu. Čistý zisk za 
loňský rok činil 206 milionů korun 
a meziročně vzrostl o 23 %. 

Zdroj: E15 

Japonci spustí výrobu lithiových 
baterií 

Japonská firma Central Glass otevře 
v Pardubicích svou továrnu. V areálu 
SemtineZone postaví halu na výrobu 
lithiových baterií pro automobily 
s elektrickým pohonem. Stavbu zahájí 
patrně ještě v letošním roce.  

Zdroj: E15 

ZE ZAHRANIČÍ 

Inflace v eurozóně zpomalila  

Inflace v eurozóně v květnu dosáhla podle 
předběžných čísel 1,4 % a zpomalila 
z 1,9 % v dubnu. Zvolnil růst cen energií na 
4,6 % (z 7,6 % v dubnu) a služeb na 1,3 % 
(z 1,8 % v dubnu). Stejné tempo růstu jako 
v dubnu udržely ceny potravin a tabáku 
(+1,5 %) a průmyslového zboží (+ 0,3 %).  

Zdroj: Eurostat  

Ve Francii opraven růst HDP mírně 
nahoru   

Růst HDP ve Francii za 1. čtvrtletí 2017 byl 
opraven o 0,1 p. b. nahoru na 
mezičtvrtletních 0,4 %, když v předchozím 
kvartálu růst dosáhl 0,5 %. Růst 
ekonomiky podporovaly především vyšší 
investice a státní výdaje při pomalém 
růstu výdajů domácností. Zahraniční 
obchod přispěl negativně při růstu 
importu a poklesu exportu. Meziročně 
francouzská ekonomika vzrostla o 1,0 % 
(předběžný odhad byl na 0,8 %), když 
v předchozím kvartálu rostla rychleji, a to 
o 1,2 %.  

Zdroj: www.tradingeconomics.com 

V Itálii rostl HDP rychleji, než se 
očekávalo 

Mezičtvrtletní růst italského hrubého 
domácí produkt v 1. čtvrtletí 2017 byl 
opraven na 0,4 %, z předběžných 0,2 %. 
Růst podporovaly vyšší výdaje 
domácností, zatímco investice 
a zahraniční obchod přispěly k růstu 
negativně. V předchozích dvou kvartálech 
roku 2016 rostl HDP o 0,3 %. Meziročně 
stoupl v 1. kvartálu 2017 o 1,2 %.  

Zdroj: www.tradingeconomics.com 

Americká ekonomika na jaře dále 
rostla 

Ekonomika Spojených států na 
jaře  pokračovala v růstu. Zvýšil se však 
počet regionů, ve kterých je nedostatek 
pracovní síly a firmy musejí zvyšovat 
mzdy. Podle informací americké centrální 
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banky jsou podniky v rámci krátkodobých 
vyhlídek optimistické. Americké 
Ministerstvo obchodu minulý týden 
oznámilo, že hospodářský růst ve 
Spojených státech v 1. čtvrtletí zvolnil 
meziročně na 1,2 % z 2,1 % v předchozím 
kvartálu.  

Zdroj: HN  

Brazilská ekonomika se vymanila 
z hluboké krize 

Brazilská ekonomika se vymanila 
z hluboké recese, když se v 1. čtvrtletí 
2017 její hrubý domácí produkt zvýšil 
mezičtvrtletně o 1,0 %, což byl nejvyšší 
růst za téměř čtyři roky. V posledním 
kvartálu loňského roku klesl HDP o 0,5 %. 
V meziročním porovnání zaznamenala 
v letošním 1. kvartálu pokles HDP o 0,4 %, 

což byl nejmenší pokles za poslední dva 
roky. V posledním čtvrtletí 2016 se snížil 
meziročně o 2,5 %. 

Zdroj: finance  

PMI v eurozóně rostl  

Index nákupních manažerů pro eurozónu 
(PMI) v květnu dosáhl 57,0 bodu, po 
56,7 bodu v dubnu, a držel se nad hranicí 
50 bodů ukazující zlepšení výrobního 
sektoru. Růst sektoru podporovala silná 
výroba v eurozóně díky novým zakázkám 
z domácích i zahraničních trhů, a díky 
tomu se vytvářela nová pracovní místa. 
Zlepšení podnikatelských podmínek hlásili 
v sedmi z osmi států v průzkumu, 
nejsilnější bylo v Německu. Pouze Řecko 
bylo pod hranicí 50 bodů, ale jen slabě.  

Zdroj: Markit  

Dieselgate nekončí, vyšetřování 
pokračuje  

Automobilky dále čelí vyšetřování 
v souvislosti s aférou při měření emisí. 
V USA čelí obvinění nejen evropské 
automobilky, ale i General Motors (GM). 
V průběhu minulého týdne na 
automobilku GM podalo soudní žalobu 
zhruba sedm set tisíc zákazníků. Podle 
obžaloby by škoda na životním prostředí 
mohla být větší, než jakou způsobily vozy 
Volkswagenu. General Motors však 
nařčení odmítá. V žalobě přitom padlo 
jméno německého technologického 
koncernu Bosch, který do vozů dodával 
řídící jednotky, jež mají na starosti právě 
upravování emisí. 

Zdroj: E15 

 

   

Nezaměstnanost v ČR nadále nejnižší v EU 

Nezaměstnanost v Evropské unii (údaje po sezónním očištění, za věkovou skupinu  15–74 let) se v dubnu snížila 

meziměsíčně o 0,1 p. b. na 7,8 %, když loni ve stejném měsíci činila 8,7 %. Byla to nejnižší zapsaná nezaměstnanost 

v EU od prosince 2008. V České republice v dubnu zůstala nezaměstnanost v rámci EU na nejnižší hodnotě ze členských 

států. Nezměnily se ani státy na dalších místech. Druhou nejnižší nadále registrovalo Německo, dále byla Malta 

a Maďarsko. Nejvyšší nezaměstnanost setrvala v Řecku, dále ve Španělsku. Ve srovnání s dubnem loňského roku nižší 

nezaměstnanost zaznamenalo 27 členských států EU a beze změny zůstala pouze ve Finsku.  

Podle údajů ČSÚ činila v dubnu míra nezaměstnanosti 3,3 % (za věkovou skupinu 15–64letých), což je v meziročním 

srovnání o 0,8 p. b. méně. Rychleji se snížila na straně mužů, meziročně o 1,1 p. b., u žen byla nižší o 0,4 p. b. Míra 

zaměstnanosti se ve stejné věkové skupině zvýšila meziročně o 1,7 p. b. na 73,5 %. U mužů dosáhla zaměstnanost 

80,8 %. Zaměstnanost žen je tradičně nižší, ale meziročně se také zvýšila na 66,0 %.  

 

Zdroj: Eurostat 
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V žebříčku konkurenceschopnost vede Hongkong, ČR je na 28. místě 

Švýcarský International Institute for Management 
Development (IMD) každoročně zveřejňuje žebříček 
konkurenceschopnosti 63 zemí. První místo v roce 2017 drží 
Hongkong, následovaný Švýcarskem a Singapurem. USA, 
které žebříček vedly dříve, se po loňském poklesu na třetí 
příčku posunuly na čtvrtou pozici. ČR mírně oslabila z 27. na 
28. místo, zůstala však nejkonkurenceschopnější 
ekonomikou mezi novými členskými zeměmi EU.  

V první desítce se umístilo pět zemí EU, což je proti roku 2016 
mírné zlepšení. Nejvýše ze zemí EU se umístilo Nizozemsko. 
Německo kleslo o jednu příčku níže na 13. místo. Výrazné 
zhoršení zaznamenala Itálie, která se z 35. pozice propadla 
na 44. místo. Čína si přes zpomalování ekonomiky výrazně 
polepšila (18.). 

Od ostatních středoevropských zemí si ČR udržela odstup 
kvůli jejich poklesu. Polsko propadlo na 38. místo, Slovensko 
na 51. a Maďarsko na 52. místo. Rusko se nachází na 46. 
příčce. Nejnižší místo v žebříčku stejně jako v minulém roce 
připadlo Venezuele. 

Česká ekonomika je ve srovnání s ostatními zeměmi podle 
IMD tradičně atraktivní díky kvalifikované pracovní síle, 
nákladové konkurenceschopnosti a přes mírné zhoršení i 
díky relativně spolehlivé infrastruktuře. ČR také pomohl 
vývoj veřejných financí a zahraničního obchodu. Naopak 
mezi faktory, které konkurenceschopnost ČR zhoršovaly, 
patří daňová politika a současný stav trhu práce. 

V tomto roce IMD poprvé zveřejnila samostatný žebříček, 
který hodnotí konkurenceschopnost v oblasti technologií, 
vědecké infrastruktury a připravenosti využívat digitální 
technologie ve firmách i veřejných institucích. V tomto 
žebříčku se na prvním místě umístil Singapur následovaný 
Švédskem, USA, Finskem a Dánskem. ČR v tomto hodnocení 
získala v letech 2016 a 2017 celkově 32. pozici. 

Zdroj: HN 

 

Vývoj indexu PX          Vývoj měnových kurzů 

Žebříček konkurenceschopnosti IMD 

Země Umístění 2016 Umístění 2017 

Hongkong 1. 1. 

Švýcarsko 2. 2. 

Singapur 4. 3. 

USA 3. 4. 

Nizozemsko 8. 5. 

Irsko 7. 6. 

Dánsko 6. 7. 

Lucembursko 11. 8. 

Švédsko 5. 9. 

Spojené arabské emiráty 15. 10. 

Norsko 9. 11. 

Kanada 10. 12. 

Německo 12. 13. 

Taiwan 14. 14. 

Finsko 20. 15. 

Nový Zéland 16. 16. 

Katar 13. 17. 

Čína (pevninská) 25. 18. 

Spojené království 18. 19. 

Island 23. 20. 

Austrálie 17. 21. 

Izrael 21. 22. 

Belgie 22. 23. 

Malajsie 19. 24. 

Rakousko 24. 25. 

Japonsko 26. 26. 

Thajsko 28. 27. 

Česká republika 27. 28. 

Jižní Korea 29. 29. 

Estonsko 30. 30. 

 

 

 

Zdroj: BCPP    Zdroj: ČNB Zdroj: ČNB 
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UDÁLOSTI V TÝDNU od 5. do 9. června 2017 

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

PONDĚLÍ ČSÚ: Průměrné mzdy (1. čtvrtletí 2017) 

ÚTERÝ 
ČSÚ: Maloobchod (duben 2017) 
ČSÚ: Zahraniční obchod (duben 2017) 
Eurostat: Maloobchod (duben 2017)  

 

STŘEDA 
ČSÚ: Průmysl (duben 2017) 
ČSÚ: Stavebnictví (duben 2017) 

ČTVRTEK Eurostat: Hrubý domácí produkt (1. čtvrtletí 2017)  

PÁTEK  ČSÚ: Indexy spotřebitelských cen - inflace (květen 2017)  


