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Míra volných pracovních míst v Evropské unii nejvyšší v ČR 

V Evropské unii v 1. čtvrtletí letošního roku stoupl poměr pracovních míst, která nejsou obsazena. Míra volných 

pracovních míst dosáhla v EU 2,2 % (počet volných pracovních míst/počet obsazených + počet volných pracovních 

míst), když předchozí tři kvartály byla na 2,0 % a v 1. čtvrtletí loňského roku na 1,9 %. Neobsazená místa se zvýšila 

v odvětví služeb i v průmyslu a stavebnictví. Ve službách stoupl poměr volných míst na 2,4 %, když loni ve stejném 

čtvrtletí dosahoval 2,2 %. V průmyslu rostl rychlejším tempem na 2,0 % z loňských 1,6 %.  

Ze členských zemí Evropské unie nejvyšší míra volných pracovních míst byla zaznamenána v České republice, a to 4,8 %. 

Na dalších místech se umístila Belgie, dále Německo a Švédsko. Naopak nejméně volných pracovních míst bylo 

registrováno v Řecku, Španělsku a Portugalsku. Ve srovnání se situací loni v 1. kvartálu nejvyšší nárůst volných míst byl 

registrován v České republice, dále v Rakousku, v Lotyšsku, Maďarsku, Nizozemsku a Slovinsku.  

V ČR nebylo obsazeno nejvíce míst z celé unie jak v odvětví služeb (6,8 %) i v průmyslu a stavebnictví (5,3 %), když tu 

firmy naráží na nedostatek pracovních sil.  

Zdroj: Eurostat  

Pozn. data za Dánsko, Francii, Itálii a Maltu nejsou plně porovnatelná. 

Makroekonomická situace v ČR 

Základní ukazatele - poslední údaje  

 HDP (y/y, %) 1. Q 2018 4,4  Průmyslová produkce (y/y, % ze s.c.) duben 2018 5,5 

 Míra inflace (y/y, %)  květen 2018 2,3  Stavební produkce  (y/y, % z s.c.) duben 2018 7,7 

 Obecná míra nezaměstnanosti* (v %) duben 2018 2,3  Maloobchod vč. mot. voz. (y/y, % ze s.c.) duben 2018 4,7 

 Průměrná mzda nom. / reál. (y/y, %) 1. Q 2018 8,6 / 6,6   Vývoz / dovoz zboží ** (y/y, %, z b.c.) duben 2018 6,8 / 4,8 

* podíl počtu nezaměstnaných na celkové pracovní síle ve věku 15-64 let   Zdroj: ČSÚ, červen 2018 

** přeshraniční pojetí     
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Z DOMOVA 

Stavebních zakázek prudce přibylo 

Veřejní investoři zadali do konce května 
stavebním firmám 2 320 zakázek za 
87,7 mld. Kč. Jejich hodnota meziročně 
vzrostla o 82 %, počet se zvýšil o 13 %. 
Květen byl se zadanými zakázkami za 
23,2 mld. Kč nejúspěšnějším měsícem od 
začátku roku 2016 

Zdroj: E15 

Ceny bytů po celé republice prudce 
vzrostly 

Prodejní ceny bytů v Praze a krajských 
městech na konci 1. čtvrtletí vzrostly 
meziročně v průměru o 15,9 % na 
56 200 Kč za metr čtvereční. Nejdražší 
byla Praha (76 500 Kč), nejlevnější Ústí 
nad Labem (14 700 Kč), kde ale byty 
meziročně zdražily téměř o čtvrtinu. 
V Ostravě vzrostly ceny o 36 %, nejméně 
v Karlových Varech o 5,8 %. Ceny bytů 
v developerských projektech vzrostly 
meziročně o 17,7 % na 68 200 Kč za metr 
čtvereční. U bytů v cihlových domech 
stouply o 14,7 % na 54 700 Kč, 
v panelových domech byty o 11,5 % na 
42 800 Kč za metr čtvereční. Vyplývá to 
z průzkumu poradenské společnosti 
Deloitte.  

Zdroj: E15 

Škoda Transportation získala 
rekordní zakázku do Německa  

Škoda Transportation dodá do Německa 
80 tramvají za téměř 7 mld. Kč korun. Vozy 
budou jezdit na tratích mezi městy 
Mannheim, Ludwigshafen a Heidelberg. 
Jde o dosud největší exportní 
tramvajovou zakázku této firmy, a to jak 
z finančního, tak hlavně z výrobního 
hlediska. Součástí kontraktu je rovněž 
opce na dalších 34 vozidel. Ukazuje se, že 
se firmě vyplácí strategie orientovat se i 
na západní trhy. Letos dodává mimo jiné 
tramvaje do německého Chemnitzu.  

Zdroj: E15 

Pegas Nonwovens změní název firmy 

Výrobce netkaných textilií Pegas 
Nonwovens se přejmenuje na 
PFNonwovens. Zástupci akcionářů také 
schválili loňskou účetní závěrku 
a převedení loňského nekonsolidovaného 
zisku 10,9 mil. eur na účet nerozděleného 
zisku minulých let. 

Zdroj: E15 

V ČR se začne poprvé vyrábět 
biopalivo z fritovacího oleje 

Společnost Chemoprojekt v Ústí nad 
Labem spustí na podzim výrobu biopaliv, 
při které bude zpracovávat pouze použitý 
fritovací olej. Velikost investice 
do přestavby jednotky se pohybuje 
v desítkách milionů korun. Hlavní 
výhodou nových biopaliv druhé generace 
je snížení emisí skleníkových plynů. 

Zdroj: HN  

Staropramenu se dařilo v zahraničí  

Pivovary Staropramen loni prodaly 
3,1 mil. hektolitrů piva, meziročně o 6 tis. 
hektolitrů více. Vzrostl prodej v zahraničí, 
včetně licenční výroby, o 10 % na 1,9 mil. 
hektolitrů. Na domácím trhu firma 
prodala meziročně o 7 tis. hektolitrů piva 
méně. Projevily se tu státní regulace, 
například protikuřácký zákon. Největším 
exportním trhem je Slovensko, mezi další 
velké patří Švédsko, Německo nebo 
Británie. 

Zdroj: HN  

Kofola kupuje slovenského výrobce 
minerální vody 

Nápojářská skupina Kofola kupuje 
slovenského výrobce minerální vody 
Kláštorná. Značku chce oživit a vrátit na 
výsluní. V loňském roce Kofola vytvořila 
tržby 6,96 mld. Kč. Dosáhla zisku před 
započtením úroků, daní a odpisů (ukazatel 
EBITDA) 950,2 mil. Kč a provozního zisku 
385 mil. Kč. Kofola má sedm výrobních 
závodů v ČR, Polsku, na Slovensku, ve 
Slovinsku a Chorvatsku. Zaměstnává více 
než 2,1 tis. lidí, z toho asi 700 v ČR.  

Zdroj: E15 

Společnost TON dosáhla loni vyšších 
tržeb  

Společnost TON z Bystřice pod Hostýnem, 
která je jedním z několika světových 
výrobců ohýbaného nábytku, dosáhla 
v loňském roce tržeb za prodej vlastních 
výrobků, služeb a zboží 845,2 mil. Kč, 
meziročně o 15,8 mil. Kč více. Zisk firmy 
však mírně klesl na loňských 43,6 mil. Kč 
ze 44,1 mil. v roce 2016.  

Zdroj: E15 

Granitolu klesly tržby 

Tuzemskému výrobci fólií, tašek a obalů 
Granitol loni klesly tržby meziročně 
o 1,5 % na 1,182 mld. Kč. Firma ale v roce 
2017 zvýšila čistý zisk o 23 % na 41 mil. Kč. 
Vyplývá to z výroční zprávy Granitolu.  

Zdroj: E15 

ZE ZAHRANIČÍ 
Stavebnictví v EU v dubnu rostlo  

Stavební produkce v EU se v dubnu zvýšila 
meziročně o 0,9 % po poklesu v minulém 
měsíci. Stoupl výkon inženýrského 
stavitelství meziročně o 1,6 % 
a pozemního stavitelství o 0,7 %. 
Nejrychleji rostlo stavebnictví v Polsku, 
Maďarsku, Slovinsku a Nizozemsku, které 
vykázaly až dvouciferný růst odvětví. 

Zdroj: Eurostat  

Ekonomika Německa poroste 
pomaleji 

Německá centrální banka zhoršila odhad 
letošního růstu tamní ekonomiky. Hrubý 
domácí produkt by se měl podle nové 
prognózy zvýšit o rovná 2 %, zatímco 
v prosinci loňského roku banka růst 
odhadovala na 2,5 %. 

Zdroj: E15 

Na Slovensku mírně snížili odhad 
vývoje HDP  

Slovenské Ministerstvo financí snížilo 
prognózu letošního růstu ekonomiky 
o 0,1  p. b. na 4,1 %. V roce 2019 čeká růst 
HDP o 4,5 %. Naopak zvýšilo predikci 
inflace letos o 0,5 p. b. na 2,5 %. Příští rok 
očekává inflaci na 2,3 %.  

Zdroj: Patria  

Ruský HDP v 1. čtvrtletí vzrostl  

Ruský HDP vzrostl v 1. čtvrtletí tohoto 
roku meziročně o 1,3 %, po 0,9 % 
v předchozím kvartálu. Výkon se zvýšil 
hlavně ve finančních službách, 
pojišťovnictví, v činnostech v oblasti 
nemovitostí a veřejné správě. Výkon 
průmyslu a těžby a dobývání se přehoupl 
do kladných čísel. Klesl výkon stavebnictví 
a zemědělství.  

Zdroj: www.tradingeconomics.com 

Ukrajinský HDP zrychlil  

Na Ukrajině vzrostl HDP v 1. čtvrtletí 2018 
meziročně o 3,1 % a svůj růst zrychlil 
z 2,2 % v předchozím kvartálu. Rychleji 
rostla především tvorba hrubého fixního 
kapitálu. Kladný příspěvek přidala 
spotřeba domácností. Mezičtvrtletně 
stoupl HDP o 0,9 %, po 0,5 % v předchozím 
období.  

Zdroj: www.tradingeconomics.com 
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Tržby automobilek vzrostly loni na rekordní hodnotu  

Podle Sdružení automobilového průmyslu vzrostly loni tržby tuzemských automobilek a dodavatelů autodílů o 7 % na 

rekordních 1,09 bil. Kč. Z toho finální výrobci utržili 614 mld. Kč, tedy o desetinu více než v předchozím roce. Firmy 

sdružení se na tuzemské průmyslové výrobě podílejí více než 24 % a připadá na ně 22 % exportu ČR. Vývoz automobilek 

loni stoupl o 6 % na 918 mld. Kč, když 84 % exportu směřuje do zemí Evropské unie a Evropského sdružení volného 

obchodu (EFTA). Největším trhem je Německo (33 %), následují Velká Británie (7,5 %) a Francie (7 %). 

Výroba osobních automobilů se v roce 2017 zvýšila o 5 % na zatím nejvyšší hodnotu 1,4 mil. vozů. Výroba nákladních 

automobilů stoupla téměř o 12 % na 1 481 vozidel a produkce autobusů o 5,5 % na 4 631 vozů. Výroba motocyklů se 

zvýšila o 8 % na 1 331 strojů a produkce přívěsů a návěsů o 2 % na 25,2 tis. kusů. Zaměstnanost ve firmách sdružení 

loni vzrostla o 6 % na 126,4 tis. lidí a jejich průměrná mzda o 7 % na 37,4 tis. Kč.  

Členy Sdružení automobilového průmyslu je 146 výrobců vozidel, dodavatelů a dalších subjektů zapojených 

v automobilovém průmyslu ČR. 

Zdroj: ČTK  

Vývoj indexu PX          Vývoj měnových kurzů 

UDÁLOSTI V TÝDNU od 25. do 29. června 2018   

Informační zdroje Týdeníku: ČSÚ, ČNB, E 15, Hospodářské noviny, internet, podniky a podnikové svazy. 
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PONDĚLÍ ČSÚ: Konjunkturální průzkum (červen 2018)  
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