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Nejinovativnější zemí světa zůstala Jižní Korea, ČR si polepšila o tři příčky a je 25. 

Jižní Korea obhájila prvenství nejinovativnější ekonomiky světa dle Indexu inovací agentury Bloomberg. Tento index 
analyzuje inovativnost na základě sedmi oblastí, např. výdaje na výzkum a vývoj, výrobní schopnosti nebo koncentrace 
high-tech společností. Pro sestavení žebříčku využil Bloomberg data z víc než 200 ekonomik, nicméně pouze 95 zemí, 
jenž mělo k dispozici data alespoň pro šest indikátorů, bylo zařazeno do konečného seznamu. Jižní Korea je na prvním 
místě pošesté ze sedmi měření. Druhé Německo se díky vysoké přidané hodnotě z výroby a intenzitě výzkumu, hlavně 
kvůli průmyslovým gigantům, jakými jsou například Volkswagen, Bosch nebo Daimler, výrazně dotáhlo na světového 
lídra. Pozici Německa ale může oslabit nedostatek kvalifikované pracovní síly a změny v imigrační politice. O čtyři příčky 
si polepšilo třetí Finsko a nárůst patentů posunul Izrael o pět míst na 5. pozici před Singapur, Švédsko i Japonsko. USA 
se po roce opět vrátily do elitní desítky na 8. místo. Čína se kvůli technologickým firmám nachází v oblasti patentů na 
skvělém 2. místě, nicméně v jiných oblastech inovativnosti a celkové produktivitě zaostává, a proto jí patří až 16. 
příčka. Největší propad v žebříčku zaznamenaly Tunisko a Ukrajina, které vypadly z top 50. 

Česká republika se posunula o tři pozice na 25. místo. Ze zemí Visegrádské skupiny je na tom lépe jen 22. Polsko, 
přičemž Maďarsko je 32. a Slovensko až 39. Největší předností ČR je přidaná hodnota z výroby, kde je na příznivém 6. 
místě, ale ve zbylých šesti indexech se ČR nedostala ani do top 20. V intenzitě výzkumu a vývoje je 21., v koncentraci 
výzkumníků i patentové aktivitě 22. Jednoznačně nejhorší příčku (47.) dosáhla v hustotě high-tech podniků.  

Zdroj: Bloomberg, MPO 

 

Makroekonomická situace v ČR 

Základní ukazatele - poslední údaje  

 HDP (y/y, %) 3. Q 2018 2,4  Průmyslová produkce (y/y, % ze s.c.) 11/2018 4,8 

 Míra inflace (y/y, %)  12/2018 2,0  Stavební produkce  (y/y, % z s.c.) 11/2018 0,0 

 Obecná míra nezaměstnanosti* (v %) 11/2018 1,9  Maloobchod vč. mot. voz. (y/y, % ze s.c.) 11/2018 3,3 

 Průměrná mzda nom. / reál. (y/y, %) 3. Q 2018 8,5 / 6,0   Vývoz / dovoz zboží ** (y/y, %, z b.c.) 11/2018 11,0/9,5 

* podíl počtu nezaměstnaných na celkové pracovní síle ve věku 15-64 let   Zdroj: ČSÚ, leden 2019 

** přeshraniční pojetí     

Ekonomiky světa dle Inovativního indexu Bloomberg v roce 2019 

 
Pramen: Bloomberg, ILO, IMF, WB, OECD, WIPO, UN Educational, SCU 
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Z DOMOVA 

V Česku se loni vyrobilo rekordní množství aut 

Výroba osobních aut v Česku se loni zvýšila 
o 1,7 % na nový rekord 1,437 milionu vozů. 
Výroba roste již pátý rok v řadě. Export 
osobních vozidel meziročně vzrostl o dvě 
procenta, zatímco domácí poptávka o 1,7 % 
poklesla. Ve čtvrtek to oznámilo Sdružení 
automobilového průmyslu. Produkce největší 
automobilky Škoda stoupla o 3,3 %. 
V nošovickém závodě Hyundai Motor 
Manufacturing Czech naopak produkce klesla 
o 4,6 %. Kolínská TPCA se v roce 2018 vrátila 
k růstu výroby, a to o 6 %. Automobilky podle 
prezidenta Sdružení automobilového 
průmyslu Bohdana Wojnara těžily z pokračující 
silné poptávky, ale zároveň se pohybovaly na 
hranici své kapacity. 

Zdroj: novinky.cz 

Letový provoz nad Českem byl loni rekordní 

Počet vzletů, přistání a přeletů letadel proti 
předchozímu roku vzrostl o 6,9 procenta na 
912 815. Tuzemský vzdušný prostor tak každý 
den využilo průměrně 2 500 letadel. Český 
vzdušný prostor patří podle státního podniku 
k nejvytíženějším v Evropě. Navzdory tomu 
Řízení letového provozu vyhovělo doporučení 
Evropské agentury pro bezpečnost letového 
provozu na převedení části letů z Německa, 
které se zejména v letní sezoně 2018 potýkalo 
s kapacitními problémy. 

Zdroj: ČTK 

Cena bytů v Praze loni stoupla téměř o pětinu 

Průměrná cena nových prodaných bytů v Praze 
na konci loňského roku meziročně vzrostla 
o 18,6 procenta na 101 091 korun za metr 
čtvereční. Tempo růstu se proti konci 3. 
čtvrtletí zvýšilo. Počet prodaných bytů loni 
klesl o devět procent na 5 000 a byl nejnižší od 
roku 2012. Zlom v cenovém vývoji nastal 
v polovině roku 2015. Do té doby se ceny 
nových bytů v hlavním městě za dva roky 
zvýšily o dvě procenta. Aktuálně jsou však 
v porovnání s červnem 2015 vyšší o 82 
procent. 

Zdroj: Trigema 

Cena vody roste 

Průměrná cena za kubík vody v letošním roce 
dosáhne podle předběžných propočtů poprvé 
90 korun. Vodárny vysvětlují zdražení hlavně 
investicemi a letos i novou povinností měřit, 
kolik odpadních vod jde přímo do řek mimo 
čistírny přes takzvané odlehčovací komory. 
Růst cen má přibrzdit mimo jiné změna DPH, 
kdy vodné a stočné by nově měly patřit do 
nejnižší, desetiprocentní sazby. Projednávání 
návrhu se ale ve sněmovně zadrhlo. Poslanci 
by se jím měli znovu zabývat příští týden. 

Zdroj: ČT24 

Moneta prodala tisíce špatných úvěrů 

Z nesplácených úvěrů se na českém trhu stává 
žádané zboží. Svědčí o tom transakce 
z minulého týdne týkající se balíku retailových 
úvěrových pohledávek v objemu zhruba jedné 
miliardy korun. Od Moneta Money Bank jej 
odkoupila globální investiční skupina Balbec 
Capital. Banka tak realizovala zisk před 
zdaněním zhruba sto milionů korun, přestože 
šlo o úvěry, které klienti nespláceli více než dva 
roky. Prodávaný balík představoval patnáct 
tisíc nezajištěných půjček. 

Zdroj: e15.cz 

Benzina opět investuje na Slovensku 

Síť čerpacích stanic Benzina, jenž je lídrem 
v počtu čerpacích stanic v Česku, vstupuje na 
slovenský trh. Vrací se tam po více než 15 
letech. První čerpací stanici na Slovensku 
plánuje firma otevřít v Malackách blízko 
českých hranic na jaře letošního roku, do konce 
roku by chtěla v zemi provozovat deset pump. 

Zdroj: ČTK 

Češi mají zájem o Dluhopisy Republiky 

Lidé si v první emisi Dluhopisu Republiky 
objednali cenné papíry za 3,07 miliardy korun. 
Ministerstvo financí spustilo jejich prodej na 
počátku prosince. Splatnost je šest let 
a průměrný roční výnos emise bude 2,07 
procenta před zdaněním. Ministerstvo nyní 
zahájilo upisovací období pro další emisi 
státních dluhopisů určených občanům. 
Objednávat cenné papíry bude možné do 15. 
března 2019. Dluhopisy budou následně 
vydány 1. dubna. Průměrný úrok před 
zdaněním stanovilo ministerstvo na 1,99 
procenta. 

Zdroj: ČTK 

ZE ZAHRANIČÍ 

MMF srazil výhled růstu ekonomik 

Mezinárodní měnový fond (MMF) v pondělí 
zhoršil výhled světové ekonomiky. Globální 
hospodářský růst letos podle jeho nové 
prognózy zpomalí na 3,5 procenta z loňských 
3,7 procenta. V říjnu přitom MMF předpovídal, 
že tempo růstu letos zůstane na loňské úrovni. 
Odhad růstu světové ekonomiky pro příští rok 
fond snížil o 0,1 procentního bodu na 3,6 
procenta. Za zhoršením výhledu podle MMF 
stojí mimo jiné zpomalování růstu ve druhé 
polovině loňského roku, zhoršující se nálada na 
finančních trzích a hospodářský útlum 
v Turecku. MMF výrazně zhoršil prognózu i pro 
růst hospodářství Německa, kde fond letos 
nově očekává pouze 1,3% růst, zatímco ještě 
v říjnu loňského roku předpovídal 1,9 
procenta. Výhled pro Spojené státy, které jsou 
největší ekonomikou na světě, ponechal MMF 
beze změny. 

Zdroj: patria.cz 

USA by mohlo zaznamenat nulový růst 

Předseda rady ekonomických poradců Bílého 
domu Kevin Hassett uvedl, že v případě 
přetrvání shutdownu do konce března existuje 
šance nulového ekonomického růstu. Poté by 
ovšem měl následovat výrazný růst ve 2. 
čtvrtletí, kdyby rozpočtová nouze americké 
vlády skončila. Současnou neshodu o americký 
rozpočet vyvolal spor o stavbu hraniční zdi či 
plotu na jihu USA za 5,7 miliardy dolarů, které 
Kongres částečně ovládaný demokraty odmítá 
prezidentu Donaldu Trumpovi dát.  

Zdroj: Bloomberg 

V Davosu se konalo Světové ekonomické 
fórum 

Každoroční zasedání Světového ekonomického 
fóra (WEF) ve švýcarském Davosu v úterý 
začalo výzvou jeho zakladatele Klause Schwaba 
ke spolupráci. Prohlásil rovněž, že globalizace 
by se měla soustředit na člověka. Davoského 
setkání, které se koná pod heslem Globalizace 
4.0: Hledání globální architektury ve věku 
čtvrté průmyslové revoluce, se zúčastnili 
vrcholní politici a manažeři, bankéři, 
ekonomové a další elity. Pro Evropu 
globalizace znamená využití silných 
průmyslových základů, změnu v přístupu 
k datům, podpora talentů, zvýšení digitální 
vzdělanosti a podpora soukromého sektoru 
vládními zakázkami.  

Zdroj: ČTK, weforum.org 

ECB potvrdila nastavení měnové politiky 

Evropská centrální banka na lednovém 
zasedání rozhodla o ponechání základní 
úrokové sazby na 0 %, zápůjční sazby na 0,25 % 
a depozitní sazby na -0,4 %. Zároveň 
zopakovala, že úrokové sazby zůstanou na 
současných úrovních minimálně do konce 
letošního léta. ECB bude i nadále podporovat 
ekonomiku eurozóny reinvesticemi splatných 
dluhopisů, které nakoupila v rámci svého 
kvantitativního uvolňování. Šéf centrální banky 
Mario Draghi na tiskové konferenci poukázal 
na růst rizik pro vývoj ekonomiky eurozóny, 
odmítl ovšem, že by nyní měnovému bloku 
hrozila recese. Na trhu se spekuluje, že 
v případě pokračujícího ochlazení ekonomiky 
by centrální banka mohla oprášit svůj program 
poskytování cenově výhodných půjček. 

Zdroj: ECB, ČTK, MPO 

Čínská ekonomika zpomalila 

Čínská ekonomika loni rostla nejpomaleji za 28 
let. HDP se zvýšil o 6,6 %. Čínské hospodářství 
ovlivnila obchodní válka s USA, ztrátové 
půjčky, slábnoucí investice a celková domácí 
poptávka. Analytici očekávají, že letos bude 
ekonomika dál mírně zpomalovat. V roce 2017 
činil růst čínského HDP 6,8 %. Zpomalování 
čínské ekonomiky je špatnou zprávou pro 
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globální hospodářství. Obavy ze slabšího 
prodeje svých výrobků už kvůli němu vyjádřila 
americká technologická firma Apple, ale i další 
firmy včetně velkých světových automobilek. 

Zdroj: ČTK 

 

Obří pokuta pro MasterCard 

Evropská komise vyměřila vydavateli 
platebních karet MasterCard pokutu 570 
milionů eur (14,6 miliardy korun) za 
porušování hospodářské soutěže. Firma podle 
verdiktu, v rozporu s antimonopolními 
pravidly EU, omezovala možnosti obchodníků 
využívat výhodnějších podmínek, které 

v Evropské unii nabízejí banky. Platby kartami 
hrají v ekonomice EU velkou roli, využívají se 
pro domácí i přeshraniční transakce i v 
internetových obchodech. Evropští 
spotřebitelé a podnikatelé je používají ve více 
než třetině bezhotovostních plateb. 

Zdroj: ČT2

 

Celková důvěra v českou ekonomiku se v lednu mírně snížila 

Souhrnný indikátor důvěry (indikátor ekonomického sentimentu), vyjádřený bazickým indexem, oproti prosinci poklesl 
o 0,6 bodu na hodnotu 98,0. Indikátor důvěry podnikatelů se meziměsíčně mírně snížil o 0,7 bodu na hodnotu 95,7 
a indikátor důvěry spotřebitelů se nezměnil a zůstal na hodnotě 109,2. Ve srovnání s loňským lednem se pohybují 
všechny zmíněné indikátory níže. 

V odvětví průmyslu se důvěra meziměsíčně mírně snížila vlivem přetrvávajícího nedostatku zaměstnanců. Podnikatelé 
v průmyslu očekávají pro období příštích tří měsíců mírný pokles tempa růstu výrobní činnosti. Očekávání vývoje 
zaměstnanosti jsou mírně nižší než v prosinci. Pravidelný čtvrtletní průzkum ve zpracovatelském průmyslu v lednu 
ukázal, že se využití výrobních kapacit podniků v mezičtvrtletním srovnání nezměnilo a zůstalo na hodnotě 85,7 %. 
Podnikatelé odhadují zajištění práce zakázkami na 8,5 měsíce, což je přibližně stejně jako v předchozím čtvrtletí.  

Naopak důvěra podnikatelů ve stavebnictví se meziměsíčně zvýšila. Ukazatel hodnocení poptávky po stavebních 
pracích se zvýšil a hlavní bariérou růstu produkce je, podobně jako v průmyslu, nedostatek zaměstnanců. Důvěra 
v odvětví obchodu se meziměsíčně snížila, když stav zásob zboží na skladech se téměř nezměnil. Důvěra podnikatelů 
ve vybraných odvětvích služeb (vč. bankovního sektoru) se v porovnání s prosincem snížila. Podniky ve službách 
očekávají pokles celkové poptávky pro období příštích tří měsíců. Očekávání vývoje celkové ekonomické situace pro 
období příštích tří měsíců jsou převážně nižší, nicméně očekávání podniků ve službách jsou přibližně stejná a u 
stavebních podniků mírně vyšší.  

Zdroj: ČSÚ – Konjunkturální průzkum (leden 2019) 

 

 

 

 

Indikátory důvěry (bazické indexy) 

 
Pramen: data ČSÚ, graf MPO 
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    Vývoj indexu PX      Vývoj měnových kurzů 

UDÁLOSTI V OBDOBÍ od 28. ledna do 1. února 2019  

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

 

 
 

 
Zdroj: BCPP        Zdroj: ČNB        Zdroj: ČNB 

PONDĚLÍ  

ÚTERÝ   

STŘEDA Eurostat: Indikátor ekonomického sentimentu a ukazatel podnikatelského klimatu 

ČTVRTEK 
ČSÚ:  Míry zaměstnanosti, nezaměstnanosti a ekonomické aktivity (prosinec 2018) 
Eurostat: Předběžný odhad HDP EU a eurozóny (4. čtvrtletí 2018) 
Eurostat: Nezaměstnanost (prosinec 2018) 

 PÁTEK  Eurostat: Rychlý odhad inflace v eurozóně (leden 2019) 
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