
 

 

 

 

 

 

 

Důvěra v tuzemskou ekonomiku se v květnu propadla nejníže za tři roky 

Důvěra v českou ekonomiku byla naposledy nižší v červenci roku 2016. Důvodem jsou obavy z vývoje v zahraničí, 
především kvůli eskalaci obchodních sporů mezi USA a Čínou. Indikátor důvěry oproti dubnu klesl o 1,4 bodu na 
hodnotu 95,7. Celková důvěra podnikatelů se v květnu meziměsíčně snížila o dva body na hodnotu 93,8, důvěra 
spotřebitelů naopak stoupla o 1,3 bodu na hodnotu 105,1. Indexy podnikatelské důvěry tradičně předchází vývoj 
sentimentu u spotřebitelů a jsou proto vhodnějšími indikátory k popisu změn v hospodářském cyklu. 

Tuzemské ekonomice v květnu ve srovnání s předchozím měsícem důvěřovali méně podnikatelé v průmyslu 
a vybraných službách. Průmyslové podniky očekávají pro příští tři měsíce pokles tempa růstu výroby. Důvodem jsou 
plánované letní odstávky a celozávodní dovolené. U stavebníků důvěra po dubnovém poklesu vzrostla a mírně 
stoupla také u podnikatelů v obchodě. Ve srovnání s loňským květnem však důvěra rostla jenom u podnikatelů ve 
stavebnictví. 

Spotřebitelům i nadále hraje do karet napětí na tuzemském trhu práce, které souvisí s přetrvávající výrazně vyšší 
poptávkou zaměstnavatelů po pracovní síle než je počet uchazečů o zaměstnání, což vytváří tlak na růst mezd. 
Zároveň je patrné, že se u spotřebitelů zvýšily plány na spoření, přestože obavy ze zhoršení ekonomické situace 
nerostly. Z pohledu konjunkturálních průzkumů to znamená, že spotřebitelé mají dostatek volných finančních 
prostředků, které mohou odkládat stranou. Nejedná se však o případ, že musejí nutně uspořit nějaké peníze, aby si 
našetřili na určité nutné budoucí výdaje.  

Je otázkou, zda vyznění květnového průzkumu bude potvrzeno i v dalších měsících, nicméně pokles důvěry 
v průmyslu a službách v zásadě odpovídá obdobným signálům, které přicházejí z ekonomik eurozóny. To naznačuje, 
že rizika ohledně budoucího zahraničního vývoje zůstávají zvýšená, což představuje nejistotu zejména pro další vývoj 
tuzemského průmyslu. Pakliže se zpomalení v průmyslu a službách potvrdí i v dalších měsících, lze očekávat kvůli 
možnému propouštění a mírnějšímu růstu mezd i pokles spotřebitelské důvěry v ČR. K tomu však dochází přibližně 
s půlročním zpožděním za vývojem v podnikatelském sektoru.   

Zdroj: ČSÚ, ČTK, MPO 

 
Indikátory důvěry - bazické indexy (průměr roku 2005 = 100) 
 

 Květen 2018 Duben 2019 Květen 2019 

Podnikatelé 96,2 95,8 93,8 

Průmysl 95,0 93,4 91,2 

Stavebnictví 96,6 105,9 106,9 

Obchod 98,1 93,5 94,0 

Vybrané služby 97,2 97,4 94,9 

Spotřebitelé 113,8 103,8 105,1 

Souhrnný indikátor 99,2 97,1 95,7 
Zdroj: ČSÚ 
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Z DOMOVA 

Růst HDP pokračoval tempem ze závěru 
minulého roku 

Podle zpřesněného odhadu vzrostl HDP 
v 1. čtvrtletí 2019 meziročně o 2,6 %, 
a mezičtvrtletně o 0,6 %. V obou případech jde 
o 0,1 p. b. lepší výsledek, než uváděl předběžný 
odhad. Na poptávkové straně ekonomiky je 
stabilizačním prvkem silná spotřeba 
domácností, která v 1. čtvrtletí zrychlila na 
2,7 %, zejména díky příznivé příjmové situaci 
obyvatelstva. Ve srovnání s minulým rokem 
zpomalila mírně spotřeba vlády na 3,4 % 
a tvorba hrubého fixního kapitálu 
z dvouciferného růstu rovněž na 3,4 %. Vliv 
vnějšího sektoru na hospodářský růst byl 
neutrální, při zpomalení růstu vývozu zboží 
a služeb na 2 % a jejich dovozu na 2,1 %. Česká 
ekonomika se opírá o zdravé základy, a pokud 
nedojde ke zhoršení vnějšího prostředí, měla 
by si udržet stávající růstové tempo i v blízké 
budoucnosti. 

Zdroj: ČSÚ 

Do ČR opět proudí ropa  
Do ČR po měsíci opět proudí ropa ropovodem 
Družba, dodávky ze Slovenska byly obnoveny 
v pondělí. Do ropovodu se minulý měsíc 
dostala surovina znečištěná organickým 
chloridem, která mohla poškodit rafinerie, 
a proto země napojené na ropovod dovoz 
ruské ropy zastavily. Do rafinerie 
petrochemického holdingu Unipetrol 
v Litvínově tekla od 1. května ropa ze státních 
rezerv. Stát Unipetrolu poskytl dvě zápůjčky, 
obě v množství více než 100 tisíc tun 
ropy. Roční kapacita litvínovské rafinerie je 
téměř šest milionů tun ropy. Ze státních zásob 
po zmíněných dvou zápůjčkách zůstávají 
zhruba dvě třetiny. 

Zdroj: ČTK 

Škodovka chystá expanzi v Indii 

Automobilka Škoda Auto chce v příštích třech 
letech zdvojnásobit počet indických měst, ve 
kterých má svá prodejní zastoupení. Plán je 
součástí více než 25miliardové investice 
mateřského Volkswagenu do ofenzivy 
koncernových značek na trhu druhé 
nejlidnatější země světa. Růst počtu dealerství 
je důležitou součástí projektu rozvoje v Indii 
a vzhledem k plánovanému růstu prodaných 
vozů na tamním trhu i důležitý předpoklad 
dalšího úspěchu. Automobilka hodlá pokrýt 
poptávku zejména v jižních částech Indie, 
cílem koncernových značek je pokrýt tam 
v příštích letech až pět procent trhu. Škoda 
Auto v zemi v posledních letech prodávala 
relativně stabilně kolem sedmnácti tisíc aut. 

Zdroj: ihned.cz 

Plzeňská Škoda Vagonka dodá vlaky do 
Lotyšska 

Škoda Vagonka jako vítěz soutěže by měla 
dodat 32 vlakových souprav železnicím 

Pasažieru vilciens za více než šest miliard 
korun. Klíčovým parametrem pro výběr byly 
dlouhodobé náklady na provoz vlaků. 

Zdroj: E15.cz 

ČEZ mění strategii a opouští téměř 
všechny zahraniční trhy 

Snaha ČEZ o vybudování velké středoevropské 
energetické skupiny končí. Polostátní firma 
zásadně mění strategii. Postupně se hodlá 
zbavit téměř všech svých firem v zahraničí, 
které v posledních patnácti letech nakoupila. 
ČEZ působí kromě Česka na Slovensku, 
v Bulharsku, Rumunsku, Polsku, Turecku, 
Německu a Francii. Už delší dobu hledá kupce 
pro svá aktiva v Bulharsku, nyní jedná s tamní 
finanční skupinou Eurohold. Jak se ČEZ postaví 
k majetku v Německu a Francii zatím neuvádí. 
Svoji strategii bude firma více směrovat 
do Česka, které by se mělo stát absolutně 
prioritním trhem. 

Zdroj: iDnes.cz 

Drahé energie představují další problém 
pro firmy, … 

Tuzemské společnosti se potýkají s rychle 
rostoucími náklady na zaměstnance. Letos se 
k růstu mezd přidává ještě zdražování energií 
dané tím, že energetické firmy promítají 
prudký růst cen elektřiny na burzách do cen 
pro firmy a domácnosti. Ty letos za elektřinu 
zaplatí meziročně o třicet miliard korun navíc. 
Zdražováním elektřiny je nejvíce zasažen 
průmysl, zejména těžký, s vysokou 
energetickou náročností, tedy hutě, chemická 
a petrochemická výroba nebo sklárny. Letošní 
nárůst cen energií by se mohl podnikům 
zvednout v některých případech až o čtvrtinu.  

… levné kontrakty končí 

Vzestup cen na burzách se však zatím 
nepromítl do cen pro firmy v plném rozsahu. 
Dodavatelé energií mají totiž nasmlouvané 
dlouhodobé kontrakty na odběr elektřiny za 
ceny, které jsou nižší oproti současným. 
S končícími kontrakty na levnou elektřinu však 
vzrůstá cena energie.  

Náklady tak rostou firmám rychleji než ceny 
jejich zboží a služeb nebo růst produktivity 
práce. Postavení společností dál ztěžuje 
skutečnost, že zvýšené výdaje nemohou plně 
promítnout do cen. Kvůli ochlazující poptávce 
není možné vyšší náklady promítat do cen 
výrobků, což dopadá na ziskovost firem. 

Zdroj: E15.cz 

ZE ZAHRANIČÍ 

Japonsko omezí cizí investice v sektoru IT 
a komunikací 

Japonsko přidá high-tech sektory, tj. odvětví 
s vysokou technologickou náročností, na 
seznam podnikatelských aktivit, kde omezuje 
zahraniční vlastnictví japonských firem. 
Opatření vejde v platnost 1. srpna. 
Zdroj: ČTK 

Spotřebitelská nálada v Německu je na 
dvouletém minimu 

Optimismus mezi spotřebiteli v Německu 
mírně ochladl, lidé jsou méně ochotni 
nakupovat a na budoucnost největší evropské 
ekonomiky hledí s větší opatrností. Index 
nálady v červnu klesl na 10,1 z květnových 10,2 
bodu a skončil tak nejníže za více než dva roky. 
Německá vláda minulý měsíc snížila odhad 
růstu ekonomiky na letošní rok na 0,5 procenta 
z dosud očekávaného jednoho procenta. 
V porovnání s růstem o 1,5 procenta loni a 2,5 
procenta o rok dříve, jde tedy o podstatné 
zhoršení. 
Zdroj: Patria.cz 

Bitcoin zažívá nejlepší měsíc za poslední 
rok 

Cena kybernetické měny bitcoin se výrazně 
zvyšuje, v pondělí přidávala více než deset 
procent a dostala se nad 8 942 dolarů (přes 
206 tisíc korun). To je nejvyšší hodnota za 
poslední rok. Od začátku května vykazuje růst 
skoro o 70 procent, což znamená, že letošní 
květen by mohl být nejlepším měsícem od 
doby před historickým vzestupem v roce 2017. 
S bitcoinem, který je nejznámější 
kybernetickou měnou, se zvyšují i ceny dalších 
digitálních měn. Kryptoměnová dvojka 
ethereum přidávala 5,7 procenta a litecoin 
přes 11 procent. 

Zdroj: ihned.cz 

Výroba aut v Británii se propadla téměř 
o polovinu 

Výroba osobních aut v Británii se minulý měsíc 
propadla nejvíce od globální finanční krize. 
Továrny omezily produkci kvůli očekávanému 
odchodu Británie z Evropské unie, který se 
nakonec nekonal. Celková výroba klesla o 44,5 
procent na 70 971 vozů. Pokles byl nejvyšší od 
roku 2009, kdy Británie mířila do recese. 
Výroba aut má na celkové produkci 
zpracovatelského průmyslu Británie podíl 
zhruba devět procent.  

Zdroj: ČTK, ihned 

Elektromobily budou levnější než 
klasická auta  

Výrazná transformace čeká podle studie 
společnosti Bloomberg New Energy Finance 
automobilový průmysl. Přinést by měla 
významné zlevnění elektromobilů a následný 
růst jejich prodeje. To vše na úkor vozů se 
spalovacími motory. Za snížením cen 
elektromobilů mají stát především stále se 
snižující náklady na výrobu baterií. BNEF dále 
uvádí, že v roce 2040 již mohou elektromobily 
představovat 57 procent všech nových 
osobních automobilů prodaných na celém 
světě. Elektrická vozidla by pak mohla ve 
stejném časovém rámci představovat 
i podobné procento prodejů lehkých 
užitkových vozidel v USA, Evropě a Číně.  

Zdroj: E15.cz
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Nejkonkurenceschopnější ekonomiku má Singapur, ČR si pohoršila 
Česká republika klesla o čtyři příčky na žebříčku ekonomické konkurenceschopnosti, který sestavuje každý rok švýcarský institut 
IMD. Zatímco loni byla ČR na 29. místě, letos skončila na 33. pozici. I tak si ale ČR vede nejlépe ze států visegrádské čtyřky. 
Nejkonkurenceschopnější zemí světa je Singapur, následovaný Hongkongem. Nejhůře ze srovnání dopadla Venezuela.  

Zveřejněné vydání žebříčku IMD zahrnuje 63 ekonomik světa. Loni vítězné Spojené státy americké se tentokrát umístily na třetím 
místě. Na čtvrtou příčku postoupilo Švýcarsko a do první pětky se nově zařadily Spojené arabské emiráty. Z bezprostředních 
konkurentů se před ČR umístily Litva a Thajsko. Před ČR se dostaly i Saudská Arábie a Indonésie. V případě Saudské Arábie je 
vylepšení umístění dáno zejména s ohledem na vývoj obchodu v důsledku nárůstu cen paliv. 

Podle dotazníkového šetření Spotřebitelského fóra pokládají čeští manažeři za největší výhodu české ekonomiky kvalifikovanou 
pracovní sílu. Dobře hodnotili také nákladovou efektivitu, úroveň vzdělanosti a dynamiku hospodářství. Schopnosti veřejného 
sektoru naopak patří mezi nejméně často uváděné klady české ekonomiky.  

Kromě ČR se pokles konkurenceschopnosti nevyhnul ani některým dalším zemím Evropské unie. Největší propad, a to o šest příček, 
zaznamenalo Portugalsko. O tři pozice na 23. místo se propadla Velká Británie a o dvě příčky na 17. místo si pohoršilo Německo. 
Ze zemí visegrádské čtyřky si ČR i přes pokles vedla nejlépe. Polsko se umístilo na 38. příčce, Maďarsko bylo 47. a Slovensko 
skončilo na 53. místě. 

Žebříček konkurenceschopnosti IMD vychází ze srovnání 235 indikátorů, z nichž 143 je založeno na dostupných statistických 
údajích a 92 vychází z průzkumu mezi předními manažery v jednotlivých zemích. Základní kategorie konkurenceschopnosti 
sledované v žebříčku jsou výkonnost hospodářství, efektivita vlády a podnikatelského prostředí a infrastruktura. 

Letošní prvenství Singapuru zohledňuje zejména pokročilost jeho technologické infrastruktury, dostupnost kvalifikované pracovní 
síly, imigrační zákonodárství a efektivní způsob zakládání nových firem. Hongkong si udržel druhé místo hlavně díky příznivým 
daňovým podmínkám, vstřícnému podnikatelskému prostředí a přístupu k firemnímu financování. 

Zdroj: ČTK 

Investice do digitálních technologií v EU se za pět let zdvojnásobily 
Počet přímých zahraničních investic do digitálních technologií se v Evropě za posledních pět let více než zdvojnásobil z 510 na 
loňských 1 227 projektů. Meziročně počet investic narostl o pět procent, vyplývá z údajů společnosti EY. 

Nejatraktivnější evropskou zemí pro investice do digitálních technologií byla i vloni, přes desetiprocentní meziroční pokles, Velká 
Británie, kde bylo realizováno 288 přímých zahraničních investic. Druhou příčku obsadilo Německo s 218 projekty a třetí byla 
Francie se 171 projekty. Do první pětky se vešly ještě Irsko a Španělsko. 

Česká republika, Slovensko, Polsko či Maďarsko se těší stabilnímu přílivu přímých zahraničních investic, a to zejména v tradičních 
odvětvích jako jsou automobilový průmysl, ale i rostoucích odvětví jako například kreativní průmysl. I do budoucna bude 
podstatné, jak se příslušné země k těmto investicím postaví. Budou podporovat pouze samotné investice, nebo budou vyžadovat 
od investorů i podporu výzkumu a vývoje v dané zemi/regionu? Dvě pětiny investorů v Evropě se domnívají, že právě digitální 
technologie v nadcházejících letech nejvíc přispějí k růstu ekonomiky. Na druhém místě jsou čisté technologie (25 procent) a na 
třetím energetika a veřejné služby (21 procent). 

V Evropě je třetina světových metropolí, které mají podle účastníků průzkumu nejlepší podmínky pro vznik budoucího 
technologického obra. V první desítce se nicméně prozatím umístila pouze dvě evropská města: čtvrtý Londýn a sedmý Berlín. 
Světovou jedničkou je San Francisko včetně Silicon Valley, druhá skončila Šanghaj a třetí Peking. Pětici nejatraktivnějších 
evropských technologických center podle průzkumu tvoří Londýn, Berlín, Paříž, Stockholm a Amsterdam. 

Zdroj: ČTK, Patria.cz 

UDÁLOSTI V OBDOBÍ od 3. do 7. června 2019 

Informační zdroje Týdeníku: ČSÚ, ČNB, E15, Světová banka, Hospodářské noviny, internet, podniky a podnikové svazy. 

PONDĚLÍ  

ÚTERÝ 
ČSÚ: Průměrné mzdy (1. čtvrtletí 2019) 
Eurostat: Nezaměstnanost v EU (duben 2019) 

 

STŘEDA ČSÚ: Maloobchod (duben 2019) 

ČTVRTEK 

ČSÚ: Průmysl (duben 2019) 
ČSÚ: Stavebnictví (duben 2019) 
ČSÚ: Zahraniční obchod (duben 2019) 

 PÁTEK   

https://www.patria.cz/ekonomika/ukazatel/prumysl.html
https://www.patria.cz/ekonomika/ukazatel/prumysl.html
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  Reálný HDP, sezónně očištěný (%)    Harmonizovaný CPI (%)    Míra nezaměstnanosti (%)

  Mzdy (index, přechozí rok=100)    Průmyslová produkce (mzr. změna v %)    Stavební produkce (mzr. změna v %)

  Maloobchod (mzr. změna v %)    Zahr. obchod - zboží (mzr. změna v %)

  Index PX    Nominální kurz CZK/EUR    Nominální kurz CZK/USD

Makroekonomická situace v ČR a EU28

Zdroje: Eurostat, ČSÚ, BCPP, ČNB, grafy MPO
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