
 

 

 

 

Česká republika se drží kolem 30. místa v hodnocení konkurenceschopnosti 
Dle řebříčku konkurenceschopnosti, který minulý týden zveřejnilo Světové ekonomické fórum (WEF) pod názvem 
Global Competitiveness Report 2019, se celková konkurenceschopnost České republiky nepatrně zhoršila. Ačkoli ČR 
klesla na 32. místo ve světě, ze zemí V4 i nadále patří k premiantům. Celkové skóre GCI 4.0 kleslo pouze nepatrně, a to 
ze 71,2 na 70,9 bodů, což je návrat na hodnotu z roku 2017. Z jednotlivých pilířů indexu došlo ke zlepšení v oblasti 
technologické připravenosti, institucí, trhu práce, infrastruktury a velkosti trhu, naopak zhoršení nastalo v oblasti trhu 
produktů, zdraví, podnikatelské dynamiky, dovedností a inovačních kapacit. Hodnocení pilířů makroekonomické 
stability a finančního systému nezaznamenalo větších změn. 

Z hlediska vzdálenosti od ideálního státu (skóre 100 bodů) je ČR po makroekonomické stabilitě nejblíže ve zdraví 
a infrastruktuře, kde dosahuje skóre nad 80 bodů. Naopak nejdál od ideálu je, i přes dobré umístnění, v inovačních 
kapacitách, kde získala pouhých 56,9 bodu, následně pak v trhu produktů (57,3 bodu), kde převažují negativní dopady 
daní a dotací na konkurenceschopnost a složitost tarifů.   

Při detailním pohledu na digitální infrastrukturu ČR disponuje vysokým počtem uživatelů internetu (80,7 % populace), 
relativně vysokým podílem pevného připojení k internetu (29,9 % populace) a širokým pokrytím telefonním signálem. 
Výzvou pro další roky zůstává nízké připojení k internetu přes optické kabely (5,4 %) a s tím související nízká rychlost 
připojení (pouze 7 % jednotlivců dosáhne rychlosti nad 100 Mbit/s). V oblasti dopravní infrastruktury ČR může stavět 
na vysoké hustotě železničních sítí (3. na světě), naopak kvalita silniční sítě spíše pokulhává. ČR rovněž patří mezi elitu 
v dostupnosti elektrické energie. 

Zpráva hodnotí konkurenceschopnost ve čtyřech hlavních oblastech s celkem dvanácti pilířích, které jsou dál členěny 
na dílčí ukazatele. Zpráva využívá přístup „vzdálenost od hranice nejlepšího“. Ideální stát má hodnocení ve všech 
oblastech 100 bodů. Přestože jsou tedy některé země v pořadí vysoko, v samotném indexu je obvykle další prostor pro 
zlepšení. Na špici celkového žebříčku konkurenceschopnosti došlo meziročně ke značným změnám. Singapur (se 
skóre 84,8) na prvním místě vystřídal Spojené státy (83,7), Hongkong (83,1) se posunul o čtyři místa na třetí příčku, 
naopak Německo (81,8) se z pomyslné bronzové příčky propadlo až na sedmou pozici.  

Zdroj: WEF, MP 
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Pilíře GCI 4.0 pro Česku republiku (2019) 

 
Pramen: Světové ekonomické fórum, upraveno MPO 
Pozn.:  označuje skóre ČR z roku 2018. Tečky vedle pilířů označují umístnění ostatních států. 
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Z DOMOVA 

Výroba aut v Česku navzdory ochlazení 
evropského trhu roste 

Výroba osobních aut v Česku za tři čtvrtletí 
stoupla meziročně o 0,7 procenta na 1,067 
milionu vozů. Export se zvýšil o jedno procento 
na 988 171 aut, domácí prodej aut vyrobených 
v ČR o 2,5 procenta poklesl na 82 106 vozů. 
Oznámilo to Sdružení automobilového 
průmyslu. 
V samotném září automobilky vyrobily 125 351 
osobních aut, což je o šest procent více než ve 
stejném období loni. Největší Škoda zvýšila za 
devět měsíců produkci o 2,5 procenta na 670 
156 automobilů. Kolínská TPCA hlásí zvýšení 
výroby o 2,7 procenta na 161 953 vozidel. 
Nošovická automobilka Hyundai vyrobila 235 
tisíc vozů, tedy meziročně o 5,4 procenta 
méně. Evropský trh zaznamenal pokles 
prodejů o 1,6 procenta. V Česku prodej nových 
osobních aut za tři čtvrtletí klesl o osm procent. 
Za celý rok sdružení očekává minimálně 
vyrovnání loňského výrobního rekordu.  
Zdroj: www.e15.cz 

Škoda chce příští rok prodat 3200 elektrických 
aut. 
Škoda Auto plánuje v příštím roce prodat 
v Česku nejméně 3200 aut na elektrický 
pohon. Z toho 2500 vozů bude elektrické Citigo 
iV a zhruba 700 aut bude Superb v provedení 
plug-in hybrid.  
Elektromobilů zatím jezdí v Česku více než 
2000. Letos se jich od ledna do září prodalo 
586, což je meziroční nárůst o čtvrtinu. 
Škoda uvedla na trh Citigo iV jako svůj první 
elektrický model zhruba před měsícem. Do 
konce roku přijde na trh hybridní Superb. 
Citigo iV Škoda nabízí za 429 900 Kč, což je 
nejnižší cena na trhu. Hybridní Superb vyjde na 
nejméně 876 900 Kč. Příští rok bude 
následovat Octavia nové generace v hybridním 
provedení a ke konci roku elektrické SUV 
s dojezdem 500 km a kufrem o objemu 560 
litrů. Do konce letošního roku Škoda nabídne 
modely Scala a Kamiq na CNG. V příštím roce 
přibude na zemní plyn i Octavia. 
Od příštího roku začne pro automobilky platit 
nová regulace, která pro ně v případě 
nesplnění emisních limitů 95 gramů CO2 na 
kilometr bude znamenat sankce. Automobilky 
se proto snaží své portfolio rozšířit o co nejvíce 
nízkoemisních modelů. 
Škoda již dříve uvedla, že chce v druhé polovině 
příštího desetiletí mít své výrobní závody CO2 
neutrální a do roku 2050 počítá s celkovou 
uhlíkovou neutralitou. V roce 2025 by měly 15 
procent až čtvrtinu prodejů značky tvořit vozy 
na elektrický pohon. 
Zdroj: www.lidovky.cz 

 

Trh se propadá a hypotéky zlevňují  
Průměrná úroková sazba hypoték v září klesla 
na 2,47 procenta ze srpnových 2,61 procenta. 
Sazby klesaly již osmý měsíc v řadě. Vyplývá to 

z aktuálních údajů Fincentra Hypoindexu. Na 
minimu byla sazba v prosinci 2016, a to 
1,77 procenta. Od té doby většinou rostla. Ani 
díky levnějším hypotékám ale hypoteční trh 
příliš neožívá. 
Počet sjednaných hypoték v září meziměsíčně 
vzrostl o 206 smluv na 6359. Proti loňskému 
září to byl propad o šest miliard korun. 
Snižování sazeb je podle hlavního poradce 
České bankovní asociace, Vladimíra Staňury, 
logická reakce bank na výrazné propady 
hypotečního trhu. Domnívá se, že trend bude 
pokračovat. "Banky v rámci konkurenčního 
boje budou ochotny sáhnout ještě více do 
svých marží. V Evropě se sazby hypotečních 
úvěrů pohybují kolem jednoho procenta," 
dodal. 
Banky mají dostatek peněz, pro které nemají 
uplatnění. "Zcela zásadní je nedostatečná 
nabídka způsobená vyčerpáním trhu s 
pozemky vhodnými pro rozsáhlou bytovou 
výstavbu a zablokovaný proces povolování 
nových staveb," míní ředitel developerské 
firmy Ekospol Evžen Korec. Klíč k řešení těchto 
problémů, podle něj, neleží v rukou centrálních 
bankéřů, ale politiků.  
Nedostatečná nabídka platí nejen na trhu 
s pozemky, ale i u nemovitostí nabízených 
k prodeji. 
Zdroj: www.ihned.cz 

Lidé s vysokým kontem budou platit. 
UniCredit zavede negativní úrokové sazby 
u vkladů nad milion eur 

Největší italská banka UniCredit zavede od 
příštího roku negativní úrokové sazby 
klientům, jejichž vklad přesahuje milion eur 
(25,8 milionu korun). Informovala o tom 
v pondělí agentura Reuters s odvoláním na 
vyjádření banky. 
Banka klientům, kteří překračují výše 
uvedenou hranici (je jich 0,1 %) nabídne 
alternativní způsoby investování. 
Jednou z prvních zemí, které negativní úrokové 
sazby zavedly, je Dánsko. Tento měsíc jejich 
zavedení oznámila u velkých vkladů 
soukromých osob jako třetí místní banka Spar 
Nord. 
Zdroj: www.lidovky.cz 

Český daňový systém přeje podnikání 

Analytická firma Tax Foundation ve svém 
aktuálním přehledu věnovaném 36 zemím 
OECD hodnotí Česko jako zemi, jejíž daňový 
systém přeje podnikání. 

Země s nejlepším daňovým systémem je (již 
pošesté) Estonsko. V žebříčku zahrnujícím 
všech 36 členů Organizace pro hospodářskou 
spolupráci a rozvoj (OECD) si Česko polepšilo 
o dvě příčky a poprvé se dostalo do první 
desítky. Naproti tomu nejvíce těžkopádný 
systém mají Itálie, Polsko a Francie. 

Firemní zisky nejvíce zdaňuje Francie, nejméně 
Maďarsko. Sazbu nižší než 20 % používá sedm 

zemí OECD, včetně Česka. Průměr OECD činí 
23,6 %. 

Největší vliv na tempo hospodářského růstu 
mají právě korporátní daně, zatímco daně z 
osobních příjmů a daně spotřební 
hospodářství ovlivňují méně. 
Obecně platí, že západní země zdaňují 
dividendy mnohem více než země 
postkomunistické. Pohled studie na Českou 
republiku je následující: Ve prospěch Česka 
hovoří zdanění podnikového zisku (19 %), které 
je hluboko pod průměrem OECD (23,6 %). 
Zdaňování práce je přehledné. Ale existují také 
nedostatky. Především to jsou vysoké náklady 
na přípravu daňového přiznání (compliance 
burden). Česko ztrácí body také za zdaňování 
nemovitého majetku, včetně jeho převodu.  

Zdroj: www.ihned.cz 

ZE ZAHRANIČÍ 

MMF odhaduje další zpomalení globálního 
růstu 

Podle Mezinárodního měnového fondu (MMF) 
růst světové ekonomiky v letošním roce zvolní 
na 3 %, což bude nejslabší tempo od globální 
finanční krize. Ještě v červenci MMF počítal 
s růstem o 3,2 %. Za zpomalením stojí mimo 
jiné rostoucí obchodní bariéry, zvýšená 
geopolitická nejistota a strukturální faktory, 
například nízký růst produktivity a stárnutí 
populace ve vyspělých zemích. Odhad růstu 
globální ekonomiky na příští rok MMF zároveň 
snížil na 3,4 % z 3,5 %, s nimiž počítal v 
červenci. Upozornil ale, že toto zrychlení 
tempa růstu proti letošnímu roku nebude mít 
široké základy, a hodnotí je jako nejisté. MMF 
rovněž předpověděl, že hrubý domácí produkt 
České republiky se letos zvýší o 2,5 % a příští 
rok o 2,6 %. 

Zdroj: ČTK 

Důvěra investorů v německou ekonomiku dál 
klesá. Bojí se obchodní války, nevěří 
Trumpovi, že ji ukončí rychle 
Důvěra investorů v německou ekonomiku se 
v říjnu mírně zhoršila. Ukázal to průzkum, 
jehož výsledky dnes zveřejnil institut ZEW. 
Jeho index důvěry klesl na minus 22,8 ze 
zářijových minus 22,5 bodu. Pokles je ale 
mírnější, než čekali analytici, kteří se obávají 
recese, uvedla agentura Reuters. Index měřící 
současný stav německé ekonomiky klesl na 
minus 25,3 bodu z minus 19,9 bodu minulý 
měsíc. 
"Nedávná dohoda v obchodní válce mezi 
Spojenými státy a Čínou podle všeho v této fázi 
nezmírnila hospodářskou skepsi," uvedl šéf 
institutu ZEW Achim Wambach. 
Německé ministerstvo hospodářství v pondělí 
uvedlo, že německá ekonomika stagnuje a 
pravděpodobně nesklouzne do dlouhodobé 
recese. Vláda prozatím odolává výzvám, aby 
ekonomice pomohla souborem podpůrných 
opatření. 

http://Zdroj:%20www.e15.cz
http://www.lidovky.cz/
http://www.ihned.cz/
http://www.lidovky.cz/
http://www.ihned.cz/
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Německá vláda předpokládá, že v celém 
letošním roce tempo růstu německé 
ekonomiky zpomalí na 0,5 procenta, zatímco 
loni růst činil 1,4 procenta. Příští rok se čeká 
růst o 1,1 procenta. 

Zdroj: www.ihned.cz 

Algoritmy Googlu za jistých okolností předčí 
doktory v detekci rakoviny plic 

Nedávná studie Googlu ukázala, že algoritmy 
strojového učení dokáží za jistých okolností 
dosáhnout lepších výsledků než radiologové. 
Nový algoritmus od Googlu odhalí 
z tomografických snímků přítomnost nádoru 
s úspěšností 94,4 procent. Systém umělé 
inteligence zastínil tým šesti odborných 
radiologů především v situacích, kdy nebyly 
k dispozici skeny pacienta. V těchto 
případech měla AI nižší míru falešné pozitivity 
i falešné negativity. Schopnost zpracovávat 
obrovské množství dat umožňuje umělé 

inteligenci rozpoznávat nenápadné vzory, 
kterých si člověk nemá šanci všimnout. 

Algoritmus zatím nedosáhl takové míry 
přesnosti, aby jej bylo možné využívat ve 
zdravotnických institucích. Přesto se však 
jedná o velmi nadějný nástroj pro detekci 
chorob. Čím více dat bude mít algoritmus 
k dispozici, tím silnějším bude. 
Zdroj: www.6dhub.cz 

 

 

Evropský průmysl pokračuje v poklesu 

V tomto týdnu Eurostat zveřejnil data o průmyslové produkci za měsíc srpen. EU i eurozóna vykázaly meziroční pokles 
(kalendářně očištěné údaje) o 2,0 %, respektive o 2,8 %. Německo, které je pro nás (v důsledku provázanosti ekonomik) 
nejdůležitější, pak kleslo o 5,0 %. Další velké ekonomiky (Francie, Itálie a Spojené království) poklesly shodně o 1,8 %. 
Nejvyšší růst pak vykázaly Malta a Dánsko, naopak nejvíce pokleslo Irsko a Slovensko. 
Neméně důležitou informací je vývoj v automobilovém sektoru. Bohužel, tady jsou zprávy taktéž nepříznivé. V EU 
automobilový průmysl klesl o 1,8 %, v eurozóně o 2,9 % a v Německu dokonce o 4,1 %. Míra poklesů německého 
automobilového průmyslu postupně klesá, což je zajisté pozitivní informací, nicméně německý automobilový průmysl 
klesá již déle než rok (1. pokles vykázal v červenci 2018), tudíž snížení tempa propadů může být dáno tím, že samotná 
srovnávací základna je již relativně nízká. 

Důvodem poklesu německého/evropského automobilového průmyslu je do značné míry špatná kondice čínského 
automobilového trhu, který (více než rok) klesá, a tak se snižuje i jeho poptávka po německých (evropských) 
automobilech. Jelikož řada českých firem dodává své výrobky do evropských/německých automobilek, tak se dá 
předpokládat, že se tento pokles projeví (také již projevuje) ve většině českých průmyslových odvětvích, jež jsou 
v pozici dodavatelů vůči evropským/německým automobilkám. 

Zdroj: Eurostat, MPO 

 

Růst cen průmyslových výrobců v září meziročně opět zpomalil 

Ceny v září rostly ve všech sektorech ekonomiky. Svižný nárůst měly oproti minulému měsíci zejména ceny 
v zemědělství, ve službách a stavebnictví, mírný pak v průmyslu.  

Ceny v průmyslu zpomalily meziroční dynamiku na 1,9 % (z 2,1 % v srpnu), což je nejnižší růst od května minulého 
roku. Meziměsíčně se téměř nezměnily, když v září přidaly 0,1 %. Důvodem byly vyšší ceny v odvětví koksu 
a rafinovaných ropných produktů a rovněž i potravin, které však byly kompenzovány poklesem cen v chemickém 
průmyslu či výrobě plastů a pryžových výrobků.  
Zdražování pokračovalo zejména v ostatních sektorech. Ceny zemědělských producentů stouply proti srpnu o 2,4 %, 
což bylo ovlivněno skokovým nárůstem cen masa, který byl vyšší než pokles cen zeleniny koncem sklizně. Ta je ve 
srovnání s loňským rokem v průměru lepší. Meziročně se ceny v zemědělství zvýšily o 2 % (z 4,1 % v srpnu). 
I přes růst stavební produkce zůstává převis poptávky nad nabídkou vysoký a nadále tlačí na růst cen ve stavebnictví. 
Stavební práce meziměsíčně podražily o 0,6 %, což představovalo meziroční nárůst o 4,1 % (z 3,8 % v srpnu). Růst cen 
stavebních prací stimuloval i vyšší dynamiku růstu cen materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví. 
Významně rostly ceny ve službách, které proti minulému měsíci přidaly 1,2 %, což je jedno z nejvyšších temp za 
poslední roky. Nárůst cen služeb je patrný i ve spotřebitelských cenách, kde dnes patří mezi hlavní tahouny inflace. 
S ohledem na to, že ceny ropy jsou stabilizované a podle předpokladu zatím neporostou, průmyslové ceny v eurozóně 
klesají a domácí inflační tlaky začínají slábnout, zpomaluje i tempo meziročního růstu cen v primárních okruzích. Do 
konce roku očekáváme další zvolnění dynamiky růstu cen průmyslových výrobců s tím, že jejich letošní průměrný růst 
by se mohl pohybovat mírně pod třemi procenty.  

Zdroj: ČSÚ, MPO 

 

http://www.ihned.cz/
https://www.nature.com/articles/s41591-019-0447-x
http://Zdroj:%20www.6dhub.cz
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UDÁLOSTI V OBDOBÍ od 21. do 25. října 2019 

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

PONDĚLÍ 
Eurostat: Vládní dluh a deficit - 2018 – 2. zpřesnění 
Eurostat: HDP a hlavní agregáty/zaměstnanost – aktualizace databáze -  Q2/2019 

ÚTERÝ 
ČSÚ: Notifikace deficitu a dluhu vládních institucí - 2018 
Eurostat: Čtvrletní data vládního dluhu -  Q2/2019 
Eurostat: Čtvrletní data vládního deficitu -  Q2/2019 

 

STŘEDA   

ČTVRTEK ČSÚ: Konjunkturální průzkum - říjen 2019  

 PÁTEK  
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  Reálný HDP, sezónně očištěný (%)    Harmonizovaný CPI (mzr. změna v %)    Míra nezaměstnanosti (%)

  Mzdy (index, předchozí rok=100)    Průmyslová prod. (mzr. zm. v %, kal. oč.)    Stavební produkce (mzr. zm. v %, kal. oč.)

  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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