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Důvěra v ekonomiku se po dvou měsících poklesu zvýšila 

Důvěra v ekonomiku se v dubnu po dvou měsících poklesu zvýšila meziměsíčně o 0,8 bodu na hodnotu 97,4. Přestože 

vzrostla, nedosáhla na lednovou hodnotu, která byla zatím v tomto roce nejvyšší. V dubnu se zvýšila na straně 

podnikatelů, a to o 1 bod na 95,1 bodu. Z jednotlivých odvětví byla lepší nálada zejména ve vybraných službách a mírně 

také ve stavebnictví. Podniky ve stavebnictví lépe hodnotily poptávku po stavebních pracích a jsou také optimističtější 

pro období příštích měsíců, přesto zůstala nálada v tomto odvětví slabá. V průmyslu důvěra pokračovala v poklesu, už 

popáté v řadě. Hlavní překážkou růstu produkce je stále nedostatečná poptávka, přestože ji hodnotili lépe než minulý 

měsíc. Podnikatelé však také poukazovali na nedostatek kvalifikovaných zaměstnanců. Mírně se snížilo využití 

výrobních kapacit podniků a zajištění práce zakázkami odhadovaly podniky na 8 měsíců, což je o něco méně než 

v předchozím čtvrtletí. Pokles důvěry zaznamenali spotřebitelé, když byla meziměsíčně nižší o 0,3 bodu. Jejich 

optimismus se nicméně držel vysoko na 108,4 bodech.  

  Zdroj: ČSÚ  

Makroekonomická situace v ČR 

Základní ukazatele - poslední údaje  

 HDP (y/y, %) 4. Q 2016 1,9  Stavební produkce (y/y, %) únor 2017 -7,0 

 Míra inflace (y/y, %)  březen 2017 1,2  Vývoz zboží ** (y/y, %, z b.c.) únor 2017 -0,7 

 Obecná míra nezaměstnanosti* (v %) únor 2017 3,5  Dovoz zboží ** (y/y, %, z b.c.) únor 2017  0,5 

 Průmyslová produkce (y/y, %) únor 2017 2,7        

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

** přeshraniční pojetí     
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Z DOMOVA  

Firmám chybí nábytkáři a čalouníci 

Výrobcům nábytku zoufale schází truhláři, 
čalouníci a další důležité profese. Na 
nedostatek kvalifikovaných pracovníků si 
stěžuje devět z deseti firem. Situaci se 
snaží řešit prostřednictvím náborů 
ukrajinských řemeslníků nebo 
přeškolováním lidí vyučených v jiných 
oborech. Zdrojem problémů je absence 
vhodné školní přípravy, některé firmy by 
tak chtěly situaci zlepšit zřízením 
podnikových škol. 

Zdroj: idnes  

Unipetrol se po loňské ztrátě vrátil 
do zisku  

Unipetrol se v letošním 1. čtvrtletí po 
loňské ztrátě vrátil do zisku, který dosáhl 
2,8 mld. Kč. Tržby vzrostly na 29,9 mld. Kč. 
Hlavním důvodem obratu je obnovení 
výroby v etylenové jednotce v Litvínově 
a zaúčtování miliardy korun jako pojistné 
plnění za ušlý zisk a škody kvůli havárii 
krakovací jednotky v Kralupech nad 
Vltavou.  

Zdroj: E15 

Vítkovice se nadechují 

Skupina Vítkovice Machinery Group 
dosáhla v 1. čtvrtletí letošního roku 
hrubého provozního zisku EBITDA (zisk 
před započtením úroků, daní a odpisů) 
70 mil. Kč. Utržila 2,06 mld. Kč, což je 
zhruba stejně jako loni. Pozitivní výsledky 
vykazuje většina společností ve skupině, 
zejména Vítkovice Heavy Machinery.  

Zdroj: idnes  

Metrostav loni zvýšil čistý zisk, tržby 
mu klesly 

Stavební firma Metrostav v roce 2016 
zvýšila čistý zisk meziročně o 9,7 % na 
495,6 mil. Kč. Tržby jí klesly o 8,6 % na 
17,6 mld. Kč. Třetinu tržeb vytvořila 
v zahraničí, zejména v Polsku, na 
Slovensku a ve Skandinávii. Především 
zahraniční projekty také vytvořily dobrý 
hospodářský výsledek. Nyní získala 
zakázku na výstavbu téměř 
šestikilometrového silničního tunelu na 
Islandu.  

Zdroj: finance  

Gumotexu vyšla sázka na 
automobilový průmysl 

Břeclavské firmě Gumotex v posledních 
dvou letech rostly tržby, loni to bylo o 9 % 

na více než 2,7 mld. Kč. Zároveň se proti 
roku 2014 téměř ztrojnásobila ziskovost. 
Zisk loni přesáhl 150 mil. Kč. Za příznivé 
výsledky vděčí především vyšší orientaci 
na výrobu pro automobilový průmysl. Dvě 
třetiny produkce jsou interiérová zařízení 
aut. Celkem 70 % výroby vyváží do zemí 
EU a do USA. V USA firma založila dceřinou 
společnost a chce tam posílit se svými 
výrobky pro volný čas.  

Zdroj: E15 

Minerva hlásí nejlepší výsledek za 
dvacet let 

Výrobce šicích strojů Minerva Boskovice 
v roce 2016 vydělal po zdanění 83 milionů 
korun, meziročně o deset milionů více. Je 
to nejlepší hospodářský výsledek 
za dvacet let.  

Zdroj: E15 

ZE ZAHRANIČÍ 

Zadlužení členských zemí EU loni 
kleslo 

Zadlužení členských zemí Evropské unie 
v roce 2016 kleslo na 83,5 % hrubého 
domácího produktu, z 84,9 % 
v předchozím roce. Česká republika měla 
v rámci EU čtvrtý nejnižší poměr vládního 
dluhu k výkonu ekonomiky, když zadlužení 
kleslo na 37,2 % HDP z 40,3 % na konci 
roku 2015. Největší zadlužení vykazovalo 
Řecko, kde poměr dluhu k HDP dosahoval 
179 %. Nejlepší situace naopak panovala 
v Estonsku, jehož zadlužení činilo pouze 
9,5 % HDP.  

Zdroj: čtk  

Zaměstnanost v Evropské unii 
stoupla 

Míra zaměstnanosti v Evropské unii v roce 
2016 dosáhla 71,1 % (pro obyvatelstvo 
ve věku 20 až 64 let), což je o 1,0 p. b. více 
než v roce 2015 a vyšší než zatím nejvyšší 
hodnota 70,3 % v roce 2008. Stoupající 
trend je patrný u mužů (76,9 %) i žen 
(65,3 %). Zvedla se ve všech státech EU 
kromě Lucemburska, kde zůstala beze 
změny. Nejvyšší zaměstnanost 
zaznamenali ve Švédsku (81,2 %), 
v Německu (78,7 %) a ve Velké Británii 
(77,6 %). Naopak nejnižší byla v Řecku 
(56,2 %), Chorvatsku (61,4 %) a Itálii 
(61,6 %).  

Zdroj: Eurostat  

Světová produkce oceli v 1. čtvrtletí 
vzrostla  

Celosvětová výroba oceli v 1. čtvrtletí 
vzrostla v meziroční srovnání o 5,7 % na 
410,5 mil. tun. Produkce v Číně, která se 
na její globální výrobě podílí zhruba 
polovinou, se zvýšila o 4,6 % na 201,1 mil. 
tun. Oznámilo to Světové sdružení pro 
ocel (Worldsteel). Nárůst výroby odráží 
snahy oceláren využít zotavení cen. 
Zvyšuje však obavy z přetrvání nadvýroby 
v tomto sektoru, přestože Čína postupuje 
v plánech omezovat nadměrné výrobní 
kapacity. 

Zdroj: finance 

Německá ekonomika letos zpomalí 

Německá ekonomika podle aktuální 
prognózy letos zpomalí růstové tempo na 
1,5 % z loňského pětiletého maxima 1,9 %. 
Ekonomika ale zůstává na dobré cestě 
a firmy by díky zvyšování vývozu měly 
postupně zesilovat investice. Výrazný 
růstový impulz dodává ekonomice rovněž 
nynější boom ve stavebnictví, kterému 
pomáhají nízké úrokové sazby a zvýšené 
vládní investice do infrastruktury.  
Předpověděla to německá spolková vláda, 
která dosud očekávala pro letošek růst 
o 1,4 %. Na příští rok zůstává v platnosti 
dosavadní prognóza růstu HDP ve výši 
1,6 %.  

Zdroj: finance  

Maloobchod v Německu rostl  

Maloobchodní tržby v Německu byly 
v březnu vyšší meziročně o 2,3 %. Tržby 
za potraviny vzrostly o 0,6 %, za 
nepotravinářské zboží o 3,8 %. Nejrychleji 
rostly tržby za bytové vybavení, 
spotřebiče a stavebniny. Německý 
statistický úřad zahrnul do statistiky 
maloobchodu některé větší online 
prodejce. Po revizi dat tak v roce 2016 
stouply tržby meziročně o 2,6 % (předtím 
o 1,8 %).  

Zdroj: destatis  

Německý index ekonomického 
klimatu stoupl 

Index ekonomického klimatu mezi 
německými manažery (ifo) v dubnu dále 
rostl, po třetí v řadě, na 112,9 bodu 
z 112,4 bodu v březnu. Zlepšil se 
ve velkoobchodu, maloobchodu a 
stavebnictví. Mírně se snížil 
v zpracovatelském průmyslu.  

Zdroj: CESifo  
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Ekonomika Velké Británie zvolnila 

Ekonomika Velké Británie zpomalila v 1. 
čtvrtletí podle předběžného odhadu 
mezičtvrtletní růst na 0,3 %, z 0,7 % 
v předešlém kvartálu. Pomaleji rostly 
služby, pokles zaznamenal maloobchod 
a ubytování. Meziročně HDP rostl o 2,1 %, 
po 1,9 % ve 4. čtvrtletí 2016.  

Zdroj: www.ons.gov.uk 

Francouzská ekonomika zpomalila 
růst  

Francouzská ekonomika podle 
předběžného odhadu zpomalila 
v 1.  čtvrtletí letošního roku mezičtvrtletní 
růst na 0,3 % a meziroční na 0,8 %. 
V předchozím kvartálu rostla 
mezičtvrtletně o 0,5 % a meziročně 
o 1,2 %.  

Zdroj: www.tradingeconomics.com 

Volvo dosáhlo většího zisku, než 
čekalo   

Provozní zisk výrobce nákladních aut 
Volvo se v 1. čtvrtletí zvýšil více, než se 
čekalo. Stoupl na 7 miliard švédských 
korun z loňských 4,5 miliardy za stejné 
období loni. Významně stoupla poptávka 
po nákladních autech a firma těží i ze 
snížení nákladů. Volvo je druhým 
největším výrobcem nákladních 
automobilů na světě za německým 
konkurentem Daimler. Divizi osobních aut 
Volvo prodalo v roce 1999 americké 
společnosti Ford Motor, která se v roce 
2010 dohodla na jejím prodeji s čínskou 
firmou Geely. 

Zdroj: E15 

Sankce pomohly ruským 
zemědělcům  

Ruská ekonomika se ještě stále 
nedokázala vyrovnat s poklesem cen ropy 

a následnou devalvací rublu, zemědělství 
se ale daří skvěle. Rusko se dostalo 
na první místo v exportu obilovin 
na světě. Zemědělské výrobky odsunuly 
vojenskou techniku na třetí místo 
v žebříčku nejvíce vydělávajících 
exportních odvětví, první zůstává ropa 
a zemní plyn. Ruským zemědělcům 
pomohlo také potravinové embargo, 
které země zavedla v srpnu 2014 
a vytlačilo západní a turecké potraviny. 
Zdroj: HN    

Gazprom dosáhl loni vyššího zisku, 
než se čekalo  

Loňský čistý zisk ruské plynárenské 
společnosti Gazprom překonal očekávání, 
když vzrostl o 21 % na 951,6 miliardy 
rublů. Tržby zůstaly bez výraznějších změn 
na 6,1 bilionu rublů. Firma je klíčovým 
dodavatelem plynu pro řadu evropských 
zemí včetně ČR. 

Zdroj: E15  

Česká bankovní asociace ponechala letošní odhad růstu beze změny   

Česká bankovní asociace (ČBA) v aktualizované prognóze ponechala odhad růstu ekonomiky v letošním roce na 2,6 %. 
Pro příští rok odhad růstu mírně zlepšila o 0,1 p. b. na 2,7 %. V obou letech podpoří ekonomický růst zejména spotřeba 
domácností, která se bude i nadále opírat o silný trh práce. Letos také oživí investiční poptávka, vyšší intenzitu asociace 
předpokládá spíše ve druhé polovině roku. V roce 2018 porostou investice ještě rychleji. ČBA v prognóze upozornila, 
že vývoj ekonomiky bude výrazně ovlivňovat vzestup inflace, nízká nezaměstnanost a s ní spojený tlak na růst mezd. 

V roce 2018 očekává zvýšení úrokových sazeb. Pocítí to domácnosti i podniky a přispějí k tomu vyšší požadavky na 
kapitálovou přiměřenost bank a regulace v oblasti úvěrů domácnostem. Asociace počítá s postupným posilováním 
kurzu koruny, z letošních průměrných 26,50 Kč/EUR na 25,80 Kč/EUR příští rok.  

Výsledky prognózy jsou spojené s mnoha nejistotami, jak v domácím prostředí (vývoj kurzu koruny, cen nebo oživení 
investiční poptávky), i ve vnějším prostředí (francouzské volby, brexit, protekcionistické tendence v USA a podzimní 
volby v Německu). Rizikem je také výraznější růst cen ropy než aktuálně očekávaný.  

Ministerstvo financí v dubnové makroekonomické prognóze odhadovalo růst ekonomiky v letošním i v příštím roce na 
2,5 %. Česká národní banka v únorové prognóze počítá letos i příští rok s růstem ekonomiky o 2,8 %.  

Ukazatel 2016 2017 2018 

Růst reálného HDP (%) 2,4 2,6 2,7 

Podíl nezaměstnaných osob (MPSV): průměr (%) 5,5 4,5 4,4 

Růst průměrné nominální mzdy (v %)  4,2 4,6 4,5 

Míra inflace: CPI (%) průměr 0,7 2,4 2,0 

Růst spotřeby domácností (%) reálně 2,9 2,8 2,6 

Směnný kurz CZK/EUR: průměr 27,03 26,50 25,80 

Základní sazba ČNB 2T REPO (%): průměr 0,05 0,05 0,40 

Cena ropy (USD za barel): BRENT průměr  44 57 60 

Růst bankovních úvěrů domácnostem (%) 7,8 6,8 5,4 

Růst bankovních úvěrů (nefinančním) podnikům (%) 6,6 4,5 5,3 

Zdroj: ČBA   
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Vývoj indexu PX          Vývoj měnových kurzů 

UDÁLOSTI V TÝDNU od 1. do 5. května 2017 

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