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HDP se vrátil k rychlejšímu růstu 

Česká ekonomika se nachází v dobré kondici a vše nasvědčuje tomu, že by v solidním růstu měla pokračovat i letos. 

Podle předběžného odhadu vzrostl hrubý domácí produkt (očištěný o cenové, sezónní a kalendářní vlivy) v 1. čtvrtletí 

2017 meziročně o 2,9 %, což je proti 4. čtvrtletí 2016 o 1 p. b. více. 

Také podle údajů srovnávajících mezičtvrtletní vývoj hrubý domácí produkt v 1. čtvrtletí zrychlil tempo růstu na 1,3 %, 

tj. o 0,9 p. b. proti 4. čtvrtletí předchozího roku.  

Hrubý domácí produkt (ve stálých cenách, očištěný o cenové, sezónní a kalendářní vlivy, změna v %) 

 2015 2016 2017 

 1.Q 2.Q 3.Q 4.Q 1.Q 2.Q 3.Q 4.Q 1.Q* 

meziročně 4,6 5,0 4,8 4,0 3,0 2,6 1,8 1,9 2,9 

proti předchozímu 

čtvrtletí 1,4 1,3 1,0 0,3 0,4 0,9 0,2 0,4 1,3 

Pramen: ČSÚ 

*předběžný odhad  

Zrychlení hospodářského růstu signalizovaly již odvětvové statistiky. Týká se to zejména průmyslu, který se na tvorbě 

hrubé přidané hodnoty podílí tradičně nejvíce, zhruba jednou třetinou. Celková průmyslová produkce v 1. čtvrtletí t. r. 

vzrostla meziročně o 8 %, především díky zpracovatelským odvětvím. Prvky oživení jsou patrné ve stavebnictví, v 1. 

čtvrtletí stavební výroba meziročně prakticky stagnovala, ale v březnu již rostla. Lepší finanční situace domácností 

spolu s vysokou důvěrou spotřebitelů v ekonomiku se pravděpodobně odrazily ve výsledcích vnitřního trhu. 

Maloobchodní tržby (bez motorových vozidel) v 1. čtvrtletí meziročně vzrostly o 4,8 %. Z pohledu vnějších podmínek 

také hospodářství Evropské Unie navázalo na trend stabilizovaných meziročních růstových temp z minulého roku 

a jeho výkonnost se v 1. čtvrtletí 2017 zvýšila o 2 %.  

Podrobnější data o struktuře HDP budou publikována ve zpřesněných číslech 2. června. Dá se však očekávat, že 

rozhodujícím faktorem růstu byla domácí poptávka, tažená stabilizovanou spotřebou, zatímco hlavní změnou proti 

minulému roku by mělo být obnovení růstu investic. Dařilo se exportu a dá se tedy předpokládat, že zahraniční obchod 

měl na růst ekonomiky kladný vliv, a to navzdory silnému růstu domácí spotřebitelské poptávky, která na sebe nabaluje 

větší objem dovozů.  

 

Makroekonomická situace v ČR 

Základní ukazatele - poslední údaje  

 HDP (y/y, %) 1. Q 2017 2,9  Stavební produkce (y/y, %) březen 2017 6,2 

 Míra inflace (y/y, %)  duben 2017 1,3  Vývoz zboží ** (y/y, %, z b.c.) březen 2017 10,9 

 Obecná míra nezaměstnanosti* (v %) březen 2017 3,4  Dovoz zboží ** (y/y, %, z b.c.) březen 2017 12,7 

 Průmyslová produkce (y/y, %) březen 2017 10,9        

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

** přeshraniční pojetí     
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Z DOMOVA  

MMF: Česká ekonomika letos zrychlí   

Mezinárodní měnový fond (MMF) 
očekává, že česká ekonomika letos zrychlí 
růst hrubého domácího produktu na 3 %, 
který potáhne především domácí 
poptávka. Česká ekonomika jako celek si 
podle fondu vede dobře, vidí však rizika na 
trhu s nemovitostmi. Dále upozornil na 
rostoucí finanční zranitelnost domácností 
a na nedostatečnou nabídku na 
pracovním trhu. Doporučil více investovat 
do vzdělávání a budování infrastruktury, 
dále zjednodušit stavební povolení 
a podmínky k podnikání. 

Zdroj: E15 

Ceny průmyslových výrobců v dubnu 
zrychlily růst 

Ceny průmyslových výrobců v dubnu 
zrychlily meziroční růst na 3,2 % 
z březnových 3,0 %. Významně vzrostly 
ceny koksu a rafinovaných ropných 
produktů, dále ceny chemických látek, 
kovů a těžby a dobývání. Dražší byly i 
potraviny a tabák. Snížily se ceny 
elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného 
vzduchu a dopravních prostředků. Zvýšily 
se i ceny v zemědělství (+8,6 %), 
stavebnictví (+1,4 %) a službách (+1,1 %). 
Ceny vyváženého zboží zrychlily meziroční 
růst na 2,6 % (v únoru o 2,5 %), 
u dovozních cen růst zpomalil na 5,3 % 
(v únoru o 5,8 %). 

Zdroj: ČSÚ  

Přibylo veřejných zakázek pro 
stavebníky 

Veřejní investoři od začátku letošního 
roku do konce dubna zadali stavebním 
firmám 1533 zakázek za 37,2 mld. Kč. 
Jejich počet se zvýšil meziročně téměř 
o polovinu, hodnota zakázek vzrostla 
o 93,2 %.  

Zdroj: E15 

České textilky se vrací na špičku 

České textilky ožívají, nejvíce podniky 
zaměřené na umělé textilie. Ty 
každoročně navyšují obraty i kapacitu. 
Za 1. čtvrtletí letošního roku prodaly 
české textilky zboží za 12,4 mld. Kč, 
meziročně o 800 mil. více.  Více než dvě 
třetiny z toho prodaly právě výrobci 
technického textilu. Umělá vlákna se 
používají například v zemědělství, ve 
stavebnictví, ve zdravotnictví, v leteckém 
nebo v automobilovém průmyslu. Výrobci 

také hodně vyvážejí, hlavně do Evropské 
unie. Problémem textilek je však shánění 
zaměstnanců.  

Zdroj: HN  

Continentalu Barum stoupl loni zisk  

Otrokovickému výrobci pneumatik 
Continental Barum loni klesly tržby o 2 % 
na 56,4 mld. Kč, když v roce 2015 dosáhly 
na rekordních 57,7 mld. Kč. Zisk loni 
meziročně vzrostl o 6 % na 3,5 mld. Kč.   

Zdroj: E15 

Zetor bude montovat traktory 
v Rusku 

Traktory Zetor se budou montovat 
v Rusku ve městě Kovrov, zhruba 
240 kilometrů východně od Moskvy. 
Ruský partner Zetoru Kovrov 
Electromechanical Plant bude také 
zajišťovat homologace, obchod i servis. 
Vyrábí počítačem řízené obráběcí stroje, 
hydraulické systémy nebo pojízdné 
nakladače. Po nějakou dobu budou 
v Rusku působit odborníci z brněnské 
společnosti, aby pomohli s nastavením 
výrobních procesů a postupů pro 
zachování vysoké kvality strojů. V průběhu 
letošního roku tam pošle Zetor prvních sto 
kompletních sad traktorů.  

Zdroj: E15 

Škoda JS měla loni zisk o dvě třetiny 
vyšší 

Plzeňská Škoda JS zvýšila loni zisk před 
zdaněním meziročně o 65 % na 178 mil. 
Kč. Utržila 4,4 mld. Kč, meziročně 
o čtvrtinu více. Vývoz směřoval do 
16 zemí, zejména na Slovensko. Podnik 
získal nové zakázky za 4,2 mld. Kč, které 
dávají solidní perspektivu na další tři až 
čtyři roky. Letos plánuje udržení loňských 
tržeb i zisku, neboť za současné situace na 
trhu jaderné energetiky se nedají 
očekávat razantní nárůsty tržeb.  

Zdroj: www.finance.cz  

Vítkovice se chtějí letos vrátit do 
zisku 

Společnost Vítkovice se letos chce vrátit 
do zisku. V roce 2015 skupina při tržbách 
11,1 mld. Kč prodělala 82 mil. Kč, v roce 
2016 měla prodělat miliardy korun. Letos 
v 1. čtvrtletí vykázala provozní zisk 70 mil. 
Kč. Za celý rok potom předpokládá tržby 
8,4 mld. Kč. Pravděpodobně největší 
zátěží byl pro Vítkovice pád Vítkovice 
Power Engineering. Celý energetický 
sektor v Evropě trápí vleklá krize 
a  v regionu se prakticky nestaví nové 

zdroje a také firmu položil nezvládnutý 
projekt na stavbu turecké elektrárny 
Adularya. V současnosti je holding 
stabilizovaný, nalezená rovnováha je ale i 
kvůli velké závislosti na bankách poměrně 
křehká. Skupina se snaží získat silného 
mezinárodního partnera.  

Zdroj: HN  

Firma Silon očekává navýšení tržeb  

Firma Silon z Plané nad Lužnicí, jediný 
tuzemský výrobce PES stříží a kabelů, loni 
i předloni utržil 3,9 mld. Kč. Letos očekává 
tržby přes čtyři miliardy korun. Firma 
zaměstnává 550 lidí a v příštím roce 
plánuje stavět centrální sklad za 135 mil. 
Kč.  

Zdroj: E15 

V nepomucké zóně bude továrna na 
palety 

Neobsazenou průmyslovou zónu 
v Nepomuku na Plzeňsku koupí česká 
dřevozpracující firma Klaus Timber 
z nedalekých Kasejovic. Přemění ji na 
továrnu na palety za stamiliony korun. 
Osmihektarovou zónu se nedařilo obsadit 
patnáct let. 

Zdroj: E15 

Nová továrna v Havířově  

Švédská společnost Mölnlycke Health 
Care otevřela v Havířově továrnu na 
výrobu produktů pro ošetřování ran 
a chirurgických prostředků pro 
jednorázové použití. Vybudovala ji 
v průmyslové zóně v areálu bývalého dolu 
Dukla. Letos tam chce zaměstnat dvě 
stovky lidí. 

Zdroj: HN  

Producent skla investoval do 
modernizace výroby 

Firma Owens-Illinois, výrobce skleněných 
lahví, zmodernizovala v závodě v Dubí na 
Teplicku technologii výroby skla. Vyměnila 
sklářskou vanu a tvarovací stroje. 
Investovala tam 715 mil. Kč a nyní čeká 
zvýšení objemu produkce, která míří 
zejména na německý trh. 

Zdroj: E15 

ZE ZAHRANIČÍ 

Ekonomika EU dosáhla solidního 
růstu  

Ekonomika Evropské unie v 1. čtvrtletí 
2017 rostla podle předběžných čísel 
meziročně o 2,0 % (po 1,9 % ve 4. kvartálu 
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2016), mezičtvrtletně zvolnila růst 
na 0,5 % (z 0,6 %). HDP eurozóny se 
meziročně zvýšil o 1,7 % a mezičtvrtletně 
o 0,5 % (ve 4. kvartálu 2016 o 1,8 %, resp. 
o 0,5 %). Vysokého meziročního růstu HDP 
dosáhla ekonomika Rumunska (5,6 %), 
Polska (4,1 %), Litvy (4,1 %) nebo Lotyšska 
(3,9 %). Německá ekonomika 
zaznamenala 1,7% meziroční růst, 
mezičtvrtletní o 0,6 %. Ekonomika Francie 
zpomalila růst na meziročních 0,8 % 
a mezičtvrtletních 0,3 %.  

Zdroj: Eurostat  

EU vyvezla nejvíce do USA   

Export EU byl v březnu meziročně vyšší 
o 16 % a import ze zemí mimo unii o 14 %. 
Obchodní bilance dosáhla přebytku 
10,5 mld. euro (5,9 mld. euro v březnu 
2016). Obchod mezi zeměmi EU se zvýšil 
na 303,1 mld. euro, z 273,4 mld. euro loni 
v březnu. Nejvíce se z EU vyvážely stroje 
a dopravní prostředky, největší meziroční 
nárůst měl vývoz energií. Dovezlo se také 
nejvíce strojů a dopravních prostředků, 
ale vývoz jejich dovoz předhonil. Hlavními 
obchodními partnery unie byly Spojené 
státy, Čína, Švýcarsko nebo Rusko. 
Zatímco ve vývozu byli na prvním místě 
Spojené státy, v dovozu Čína.   

Zdroj: Eurostat  

Stavebnictví EU pokračuje 
v meziročním růstu  

Stavební produkce v EU v březnu 2017 
pokračovala v meziročním růstu 
nastoupeném v únoru, který lehce zvonila 
na 3,7 % (po 4,1 % v únoru). Výroba rostla 
v pozemním stavitelství (o 3,8 %) 

i v inženýrském stavitelství (o 3,3 %). Mezi 
státy EU, za které jsou data k dispozici, 
nejvyššího růstu stavební výroby dosáhlo 
Slovinsko (o 41,5 %), dále Maďarsko 
(o 33,2 %) a Polsko (o 13,0 %). Pokles 
zaznamenalo jen Španělsko (o -5,0 %) 
a Rumunsko (o -1,0 %).  

Zdroj: Eurostat  

Inflace v eurozóně v dubnu dále 
rostla  

Inflace v eurozóně dosáhla v dubnu 
letošního roku 1,9% růstu, po 1,5 % 
v březnu, zatímco v dubnu loňského roku 
ceny klesly o -0,2 %. Největší vliv na růst 
cen měly pohonné hmoty, dovolené 
a topná nafta. V celé EU rostly ceny 
o 0,1 p. b. rychleji.  

Zdroj: Eurostat  

Britská nezaměstnanost nejnižší 
za 42 let 

Míra nezaměstnanosti ve Spojeném 
království klesla v letošním prvním 
čtvrtletí na 4,6 %, což je nejnižší úroveň za 
42 let. Rekordní byl i počet zaměstnaných 
na 74,8 %. Tempo růstu mezd však poprvé 
za dvaapůl roku zaostalo za mírou inflace, 
když se nominální mzdy zvýšily meziročně 
o 2,1 %, reálné mzdy klesly o 0,2 %. 

Zdroj: ČTK 

Ruská ekonomika v 1. čtvrtletí opět 
rostla 

Ruská ekonomika v 1. čtvrtletí letošního 
roku pokračovala v růstu, když se hrubý 
domácí produkt podle předběžných údajů 
tamního statistického úřadu zvýšil 
meziročně o 0,5 %. V posledním čtvrtletí 

loňského roku stoupl o 0,3 % po 
předchozích sedmi čtvrtletích poklesu za 
sebou. Investoři však zpochybňují 
přesnost ruských údajů o HDP. 

Zdroj: www.finance.cz  

Americký průmysl vzrostl nejrychleji 
za tři roky 

Průmyslová výroba v USA se v dubnu 
zvýšila meziměsíčně o 1,0 %, což je 
nejprudší tempo růstu za více než tři roky. 
Produkce zpracovatelského sektoru 
vzrostla také o 1 % po březnovém poklesu 
o 0,4 %. Těžba stoupla o 1,2 % a produkce 
rozvodných podniků o 0,7 %. 
V meziročním srovnání průmysl vzrostl 
o 2,2 %. V tom stoupla výroba 
zpracovatelského průmyslu o 1,7 % 
a těžba o 7,3 %, zatímco produkce 
rozvodných podniků klesla o 0,5 %.  

Zdroj: www.tradingeconomics.com 

Automobilka Fiat Chrysler čelí 
problémům kvůli emisím 

Fiat Chrysler byl ve Spojených státech 
obviněn z manipulování emisí a americké 
Ministerstvo spravedlnosti nyní uvažuje 
nad podáním žaloby na americkou 
automobilku, které by mohla hrozit 
pokuta až 4,6 mld. USD. Firma nicméně 
tvrdí, že její naftové vozy jsou zcela 
v souladu s emisními předpisy. Skupina 
čelí problémům kvůli emisím rovněž 
v Evropě, kde na nesrovnalosti kolem 
emisí jejích naftových vozů již loni 
poukázalo Německo a letos v březnu také 
Francie. 

Zdroj: HN  

 

   

Vývoj indexu PX          Vývoj měnových kurzů 

 

 

 

Zdroj: BCPP    Zdroj: ČNB Zdroj: ČNB 
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UDÁLOSTI V TÝDNU od 22. do 26. května 2017 

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