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Nezaměstnanost v ČR v rámci EU stále nejnižší  

Nezaměstnanost v České republice se v porovnání s ostatními členskými státy EU drží na nejnižších číslech, kde je od 

počátku tohoto roku, v srpnu s 2,9 %. Nezaměstnanost v celé Evropské unii se v srpnu mírně snížila o 1 p. b. na 7,6 %, 

když v stejném měsíci loňského roku dosahovala 8,5 %. Bez práce bylo celkem 18,747 mil. lidí, což je v meziročním 

srovnání méně o 1,923 mil. lidí.  

V žebříčku členských států EU podle míry nezaměstnanosti se za ČR nacházelo v srpnu stále Německo a za ním Malta. 

Nejvíce lidí bez práce bylo v Řecku a ve Španělsku. Meziročně klesla míra nezaměstnanosti ve všech státech kromě 

Finska, kde se nezměnila. Největší pokles nezaměstnanosti byl zaznamenán na Kypru a ve státech s nejvyšší mírou 

nezaměstnanosti v Řecku a Španělsku. Dále se výrazně snížila v Chorvatsku, na Slovensku a v Portugalsku.  

Problémem je nezaměstnanost mladých pod 25 let, která dosáhla v EU v srpnu 16,7 %. Meziročně byla nižší o 1,8 p. b.  

Nejméně mladých bez práce bylo v Německu, a to 6,4 %. Nejvyšší nezaměstnanost mladých byla vykázána v Řecku 

(43,3 % v červnu 2017), dále ve Španělsku (38,7 %) a v Itálii (35,1 %). V České republice byla registrována 

nezaměstnanost v této skupině 8,0 %. 

Zdroj: Eurostat  
Pozn. *červen 2017, ** červenec 2017 

Makroekonomická situace v ČR 

Základní ukazatele - poslední údaje  

 HDP (y/y, %) 2. Q 2017 4,7  Stavební produkce (y/y, %) červenec 2017 1,8 

 Míra inflace (y/y, %)  srpen 2017 2,0  Vývoz zboží ** (y/y, %, z b.c.) červenec 2017 6,1 

 Obecná míra nezaměstnanosti* (v %) srpen 2017 2,9  Dovoz zboží ** (y/y, %, z b.c.) červenec 2017 8,4 

 Průmyslová produkce (y/y, %) červenec 2017 3,3        

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

** přeshraniční pojetí     
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Z DOMOVA  

ČSÚ potvrdil růst české ekonomiky 
ve 2. čtvrtletí 

Česká ekonomika vzrostla ve 2. čtvrtletí 
letošního roku meziročně o 4,7 %. Proti 
předchozímu kvartálu se hrubý domácí 
produkt zvýšil o 2,5 %. Uvedl to Český 
statistický úřad, který tak potvrdil údaje ze 
začátku září. Od letošního dubna do 
června klesla ziskovost podniků meziročně 
o 2,9 p. b. na 49,6 %. Snížení ziskovosti 
podniků souviselo s rostoucími mzdovými 
náklady, které se zvýšily meziročně 
o 9,4 %.  

Zdroj: ČTK  

Zahraniční obchod v srpnu rostl 

Podle předběžných údajů bilance 
zahraničního obchodu v přeshraničním 
pojetí v srpnu skončila přebytkem 
28,3 mld. Kč, meziročně nižším o 3,2 mld. 
Kč. Celkový vývoz s objemem 326,0 mld. 
Kč meziročně stoupl o 4,8 %. Dovoz rostl 
rychlejším tempem o 6,5 % na 297,8 mld. 
Kč. 

Zdroj: ČSÚ  

Maloobchod zrychlil růst  

Tržby v maloobchodu včetně motorových 
vozidel se v srpnu zvýšily meziročně 
o 3,7 %, tržby bez aut o 4,8 %. Růst tak 
zrychlily z červencových 2,5 %, resp. 4,6 %. 
Meziročně vyšší byly tržby za potraviny 
(o 3,0 %), nepotravinářské zboží (o 5,6 %) 
i za pohonné hmoty (o 6,8 %). Tržby za 
prodej a opravy motorových vozidel 
stouply meziročně o 1,2 %, po 
červencovém poklesu o 2,1 %. Dvojciferný 
růst si udržel prodej prostřednictvím 
internetu či zásilkové služby (o 12,4 %).  

Zdroj: ČSÚ  

Větší růst sklářské výroby brzdí 
nedostatek pracovníků 

Tržby českých sklářských podniků stouply 
v loňském roce na 43,13 mld. Kč, což 
představuje meziroční nárůst o 0,4 %. Ve 
srovnání s rokem 2011 to ale znamená 
nárůst bezmála o čtvrtinu. Růst výroby by 
mohl být vyšší, ale brzdí ho nedostatek 
kvalifikovaných pracovníků. Podle 
informací Asociace sklářského 
a keramického průmyslu ČR vyrábělo loni 
v zemi sklo 108 firem s více než 
20 zaměstnanci. Zaměstnávaly přes 
19 500 lidí, o 2,8 % víc než v roce 
předcházejícím. Před ekonomickou krizí 
v roce 2008 jich ale v oboru pracovalo 

přes 24 000 a v roce 2001 dokonce 
32 460 lidí. 

Zdroj: ČTK  

Výroba nábytku v pololetí vzrostla 

Nábytkářské firmy v 1. pololetí vyrobily 
zboží za 21,51 mld. Kč, meziročně o 1,2 % 
více. Vývoz nábytku vzrostl o 3 % na 
13,91 mld. Kč. Necelá třetina šla do 
Německa, následovaly Slovensko, Francie, 
USA a Rakousko. Dovoz stoupl o 6 % na 
9,47 mld. Kč. Čtvrtina připadla na Polsko, 
o něco méně na Německo a Čínu. 
Informovala o tom Asociace českých 
nábytkářů.  

Zdroj: ČTK  

Prodej aut do září stoupl  

Prodej nových osobních aut za tři čtvrtletí 
letošního roku vzrostl meziročně o 6,6 % 
na 205 511 vozů. Nejprodávanější byly 
poprvé vozy kategorie SUV s podílem 
23,5 %, které předstihly nižší střední třídu. 
Nejprodávanější byla Škoda Auto s růstem 
o 4 % na 63 664 vozů a podílem 30,9 %. 
Následuje značka Volkswagen 
s 20 584 prodanými vozy, tedy růstem 
o 6 %, třetí skončila Hyundai s růstem 
prodeje o 4 % na 15 996 vozů. Oznámil to 
Svaz dovozců automobilů. 

Zdroj: ČTK  

Společnost VÍTKOVICE STEEL 
investovala do modernizace  

Společnost VÍTKOVICE STEEL 
zmodernizovala v Ostravě válcovací trať 
pro výrobu štětovnic, ocelových profilů, 
z nichž se stavějí stěny proti sesuvům 
půdy. Vyrábí je jako jediná v ČR a jako 
jeden ze dvou producentů v Evropě. Díky 
investici téměř za 315 mil. Kč zvýší 
kapacitu výroby a rozšíří své produktové 
portfolio. 

Zdroj: E15  

U Havířova vyroste továrna 
na baterie 

V Horní Suché u Havířova začne v polovině 
října výstavba továrny firmy HE3DA na 
výrobu nejmodernějších baterií mj. pro 
elektromobily či energetické banky. 
Hodnota investice je 1 mld. Kč. Továrna 
má být nejekologičtějším provozem svého 
druhu a bude plně robotizovaná. Firma 
vyvinula dva základní typy baterií. 
Robustnější, se silnějšími elektrodami 
a delším nabíjením, bude sloužit jako 
energetická banka pro skladování velkého 
množství energie za co nejnižší cenu. 
Druhý typ, se slabšími elektrodami, 
umožňuje mnohem rychlejší nabíjení 

a vybíjení a bude mít využití například 
v elektromobilech. 

Zdroj: ČTK  

LUSTi dodá lyže horské službě  

Výrobce lyží LUSTi ze Žacléře na 
Trutnovsku, rodinná firma Galus 
Industries, dodá Horské službě ČR čtyři 
stovky párů lyží v hodnotě přes 2,8 mil. Kč. 
Podnik se třiceti lidmi vyrobil loni 8 tisíc 
párů a utržil 31 mil. Kč. Hlavními odbytišti 
jsou Švýcarsko, Norsko a země EU. 

Zdroj: E15  

59. Mezinárodní strojírenský veletrh 
v Brně  

Příští týden od 9. do 13. října se bude 
konat 59. ročník Mezinárodního 
strojírenského veletrhu v Brně. Bude tu 
přes 1 630 vystavujících firem z 29 zemí, 
z toho téměř polovina ze zahraničí. Přes 
100 vystavovatelů dorazí z Indie, která se 
stala partnerskou zemí letošního ročníku. 
Tradičně silná bude také účast firem 
z Německa a ohlášeny jsou ještě další 
oficiální expozice z Číny, Slovenska, 
Francie, Itálie, Rakouska, Koreje, Thajska a 
Polska. Hlavním tématem letošního 
ročníku je Průmysl 4.0, tedy 
automatizace, robotizace a 3D tisk.  

Zdroj: www.bvv.cz 

ZE ZAHRANIČÍ 
Tržby v maloobchodu v EU v srpnu 
dále rostly  

V srpnu tržby v maloobchodu bez 
motorových vozidel v EU pokračovaly 
v růstu, když byly meziročně vyšší o 2,0 %. 
Meziroční růst zaznamenaly tržby za 
nepotravinářské zboží (o 3,3 %) i za 
potravinářské zboží (o 1,2 %). Nejrychleji 
stouply tržby za prodej zboží přes internet 
nebo prostřednictvím zásilkové služby 
(o 12,7 %). Tržby za prodej pohonných 
hmot zpomalily růst na 0,8 %. 

Zdroj: Eurostat  

Podmínky výrobního sektoru 
v eurozóně se zlepšily 

Podle Indexu nákupních manažerů (PMI) 
se v září podmínky výrobního sektoru 
v eurozóně dále zlepšily, když se index 
vyšplhal na 58,1 bodu, což byl zároveň 
nejlepší výsledek za šest a půl roku. Ke 
zlepšení došlo u všech států zahrnutých 
v průzkumu. PMI bylo nejvyšší 
u Německa, hned za ním bylo 
Nizozemsko. Nejnižší bylo u Řecka, ale je 
nad hranicí 50 bodů. Růst byl dán vyššími 
objednávkami z domácího trhu a ze 
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zahraničí a následně rostly pracovní 
příležitosti.  

Zdroj: Markit  

Světová banka zvýšila odhad růstu 
rozvíjejících se ekonomik Asie 

Světová banka zvýšila odhad růstu 
rozvíjejících se východoasijských 
ekonomik na letošní rok na 6,4 % z dosud 
očekávaných 6,2 %, a to především kvůli 
silnějšímu růstu v Číně. Varuje však před 
posilováním protekcionismu a zvyšováním 
napětí kolem Severní Koreje. Příští rok 
banka počítá se zpomalením 

hospodářského růstu v této části Asie na 
6,2 %. 

Zdroj: E15  

Čína vynaloží miliardy dolarů kvůli 
znečištěnému ovzduší 

Čína se rozhodla bojovat proti znečištění. 
Cenou za tuto regulaci může být 
zpomalení růstu tamního hospodářství. 
Podle společnosti Societe Generale SA 
zpomalí v následujících šesti měsících růst 
tamního HDP až o 0,25 procentního bodu, 
v dolarech téměř o 30 mld. Situaci mají 
zlepšit důslednější inspekce a omezení 

povolených emisí. Současně se čeká 
zvýšení cen výrobců. 

Zdroj: E15   

Vývoz plynu do Evropy roste 

Export ruského plynu do Evropy a Turecka 
v prvních třech čtvrtletích letošního roku 
vzrostl o 11 % na 141,2 mld. krychlových 
metrů. Potvrdila to ruská státní 
plynárenská společnost Gazprom. 
Evropská unie přitom usiluje o snížení 
závislosti na ruském plynu. 

Zdroj: E15  

  

PMI ukazuje na silný růst výroby  

Firmy výrobního sektoru v ČR v září dosáhly výrazného 

zlepšení výkonu, když index nákupních manažerů PMI 

stoupl na 56,6 bodu ze srpnových 54,9 bodu. Hodnota 

indexu nad 50 bodu ukazuje na celkové zlepšení. Na růst 

českého PMI měla příznivý vliv silná expanze výroby 

a nových zakázek, které přicházely od domácích 

i zahraničních klientů. Narůstaly rovněž nedodělky, 

v souvislosti se silným růstem výroby, a také pracovní 

příležitosti. Podniky však na některé pozice nenašly 

vhodné kandidáty. Rostla dále cenová zátěž. Inflace cen 

vstupů vzrostla na maximum za pět měsíců, což podle 

průzkumu bylo i díky nedostatkům v dodavatelském 

řetězci a také kvůli dražším surovinám. Projevilo se to 

tudíž i v cenách, co si výrobci účtují za své zboží.  

Zdroj: Markit  

Vývoj indexu PX          Vývoj měnových kurzů 

UDÁLOSTI V TÝDNU od 9. do 13. října 2017 

 

  

Zdroj: BCPP    Zdroj: ČNB Zdroj: ČNB 

PONDĚLÍ 

ČSÚ: Indexy spotřebitelských cen - inflace (září 2017) 
ČSÚ: Průmysl (srpen 2017) 
ČSÚ: Stavebnictví (srpen 2017) 
MPSV: Nezaměstnanost (září 2017)  

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

STŘEDA  

ČTVRTEK Eurostat: Průmysl (srpen 2017) 

PÁTEK   


