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Nezaměstnanost v ČR stále nejnižší v EU 

V České republice zůstává míra nezaměstnanosti na nejnižší hodnotě v rámci EU, když v září ještě klesla meziměsíčně 
o 0,1 p. b. na 2,7 %. V celé Evropské unii činila 7,5 %, což bylo meziměsíčně beze změny, ale meziročně se snížila o 0,9 p. 
b., a je nadále nejnižší zaznamenanou hodnotou od listopadu 2008. Bez práce bylo v EU v září okolo 18,4 mil. lidí, avšak 
jejich počet meziročně klesl o 2,1 mil. 

Při srovnání míry nezaměstnanosti v členských státech EU, nedošlo na prvních místech žebříčku oproti údajům v září 
loňského roku k žádným změnám. V žebříčku za ČR se nacházelo Německo a za ním Malta. Nejvyšší nezaměstnanost 
registruje stále Řecko a dále Španělsko. Oba tyto státy však také zaznamenaly největší meziroční pokles, spolu 
s Kyprem. Oproti situaci před rokem klesla nezaměstnanost ve 26 státech EU, s výjimkou Finska, kde zůstala beze 
změny, a v Litvě o 0,1 p. b. vzrostla.  

Země jako Řecko, Španělsko a také Itálie evidují nejvyšší počet mladých lidí po 25 let bez práce. Úplně největší 
nezaměstnanost v této skupině obyvatel byla v Řecku, kde dosáhla 42,8 %. Průměr EU došel na 16,6 %. V ČR byla 
zaznamenána nezaměstnanost mladých na 7,5 %. Nejméně mladých bez práce byla v Německu s 6,4 %.  

V ČR v září klesla míra nezaměstnanosti podle údajů ČSÚ meziročně o 1,2 p. b. na 2,7 %, když nižší byla tradičně u mužů 
ve výši 2,2 %, u žen činila 3,3 %.  

Zdroj: Eurostat  

Pozn. *červenec 2017, ** srpen 2017 

Makroekonomická situace v ČR 

Základní ukazatele - poslední údaje  

 HDP (y/y, %) 2. Q 2017 4,7  Průmyslová produkce (y/y, % ze s.c.) srpen 2017 5,8 

 Míra inflace (y/y, %)  září 2017 2,2  Stavební produkce  (y/y, % z s.c.) srpen 2017 1,9 

 Obecná míra nezaměstnanosti* (v %) září 2017 2,7  Maloobchod vč. mot. voz. (y/y, % ze s.c.) srpen 2017 3,7 

 Průměrná mzda nom. / reál. (y/y, %) 2. Q 2017 7,6 / 5,3    Vývoz / dovoz zboží ** (y/y, %, z b.c.) září 2017 1,3 / 2,1 

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

** přeshraniční pojetí     
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Z DOMOVA  

ČNB zvyšuje úrokové sazby 

Bankovní rada ČNB na svém čtvrtečním 
jednání rozhodla, že zvýší dvoutýdenní 
repo sazbu (2T repo sazbu) o 25 bazických 
bodů na 0,50 % a lombardní sazbu 
o 50 bazických bodů na 1 %. Diskontní 
sazbu ponechala na úrovni 0,05 %. 
Zveřejnila také novou aktuální prognózu, 
ve které zlepšila odhad růstu ekonomiky 
na letošní rok na 4,5 % z 3,6 % podle 
srpnové prognózy. Zvedla také prognózu 
na příští rok o 0,2 p. b., když odhaduje růst 
HDP na úrovni 3,4 %. Pro rok 2019 
ponechala odhad beze změny na 3,1 %. 
Dále zvýšila odhad vývoje inflace, když ve 
4. čtvrtletí příštího roku čeká inflaci 2,2 %.   

Zdroj: ČNB  

PMI dále stoupl 

Říjnová hodnota indexu nákupních 
manažerů PMI vzrostla na 58,5 bodu ze 
zářijových 56,6 bodu a ukazovala na 
výrazné zlepšení provozních podmínek, 
které jsou nejlepší za šest a půl roku. 
Celkový růst zpracovatelského sektoru 
podpořily výrazné expanze výroby 
a nových zakázek, přičemž zakázky 
vzrostly nejrychlejším tempem za více než 
tři roky. Naznačuje to i růst nákupní 
aktivity, skladových zásob 
a rozpracovanosti. Podniky také zvýšily 
řady svých pracovníků. Tlaky na ceny dále 
rostly a inflace výstupů se zvýšila nejvíce 
za šest a půl roku. Projevily se tu vyšší ceny 
surovin, například ocele. 

Zdroj: Markit  

Škoda Auto zvýšila tržby o více jak 
pětinu 

Tržby automobilky Škoda Auto se za první 
tři čtvrtletí letošního roku meziročně 
zvedly o 22 % na 12,3 mld. eur. Projevilo 
se tu zvýšení dodávek automobilů 
meziročně o 3,6 %, když jich firma dodala 
871 000. Provozní výsledek se ke konci 
září meziročně zvýšil o 28,3 % na 1,2 mld. 
eur.  

Zdroj: ČTK  

MBtech rozšíří výrobní kapacity  

Plzeňská MBtech, projektující součástky 
pro automobilový průmysl, zdvojnásobí 
výrobní kapacity. Investuje 45 mil. Kč a ke 
třem současným halám přibydou dvě 
nové. Mezi klienty firmy patří značky jako 
BMW, Daimler, Linde, Magna, Yawnfeng, 
Dura či KDK Automotive. MBtech  je 
dceřinou společností francouzské 

technologické společnosti AKKA 
Technologies. 

Zdroj: E15 

Fatra díky investici čeká růst tržeb  

Firma z Napajedel chystá obří investicí do 
válcovací linky v hodnotě 1,4 mld. Kč. Ta 
zvýší o polovinu kapacitu výroby 
plastových podlahových krytin 
a hydroizolačních fólií. Po najetí na plnou 
kapacitu by měla investice posunout firmu 
v tržbách přes hranici 5 mld. Kč. Letos by 
měla utržit přes 3,7 mld. Kč a počtvrté za 
sebou tak překročit hranici 3 mld. Kč. 
Fatra vyváží 7 % produkce, z toho 27 % 
míří do Švýcarska. 

Zdroj: E15 

DEZA koupila polskou Petrochemia–
Blachownia 

Chemička DEZA z Valašského Meziříčí 
koupila polskou společnost Petrochemia– 
Blachownia. Obě zpracovávají surový 
benzol. Díky kontraktu se výrobní kapacita 
podniku zhruba zdvojnásobí. Polská firma 
dosáhla loni obratu 1,5 mld. Kč. DEZA, jež 
od roku 1999 patří do koncernu Agrofert, 
měla loni obrat přes 7 mld. Kč. 

Zdroj: E15 

Výrobce hudebních nástrojů 
expanduje do světa 

Společnost Strunal-Schönbach, výrobce 
hudebních nástrojů, postupně ožívá 
a čeká ho řada jednání se zahraničními 
partnery. Chce se prosadit v Číně, 
v Latinské Americe nebo se také vrátit do 
ruských obchodů. Na vývoz v současnosti 
připadá zhruba 80 % z ročních 40 mil. 
tržeb. Musí se však vypořádat s levnou 
asijskou konkurencí.  

Zdroj: E15 

Siemens Elektromotory Frenštát 
nabírá další zaměstnance  

Společnost Siemens Elektromotory 
z Frenštátu pod Radhoštěm uvede na trh 
počátkem příštího roku svůj první digitální 
elektromotor. Letos firma vložila do 
modernizace čtvrt miliardy korun. Podnik 
během posledního roku nabral 
150 zaměstnanců, takže jejich počet 
vzrostl na zhruba 1170. Kvůli rozšíření 
výroby chce přijmout ještě sto lidí.  

 Zdroj: E15 

Údaje za zpracovatelský průmysl  

V interaktivním prohlížeči ekonomických 
ukazatelů zpracovatelského průmyslu 
byla aktualizována data, včetně roku 
2016. Tabulka je k dispozici na -  

https://www.mpo.cz/cz/prumysl/zpracovatels
ky-prumysl/panorama-zpracovatelskeho-
prumyslu/interaktivni-prohlizec-
ekonomickych-ukazatelu-zpracovatelskeho-
prumyslu--173500/. 

Zdroj: MPO 

ZE ZAHRANIČÍ 
Růst ekonomiky EU i eurozóny ve 
čtvrtletí zrychlil 

Hospodářský růst Evropské unie i 
eurozóny překonal očekávání, když ve 
2. čtvrtletí podle předběžných údajů 
vzrostl v meziročním porovnání shodně 
o 2,5 %, z 2,4 % v unii a 2,3 % v eurozóně 
v předchozím čtvrtletí. Čtvrtletně vykázaly 
obě oblasti shodně zpomalení o 0,1 p. b. 
na 0,6 %. Eurostat upozornil, že předběžný 
odhad vychází z údajů od 17 členských 
zemí, které mají podíl na HDP celé EU 
90 %. 

Zdroj: ČTK  

Inflace v EU v říjnu zpomalila  

Spotřebitelské ceny rostly v říjnu o 0,1 p. 
b. pomaleji než v předcházejícím měsíci, 
tedy o 1,4 %. Nejvýraznější vliv měly 
v říjnu ceny energií, které vzrostly o 3,0 % 
(v září o 3,9 %). Rychleji rostly ceny 
potravin, alkoholu a tabákových výrobků, 
a to o 2,4 % (v září 1,9 %). Zvýšily se i ceny 
služeb o 1,2 % (o 1,5 % v září).  

Zdroj: Eurostat  

Španělský HDP ve 3. čtvrtletí opět 
stoupl 

Španělská ekonomika zpomalila podle 
předběžných údajů ve 3. čtvrtletí svůj 
mezičtvrtletní růst o 0,1 p. b. na 0,8 % 
a vrátila se tak na výkon v 1. kvartálu 
letošního roku. V meziročním srovnání 
HDP udržel stejný růst jako v minulém 
kvartálu, když vzrostl o 3,1 %.  

Zdroj: www.tradingeconomics.com 

Francouzská ekonomika dále rostla  

Ve Francii se HDP ve 3. čtvrtletí zvedl 
meziročně o 2,2 % a zrychlil tak z 1,8% 
růstu v předchozím období. Bylo to 
nejrychlejší zaznamenané tempo od 
2. kvartálu 2011. Mezičtvrtletně rostl HDP 
páté období v řadě, a to o 0,5 %. Byl 
podporován hlavně spotřebou 
domácností. Kladně přispěla i spotřeba 
státu a investice, ale zahraniční obchod 
měl negativní vliv.  

Zdroj: www.tradingeconomics.com 

https://www.mpo.cz/cz/prumysl/zpracovatelsky-prumysl/panorama-zpracovatelskeho-prumyslu/interaktivni-prohlizec-ekonomickych-ukazatelu-zpracovatelskeho-prumyslu--173500/
https://www.mpo.cz/cz/prumysl/zpracovatelsky-prumysl/panorama-zpracovatelskeho-prumyslu/interaktivni-prohlizec-ekonomickych-ukazatelu-zpracovatelskeho-prumyslu--173500/
https://www.mpo.cz/cz/prumysl/zpracovatelsky-prumysl/panorama-zpracovatelskeho-prumyslu/interaktivni-prohlizec-ekonomickych-ukazatelu-zpracovatelskeho-prumyslu--173500/
https://www.mpo.cz/cz/prumysl/zpracovatelsky-prumysl/panorama-zpracovatelskeho-prumyslu/interaktivni-prohlizec-ekonomickych-ukazatelu-zpracovatelskeho-prumyslu--173500/
https://www.mpo.cz/cz/prumysl/zpracovatelsky-prumysl/panorama-zpracovatelskeho-prumyslu/interaktivni-prohlizec-ekonomickych-ukazatelu-zpracovatelskeho-prumyslu--173500/
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Hurikány americký HDP příliš 
neovlivnily 

Ekonomika Spojených států si ve 
3. čtvrtletí navzdory hurikánům udržela 
solidní tempo růstu. Americké 
ministerstvo obchodu ve svém rychlém 
odhadu uvedlo, že hospodářský růst 
meziročně zpomalil pouze na 3,0 % 
procenta z 3,1 % ve 2. kvartálu. 

Zdroj: E15  

Lotyšská ekonomika zrychlila růst  

Lotyšská ekonomika ve 3. čtvrtletí 
zrychlila meziroční růst na 5,8 %, když 
v předchozích dvou kvartálech vykázala 
shodně 4,0 %. Byl to nejsilnější růst od 
začátku roku 2012, který táhl výkon 

průmyslu (8,0 %), stavebnictví (23 %), 
služeb (4,0 %) a maloobchodu (5,0 %).  

Zdroj: www.tradingeconomics.com 

SB: Nejlepší podmínky pro podnikání 
má Nový Zéland 

Zemí s nejlepšími podmínkami pro 
podnikání zůstává již druhým rokem za 
sebou Nový Zéland. Druhé místo obsadil 
Singapur a třetí Dánsko. Česká republika 
letos obsadila 30. příčku, loni byla na 
27. místě. Před námi skončilo Německo 
(20.) nebo Polsko (27.) Slovensko se 
umístilo na 39. a Maďarsko na 48. místě. 
Zpráva upozorňuje, že v ČR klesly náklady 
na rozjezd podnikání díky zavedení nižších 
poplatků u společností s ručením 
omezeným. Poukazuje ale i na složitější 
placení daní v důsledku nových požadavků 

na kontrolní hlášení u daně z přidané 
hodnoty. Příliš dlouho také trvá vyřizování 
stavebního povolení. Vyplývá to 
z každoroční zprávy Světové banky (SB) 
s názvem Doing Business, která srovnává 
190 zemí.  

Zdroj: ČTK   

Sony výrazně zvýšil zisk 

Japonskému výrobci elektroniky Sony 
vzrostl ve 2. čtvrtletí zisk na 130,9 mld. 
jenů (25,5 mld. Kč) z loňských 
srovnatelných 4,8 mld. jenů. Hospodaření 
podpořil úspěch obrazových senzorů 
používaných v chytrých telefonech, her či 
filmech. Firma současně výrazně zlepšila 
svůj výhled na celý fiskální rok a uvedla, že 
čeká rekordní provozní zisk. 

Zdroj: E15

Do výzkumu a vývoje vloni nejvíc investovaly podniky  

Podíl výdajů na výzkum a vývoj na hrubém domácím produktu vloni klesl. Zatímco v letech 2013 až 2015 se tento 
ukazatel pohyboval nad 1,9 %, minulý rok se snížil na 1,68 %. Příčinou byl nižší přísun peněz z Evropské unie, když se 
předtím dočerpávaly prostředky z předchozího programového období.  

Zdroj: ČSÚ  

Stát v roce 2016 vynaložil na výzkum a vývoj 28,5 miliardy korun, tedy stejně jako v roce 2015. Nejvíc prostředků na 
výzkum a vývoj se vloni vynaložilo v podnicích, a to 49 miliard korun. Dvě třetiny z této částky byly spotřebovány ve 
firmách pod zahraniční kontrolou, kde vzrostly jejich výdaje ve srovnání s rokem 2010 o více než 100 %. Naopak 
v domácích podnicích výdaje na výzkum a vývoj v posledních dvou letech klesají.  

V rámci podnikatelského sektoru se nejvíce investuje do výzkumu a vývoje v automobilovém průmyslu. V posledních 
letech roste význam elektrotechnického průmyslu a mimo zpracovatelský průmysl pak i firem zaměřujících se na 
informační a komunikační činnosti.  

Dlouhodobě nejdůležitějším centrem českého výzkumu a vývoje je Praha, v níž se v loňském roce utratila třetina 
celkových výdajů. Následovaly kraje Jihomoravský a Středočeský. Tam díky evropské podpoře totiž vyrostlo několik 
nových výzkumných center. 
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Vývoj indexu PX          Vývoj měnových kurzů 

UDÁLOSTI V TÝDNU od 6. do 10. listopadu 2017 

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

   

Zdroj: BCPP    Zdroj: ČNB Zdroj: ČNB 

PONDĚLÍ 
ČSÚ: Průmysl (září 2017) 
ČSÚ: Stavebnictví (září 2017) 
ČSÚ: Maloobchod (září 2017) 

ÚTERÝ Eurostat: Maloobchod (září 2017)   
 

STŘEDA MPSV: Nezaměstnanost (říjen 2017) 

ČTVRTEK ČSÚ: Indexy spotřebitelských cen - inflace (říjen 2017) 

PÁTEK   


