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Statistici potvrdili zrychlený růst ekonomiky 
 

ČSÚ zveřejnil zpřesněný odhad růstu ekonomiky ve 3. čtvrtletí, podle kterého vzrostl hrubý domácí produkt (očištěný 

o cenové, sezónní a kalendářní vlivy) meziročně o 5 %, tj. stejně jako uváděl předběžný odhad. V údaji srovnávajícím 

mezičtvrtletní vývoj nepřinesla revize také žádnou změnu, tempo růstu v 1. čtvrtletí zůstalo na 0,5 %.  

Z podrobnějších údajů statistiky národních účtů vyplývá, že na straně výdajů přispěla k meziročnímu růstu hrubého 

domácího produktu ve 3. čtvrtletí 2017 více domácí poptávka, než vnější sektor. Celkové výdaje na konečnou spotřebu 

se podílely na růstu 2,3 p. b., z toho spotřeba domácností 2 p. b. Domácnosti utratily meziročně o 4,4 % více, když do 

rychlého růstu jejich spotřeby se promítá rekordní míra ekonomické aktivity a silná důvěra spotřebitelů v budoucí 

vývoj, podložená rychlým růstem mezd a velmi nízkou nezaměstnaností. Vládní výdaje se zvýšily o 1,1 %.  

Tvorba hrubého fixního kapitálu zvýšila kladný vliv na hospodářský růst na 1,9 p. b., když se po jednoročním poklesu 

letos vrátila na dráhu růstu. Na meziročním růstu kapitálových výdajů o 7,5 % měly největší zásluhu investice do obydlí 

a strojního vybavení. 

V zahraničním obchodě se zbožím a službami (ve stálých cenách) vývoz zpomalil na 7,2  %, dovoz přidal na 7,1 % 

a vnější sektor tak přispěl k růstu HDP 0,6 p. b.  

Na nabídkové straně ekonomiky vzrostla hrubá přidaná hodnota meziročně o 5,1 %, z toho v průmyslu, který se na 

jejím přírůstku podílel téměř z poloviny, o 7,7 %. Rostla i odvětví služeb, nejrychleji peněžnictví a pojišťovnictví o 9 %. 

Stavebnictví zpomalilo růst na 1,8 %.  

Za 1. - 3. čtvrtletí 2017 se výkonnost ekonomiky zvýšila o 4,2 % a příznivý vývoj pokračuje i v závěru letošního roku. 

Zejména ve světle těchto poznatků očekáváme, že meziroční růst HDP v roce 2017 dosáhne 4,4 %.  

 

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

 2016 2017 

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

meziročně 3,5 2,8 1,8 1,8 3,0 4,7 5,0 

proti předchozímu čtvrtletí 0,3 0,8 0,2 0,4 1,5 2,5 0,5 

Zdroj: ČSÚ 

Makroekonomická situace v ČR 

Základní ukazatele - poslední údaje  

 HDP (y/y, %) 3. Q 2017 5,0  Průmyslová produkce (y/y, % ze s.c.) září 2017 4,4 

 Míra inflace (y/y, %)  říjen 2017 2,3  Stavební produkce  (y/y, % z s.c.) září 2017 -1,1 

 Obecná míra nezaměstnanosti* (v %) říjen 2017 2,6  Maloobchod vč. mot. voz. (y/y, % ze s.c.) září 2017 3,6 

 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, prosinec 2017 

** přeshraniční pojetí     
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Z DOMOVA  

Míra nezaměstnanosti klesla 

Podle ČSÚ obecná míra nezaměstnanosti 
15–64letých očištěná od sezónních vlivů 
klesla v říjnu meziročně o 1,1 p. b. na 
2,6 %. Míra nezaměstnanosti mužů 
dosáhla 2,2 %, míra nezaměstnanosti žen 
3,2 %. Oproti předchozímu měsíci byla 
o 0,1 p. b. nižší. Míra zaměstnanosti v této 
věkové skupině činila 74,5 %.  

Zdroj: ČSÚ  

E-shopy si poprvé ukousnou více než 
desetinu tržeb 

Letošní tržby elektronických obchodů by 
se měly vyšplhat ke 115 mld. Kč, nákupy 
přes internet by tak měly na celém trhu 
10,5% podíl. Loni zákazníci přes e-shopy 
utratili 98 mld. Kč. Vyplývá to z údajů 
Asociace pro elektronickou komerci. 
Vrchol sezony internetoví obchodníci 
teprve čekají. Zhruba polovinu vánočních 
dárků lidé nakupují přes internet a u lidí 
do pětatřiceti let internetové nákupy 
dokonce převažují nad klasickými.  

Zdroj: E15 

Deimos vytvořil skupinu s fondem 
Genesis Capital 

Fond Genesis Capital vstoupil 
do strojírenské skupiny Deimos. Vytvořili 
holding nazvaný D2G. Cílem holdingu jsou 
další akvizice kolem průmyslové 
automatizace, a to i v zahraničí. Holding 
vedle majetkových změn rovnou ohlásil 
též první akvizici, když přibyl distributor 
průmyslových pohonů Kvelb. 

Zdroj: E15 

PPF koupila Škodu Transportation  

Investiční skupina PPF podepsala smlouvu 
o nákupu 100 % akcií plzeňské strojírenské 
společnosti Škoda Transportation, kterou 
převezme ihned poté, co transakci schválí 
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 
(ÚOHS). Při prodeji Škody bylo 
požadavkem bank snížit zadlužení firmy.  

Zdroj: E15 

Siemens v Ostravě otevřel vývojové 
středisko 

Koncern Siemens zahájil provoz nového 
ostravského centra pro výzkum a vývoj 
elektromotorů, generátorů a řešení pro 
Průmysl 4.0. Pracují v něm tři desítky lidí, 
do tří let by jejich počet měl dosáhnout 
stovky. Centrum je po Číně druhým 
největším vývojovým centrem Siemensu.  

Zdroj: E15 

Tržby Aera Vodochody loni 
významně vzrostly  

Tržby Aera Vodochody v loňském roce 
přesáhly 5 mld. Kč, meziročně stouply 
zhruba o 800 mil. Kč. Oproti předchozím 
letům tvořily většinu tržeb společnosti 
vojenské programy. Oblast vlastních 
letounů Aera tvořila více než polovinu 
tržeb. Za dodávky zahraničním 
zákazníkům utržilo téměř 4,7 mld. Kč, což 
je 90 % celkových tržeb. Mezi hlavní 
programy patřily loni, kromě dodávek 
upravených bojových letounů L-159 do 
Iráku, také vývoj nové generace cvičného 
letounu L-39NG a dodávky letounů L-159 
pro americkou společnost Draken. 
Významný podíl na tržbách měly i dodávky 
vrtulníků Sikorsky S-76D a sestavy Black 
Hawk. 

Zdroj: E15 

ArcelorMittal zvažuje investice 
v Ostravě   

Skupina ArcelorMittal plánuje v Ostravě 
provést investice v hodnotě miliard korun. 
Zvažuje, zda je vložit do nové ocelárny 
nebo modernizovat stávající. Chuť 
ocelářské skupiny investovat brzdí 
nejistota kolem budoucnosti trhu 
s emisními povolenkami a také evropská 
"ocelářská válka" s Čínou. Trh s emisními 
povolenkami funguje pouze regionálně, 
tedy v rámci Evropské unie, Čína tak 
náklady spojené s emisemi nemusí řešit. 
Ostravská pobočka ArcelorMittal loni 
vytvořila čistý zisk 1,3 mld. Kč.  

Zdroj: HN  

I stavebnictví se musí digitalizovat 

České i německé stavební firmy se musí 
připravit na příchod Průmyslu 4.0. Podoba 
celého odvětví se změní. Stavební 
společnosti v ČR jsou stejně kvalifikované 
jako například v Německu, zaostávají však 
v digitalizaci. V příštích letech bude při 
výstavbě budov povinné využívat systém 
BIM (Building Information Management) 
a zkušenosti s digitalizací, například 
v rámci koncernu, budou zásadní 
výhodou. Nové obchodní příležitosti 
v jiných zemích budou hledat, dokud bude 
místní trh na vzestupu, pouze vysoce 
specializované společnosti, jako jsou 
odborníci na tunelařinu nebo železnice. 
Tvrdí to ekonomický ředitel stavební 
společnosti HOCHTIEF CZ a prezident 
Česko-německé obchodní a průmyslové 
komory Jӧrg Mathew.  

Zdroj: E15 

ZE ZAHRANIČÍ 
V EU se nezaměstnanost snížila 

V říjnu se míra nezaměstnanosti v EU 
snížila na 7,4 %, z 7,5 % v září. Ve státech 
eurozóny dosahovala 8,8 %. Z členských 
států EU nejnižší zůstává v ČR (2,7 % podle 
metodiky EU), dále na Maltě (3,5 %) 
a v Německu (3,6 %). Nejvyšší míra 
nezaměstnanosti byla registrována 
v Řecku (20,6 % v srpnu 2017) a ve 
Španělsku (16,7 %). Oproti listopadu 
loňského roku klesla ve všech členských 
státech kromě Finska, kde zůstala beze 
změny, nejvíce na Kypru a v Řecku.  

Zdroj: Eurostat 

Inflace v eurozóně zůstává nízká  

Inflace v eurozóně stoupla v listopadu 
podle předběžného odhadu na 1,5 %, 
z 1,4 % v říjnu. Nejrychleji rostly ceny 
energií, a to meziročně o 4,7 %. Dražší byly 
potraviny (o 2,2 %), služby (o 1,2 %) 
a průmyslové zboží (o 0,4 %).  

Zdroj: Eurostat  

Polská ekonomika rostla rychleji 

Polská ekonomika rostla ve 3. čtvrtletí 
rychleji než uváděl předběžný odhad, a to 
mezičtvrtletně o 1,2 %. Zrychlila tak 
z 0,9 % v předchozím kvartálu. Meziročně 
se polský HDP zvýšil o 4,9 %, když 
předběžný odhad uváděl 4,7 %. Bylo to 
nejrychlejší tempo růstu od posledního 
kvartálu 2011. Růst podpořily výdaje 
domácností, vyšší investice a export.  

Zdroj: www.tradingeconomics.com  

Ruská ekonomika zrychluje 

Ekonomika Ruska v příštích třech letech 
zrychlí hospodářský růst. Světová banka 
zvýšila svůj letošní odhad růstu HDP na 
1,7 %, z květnového 1,3 %. Zdůvodňuje to 
vyšším vývozem a silnější domácí 
poptávkou. Pro rok 2018 banka 
předpokládá růst HDP o 1,7 % a pro rok 
2019 o 1,8 %. Míra inflace by se měla 
ustálit okolo 4 % a zvyšovat by se měly 
reálné mzdy. Kromě vývoje cen ropy, 
která je hlavním ruským exportním 
artiklem, dalším rizikem je možné 
prodloužení západních sankcí a také 
zranitelný ruský bankovní sektor.  

Zdroj: E15 

V USA upravili růst ekonomiky výše  

Americká ekonomika podle zpřesněného 
odhadu rostla ve 3. čtvrtletí 
mezičtvrtletním tempem o 3,3 %, což je 
nejvíce za tři roky. Zrychlila tak z 3,1 % ve 
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2. čtvrtletí. Rychlý odhad z konce října 
počítal se 3,0 %.    

Zdroj: E15 

V Bratislavě vyroste zkapalňovač 
zemního plynu  

V bratislavském přístavu vyroste závod na 
zkapalňování zemního plynu s kapacitou 
25 až 30 tun zkapalněného plynu denně, 
který obslouží nejen plánované LNG plnicí 
stanice na slovenských dálnicích. Kapalný 

plyn z Bratislavy by se měl uplatnit také 
pro pohon lodí na Dunaji a zamířit by mohl 
i do ČR. Firma dostane na vybudování 
dotaci z unijního Fondu pro propojení 
Evropy (CEF). 

Zdroj: E15 

Lukoilu výrazně vzrostl zisk 

Ruskému Lukoilu vzrostl ve 3. čtvrtletí 
čistý zisk o 78 % na 97,3 mld. rublů (cca 
35,9 mld. Kč). Příjmy firmy stouply o 13 % 

na 1,48 bilionu rublů. Těžba ropy se snížila 
o 1 % na 1,8 mil. barelů denně. 
Hospodaření podpořily vyšší ceny ropy, 
které stouply ve srovnání s loňským 
rokem o zhruba 7 %, a rafinérské marže.  

Zdroj: E15 

 

OECD: Globální hospodářský růst vyvrcholí v příštím roce 

Světový hospodářský růst v příštím roce vyvrcholí na osmiletém maximu a poté se vydá směrem dolů, neboť jeho 
tempo je limitováno neuspokojivou investiční činností a stále hrozivější úrovní zadlužení. Ve svém výhledu to uvedla 
Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). Letošní tempo růstu globální ekonomiky organizace 
odhaduje na 3,6 % a po zvýšení na 3,7 % v roce 2018 by se jeho hodnota měla vrátit na 3,6 % v roce 2019. Ekonomiku 
stále nyní podporují opatření ve finanční a měnové politice. Aktivita soukromého sektoru by se však měla zvýšit 
a společnosti by měly více investovat do budoucího růstu. Pokud se zásadně jejich aktivita nezlepší a nedojde ke 
všeobecnému růstu reálných mezd, dnešní míru růstu ekonomika neudrží. 

Světovou jedničkou je eurozóna, které odhaduje letošní růst na úrovni 2,4 %. V příštím roce se ale tempo eurozóny 
podle OECD zvolní na 2,1 % a v roce 2019 na 1,9 %. Hospodářství Spojených států by mělo letos stoupnout o 2,2 % 
a v dalších dvou letech předpokládá růst o 2,5 %, resp. 2,1 %. V Japonsku se podle odhadu organizace růst ekonomiky 
v příštích dvou letech sníží z letošních 1,5 % na 1,2 %, resp. 1,0 %. Hospodářství Japonska ohrožuje především státní 
zadlužení, které je na úrovni 220 % HDP, a je mezi státy OPEC dosud nejvyšší. Růst HDP v ČR OECD pro letošek 
předpovídá na 4,3 %. Příští rok má tempo klesnout na 3,5 % a v roce 2019 na 3,2 %. 

Vývoj indexu PX          Vývoj měnových kurzů 

UDÁLOSTI V TÝDNU od 4. do 8. prosince 2017 

Informační zdroje Týdeníku: ČSÚ, ČNB, E 15, Hospodářské noviny, internet, podniky a podnikové svazy. 
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PONDĚLÍ ČSÚ: Průměrné mzdy (3. čtvrtletí 2017)  
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STŘEDA ČSÚ: Maloobchod (říjen 2017)  
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