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Nezaměstnanost v únoru klesla 

Podle údajů Úřadu práce se v únoru snížila nezaměstnanost, když se projevily nastupující sezónní práce, například ve 

stavebnictví, gastronomii nebo cestovním ruchu, a pokračující růst ekonomiky. Míra nezaměstnanosti klesla 

meziměsíčně o 0,2 p. b. na 3,7 %, když loni v únoru činila 5,1 %. Počet lidí evidovaných na úřadech práce se snížil 

meziročně o 99,3 tis. na celkem 280,9 tis. Z celkového počtu nezaměstnaných bylo 103,2 tis. lidí ve věku nad 50 let. 

Déle než rok byla bez zaměstnání necelá třetina uchazečů (31,7 %).   

Nezaměstnanost v rámci republiky klesla meziměsíčně v 75 okresech, nejvíce v Benešově a Vyškově, vyšší byla jen ve 

dvou (Litoměřice a Teplice). Nejnižší nezaměstnanost vykázaly už tradičně okresy Praha-východ (1,3 %), Rychnov nad 

Kněžnou (1,4 %), Praha-západ (1,8 %) nebo Benešov (1,9 %). Nejvyšší byla naopak v okresech Karviná (7,8 %), Jeseník 

(7,4 %), Most a Znojmo (oba 7,1 %). 

V únoru měl úřad v evidenci celkem 239,3 tis. volných pracovních míst, což bylo o 95,2 tis. více než před rokem. Nejvíce 

jich chtějí obsadit zaměstnavatelé v Praze (46 078), ve Středočeském (34 100) nebo v Plzeňském (22 473) kraji. Na 

jedno volné pracovní místo připadá v průměru 1,2 uchazeče, zatímco loni v únoru 2,7 uchazeče. Mezi zaměstnavateli 

přetrvává zájem hlavně o pracovníky v technických a dělnických oborech, kde se počet nabízených míst ještě podstatně 

zvýšil.   

 

Zdroj:MPSV  

Makroekonomická situace v ČR 

Základní ukazatele - poslední údaje  

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

 Míra inflace (y/y, %)  únor 2018 2,4  Stavební produkce  (y/y, % z s.c.) prosinec 2017 -3,2 

 Obecná míra nezaměstnanosti* (v %) leden 2018 2,4  Maloobchod vč. mot. voz. (y/y, % ze s.c.) prosinec 2017 2,2 

 Průměrná mzda nom. / reál. (y/y, %) 4. Q 2017 8,0 / 5,3   Vývoz / dovoz zboží ** (y/y, %, z b.c.) leden 2018 3,6 / 8,5 

* podíl počtu nezaměstnaných na celkové pracovní síle ve věku 15-64 let   Zdroj: ČSÚ, březen 2018 

** přeshraniční pojetí     
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Z DOMOVA 

Zahraniční obchod skončil v lednu 
přebytkem  

Zahraniční obchod v přeshraničním pojetí 
skončil v lednu 2018 meziročně nižším 
přebytkem ve výši 31,8 mld. Kč. Vývoz se 
zvýšil meziročně o 3,6 % na 360,1 mld. Kč. 
Dovoz rostl rychlejším tempem, a to 
o 8,5 %, a dosáhl hodnoty 328,3 mld. Kč.  

Zdroj: ČSÚ 

Spotřebitelské ceny se v únoru 
meziměsíčně nezměnily 

Spotřebitelské ceny zůstaly v únoru stejné 
jako v lednu. Meziročně stouply o 1,8 %, 
jejich růst tak zpomalil oproti lednu 
o 0,4 p. b. a zároveň to bylo nejméně 
od listopadu 2016. Zpomalení nastalo 
především v oddíle potraviny 
a nealkoholické nápoje. Výrazněji klesly 
ceny telefonních a faxových služeb. 
Naopak rychleji rostly náklady na bydlení, 
v důsledku realitního boomu a růstu cen 
energií. Dražší byly také stravovací 
a ubytovací služby.  

Zdroj: ČSÚ 

HK: Česká ekonomika letos vzroste 

Česká ekonomika letos podle prognózy 
Hospodářské komory (HK) vzroste o 4,2 %. 
Růstu pomůže také silné oživení 
stavebnictví nebo pokrok při čerpání 
evropských fondů. Díky investicím do 
technologií vzroste produktivita práce i 
mzdy. Brzdou bude nadále nedostatek 
pracovních sil. Výrazněji než loni vstoupí 
podle předpovědi komory do hry domácí 
poptávka, investice do robotizace i kladný 
příspěvek vládní spotřeby. Jedním 
z hlavních faktorů růstu v letošním roce 
zůstává ekonomické oživení v eurozóně. 
HK má mezi všemi institucemi, které 
prognózují vývoj české ekonomiky, 
nejvíce optimistický odhad. Predikuje 
také, že v roce 2019 ekonomika vzroste 
o dalších 3,3 %.  

Zdroj: ČTK  

Stavebníci získali více veřejných 
zakázek 

Veřejní investoři v lednu zadali stavebním 
firmám 589 nových zakázek za 12,8 mld. 
Kč. Jejich hodnota meziročně vzrostla 
o 67 %, počet se zvýšil o 29 %. Ukazují to 
data inženýrské společnosti ÚRS Praha. 

Zdroj: E15 

Prodej nových aut za letošní dva 
měsíce vzrostl 

Prodej nových osobních aut za dva měsíce 
letošního roku meziročně vzrostl o 5,2 % 
na 43 420 vozů. V samotném únoru ale trh 
o procento klesl na 20 201 prodaných 
vozidel. Nadále klesá podíl prodaných aut 
s dieselovým motorem, kterých bylo 
prodáno 33 %. Vede benzin s podílem 
64 %. Zbytek připadá na vozy jezdící na 
CNG a na hybridy. Oznámil to Svaz 
dovozců automobilů. 

Zdroj: ČTK  

Škoda Auto hodlá výrazně zvýšit 
výrobu  

Škoda Auto se připravuje na nástup 
elektroaut. Chystá se investovat 2 mld. 
eur do elektromobility a digitalizace. 
Plánuje do konce roku 2020 celkem 
19 nových modelů, bez ohledu na druh 
pohonu. V roce 2025 chce mít v nabídce 
10 elektrifikovaných vozů. Automobilka 
se kvůli vysoké poptávce pohybuje 
na hranici svých kapacit, přesto chce 
během následujících let ještě výrazně 
posílit výrobu. Dnes ročně vyrobí 1,2 mil. 
vozů, do poloviny příštího desetiletí by to 
mohly být 2 mil. Za značnou částí nárůstu 
bude stát další expanze do Asie.  

Zdroj: HN  

Škoda Transportation dodá vlaky 
na Slovensko  

Konsorcium firem Škoda Transportation 
a slovenské ŽOS Trnava dodá státnímu 
slovenskému železničnímu dopravci 
Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) 
25 elektrických vlakových jednotek za 
160 mil. eur. Smlouva s vítězným 
konsorciem již byla podepsána, zakázku 
bude ZSSK financovat i z evropských 
fondů. 

Zdroj: E15 

Iveco investovalo do výroby 

Zmodernizovanou svařovnu představil 
výrobce autobusů Iveco CR. V letech 2015 
až 2017 investoval do závodu ve Vysokém 
Mýtě desítky milionů eur. Loni vyrobil 
4,1 tis. autobusů, meziročně o 5,6 % více. 
Závod v Mýtě zaměstnává 3500 lidí. 

Zdroj: E15  

BPS Bicycle chce stavět továrnu na 
jízdní kola 

Nový závod na výrobu kol se chystá v 
Šumperku postavit firma BPS Bicycle 
Industrial. Nynější výrobní areál na okraji 
šumperského sídliště už nestačí jejím 

potřebám. Plánovaná investice kolem 
300 mil. Kč by měla zvýšit výrobní 
kapacitu na více než dvojnásobek, což 
znamená až 200 tisíc kol ročně. 

Zdroj: E15 

České potraviny dobývají Afriku 

Export tuzemských potravinářů do Afriky 
se zvyšuje už třetí rok po sobě a loni 
dosáhl rekordní výše. Do subsaharské 
části kontinentu směřovalo jídlo za téměř 
0,5 mld. Kč. Nejvíce potravin mířilo loni do 
Jihoafrické republiky, jejich hodnota činila 
274 mil. Kč. Například Hamé dosud 
vyváželo hlavně kojeneckou výživu do 
Maroka a Tuniska, nyní se podařilo 
prorazit v Nigérii.  

Zdroj: E15 

Jemča je na prodej 

Tradiční balírna a značka čajů Jemča by 
měla brzy změnit majitele. Dosavadní 
vlastník Jemči, indický koncern Tata 
Global Beverages, už ČR nevidí jako 
důležitý trh. Zájemců v otevřeném tendru 
je několik, cena by se mohla pohybovat 
v rozmezí 150-200 mil. Kč. 

Zdroj: HN  

ZE ZAHRANIČÍ 
Ekonomika EU loni zrychlila tempo  

Za celý rok 2017 dosáhla ekonomika EU 
rychlejšího tempa růstu než rok předtím, 
a to o 2,4 %, po 2,0 % v roce 2016. Loňské 
tempo bylo nejrychlejší od roku 2007, kdy 
činilo 3,0 %. Ve 4. čtvrtletí 2017 vzrostl 
HDP mezičtvrtletně o 0,6 %, meziročně 
o 2,6 % (o 0,7 %, resp. o 2,7 % 
v předchozím kvartálu). K růstu HDP 
nejvíce přispěl zahraniční obchod. Dále se 
tu projevil kladný příspěvek spotřeby 
domácností a investic. Z odvětví nejvíce 
vzrostl HDP ve zpracovatelském průmyslu 
o 4,5 %, dále v profesních, vědeckých, 
technických a administrativních 
činnostech o 4,1 % a v informačních 
a komunikačních činnostech o 3,8 %. 
Z dostupných dat vyplývá, že nejvyšší 
meziroční růst HDP v posledním kvartálu 
loňského roku zaznamenalo Rumunsko 
(7,0 %), dále Slovinsko (6,2 %), Estonsko 
(5,3 %) a za ním ČR (5,2 %).  

Zdroj: Eurostat  

EK: Česká ekonomika roste, ale 
problém mohou znamenat penze 

České hospodářství roste a země má 
dobrou pozici k řešení svých zbývajících 
strukturálních problémů. Uvádí v analýze 
stavu české ekonomiky Evropská komise 

https://byznys.ihned.cz/c1-66069520-jemca-je-na-prodej-pro-indickeho-obra-tata-neni-cesky-trh-s-cajem-strategicky
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(EK). Dlouhodobě je ale podle ní výzvou 
fiskální udržitelnost při rostoucích 
výdajích na penze a zdravotní péči, které 
souvisí se stárnutím populace. Analýza 
upozorňuje také, přes lepší výběr daní, na 
rostoucí složitost daňového systému 
a jeho časté změny. Zmíněna je také 
vysoká míra administrativní a regulační 
zátěže, nižší objem investic a vzrůstající 
nedostatek pracovní síly. Upozornila na 
rychle rostoucí ceny bydlení, zvlášť 

v Praze. Ty podle dokumentu od roku 
2013 rostou rychleji než nominální příjmy, 
jde o jeden z nejrychleji rostoucích trhů 
v EU.  

Zdroj: E15 

Revize amerického HDP snížila růst 
o desetinku  

Revize amerického HDP snížila růst ve 
4. čtvrtletí loňského roku z původně 
odhadovaných 2,6 % na 2,5 %, když ve 

3. čtvrtletí rostl o 3,2 %. Revidované údaje 
reflektují především menší než původně 
odhadovanou tvorbu zásob. Růst HDP byl 
ze dvou třetin tažen spotřebitelskými 
výdaji. Za celý rok 2017 ekonomika USA 
rostla o 2,3 % oproti 1,5 % v roce 2016. 
Očekává se, že 1. kvartál letošního roku 
bude ve znamení obvyklého zpomalení.  
Zdroj: kurzy  

 

Průměrná mzda dále rostla 

Ve 4. čtvrtletí loňského roku pokračovala průměrná mzda (hrubá měsíční) v růstu, když v nominálním vyjádření byla 

meziročně vyšší o 8,0 % a dosáhla 31 646 Kč. Rostla tak nejrychlejším tempem ze všech čtvrtletí loňského roku. 

V reálném vyjádření po započtení růstu spotřebitelských cen se zvýšila o 5,3 %.  

Za celý rok 2017 dosáhla průměrná mzda 29 504 Kč. Její meziroční růst se poslední roky zrychluje a loni činil 7 %. V roce 

2016 byla vyšší o 3,7 %.  

V průmyslu se loni průměrná mzda zvýšila meziročně o 7,1 % na 29 842 Kč. Nejvyšší mzdy registrovaly informační 

a komunikační činnosti, průměrně 52 530 Kč. K největšímu meziročnímu přírůstku došlo v odvětví ubytování 

a stravování, a to o 11,9 % na 17,5 tis. Kč.  

Mezi jednotlivými regiony je nejvyšší průměrná mzda tradičně v Praze ve výši 37 288 Kč s meziročním růstem o 5,7 %. 
Naopak nejnižší mzdy dosáhli v Karlovarském kraji (25 583 Kč s meziročním růstem o 8,5 %). 

 
Zdroj: ČSÚ  
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Vývoj indexu PX          Vývoj měnových kurzů 

UDÁLOSTI V TÝDNU od 12. do 16. března 2018 

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