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České ekonomika solidně rostla i v 1. čtvrtletí 2018 

České ekonomice se dařilo i na počátku letošního roku, nicméně podle očekávání tempo jejího růstu zpomalilo. Vedle 

vysoké srovnávací základny minulého roku se na tomto vývoji projevuje především napjatost v kapacitách. Podle 

zpřesněného odhadu vzrostl hrubý domácí produkt (očištěný o cenové, sezónní a kalendářní vlivy) v 1. čtvrtletí 2018 

meziročně o 4,4 %, tj. o 1,1 p. b. méně než ve 4. čtvrtletí 2017. Předběžný odhad uváděl růst 4,5 %. V údaji 

srovnávajícím mezičtvrtletní vývoj přinesla revize snížení předběžného odhadu rovněž o 0,1 p. b. na růst v 1. čtvrtletí 

2018 o 0,4 %.  

Na straně výdajů byl růst tuzemského hrubého domácího produktu tažen spotřebou a rychleji rostoucími investičními 

výdaji. Celkové výdaje na konečnou spotřebu se podílely na růstu 2,7 p. b., z toho spotřeba domácností 1,9 p. b. 

Domácnosti utratily meziročně o 4,1 % více, a to především díky rekordní ekonomické aktivitě a silné důvěře 

spotřebitelů v budoucí vývoj, která byla podložena rychlým růstem mezd a velmi nízkou nezaměstnaností.  Vládní 

výdaje se zvýšily o 3,6 %.  Tvorba hrubého fixního kapitálu zvýšila kladný vliv na hospodářský růst na 2,6 p. b., když 

meziročně vzrostla o 10,5 %. Investiční aktivita rostla jak u podniků a domácností, tak i u vládních institucí a byla 

podpořena především investicemi do staveb a budov, včetně obydlí, a do strojního vybavení. Změna zásob přispěla 

k růstu 0,5 p. b. 

Vliv vnějšího sektoru na hospodářský růst oslabil, jeho negativní příspěvek činil 1,4 p. b. Zvolnění obchodní výměny se 

promítlo do zpomalení růstu vývozu zboží a služeb (ve s. c) na 4,1 % a růstu jejich dovozu na 6,5 %.  

Na nabídkové straně ekonomiky vzrostla hrubá přidaná hodnota meziročně o 4,5 %, z toho ve zpracovatelském 

průmyslu, který se na jejím přírůstku podílel více než z jedné třetiny, o 6,1 %. Ve stavebnictví hrubá přidaná hodnota 

vzrostla o 7,6 %. V odvětví služeb se nejvíce dařilo peněžnictví a pojišťovnictví a také informačním a komunikačním 

činnostem.   

 

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

 2016 2017 2018 

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

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

proti 
předchozímu 
čtvrtletí 

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

Zdroj: ČSÚ 

            

Makroekonomická situace v ČR 

Základní ukazatele - poslední údaje  

 HDP (y/y, %) 1. Q 2018 4,4  Průmyslová produkce (y/y, % ze s.c.) březen 2018 -1,1 

 Míra inflace (y/y, %)  duben 2018 2,3  Stavební produkce  (y/y, % z s.c.) březen 2018 -0,7 

 Obecná míra nezaměstnanosti* (v %) duben 2018 2,3  Maloobchod vč. mot. voz. (y/y, % ze s.c.) březen 2018 -1,8 

 Průměrná mzda nom. / reál. (y/y, %) 4. Q 2017 8,0 / 5,3   Vývoz / dovoz zboží ** (y/y, %, z b.c.) březen 2018 -7,5 / -8,1 

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

** přeshraniční pojetí     
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Z DOMOVA 

PMI klesl, ale signalizuje stále silný 
růst 

V květnu zpracovatelský sektor rostl 
prudce, ale pomalejším tempem než 
v předchozím měsíci. Index nákupních 
manažerů (PMI) dosáhl 56,5 bodu, oproti 
57,6 bodu v dubnu. Silně, i když pomaleji, 
se zvyšoval objem výroby i nových 
zakázek. Větší poptávku hlásili 
respondenti zejména mezi domácími 
odběrateli. Zpomalilo také tempo tvorby 
pracovních míst. Silně rostly nedodělky. 
Ceny vstupů se silně zvyšovaly. Vyšší ceny 
byly způsobeny omezenými kapacitami 
dodavatelů a nedostatkem materiálu.  

Zdroj: Markit 

Stavební podniky čekají letos růst 
tržeb  

Stavebnictví se daří. Růst odvětví je 
očekáván pro letošní i následující rok. 
Letos očekává zvýšení tržeb až 92 % 
oslovených šéfů stavebních firem. 
Podniky mají kapacity vytížené v průměru 
na 95 %. Téměř polovina firem má více 
zakázek než před rokem. Zásobník práce 
je naplněn až na deset měsíců dopředu. 
Větší rozvoj odvětví je brzděn 
nedostatkem pracovníků. Vyplývá to 
z čtvrtletní analýzy stavebnictví analytické 
společností CEEC Research. 

Zdroj: E15  

Nástup elektromobility je důležitým 
tématem  

Vývoj vozů poháněných elektřinou je 
důležitějším tématem pro všechny velké 
automobilky. ČR by měla v této oblasti 
zapracovat na budování infrastruktury 
a přijmout příslušnou legislativu 
a související regulace, například školení 
záchranářů pro případ požárů či havárie 
elektroaut. Nárůst spotřeby energie lze 
zvládnout v rámci stávající výroby. 
V současnosti je v ČR kolem 
200  nabíječek na elektrovozy. ČEZ chce 
do roku 2020 postavit u hlavních tahů 
dalších 100 rychlonabíječek. S nástupem 
elektromobility také vzniká poptávka 
po službách, které dříve neexistovaly, 
například úschova elektrické energie 
v době, kdy uživatel sám vůz nepoužívá. 
Škodovka chce začít s předprodejem 
elektrovozů v polovině příštího roku. 
Do roku 2025 plánuje do vývoje 
elektrických vozů investovat 2 mld. eur 
a nabídnout až deset modelů.  

Zdroj: HN 

Schwan Cosmetics rozšiřuje výrobu  

Firma Schwan Cosmetics CR, která 
v Českém Krumlově vyrábí dřevěné 
kosmetické tužky, otevře v lednu novou 
halu za 700 mil. Kč. Výrobní kapacita 
podniku, který vyrobí přes 100 mil. 
kosmetických tužek ročně, tak stoupne 
o čtvrtinu. V obchodním roce končícím 
30. června čeká Schwan tržby 1,35 mld. 
Kč, meziročně o čtvrtinu nižší. 

Zdroj: E15 

Výrobce autobusů EvoBus staví nové 
haly 

Společnost EvoBus Holýšov, která vyrábí 
skelety a části karoserií autobusů, staví 
další haly a linky. Podnik zaměstnávající 
šest stovek lidí hodlá investovat 1,81 mld. 
Kč a vytvořit až 410 pracovních míst. 
Agentura CzechInvest firmě schválila 
investiční pobídku až 390 mil. Kč.  

Zdroj: E15  

Avia ukázala svůj nový nákladní vůz 

Avia Motors představila nový vůz Avia 
D120 4x4, kterých chce letos vyrobit 
30 kusů. Sériová výroba by měla začít 
v létě. Vozidlo se zvýšeným podvozkem je 
určeno k provozu v lehkém a středním 
terénu. Zákazníky by měly být především 
subjekty v oboru stavebnictví, komunální 
sféra a hasiči. Avia v únoru zahájila výrobu 
vozu Avia D 120 4x2 Euro 6 Initia. Dosud 
jich z montážní linky sjelo zhruba 50, 
z toho 30 je již v provozu. Většina vozidel 
míří k českým zákazníkům. Několik 
kontraktů má společnost rozjednáno také 
na Slovensku, v Polsku a Estonsku. 

Zdroj: E15  

Bombardier rozšíří provoz v České 
Lípě 

Českolipský výrobce vlakových souprav 
Bombardier Transportation CR plánuje 
rozšíření výroby v České Lípě. Chystá se 
investovat až 1,48 mld. Kč a vytvořit do tří 
let 620 nových pracovních míst.  

Zdroj: E15 

Česká zbrojovka měla loni rekordní 
zisk  

Česká zbrojovka z Uherského Brodu v roce 
2017 dosáhla rekordního zisku 625 mil. Kč, 
meziročně o téměř 28 mil. Kč více. Také 
vykázala nejvyšší výnosy ve své historii 
v hodnotě 4,5 mld. Kč, předloni činily 
4,1 mld. Kč. Za rostoucími výsledky je růst 
výroby. Loni podnik prodal přes 300 tis. 
zbraní, export se na prodejích podílel 
zhruba 90 %. Největší exportní teritoria 
tvoří Evropa, Thajsko, Kanada 

a především USA. Letos na jaře prodala 
licenci na výrobu 200 tis. ručních zbraní 
v hodnotě 100 mil. eur maďarské státní 
zbrojařské firmě. Také uvedla na trh 
několik novinek. Aktuálně má podnik 
zhruba 1 874 zaměstnanců. V rámci 
hledání nových pracovníků firma 
spolupracuje s Centrem odborné přípravy 
technické, která funguje přímo při České 
zbrojovce, a s VŠB - Technickou 
univerzitou v Ostravě. 

Zdroj: ČTK  

Coca-Cola bude v Praze vyrábět 
rostlinná mléka pro Evropu 

Coca-Cola HBC ČR a Slovensko otevřela 
v pražských Kyjích dvě zmodernizované 
linky za více než 300 mil. Kč. Bude nově 
vyrábět nápoje rostlinného původu, tzv. 
rostinná mléka, pod značkou AdeZ pro 
11 evropských států. Další desítky milionů 
vložila firma do nové sirupárny nebo do 
bezpečnosti výroby. Spustila také novou 
linku na plastové lahve, která sníží 
spotřebu vody a energie ve výrobě. 

Zdroj: ČTK  

ZE ZAHRANIČÍ 
V eurozóně zrychlila inflace 

Meziroční tempo růstu spotřebitelských 
cen v eurozóně se v květnu zvýšilo na 
1,9 % z 1,2 % v dubnu. Největší podíl na 
tom mají zejména ceny energií, potravin 
a služeb. Jádrová inflace, která nezahrnuje 
kolísavé ceny čerstvých potravin a energií, 
se zvýšila na 1,3 % z dubnových 1,1 %. 
Vyplývá to z rychlého odhadu evropského 
statistického úřadu Eurostat. 

Zdroj: E15  

Nezaměstnanost v EU se nezměnila  

V Evropské unii dosáhla míra 
nezaměstnanosti v dubnu třetí měsíc po 
sobě stejného výsledku, a to 7,1 % (údaje 
po sezónním očištění). V dubnu loňského 
roku přitom činila 7,8 %. V eurozóně se 
v dubnu meziměsíčně snížila o 0,1 p. b. na 
8,5 %, když loni ve stejném měsíci 
dosahovala 9,2 %. Nejnižší 
nezaměstnanost se v rámci členských 
států EU zachovala v ČR (2,2 %). Dále byla 
Malta, kde se míra nezaměstnanosti 
snížila na 3,0 %, a Německo s 3,4 %. 
Nejvyšší byla stále v Řecku (20,8 % 
v únoru) a ve Španělsku (15,9 %). 
Nezaměstnanost mužů v EU činila 6,8 %, 
mezi ženami 7,4 %. Ve skupině mladých 
do 25 let klesla v EU meziměsíčně o 0,1 p. 
b. na 15,3 %.  

Zdroj: Eurostat  
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V Německu klesl počet 
nezaměstnaných  

V Německu klesla míra nezaměstnanosti 
v dubnu podle tamního statistického 
úřadu na 3,4 %, z 3,5 %, kde se držela 
předchozí čtyři měsíce. Podle údajů 
německých úřadů práce se počet 
registrovaných nezaměstnaných snížil 
v květnu o 11 tis. na 2,4 mil. lidí a míra 
nezaměstnanosti činila 5,2 %, po 5,3 % 
v dubnu. Dostala se na nejnižší hodnotu 
od roku 1990.  

Zdroj: www.tradingeconomics.com 

Odhad letošního růstu německé 
ekonomiky byl snížen  

Německá průmyslová a obchodní komora 
snížila odhad letošního růstu německé 
ekonomiky na 2,2 % z dříve 
předpokládaných 2,7 %. Zároveň varovala, 

že politická krize v Itálii by mohla ještě více 
podkopat hospodářský růst v Německu 
a ohrozit budoucnost celé eurozóny.  

Zdroj: Patria  

Francouzská ekonomika zpomalila  

Ve Francii v 1. čtvrtletí 2017 dosáhl 
mezičtvrtletní růst HDP 0,2 %, po 0,7 % 
v předchozím kvartálu. Bylo to 
nejpomalejší tempo růstu od 3. kvartálu 
2016. K růstu přispěla domácí poptávka, 
při nulovém příspěvku změny zásob 
a zahraniční poptávky. V meziročním 
srovnání ekonomika zpomalila na 2,2 %, 
z 2,8 % v předchozím čtvrtletí.  

Zdroj: www.tradingeconomics.com 

V Polsku ekonomika rostla 

Polská ekonomika vzrostla v 1. čtvrtletí 
meziročně o 5,2 %, když v předchozím 
kvartálu rostla o 0,3 p. b. pomaleji. Zrychlil 

růst tvorby hrubého fixního kapitálu, 
výdaje domácností a vlády rostly solidním 
tempem. Zpomalil růst exportu a importu. 
Mezičtvrtletně přidala ekonomika 1,6 %. 

Zdroj: www.tradingeconomics.com 

Kvůli elektromobilům je málo Li-Ion 
baterií do elektroniky 

Ceny lithium-iontových baterií do 
spotřební elektroniky mohou letos vzrůst, 
stejně jako jejich dodací lhůty. 
Bateriových článků je totiž nedostatek, 
protože je skupují výrobci elektromobilů. 
Vyšší poptávka po bateriích pak zdražuje 
i suroviny pro výrobu. Nejvíce vzrostla 
cena kobaltu, za posledních pět let 
surovina podražila o 250 %.  

Zdroj: ČTK  

Vývoj indexu PX          Vývoj měnových kurzů 

UDÁLOSTI V TÝDNU od 4. do 8. června 2018   

Informační zdroje Týdeníku: ČSÚ, ČNB, E 15, Hospodářské noviny, internet, podniky a podnikové svazy. 
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PONDĚLÍ ČSÚ: Průměrné mzdy (1. čtvrtletí 2018) 

ÚTERÝ 
ČSÚ: Maloobchod (duben 2018) 
Eurostat: Maloobchod (duben 2018) 

 

STŘEDA 
ČSÚ: Průmysl (duben 2018) 
ČSÚ: Stavebnictví (duben 2018) 
ČSÚ: Zahraniční obchod (duben 2018) 

ČTVRTEK Eurostat: HDP (1. čtvrtletí 2018)  

 PÁTEK   MPSV: Nezaměstnanost (květen 2018)  


