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ČR má nejvíc volných pracovních míst z celé Unie 

Nabídka volných pracovních míst v České republice byla ve 3. čtvrtletí 2018 nejvyšší v rámci celé Evropské unie. Míra volných 
pracovních míst (měřeno jako procento volných pracovních míst z celkového počtu pracovních pozic obsazených i neobsazených) 
je v tuzemsku nejen historicky nejvyšší, tj. 5,9 %, ale navíc se prohlubuje i odstup ČR od ostatních zemí EU s napjatým trhem práce 
- Belgie (3,6 %) a Německa (3 %). Ve srovnání s eurozónou je míra volných pracovních míst v tuzemsku skoro trojnásobná a i přes 
zpomalování výkonu české ekonomiky nová pracovní místa dále přibývají. Míra volných pracovních míst se ve 3. čtvrtletí meziročně 
zvýšila v 22 státech EU, stejná zůstala v Belgii, Irsku, Španělsku, snížila se v Estonsku (- 0,4 p. b.) a v Litvě (- 0,1 p. b.) Nejvyšší nárůst 
volných pracovních pozic byl zaznamenán v ČR (+1,8 p. b.), dále na Kypru (+0,7 p. b.) a ve Finsku (+0,6 p. b.).  

Na místním trhu práce chybí pracovníci zejména v oblasti administrativy (27,2 %) a realitního trhu (22,7 %). Zpracovatelský 
průmysl, jako hlavní tahoun ekonomiky, dosahuje průměrnou míru neobsazenosti pracovních míst ve výši 5,8 %. Většina firem 
zejména v průmyslu přitom považuje nedostatek zaměstnanců za hlavní překážku pro další růst produkce. Podstatně hůř je na tom 
stavebnictví se svými necelými 13 %, které si na nedostatek zakázek nyní nemůže stěžovat. Na opačném konci žebříčku stojí už 
tradičně energetika (0,6 %) a školství (1 %). Tuzemský trh práce tak zůstává nadále napjatý. Ukazuje se, že „vyčerpaným“ zdrojům 
zatím nepomohl ani příliv zahraničních pracovníků, ani slabší ekonomický růst. Přehřátý trh práce vytváří tlaky na posun ekonomiky 
k modelu méně spoléhajícímu se na manuální práci a více na automatizaci, robotizaci a digitalizaci ve výrobě. Z dlouhodobého 
hlediska zůstává v podstatě jedinou možností posun k produktivním investicím. 

Zdroj: Patria, Eurostat, MPO 

Makroekonomická situace v ČR 

Základní ukazatele - poslední údaje  

 HDP (y/y, %) 3. Q 2018 2,4  Průmyslová produkce (y/y, % ze s.c.) 10/2018 6,7 

 Míra inflace (y/y, %)  11/2018 2,0  Stavební produkce  (y/y, % z s.c.) 10/2018 10,4 

 Obecná míra nezaměstnanosti* (v %) 10/2018 2,1  Maloobchod vč. mot. voz. (y/y, % ze s.c.) 10/2018 1,4 

 Průměrná mzda nom. / reál. (y/y, %) 3. Q 2018 8,5 / 6,0   Vývoz / dovoz zboží ** (y/y, %, z b.c.) 10/2018 10,2/10,4 

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

** přeshraniční pojetí     
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Z DOMOVA 

Sněmovna schválila rozpočet na rok 2019  

Státní rozpočet na rok 2019 s plánovaným 
schodkem 40 miliard korun schválili ve středu 
poslanci. Rozpočet počítá s rekordním 
zvyšováním penzí v průměru o více než 900 
korun, i s růstem platů učitelů a dalších 
státních zaměstnanců.  

Zdroj: E-15 

Úřad pro kybernetickou bezpečnost varuje 
před zařízeními Huawei  

Národní úřad pro kybernetickou a informační 
bezpečnost vydal varování před používáním 
softwaru i hardwaru čínských společností 
Huawei Technologies a ZTE Corporation. 
Používání těchto prostředků podle úřadu 
představuje bezpečnostní hrozbu. Huawei 
obvinění odmítá. 

Zdroj: E15 

ČR výrazně zvýší investice do obrany 

Výdaje na obranu budou v České republice v 
příštích třech letech růst téměř o deset 
procent ročně. Počítá s tím výhled rozpočtu na 
příští tři roky. V roce 2019 by mělo 
ministerstvo obrany hospodařit s 66,7 mld. Kč, 
což je o 7,8 mld. Kč více než letos. V roce 2021 
by to již mělo být 85,3 mld. Kč. Důvodem je 
zhoršená bezpečnostní situace ve světě i 
podfinancování z minulých let. Hlavní úkol 
zůstává stejný, dosáhnout dvouprocentního 
podílu obranných výdajů na HDP do roku 2024. 
Dvouprocentní závazek vůči NATO plnilo Česko 
od svého vstupu do aliance v roce 1999 do roku 
2003, v roce 2005, později už ne.  

Zdroj: E15 

Zetor má problémy  

Brněnská firma se dostala do potíží kvůli 
novým bezpečnostním a emisním předpisům, 
které traktory prodražují. Zetor byl zasažen 
ještě výrazněji, protože jako jeden z mála 
světových výrobců si motory sám vyvíjí a 
vyrábí. V souvislosti s tím firma propustí do 
konce března až čtyřicet procent zaměstnanců. 
Společnost připravuje další opatření ke své 
stabilizaci. Vyjednává s partnery o nákupních 
cenách komponentů a v krizové komunikaci 
uklidňuje obchodní partnery, že výrobní 
program a inovace pokračují. Vlastnický 
holding HTC Investments podle firmy chystá 
výraznou kapitálovou injekci, která umožní v 
příštím roce pokračovat v nastartovaných 
změnách. Zetor připouští, že letos v boji o 
místo na trhu obtížně konkuruje vyšší cenou 
svých traktorů (zdražení o 15-30 %) největším 
světovým značkám. Naopak globální hráči 
podle firmy prodávají své produkty extrémně 
levně. 

Zdroj: IDnes 

Vývoz z ČR do Británie oslabuje 

Tuzemští vývozci mají z odchodu Velké Británie 
z EU obavy. Vývoz z ČR do Spojeného království 
letos poprvé po osmi letech meziročně klesl (za 
leden-říjen o 3,4 % na cca 137,4 mld. Kč). Se 
samotným vstupem na britský trh by čeští 
kamionoví ani autobusoví dopravci těžkosti 
mít neměli. Problémem ale může být situace s 
celním odbavováním. Z dlouhodobého 
hlediska lze očekávat prodloužení čekacích dob 
na hranicích, a tím i růst doby a ceny přepravy. 
Podle statistik ministerstva dopravy se loni 
převezlo po silnici mezi oběma zeměmi přes 
331 000 tun zboží. U českých firem 
zaměřených na export stoupl v souvislosti s 
brexitem zájem o zakládání společností přímo 
v Británii, která je pátým největším obchodním 
partnerem ČR. Británie i dále zůstává 
významným exportním trhem, zboží za více 
peněz než do Británie vyváží ČR v posledních 
letech většinou jen do čtyř států - Německa, 
Slovenska, Polska a Francie. 

Zdroj: ČTK 

ZE ZAHRANIČÍ 

Evropský průmysl vykázal růst, automobilový 
průmysl klesá 

Evropská unie i eurozóna vykázaly meziroční 
růst průmyslové výroby (kalendářně očištěné 
údaje) o 1,3 %, resp. o 1,2 % v říjnu. Německo, 
které je pro nás v důsledku provázanosti našich 
ekonomik nejdůležitější, pak rostlo o 1 % (ČR o 
3,3 %). Další velké ekonomiky měly následující 
vývoj: Itálie (1,0 %), Francie (-0,6 %) a Spojené 
království (-0,8 %). Nejvyšší růst vykázaly Litva 
a Irsko, naopak nejvíce pokleslo Chorvatsko. 

Z automobilového sektoru nepřicházejí 
příznivé zprávy. V EU automobilový průmysl 
poklesl o 2,7 %, v eurozóně o 2,9 % a v 
Německu o 2,6 % (meziroční pokles nastal 
čtvrtý měsíc v řadě). Vzhledem k tomu, že řada 
českých společností dodává do evropských / 
německých automobilek své subdodávky, dá 
se předpokládat, že se tento pokles projeví ve 
většině českých průmyslových odvětvích. 
V rámci EU očekáváme pokračování růstu 
průmyslové produkce se stále klesající 
dynamikou. Důvodem je zejména riziko 
tvrdého Brexitu, protekcionistická opatření a 
výše zmíněné poklesy automobilového 
sektoru. Nejen tyto faktory zapříčinily revize 
ekonomických predikcí směrem dolů, pokles 
vykázaly i indikátory nákupních manažerů. 

Zdroj: Eurostat, MPO 

Inflace v eurozóně se v listopadu nečekaně 
snížila 

Meziroční tempo růstu spotřebitelských cen 
v eurozóně se v listopadu překvapivě snížilo na 
1,9 % (z 2,2 % v říjnu), v celé EU klesla inflace o 
dvě desetiny procentního bodu na 2 %. 
Významně se zvyšovaly ceny energií, které 

stouply meziročně o 9,1 %, rostly i ceny služeb. 
Poměrně nízká jádrová inflace ubrala jednu 
desetinu procentního bodu a skončila na 1,1 %. 
Mezi státy EU vykázalo nejslabší růst cen 
Dánsko (0,7 %), naopak nejprudčeji rostly ceny 
v Rumunsku (o 3,2 %). ČR zůstala pod 
evropským průměrem, ceny se zde zvýšily o 1,6 
%. 

Zdroj: Eurostat 

Firmy zkoušejí zdokonalit recyklaci plastových 
obalů 

Evropská směrnice o omezení jednorázových 
plastů bude zřejmě od členských zemí 
požadovat, aby do roku 2025 sbíraly 90 % PET 
lahví uvedených na trh. Jedním ze způsobů, jak 
recyklaci plastových obalů zdokonalit, je 
zavedení záloh na tyto lahve. To je však drahé 
a otázkou je, zda opatření přinese lepší 
výsledky než třídění.  

Zdroj: E15 

Robotická auta vyrážejí na cesty  

Plně autonomní vozy jsou ve stadiu 
intenzivního testování a v běžném provozu se 
zřejmě objeví během několika málo let. 
Problém už není ani tak technologie, jako spíš 
legislativa. Robotizace řízení mezitím 
pokračuje cestou „mírného pokroku v mezích 
zákona“, takže už dnes lze koupit automobil 
kategorie označované jako 
„semiautonomous“, kterému jde v silničním 
provozu svěřit čím dál víc manévrů. „Chceme 
vyvolat diskusi o tom, jak by se měl autopilot 
zachovat v případě morálních dilemat a jaké 
mohou být důsledky skutečnosti, že o takových 
věcech budou rozhodovat stroje“, vysvětlují 
autoři projektu. V teple a pohodlí domova jsou 
volby jasné: virtuálně umírají spíš zvířata než 
lidé, spíš dospělí než děti, spíš jednotlivec než 
skupina. Současně se ale ukazují velké rozdíly 
mezi různými geografickými a kulturními 
oblastmi. 

Zdroj: Ekonom 

Ceny ropy výrazně klesly  

Ceny ropy pokračují v poklesu. Dolů je táhly 
zejména zprávy o dalším růstu zásob této 
suroviny a o rekordní těžbě v USA a Rusku. 
Severomořská ropa Brent klesla až na 14-ti 
měsíční minimum, tj. 57,20 dolaru za barel, 
později ale část ztrát umazala. Americká lehká 
ropa WTI ztrácela 2,3 % a během týdne 
propadla až na 47,8 dolaru za barel, což je 
nejníže od loňského září. K poklesu cen ropy 
přispívají i výprodeje na světových akciových 
trzích, za kterými stojí obavy ze zpomalování 
růstu světové ekonomiky. 

Zdroj: E15 
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Ceny průmyslových výrobců jsou pravděpodobně na vrcholu 

Ceny průmyslových výrobců v listopadu udržely meziroční tempo růstu a stejně jako v říjnu stouply o 3,9 %. Meziměsíčně však po 
osmi měsících růstu poprvé mírně poklesly o jednu desetinu procentního bodu, a to zejména vlivem snížení cen v odvětví koksu a 
rafinovaných ropných produktů. Do cen se začala již promítat levnější ropa, avšak slabší kurz koruny v uplynulém měsíci, který 
zdražil dovoz, částečně pokles cen komodit vyrovnával. Ceny potravinářských výrobků se meziměsíčně nezměnily, ceny obecných 
kovů a kovodělných výrobků zůstaly vyšší, tentokrát o 0,7 % a dopravních prostředků o 0,3 %. Ceny zemědělských producentů 
meziročně zpomalily růst na 0,7 % (z 0,9 % v říjnu), oproti minulému měsíci ale poměrně solidně vzrostly o 0,5 %. Vlivem slabší 
úrody se výrazně zvýšily ceny brambor, obilovin a olejnin, ale i vajec a mléka. Nadále silně rostou ceny stavebních prací i materiálů. 
Ceny stavebních prací zrychlily meziroční růst o jednu desetinu procentního bodu na 4,1 %, meziměsíčně o výrazných 0,4 %. Ceny 
stavebních materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví meziročně přidaly o pět desetin procentního bodu na 5,1 %, 
meziměsíčně o 0,6 %. Situace ve stavebnictví zůstává vzhledem k nedostačující kapacitě stále napjatá. 

Pramen: ČSÚ 

ČNB nechala úrokové sazby beze změny 

Bankovní rada České národní banky ve čtvrtek, v souladu s naším očekáváním, ponechala úrokové sazby beze změny. Základní 
úroková sazba, od níž se odvíjí úročení komerčních úvěrů, tak zůstává na 1,75 %. Pro toto rozhodnutí hlasovalo pět ze sedmi členů 
rady, dva členové hlasovali pro zvýšení úrokových sazeb o čtvrt procentního bodu. Guvernér ČNB Jiří Rusnok na pozdější tiskové 
konferenci uvedl, že zvýšení úrokových sazeb bude zřejmě příští rok nezbytné, ale bude to pozvolnější než v letošním roce. ČNB 
letos zvýšila úrokové sazby pětkrát. Očekáváme, že centrální banka zvýší hlavní měnově-politické sazby hned v únoru, kdy rovněž 
zveřejní aktualizovanou makroekonomickou predikci. Další vývoj sazeb bude záležet na vývoji kurzu koruny a zahraniční poptávky. 
Zatímco ekonomický růst v zahraničí slábne, což vyvolává menší potřebu dalšího zpřísnění měnové politiky, koruna zůstává oproti 
hlavním světovým měnám spíše slabší, což by naopak podporovalo vyšší úrokové sazby. Pakliže nedojde do poloviny roku 2019 
k obnovené apreciaci koruny, úrokové sazby by měly jít podruhé nahoru ještě v prvním pololetí. 

Pramen: ČTK, MPO 

    Vývoj indexu PX      Vývoj měnových kurzů 

UDÁLOSTI V OBDOBÍ od 27. prosince do 4. ledna 2019  

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

 

Všem čtenářům i jejich blízkým přejeme příjemné prožití vánočních svátků a vše nejlepší v novém roce.  
Další číslo Týdeníku vyjde v pátek 4. ledna 2019. 

   

Zdroj: BCPP        Zdroj: ČNB        Zdroj: ČNB 
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STŘEDA (2. ledna) Markit: Index nákupních manažerů PMI pro ČR, eurozónu 
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