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Důvěra v ekonomiku se drží vysoko 

Důvěra v ekonomiku se v březnu stále drží vysoko, přestože se oproti minulému měsíci mírně snížila (o 0,2 bodu na 

99,7 bodu). K poklesu oproti únoru došlo u podnikatelů, zatímco mezi spotřebiteli byla na vyšší úrovni.  

Nálada mezi spotřebiteli se v březnu dostala na zatím nejvyšší hodnotu (na 112,8 bodu). Průzkum ukázal, že se snížily 

obavy ze zhoršení finanční situace spotřebitelů a nezvýšily se jejich obavy ze zhoršení celkové ekonomické situace. 

Nadále považují situaci ekonomiky za dobrou, nezaměstnanost je nízká a mzdy rostou. Také se snížily jejich obavy 

z růstu cen.  

Mezi podnikateli se důvěra meziměsíčně mírně snížila (o 0,5 bodu na 97,0), když byla nižší v obchodě a ve službách. 

V obchodě dosáhl indikátor důvěry přes jeho pokles nejvyšší hodnoty ze všech odvětví. Nejvyšší meziměsíční nárůst 

ale registrovali podnikatelé ve stavebnictví. Nálada v tomto odvětví došla na nejvyšší úroveň od listopadu 2008. 

Podnikatelé v průmyslu hodnotili ekonomickou situaci téměř stejně jako minulý měsíc, ale uvažují podle průzkumu 

o zvýšení počtu zaměstnanců.  

Zdroj: ČSÚ    

Makroekonomická situace v ČR 

Základní ukazatele - poslední údaje  

 HDP (y/y, %) 4. Q 2017 5,2  Průmyslová produkce (y/y, % ze s.c.) leden 2018 5,5 

 Míra inflace (y/y, %)  únor 2018 2,4  Stavební produkce  (y/y, % z s.c.) leden 2018 33,6 

 Obecná míra nezaměstnanosti* (v %) leden 2018 2,4  Maloobchod vč. mot. voz. (y/y, % ze s.c.) leden 2018 5,7 

 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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Sezónně očištěné indikátory důvěry v průmyslu, stavebnictví, obchodě a ve 

vybraných službách – bazické indexy
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Z DOMOVA 

Automatizace ovlivní v ČR půlku 
pracovníků, bez práce nebudou 

Robotizace a automatizace ovlivní 
v příštích letech asi polovinu pracovních 
pozic v ČR. Nezaměstnanost se ale kvůli 
tomu zřejmě výrazně nezvýší, pokud však 
budou pracovní trhy dostatečně flexibilní 
a zaměstnanci ochotni se přizpůsobit. 
Zanikající pracovní místa by nahradily jiné 
pozice v nových technologických oborech, 
nebo by díky růstu příjmů a poptávky 
přibyla místa v jiných oblastech 
ekonomiky. Nejvíce by z toho mělo těžit 
zemědělství, stavební sektor 
a zpracovatelský průmysl. Vyplývá to ze 
studie poradenské společnosti Deloitte.  

Zdroj: kurzy  

Kofole mírně klesly tržby 

Nápojářské skupině Kofola loni klesly 
tržby meziročně o 0,5 % na 6,96 mld. Kč. 
Ukazatel EBITDA klesl o 10,7 % na 
950,2 mil. Kč a provozní zisk o 28,9 % na 
385 mil. Kč.  

Zdroj: E15  

Motor Jikov má dodávku do Švédska  

Českobudějovický Motor Jikov dodá 
svému klíčovému zákazníkovi švédskému 
výrobci kamionů Scania díly za 0,5 mld. Kč. 
K novým zakázkám firmy patří držáky 
náprav pro auta Jaguar a Range Rover. 
Holding očekává tržby za loňský rok 
1,65 mld. Kč.  

Zdroj: E15 

Philip Morris loni zvýšil zisk i tržby 

Výrobci tabáku Philip Morris ČR loni 
meziročně vzrostl čistý zisk o 25,9 % na 
3,5 mld. Kč. Tržby bez spotřební daně 
a DPH stouply o 6,5 % na 12,2 mld. Kč. 
Tržní podíl firmy v ČR klesl o 0,9 p. b. na 
45,2 %. Objem domácího odbytu se snížil 
o 4,2 % na 8,8 mld. kusů cigaret, což bylo 
způsobeno hlavně poklesem tržního 
podílu u cigaret a nižším tržním podílem 
u jemně řezaného tabáku. Celkový trh 
cigaret se v ČR snížil o 0,6 % na 20,3 mld. 
kusů cigaret, především kvůli poklesu 
spotřeby. 

Zdroj: E15 

ČEZ brzdí stavbu větrníků v Polsku 

Společnost ČEZ nepostaví v Polsku tolik 
větrných elektráren, kolik plánovala. 
Původně tam očekávala výstavbu 
elektráren o instalovaném výkonu ve 

stovkách megawattů. V současné době 
má však dva projekty s platným stavebním 
povolením o celkovém plánovaném 
výkonu kolem 40 megawattů. Důvodem 
snížení investice jsou změny v polské 
legislativě, která omezuje výstavbu 
větrných elektráren, například vzdálenost 
obcí od větrníků.  

Zdroj: E15 

Čezeta chce znásobit výrobu 
elektroskútrů 

Firma Čezeta Motor z Prostějova chce 
vyrábět až 2 tis. elektroskútrů Čezeta 506 
ročně, teď má kapacitu 300 motorek za 
rok. Elektromotocykl dojede na jedno 
nabití až dvě stě kilometrů. Rozšíření 
výroby si vyžádá přes 15 mil. Kč. Firma se 
nyní na slovensko-české platformě 
Crowdberry snaží na rozšíření výroby 
získat soukromé investory. 

Zdroj: E15 

Přibyla pětina veřejných zakázek 

Veřejní investoři zadali loni firmám 
820 projektových zakázek za 5,7 mld. Kč. 
Hodnota i počet meziročně vzrostly 
o necelou pětinu. Obě čísla jsou nejvyšší 
za tři roky. Objem nově vypsaných 
projektových zakázek ovšem klesl o více 
než polovinu. Vyplývá to z údajů 
analytické společnosti CEEC Research. 

Zdroj: E15  

Unipetrol obnovil provoz terminálu 
v Kralupech  

Unipetrol obnovil v plném rozsahu provoz 
distribučního terminálu před areálem 
rafinerie v Kralupech nad Vltavou, kde ve 
čtvrtek minulý týden explodovala 
skladovací nádrž. Firma odhaduje, že 
materiální škody po výbuchu činí do 
30 mil. Kč.  

Zdroj: E15  

Stát musí začít vybírat technologicky 
vyspělé zahraniční investice 

 Stát si podle nové ředitelky CzechInvestu 
Jirotkové musí začít vybírat technologicky 
vyspělé zahraniční investice, které mají 
návaznost na Průmysl 4.0. Například za 
loňské 1. pololetí stát poskytl v rámci 
podpory asi 6 mld. Kč, z toho téměř 
polovina putovala automobilovému 
průmyslu.  

Zdroj: E15 

ZE ZAHRANIČÍ 
Slovensko mírně zhoršilo výhled 
růstu HDP 

Slovenská centrální banka snížila výhled 
letošního růstu domácí ekonomiky na 
4,2 % z předchozích 4,3 %. V nové 
prognóze banka také očekává pomalejší 
inflaci, rychlejší růst mezd a výraznější 
pokles nezaměstnanosti.  

Zdroj: E15 

Americká ekonomika zpomalila 
méně, než se čekalo 

Ekonomika Spojených států ve 4. čtvrtletí 
2017 zpomalila tempo růstu méně, než se 
dříve odhadovalo, když největší růst 
spotřebitelských výdajů za tři roky 
částečně kompenzoval vliv vysokého 
dovozu. HDP se podle konečných údajů 
zvýšil meziročně o 2,9 % po 3,2 % 
v předchozích třech měsících. Koncem 
února se odhadovalo 2,5 %. Za celý loňský 
rok HDP vzrostl o 2,3 % po 1,5 % v roce 
předchozím, který byl nejslabší od roku 
2009. V letošním roce se očekává růst 
ekonomiky o 3 %. 

Zdroj: E15  

Nezaměstnanost v Německu zůstala 
nízká  

V Německu v únoru činila míra 
nezaměstnanosti 3,5 %, což je stejný 
výsledek jako v předchozím měsíci 
a zároveň nejnižší od září 1980. 
Nezaměstnaných bylo celkem 1,51 mil. 
lidí, když loni v únoru bylo bez zaměstnání 
1,68 mil. lidí.  

Zdroj: www.tradingeconomics.com  

BMW čelí v USA žalobě kvůli 
podvodům s emisními testy 

Německá automobilka BMW AG čelí ve 
Spojených státech žalobě, podle které 
vybavila desítky tisíc vozů X5 a 335d 
softwarem pro manipulaci s emisemi, aby 
zajistila, že úspěšně projdou federálními 
testy. Jde o automobily vyráběné v letech 
2009 až 2011. Žaloba, kterou podali 
američtí motoristé, tvrdí, že tyto vozy 
vypouštějí emise až 27krát převyšující 
zákonný limit. Spolu s automobilkou 
motoristé zažalovali také jejího 
dodavatele komponentů Robert Bosch 
GmbH. 

Zdroj: ČTK 
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Emisní povolenky od začátku roku podstatně zdražily  

Ceny emisních povolenek od počátku roku vyskočily téměř o 70 % a jedna se prodává za více než 13 eur. Tolik stály 
naposled v létě 2011. Je to reakce na nedávno schválenou reformu evropského systému emisního obchodování. 
Po dobu pěti až šesti let bude nyní na trh přicházet méně povolenek. Zmiňovaná reforma má za cíl snížit objem 
povolenek v oběhu. 

Nyní hraje drahá povolenka na ruku hlavně elektrárnám na plyn, jádro či obnovitelné zdroje, které nemusí povolenky 
kupovat. Růst hodnoty emisní povolenky se většinou promítne do cen elektřiny. Nyní to však zatím nehrozí, neboť je 
nárůst cen povolenek doprovázen poklesem cen uhlí. 

Více se drahých povolenek obává těžký průmysl, jako jsou chemický průmysl, ocelářství, cementárny a další. 
V současné době je většina z těchto oborů zahrnuta v systému, který jim přiděluje většinu emisních povolenek zdarma. 
Dostávají je hlavně obory, které by byly znevýhodněny oproti světové konkurenci, a hrozilo by, že kvůli povolenkám 
přesunou výrobu jinam. Nyní nejenže budou tyto obory po reformě dostávat mnohem méně povolenek zdarma než 
doposud, ale také za ně budou navíc platit výrazně víc.  

Zdroj: HN  

Vývoj indexu PX          Vývoj měnových kurzů 

UDÁLOSTI V TÝDNU od 2. do 6. dubna 2018 

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