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 HDP (y/y, %) 1.Q 3,9

 Míra inflace (y/y, %) duben 0,4

 Míra nezaměstnanosti*/(konec období,%) duben 6,7

 Průmyslová produkce (y/y,%) březen 6,2

 Stavební výroba (y/y, % ) březen 8,4

 Vývoz zboží **/(y/y,%, z b.c.) březen 10,8

 Dovoz zboží **/(y/y,%, z b.c.) březen 12,8

**/přeshraniční pojetí

Zdroj: ČSÚ, MPSV, květen 2015     

 15-64 let k obyvatelstvu  stejného věku

*/ podíl počtu dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve 

 Základní ukazatele
2015

poslední   údaj

 

Sekce průmyslu         
Odbor ekonomických analýz                               Týdeník (21. týden – 18. až 22. května 2015) 

CO PŘINESL PRÁVĚ KONČÍCÍ TÝDEN 

ZPRÁVA TÝDNE 

Stavební výroba v březnu v EU i v eurozóně klesla, v ČR se jí daří 

Stavební produkce v EU i v eurozóně v březnu 2015 podruhé v řadě klesla. Stavebnictví v EU28 vykázalo meziroční 
pokles o 1,3 %. Výsledek je ovlivněn zejména klesající výrobou v pozemním stavitelství (o 2,7 %), zatímco inženýrské 
stavitelství rostlo (o 4,7 %). V eurozóně se produkce meziročně snížila o 2,7 %, když pozemní stavitelství spadlo 
o 4,0 %, kdežto inženýrské stavitelství zaznamenalo růst o 2,5 %. Z členských států, za které jsou data k dispozici, 
nejvyšší meziroční pokles produkce zaznamenalo Španělsko (o 8,0 %), Francie (o 5,3 %) a Slovinsko (o 4,0 %). Vysoký 
růst naopak byl dosažen v Rumunsku (o 13,3 %), v Maďarsku (o 12,7 %) a v  Nizozemí (o 11,5 %). Naději na zlepšení 
situace však přinesly meziměsíční výsledky. Podle nich vzrostla výroba jak v EU28 (o 1,5 %), tak v eurozóně (o 0,8 %). 

Stavební produkce v ČR v březnu 2015 vzrostla meziročně reálně o 8,4 %, meziměsíčně po očištění od vlivu 
sezónních vlivů byla vyšší o 6,5 %.  Zvýšila se výroba jak v pozemním stavitelství, meziročně o 4,6 %, tak 
i v inženýrském o 20,9 %.  

Za celé 1. čtvrtletí 2015 stavební produkce vzrostla meziročně reálně o 6,9 %. V porovnání se 4. čtvrtletím 2014 se 
sezónně očištěná produkce zvýšila o 5,8 %. Ve srovnání se stejným obdobím konjunkturního roku 2008 však byla 
nižší o 26,0 %. V 1. čtvrtletí tohoto roku narostl počet nově uzavřených zakázek (meziročně o 2,8 %), ale s nižší 
hodnotou meziročně o 8,7 %, a to v důsledku poklesu hodnoty zakázek v inženýrském stavitelství (o 23,6 %). 
Zakázky v pozemním stavitelství naopak rostly dvouciferným tempem (o 16,6 %). Stavební produkce v 1. čtvrtletí 
pokračovala v nastartovaném oživení z minulého roku a také výhled pro další měsíce zůstává pozitivní. 

 

Zdroj: Eurostat 

    VÝVOJ  INDEXU  PX                                    Vývoj kurzu od 11. do 21. května 2015 

            
Zdroj: BCPP, květen 2015                                           Zdroj: ČNB                                                                   Zdroj: ČNB 
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Z DOMOVA 

MMF: ČR letos zrychlí růst  
Česká ekonomika podle odhadu 
Mezinárodního měnového fondu 
(MMF) letos zrychlí růst na 3 %, 
který potáhne převážně domácí 
poptávka. Střednědobý růst by se 
měl stabilizovat okolo 2,25 %. Podle 
původního odhadu fondu se měl 
český HDP zvýšit o 2,5 %. 

Ceny průmyslových výrobců 
pokračovaly v poklesu  
Ceny průmyslových výrobců 
v dubnu 2015 pokračovaly 
v poklesu, když se meziročně snížily 
o 2,6 % (v březnu o 2,9 %). Ceny 
klesly v oddílu koksu a rafinovaných 
ropných produktů meziročně 
o 22,2 % a v oddílu chemických 
látek a výrobků o 9,6 %. Ceny 
potravinářských výrobků, nápojů a 
tabáku byly nižší meziročně o 2,5 %. 
Naopak růst zaznamenaly ceny 
vody, její úpravy a rozvodu o 3,4 % 
a nábytku a ostatních výrobků 
zpracovatelského průmyslu o 1,8 %. 
Ceny stavebních prací, stejně jako 
v březnu (po zpřesnění), byly vyšší 
meziročně o 1,0 %. O 10,0 % pod 
úrovní předchozího roku se nadále 
držely ceny zemědělských výrobců.  

Ceny v zahraničním obchodě 
v březnu meziročně opět 
klesly 
Ceny v zahraničním obchodě 
v březnu v meziročním srovnání 
opět klesly, ale tempo jejich 
poklesu se zmírnilo. Dovozní ceny 
se meziročně snížily o 0,9 % 
(v únoru o 1,9 %). Meziroční pokles 
vývozních cen dosáhl 0,5 % (v únoru 
0,7 %). Největší vliv na ně měl 
pokles cen minerálních paliv. 
Směnné relace se snížily na 
hodnotu 100,4 % (z únorových 
101,2 %), nicméně již dvacátý 
sedmý měsíc zůstaly kladné. 
V meziměsíčním srovnání se snížily 
vývozní ceny o 0,4 %, ale dovozní 
ceny zaznamenaly růst o 0,3 %. 

Směnné relace zůstaly záporné, 
stejně jako v únoru, a to 99,3 % 
(v únoru 99,8 %).  

Vývoz zbrojařů by měl letos 
dosáhnout rekordní úrovně  
Českým firmám vyrábějícím 
vojenský materiál či bezpečnostní 
systémy se nebývale daří. Jejich 
vývoz v roce 2014 dosáhl 11,8 mld. 
Kč, což bylo nejvíce od roku 1994. 
Podle Asociace obranného a 
bezpečnostního průmyslu export 
poroste i letos a přiblíží se rekordní 
hranici 14 mld. Kč.  

Ocelářství v ČR poroste, 
zbrzdí ho zavření ocelárny 
v Ostravě 
Objem ocelářské výroby v ČR by 
v následujících pěti letech měl růst 
v rozmezí 1 - 3 %. Vyplývá to 
z predikce svazu Hutnictví železa na 
roky 2015 až 2020. Růst výroby 
zbrzdí plánované uzavření ocelárny 
Vítkovice Steel. Výroba stále 
nedosahuje úrovně před světovou 
hospodářskou krizí. V ČR se v roce 
2014 vyrobilo 5,4 mil. tun oceli 
(meziročně o 3,6 % více). V roce 
2007 (před hospodářskou krizí) to 
bylo přes 7 mil. tun oceli. 

Výroba aut nadále roste 

Výroba osobních a lehkých 
užitkových vozů v ČR od ledna do 
dubna meziročně vzrostla o téměř 
4 % na 446.982 aut. V 1. čtvrtletí 
2015 přitom rostla skoro o 6 %. 
Vyplývá to z údajů Sdružení 
automobilového průmyslu. Nejvíc 
vyrobila za čtyři měsíce Škoda Auto, 
a to 264.377 aut, o 0,2 % více. 
Hyundai zvýšila výrobu o 2 % na 
108.400 vozů a kolínská TPCA 
o 22,3 % na 74.200 aut. 

ERA Pardubice byla loni 
nejúspěšnější za posledních 
20 let 
Pardubická firma ERA, výrobce 
radiolokátorů, v roce 2014 dosáhla 
zisku 97,5 mil. Kč a utržila 507 mil. 
Kč. Jde o nejlepší hospodářské 

výsledky společnosti za posledních 
20 let. ERA v současnosti 
zaměstnává 260 lidí.  

Řetězárna Pewag postaví dva 
nové závody 
Pewag, výrobce řetězů a jejich 
komponentů, se chystá rozšířit svou 
výrobu v Chrudimi a ve Vamberku, 
kde postaví nové závody. Celkem 
plánuje proinvestovat 30 mil. eur. 
Po dokončení nových závodů 
nabídne zhruba 200 nových 
pracovních míst.  

Meopta-optika byla loni 
třetím rokem v zisku  
Přerovská společnost Meopta-
optika dosáhla v roce 2014 tržby 
kolem 2 mld. Kč, zhruba stejné jako 
rok předtím. Firma je tři roky po 
sobě v zisku, loni byl v řádu desítek 
milionů korun. Loni jen v oblasti 
sportovní optiky utržila více než 400 
mil. Kč. Zhruba 80 až 90 % sportovní 
optiky exportuje, především do 
Spojených států a západní Evropy, 
Izraele nebo Švýcarska. 

ZE ZAHRANIČÍ 

Inflace v EU a v eurozóně na 
nule 
Meziročně míra inflace v EU 
a eurozóně v dubnu shodně stoupla 
na nulu z březnových -0,1 %. Jde 
o první nezáporný výsledek po 
čtyřech měsících. V dubnu 2014 
meziročně rostla v EU o 0,8 %, 
v eurozóně o 0,7 %. Index stále drží 
dole energie, naopak opět zdražují 
potraviny a služby.  

Inflace ve V. Británii v mínusu 
Poprvé od roku 1960 se inflace ve 
Velké Británii dostala do záporných 
hodnot. Spotřebitelské ceny 
v dubnu klesly meziročně o 0,1 %, 
a to díky nižším cenám potravin 
a energií, které potlačily vyšší 
úroveň nákladů na bydlení. Trh 
očekával, že v dubnu zůstane míra 
inflace na nule.  
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Nezaměstnanost na 
Slovensku na dlouhodobém 
minimu 
Míra nezaměstnanosti na Slovensku 
v dubnu klesla na 11,7 %, na 
nejnižší úroveň od května 2009 
(v březnu činila 12,1 %). 
Dlouhodobě se ale stále drží nad 
průměrem EU. Vysoký počet 
nezaměstnaných byl, po propuknutí 
globální ekonomické krize, jedním 
z největších hospodářských 
problémů Slovenska (na začátku 
roku 2013 bylo bez práce 15 % 
obyvatelstva). 

MMF zlepšil výhled italské 
ekonomiky 
Mezinárodní měnový fond (MMF) 
zvýšil odhad hospodářského růstu 
Itálie a vyzval vládu, aby využila 
příznivých vnějších podmínek 
k zavedení nutných reforem 
a zaměřila se na privatizaci státního 
majetku. Třetí největší ekonomika 
eurozóny by měla v roce 2015 opět 
růst po třech letech poklesu, a to 
o 0,7 % (dosavadní odhad byl 

0,5 %). Odhad na příští rok MMF 
zvýšil z 1,1 % na 1,2 %. 

Zájem o nová auta stále na 
vzestupu 
Podle Evropského sdružení výrobců 
automobilů se prodej nových 
osobních aut v EU v dubnu zvýšil 
meziročně o 6,9 % na 1,166 mil. 
vozů a od začátku roku o 8,2 %. 
Duben byl pro evropský trh nejlepší 
od roku 2009 (rostl dvacátý měsíc 
po sobě). Růst prodejů znamenaly 
všechny hlavní evropské trhy, 
zejména Itálie (o 24 %). Škoda Auto 
v dubnu zvýšila prodeje v EU 
o 10,4 % na 53.493 vozů a od 
začátku roku její odbyt vzrostl 
o 6,6 %, tržní podíl se ale mírně 
snížil na 4,2 %.  

Japonská ekonomika rostla 
nejrychleji za poslední rok 
Japonská ekonomika v 1. čtvrtletí 
2015 rostla nejrychleji za poslední 
rok díky mírnému zvýšení spotřeby 
a kapitálových výdajů. HDP třetí 
největší ekonomiky světa se zvýšil 

o 2,4 % po růstu o 1,1 % 
v předchozích třech měsících. 
Dosažené výsledky jsou dalším 
důkazem toho, že zemi se po recesi 
začíná dařit. 

Hlavním zdrojem 
zahraničních investic 
rozvojová Asie  
Konference OSN o obchodu 
a rozvoji zveřejnila, že objem 
přímých zahraničních investic loni 
v celém světě vzrostl o 6 % na 1.341 
bil. USD. Nejvíce investovaly 
rozvíjející se asijské země (440 mld. 
USD) a Severní Amerika (390 mld. 
USD), když evropské investice byly 
286 mld. USD. Co se týče 
jednotlivých zemí, zůstávají 
investorskou jedničkou Spojené 
státy americké, dále pak Hongkong 
a Čína. Ta se stala i největším 
příjemcem investic a vystřídala na 
této pozici Spojené státy.  
 

 

FOCUS 

ZEW: propad důvěry v Německu 
Index ekonomického sentimentu v Německu 
zveřejňovaný společností ZEW v květnu spadl na 
41,9 bodů, proti předchozímu měsíci o 11,4 bodů. 
Sáhl si tak na nejnižší letošní úroveň. Nálada se 
snížila kvůli slabšímu růstu německé ekonomiky 
v 1. čtvrtletí 2015, než byla očekávána, a také 
vzhledem k výkyvům na finančních trzích, zejména 
v podobě propadu cen státních dluhopisů. 
Na druhou stranu jen malá část respondentů 
průzkumu aktuálně očekává další zhoršení 
ekonomické situace. Dílčí index hodnocení 
současné situace taktéž zeslábl, o 4,5 bodu na 
65,7 bodu. Hodnocení ekonomické situace 
v eurozóně se také zhoršilo, když index 
ekonomického sentimentu pro eurozónu klesl 
o 3,6 bodu na 61,2 bodu (index je založen na 
anketě mezi 225 analytiky a investory). 
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OKÉNKO SNS 

     
Zdroj: NBU, graf MPO            Zdroj: ECB, graf MPO 

 

Ruská ekonomika letos klesne  
MMF mírně zlepšil svůj výhled pro ruskou ekonomiku. Ta má letos klesnout  o 3,4 % a příští rok se vrátit k mírnému 
růstu (o 0,2 %). Původní predikce byla nastavena na 3,8% pokles v roce 2015.  

UDÁLOSTI V PŘÍŠTÍM TÝDNU (25. až 29. května 2015) 

Pondělí (25.5.) 

 ČSÚ: Konjunkturální průzkum (květen 2015) 

Středa (27.5.) 

 Eurostat: Indikátor ekonomického sentimentu ESI (květen 2015)  

Pátek (29.5.) 

 ČSÚ: Tvorba a užití HDP (1. čtvrtletí 2015) 

 ČSÚ: Míry zaměstnanosti, nezaměstnanosti a ekonomické aktivity (duben 2015) 

 Spojené státy: Hrubý domácí produkt (1. čtvrtletí 2015)  
 

 
Informační zdroje Týdeníku: ČSÚ, ČNB, E 15, Hospodářské noviny, internet. 


