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 HDP (y/y, %) 1.Q 4,2

 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 (22. týden – 25. až 29. května 2015) 

CO PŘINESL PRÁVĚ KONČÍCÍ TÝDEN 

ZPRÁVA TÝDNE 

Potvrzeno: česká ekonomika nabrala na tempu  

Dnes zveřejněné údaje o růstu hrubého domácího produktu v 1. čtvrtletí opět překonaly očekávání. Hrubý domácí 
produkt vzrostl meziročně o 4,2 %, takže ještě vylepšil předběžný odhad, který uváděl růst o 3,9 %. Touto 
dynamikou se Česká republika zároveň zařadila společně s Rumunskem do čela nejrychleji rostoucích ekonomik EU 
(při absenci výsledků za 8 zemí). 

Podle dat srovnávajících mezičtvrtletní vývoj se hrubý domácí produkt v 1. čtvrtletí zvýšil o mimořádných 3,1 % 
(předběžný odhad činil 2,8 %), když tento skok významně ovlivnily legislativní úpravy v oblasti spotřebních daní 
z tabákových výrobků. Skutečný mezičtvrtletní růst proto lépe odráží hrubá přidaná hodnota (není zatížena 
daňovými změnami), která se zvýšila o 1,6 %. 

Stejně jako v minulém roce plnila úlohu zdroje meziročního růstu hrubého domácího produktu pouze domácí 
poptávka. Obyvatelstvo zvýšilo svou spotřebu o 3 %, opět především  produktů určených k dlouhodobé spotřebě. 
Vládní výdaje vzrostly o 1,5 %. O růst investičního kapitálu o 3,2 % se postaraly zejména investice do dopravních 
prostředků, zařízení, a také ostatních budov a staveb. Rozhodující prorůstový vliv však mělo zvýšení stavu zásob, 
které se koncentrovalo do nedokončené výroby. V zahraničním obchodě se zbožím a službami  rostl rychleji dovoz 
(9,6 %), než vývoz (7,7 %), takže růstovou dynamiku HDP zpomalil o 0,5 p.b.  

Hrubá přidaná hodnota meziročně vzrostla o 3,8 % a téměř polovinu tohoto přírůstku zajistil zpracovatelský průmysl 
růstem o 6,8 %. Příznivý vývoj se však projevil napříč celou domácí ekonomikou, ve stavebnictví se hrubá přidaná 
hodnota zvýšila o 2,7 %, v obchodě, dopravě a ubytování o 3,2 % a v informační a komunikační činnosti o 3,4 %. 

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

 2013 2014 2015 

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

meziročně -2,2 -1,3 -0,5 1,1 2,3 2,1 2,2 1,4 4,2 

proti předch. čtvrtletí -0,8 0,5 0,4 1,1 0,3 0,3 0,4 0,4 3,1 

Pramen: ČSÚ 

 

 

 

 

 

 

 

 

    VÝVOJ  INDEXU  PX                                    Vývoj kurzu od 18. do 28. května 2015 

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

Škodě Transportation 
vzrostly loni tržby i zisk  
Skupině Škoda Transportation se 
v roce 2014 dařilo. Tržby zvýšila 
meziročně o 12 % na 16,4 mld. Kč, 
čistý zisk o 30 % na 2,27 mld. Kč. Na 
vývoz bylo určeno 67 % produkce. 
Přijala také 200 zaměstnanců a 
v současnosti zaměstnává 4800 lidí. 
V letošním roce už Škoda 
Transportation uzavřela kontrakty 
za více než 5 mld. Kč v tuzemsku i 
zahraničí. Hlavní zakázkou budou 
vlaky pro německé dráhy Deutsche 
Bahn, dalšími například vlaky pro 
dálkovou dopravu pro České dráhy 
a tramvaje pro Bratislavu a Prahu.  

Faiveley chystá stěhování 
do nových prostor 
Faiveley Transport, francouzský 
dodavatel komponentů pro 
železniční průmysl, chystá 
stěhování výroby ze západočeského 
závodu Lekov v Blovicích do nové 
továrny na okraji Plzně v Bručné. 
Nové prostory by měly být 
postaveny v posledním čtvrtletí 
tohoto roku. Podnik patří mezi 
dodavatele Škody Transportation. 

Otevření nové továrny REC 
Group  
Skupina REC Group ve Starém 
Městě u Uherského Hradiště 
otevřela novou továrnu na výrobu 
pěnového skla z odpadových 
střepů, který slouží jako stavební 
materiál. Stavba továrny si vyžádala 
investici zhruba 90 mil. Kč. Firma 
zaměstnala asi padesát lidí.  

Moser loni zvýšil obrat 
Sklárna Moser v roce 2014 zvýšila 
obrat o zhruba 15 % na 400 mil. Kč 
a podobný růst očekává i v letošním 
roce.  Firma změnila firemní 
strategii a přesouvá větší podíl 
výroby do uměleckých předmětů, 
které nyní tvoří zhruba polovinu 
produkce. 

Stavební projektanti mají od 
státní správy více práce 
Hodnota tendrů na projektové 
práce vyhlášených veřejnými 
institucemi vzrostla v 1. čtvrtletí 
2015 meziročně o 60,7 % na 
398 mil. Kč (z analýzy společnosti 
CEEC Research).  Jedním 
z největších vyhlašovatelů soutěže 
byl Státní podnik Povodí Odry 
s projektovou zakázkou na 
protipovodňová opatření v hodnotě 
přes 57 mil. Kč. Následovala Praha 
na práce na dostavbu 
Průmyslového paláce v hodnotě 
zakázky přes 39 mil. Kč. 

Nejhorším zákonem roku 
2014 jsou daňové předpisy 
Nejhorším legislativním počinem 
roku 2014 jsou komplikované 
daňové předpisy. Jde především 
o třetí sazbu daně z přidané 
hodnoty, zavedenou na poslední 
chvíli, a přenesenou daňovou 
povinnost, tzv. reverse charge. 
Vyplývá to z hlasování 424 firem 

v anketě pořádané advokátní 
kanceláří Ambruz & Dark Deloitte 
Legal. K nespokojenosti s daňovými 
předpisy přispívá také jejich nejasný 
výklad, který se mnohdy upřesňuje 
i několik měsíců po zahájení jejich 
účinnosti. Daňoví poplatníci se 
přitom musí zákonem řídit hned 
od začátku.  

ZE ZAHRANIČÍ 

ČR si polepšilo v žebříčku 
konkurenceschopnosti 
Česká republika si druhý rok za 
sebou polepšila v žebříčku 
konkurenceschopnosti a posunula 
se o čtyři příčky na 29. místo. 
Žebříček sestavuje každoročně 
švýcarský institut IMD. ČR se 
dostala mezi první polovinu 
srovnávaných zemí. Propadalo se 
čtyři roky za sebou, první zlepšení 
zaznamenalo až loni. První místo 
letos obhájily Spojené státy, 
následuje Hongkong, Singapur 
a Švýcarsko. Německo obsadilo 

10. příčku, Polsko 33. a Slovensko 
skončilo na 49. místě.   

Ekonomický růst v EU zrychlí  
Světová banka očekává, že 
hospodářský růst v EU bude 
pokračovat v oživování. HDP letos 
zrychlí na 1,8 % a v roce 2016 jeho 
tempo růstu dosáhne 2 %. Země 
střední a východní Evropy budou 
expandovat tempem 
překonávajícím průměr EU. 
K příznivému výhledu EU přispívá 
pokles cen ropy a krajně uvolněná 
měnová politika Evropské centrální 
banky.  

Britská ekonomika zpomalila 
růst  
Velké Británie v  1. čtvrtletí 
letošního roku zpomalil na 
mezičtvrtletních 0,3 % po 0,6% 
růstu v posledních třech měsících 
loňského roku. V meziročním 
srovnání růst dosáhl 2,4 % po 3% 
růstu  v předchozím čtvrtletí. HDP 
V. Británie roste již deváté čtvrtletí 
v řadě, což je nejdelší série od roku 
2008, kdy vypukla finanční krize. 

Švýcarská ekonomika 
v 1. čtvrtletí klesla 
Švýcarská ekonomika v 1. čtvrtletí 
2015 klesla o 0,2 %. Hospodářskou 
aktivitu podkopalo zejména výrazné 
posílení švýcarského franku 
v důsledku lednového zrušení limitu 
pro jeho růst vůči euru. 
V posledním čtvrtletí loňského roku 
ekonomika vykázala růst o 0,5 %.  

Důvěra amerických 
spotřebitelů vzrostla 
Index spotřebitelské důvěry 
sestavovaný Conference Board, 
podle předběžných údajů, v květnu 
meziměsíčně vzrostl o 1,2 % na 
95,4 bodu, což je více než trhem 
očekávaných 95 b. Březen byl 
revidován mírně dolů na 94,3 b. 
z dříve uváděných 95,2 b. Američtí 
spotřebitelé hodnotí lépe 
současnou situaci, jsou však 
o trochu více skeptičtí ohledně 
výhledu do budoucna.  
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Kanada má rozsáhlá ložiska 
břidlicové ropy 
Podle tiskové agentury The 
Canadian Press první odhady 
Národního energetického výboru 
a oblastní geologické služby uvádějí, 
že ve dvou rozsáhlých břidlicových 
formacích v oblasti kanadských 
severozápadních území by mohlo 
ležet až 200 mld. barelů ropy. 
Kanada denně vytěží 3,5 mil. 
barelů. Kanadská odvětvová 
asociace odhaduje, že do roku 2030 
by se produkce ropy mohla zhruba 
zdvojnásobit. 

Čína bude v Chile provádět 
transakce ve svojí měně  
Podle sdělení čínské emisní banky 
ustanovila Čína v Chile svou první 
banku pro vypořádávání transakcí 
v čínské měně. Dohoda o tzv. 
měnovém swapu bude platit tři 
roky a oběma stranám umožní 
vyměnit až 2,2 bil. chilských pesos. 
Čínská lidová stavební banka se tak 
stala první finanční institucí pro 
vypořádávání jüanových transakcí 
v Latinské Americe a mohla by 
sloužit jako výchozí bod pro 
financování projektů. Čína také 

rozšířila program pro chilské 
investice na čínských burzách. 

Čína láká soukromé investory 
Čína zveřejnila seznam více než 
tisícovky navrhovaných projektů 
v hodnotě téměř 2 bil. jüanů, 
k jejichž financování, realizaci 
a provozu zve soukromé investory. 
Podle Národní rozvojové a reformní 
komise mají projekty (např. 
dopravy, vodohospodářství či 
veřejný služeb) fungovat na 
principu veřejně-soukromého 
partnerství. 

Růst produktivity práce 
zpomaluje  
Z údajů analytického střediska 
Conference Board vyplývá, že 
produktivita práce ve světě rostla 
loni nejpomaleji od začátku 
tisíciletí. Rychlejší růst zaznamenaly 
pouze Indie a subsaharská Afrika. 
Tempo růstu produktivity, 
vyjádřené jako výkon na 
pracovníka, celosvětově zpomalilo 
na 2,1 % ve srovnání s ročním 
průměrem za období 1999 až 2006, 
který činil 2,6 %. Nižší světová 
produktivita je jednou z vážných 
globálních hrozeb pro lepší životní 

úroveň v bohatých i v chudších 
zemích.  

Růst v Africe se vrací 
na předkrizovou úroveň  
Africká rozvojová banka 
předpověděla, že hospodářský růst 
v Africe v roce 2016 zrychlí na 5 % 
ze 4,5 % očekávaných v letošním 
roce. Vrátí se tak na úroveň 
z období před příchodem globální 
ekonomické krize v roce 2007. 
Africká ekonomika podle odhadů 
vloni stoupla o 3,9 % (v období před 
příchodem krize se hospodářský 
růst pohyboval mezi 5 – 7 %). Růst 
zůstává nejvyšší ve východní, 
západní a střední Africe a nejnižší 
v severní a jižní Africe. 

Rosněfť investuje ve 
Venezuele  
Venezuelský prezident N. Maduro 
oznámil, že Venezuela a ruská 
ropná společnost Rosněfť se 
dohodly na investicích ve 
venezuelském ropném 
a plynárenském průmyslu za zhruba 
14 mld. USD. Investice by měly 
pomoci zdvojnásobit těžbu ropy ve 
Venezuele.  

 

 

FOCUS 

Důvěra v českou ekonomiku v květnu stoupla  

Důvěra v českou ekonomiku se v květnu mírně zvýšila, když souhrnný indikátor důvěry meziměsíčně přidal 0,4 bodu 

na 10,4 bodu. Vyplývá to z výsledků konjunkturálního průzkumu Českého statistického úřadu. Index tak již od 

listopadu minulého roku vykazuje dvoucifernou, dlouhodobě nadprůměrnou, hodnotu.  Důvěra stoupla mezi 

podnikateli, a to o 0,8 bodu na 12,7 bodu. V jednotlivých odvětvích důvěra vzrostla u služeb (o 1,7 bodu) 

a v průmyslu (o 0,3 bodu). Průmyslové podniky zažívají příznivé období vlivem rostoucí zahraniční i domácí poptávky 

a pro následující měsíce zůstávají pozitivně naladěné. Důvěra ve stavebnictví se nezměnila a v obchodě se mírně 

snížila (o 0,3 bodu). Důvěra mezi spotřebiteli oproti dubnu lehce klesla o 0,7 bodu na 1,3 bodu. V meziročním 

srovnání se důvěra zlepšila mezi podnikateli i spotřebiteli. Z odvětví je meziročně nižší pouze důvěra v průmyslu 

(o 1 bod). V ostatních odvětvích důvěra meziročně rostla, výrazně si polepšila ve stavebnictví (o 23 bodů).  
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Sezónně očištěné indikátory důvěry v průmyslu, stavebnictví, obchodě a ve vybraných službách 

 
Zdroj: ČSÚ, graf MPO 
   

OKÉNKO SNS  

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

 

Moody's zlepšuje výhled HDP Ruska  
Ratingová agentura Moody's Investors Service zlepšila výhled vývoje ruského HDP na roky 2015 a 2016. Letos by HDP 
mělo klesnout o 3 % místo doposud uváděných 5,5 %, příští rok by měla ruská  ekonomika vykázat nulový růst oproti 
predikovanému 3% poklesu. Podle agentury se ruský finanční trh koncem letošního ledna stabilizoval a recese 
v Rusku by  mohla být méně výrazná a zdlouhavá, než se očekávalo. Ke zlepšení ekonomické situace v zemi přispělo 
i snížení hlavní úrokové sazby ruskou centrální bankou a oživení na globálním ropném trhu.  

UDÁLOSTI V PŘÍŠTÍM TÝDNU (1. až 5. června 2015) 

Pondělí (1.6.) 

 Německo: Maloobchod (duben 2015)) 

 Markit: Index nákupních manažerů za eurozónu, Českou republiku  

Úterý (2.6.)  

 Německo: Nezaměstnanost (duben 2015)  

Středa (3.6.) 

 Eurostat: Maloobchod (duben 2015) 
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 Eurostat: Nezaměstnanost (duben 2015) 

Pátek (5.6.) 

 ČSÚ: Maloobchod (duben 2015) 

 ČSÚ: Průměrné mzdy (1. čtvrtletí 2015) 

 Slovensko: Hrubý domácí produkt (1. čtvrtletí 2015) 
 
 

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

 


