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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, červen 2015     

 ve věku 15-64 let 

*/ podíl počtu dosažitelných uchazečů o zaměstnání 
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CO PŘINESL PRÁVĚ KONČÍCÍ TÝDEN 

ZPRÁVA TÝDNE 

Podmínky v českém zpracovatelském sektoru se v květnu zlepšily 

Index nákupních manažerů (PMI), zveřejňovaný pravidelně společností Markit Economics, ukazuje, že se v květnu 

podmínky ve zpracovatelském sektoru v České republice zlepšily. Index pro český výrobní sektor stoupl na 

55,5 bodu z dubnových 54,7 bodu. Sektor si v květnu zachoval silné tempo růstu výroby a nových zakázek, které 

rostly už celé dva roky. Rovněž se zvedly zakázky ze zahraniční. Podle firem se zvyšovala poptávka z Evropy a ze 

Spojených států. S růstem výroby souvisí další nárůst zaměstnanosti, která stoupala v květnu pětadvacátý měsíc 

v řadě, a její tempo růstu ještě zrychlilo. Růst zakázek způsobil i další nárůst rozpracovanosti, která se zvyšovala už 

od června 2013. Její květnové tempo růstu ještě zrychlilo a překonalo průměr za období růstu. Také byl zaznamenán 

solidní nárůst nákupní aktivity. Rovněž zesílily cenové tlaky. Průměrné ceny vstupů rostly v květnu již třetí měsíc za 

sebou. Rostou i ceny hotových výrobků, a to nejrychleji od prosince 2013. Český výrobní sektor má nejspíš namířeno 

k dalšímu čtvrtletí silného růstu.  

Průmyslový index nákupních manažerů v eurozóně zaznamenal v květnu mírné zvýšení na 52,2 z dubnových 

52,0 bodů. PMI v německém průmyslu se snížil kvůli slabé domácí poptávce na 51,1 bodu. Francie s 49,4 body 

zůstala pod neutrální hranicí 50 bodů. Indexy PMI však v posledních měsících rostou v Itálii, Španělsku 

a Nizozemsku.  

  

Zdroj: Markit 

 

    VÝVOJ  INDEXU  PX                                    Vývoj kurzu od 25. května do 4. června 2015 

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

Exportéři předpovídají 
zlepšení ve vývozu 
Podle Asociace exportérů bude 
druhá polovina tohoto roku 
z pohledu českého exportu výrazně 
lepší. Index asociace exportérů, 
který má predikovat vývoj českého 
exportu na další tři měsíce, by měl 
v červenci stoupnout na 10,27 bodů 
z červnových 6,73 a v srpnu dále na 
11,70 bodů. Projevuje se tu podle 
asociace výraznější poptávka na 
zahraničních trzích po českých 
výrobcích. Růst zaznamenaly 
i německé průmyslové zakázky. 

Automobilka Tatra se chystá 
zvýšit výrobu a nabírá dělníky 
Tatra plánuje letos prodat přes tisíc 
aut, nejvíce za posledních pět let. 
Potřebuje proto nabrat dalších asi 
80 zaměstnanců. V roce 2014 se 
tržby firmy meziročně zvýšily 
o čtvrtinu a dosáhly přes 3,7 mld. 
Kč. Zisk před zdaněním se blíží půl 
miliardě Kč.  

Strojírny ZKL chystají velké 
investice 
Brněnský strojírenský koncern ZKL 
v letošním roce plánuje investice za 
171 mil. Kč. Největší z nich je 
automatizace výroby trubek 
v hanušovickém závodě na 
Šumpersku za téměř 100 mil. Kč. 
V roce 2014 měla firma provozní 
zisk 52 mil. Kč. V letošním roce 
plánuje obrat 1,7 mld. Kč a 
zdvojnásobení zisku.  

Ocelářské skupině Z-Group 
klesly tržby 
Z-Group Steel Holding a.s. v roce 
2014 klesly tržby meziročně 
o téměř 13 % na 2,28 mld. Kč. 
Projevila se tu rozsáhlá havárie 
v chomutovských válcovnách, která 
zastavila výrobu na tři měsíce. 
Ocelárny zpracovaly za loňský rok 
136.000 tun oceli, meziročně 
o zhruba pětinu méně. Firma 
plánuje velké investice, už příští rok 
vybudování nové krokové 

a kalibrovací pece za zhruba 300 
mil. Kč. 

Škoda Electric dosáhla loni 
rekordních tržeb 
Plzeňská Škoda Electric v roce 2014 
zvýšila tržby meziročně o téměř 
dvojnásobek na rekordních 6,2 mld. 
Kč. Podnik vyrobil 300 trolejbusů, 
meziročně trojnásobek, které 
zajistily asi 60 % tržeb. Letos firma 
očekává celkové tržby mezi 5,3 až 
5,5 mld. Kč, z toho trolejbusy zajistí 
téměř 3 mld. Kč, zbytek potom 
výroba pohonů a motorů. 

Škoda JS vyrobí kontejnery na 
vyhořelé palivo pro JE 
Temelín 
Plzeňská Škoda JS zvítězila v tendru 
společnosti ČEZ na dodávku 
kontejnerů na vyhořelé palivo pro 
jadernou elektrárnu Temelín. 
Hodnota kontraktu je 2,682 mld. Kč. 
Mělo by jít téměř o 60 kontejnerů. 
Firma dodává kontejnery od roku 
1995 do elektráren v ČR, Německu, 
Švýcarsku, Litvě a Bulharsku.  

Armatury MSA putovaly do 
Saúdské Arábie 
Společnost MSA z Dolního 
Benešova na Opavsku vyvezla do 
Saúdské Arábie kulové kohouty za 
téměř 900 tis. EUR. Saúdskoarabská 
státní ropná společnost Saudi 
Aramco je použije při výstavbě 
potrubní sítě plynárny Wasit. Trh 
Blízkého východu je pro firmu 
jedním z hlavních odbytišť. Tržby na 
tomto teritoriu činily v loňském 
roce téměř 4,8 mil. EUR.  

ČEPS staví transformátory 
za dvě miliardy 
Společnost ČEPS (Česká energetická 
přenosová soustava) v areálu 
rozvodny v Hradci u Kadaně zahájila 
stavbu speciálních ochranných 
transformátorů. Mají chránit 
českou energetickou soustavu před 
hrozbou blackoutu kvůli náporům 
elektřiny z Německa. Za ten může 
hlavně překotné budování větrných 

elektráren na Baltu. Stavba by měla 
být dokončena v prosinci 2016. 

TESCAN loni navýšil tržby 
Brněnský výrobce elektronových 
mikroskopů TESCAN ORSAY 
HOLDING v roce 2014 navýšil tržby 
o 8 % na 1,3 mld. Kč. Růst oproti 
předchozím rokům zpomalil, což 
souvisí s konsolidací po fúzi 
s francouzskou společností Orsay 
physics, se kterou firma vytvořila 
holding před dvěma lety.  

Tchajwanská HTC otevře 
opravárenské centrum  
Tchajwanská společnost HTC otevře 
v brněnském průmyslovém parku 
Černovická terasa své opravárenské 
centrum mobilů pro Evropu 
15.  června. Nabrala už prvních 
200 zaměstnanců. 

Den daňové svobody dříve 
než loni   
Den daňové svobody připadá v ČR 
letos podle výpočtů Liberálního 
institutu na 5. června. Češi budou 
na stát letos pracovat 155 dní, loni 
to bylo 160 dní. Podle výpočtů 
společnosti Deloitte, která využívá 
jiné metodiky, připadne den daňové 
svobody letos na 22. června, o tři 
dny dříve než loni. 

ZE ZAHRANIČÍ 

V eurozóně se obnovila 
inflace 
Spotřebitelské ceny v eurozóně 
začaly v květnu opět růst. Podle 
odhadů Eurostatu meziroční míra 
inflace stoupla na 0,3 % z nulové 
úrovně v dubnu. Výsledek překonal 
odhady analytiků, kteří očekávali 
zvýšení cen jen o 0,2 %. Největší vliv 
na obnovení inflace měl růst cen 
potravin a služeb. Bez zahrnutí cen 
energií, které byly v květnu 
meziročně o 5 % nižší, by vzrostl 
cenový index o 1 %. 
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Růst maloobchodních tržeb 
v EU 
Podle údajů Eurostatu 
maloobchodní tržby v EU se 
v dubnu v souladu s predikcí zvýšily 
meziměsíčně o 0,6 %, v eurozóně 
o 0,7 % a napravily tak pokles 
z předchozího měsíce (-0,4 %  
resp. -0,6 %). Zdrojem růstu v obou 
uskupeních byly všechny hlavní 
skupiny, tj. potraviny, průmyslové 
zboží a pohonné hmoty. 
V meziročním srovnání došlo ke 
zrychlení tržeb v EU o 2,6 %, 
v eurozóně o 2,2 %.  

Německá inflace zrychluje 
Index cen spotřebitelů v Německu 
se za květen zvýšil o 0,1 %. 
Meziroční inflace podle 
harmonizovaného indexu se 
z dubnových 0,3 % dostala v květnu 
na 0,7 % a tržní konsensus, který byl 
nastaven na 0,6 %, byl mírně 
překonán. V květnu zmírnil 
meziroční pokles cen energií na 
minus 5,0 %, zrychlil růst cen 
potravin o 1,4 % a cen služeb 
o 1,5 %. 

Míra nezaměstnanosti 
v Německu na rekordním 
minimu 
Podle spolkového úřadu práce 
zůstala v květnu třetí měsíc po sobě 
míra nezaměstnanosti v Německu 
na 6,4 %. To je nejnižší úroveň od 
znovusjednocení země v roce 1990. 
Počet lidí bez práce (po očištění) se 
meziměsíčně snížil o 6,0 tis. na 
2,786 mil. lidí. Naproti tomu 
v květnu 2014 (po očištění), bylo 
2,907 mil. nezaměstnaných a míra 
nezaměstnanosti činila 6,7 %.  

V německém automobilovém 
průmyslu poklesla výroba 
i vývoz 
Podle německého sdružení 
automobilového průmyslu výroba 
aut v Německu v prvních pěti 
měsících roku 2015 meziročně 
klesla o 2 % na 2,41 mil. vozů. 
Export se snížil o 2 % na 1,86 mil. 

Prodej se pak zvýšil o 4 % na 
1,3 mil. vozů. V samotném květnu 
dosáhl propad produkce i exportu 
6 % a prodej aut se meziročně snížil 
o 7 %. Za květnovým poklesem 
prodeje stál výhradně nižší počet 
pracovních dnů, bez jehož vlivu by 
prodej vzrostl o téměř 4 %.  

Rekordní počet 
nezaměstnaných ve Francii 
Podle francouzského ministerstva 
práce počet nezaměstnaných ve 
Francii v dubnu vzrostl meziměsíčně 
o 0,7 % a dosáhl nové rekordní 
úrovně 3,54 mil. lidí. Oproti dubnu 
2014 se počet lidí bez práce zvýšil 

o rekordních 5,1 %. 

Nízké průmyslové 
objednávky v USA  
Americkým průmyslovým podnikům 
v dubnu přestaly přibývat 
objednávky. Po solidním březnovém 
růstu přinesl duben celkový pokles 
průmyslových objednávek o 0,4 %, 
což je více než konsensem 
předpokládaných -0,1 %.  

Americký zahraniční obchod 
v lepších číslech 
Zahraniční obchod USA za duben 
vykázal solidní zlepšení, když se 
jeho deficit snížil na 40,9 mld. USD 
z březnových 50,6 mld. USD. 
V nižším deficitu se odrazil 
především pokles dovozu, 
meziměsíčně o 3,3 %. Vývoz vzrostl 
o 1 %. 

Prodej aut v USA v květnu 
překvapivě stoupl 

Prodej nových automobilů v USA se 
v květnu meziročně zvýšil o téměř 
2 % na 1,635 mil. vozů. Odbyt 
největšího amerického výrobce 
General Motors se zvýšil o 3 %, 
naopak Ford Motor zaznamenal 
pokles o více než 1 % a mírný pokles 
prodeje vykázala i Toyota Motor. 
Největší evropské automobilce 
Volkswagen prodej stoupl o více 
než 8 %. 

Čínský průmysl se stabilizuje 
Index PMI v průmyslovém sektoru 
v Číně za květen mírně stoupl, 
meziměsíčně o 0,1 bodu na úroveň 
50,2 bodů. Nachází se nejvýše od 
prosince loňského roku. Tržní 
konsensus počítal s hodnotou 
50,3 bodů. V nevýrobním odvětví 
index nákupních manažerů naopak 
dvě desetiny bodu odepsal na 
53,2 bodů. Hodnoty indexu nad 
50 bodů znamenají růst sektoru, 
pod 50 bodů naopak jeho kontrakci. 

Světová banka zlepšila výhled 
ruské ekonomiky 
Světová banka očekává, že ruská 
ekonomika letos klesne o 2,7 %. 
Zlepšila tak svůj dubnový výhled, 
který počítal s poklesem o 3,8 %. 
Banka poukázala na to, že 
v posledních měsících oživily 
světové ceny ropy, na jejímž vývozu 
je Rusko závislé. Po loňském 
propadu o zhruba 40 % by měl 
posílit i kurz rublu vůči dolaru. 

Ruská ekonomika zrychlila 
pokles 
Ruské ministerstvo hospodářství 
uvedlo, že v dubnu se HDP Ruska 
meziročně propadl o 4,2 % po 
březnovém zpřesněném poklesu 
o 2,7 %. Ruská ekonomika slábne 
kvůli světovým cenám ropy 
a západním sankcím kvůli postoji 
Moskvy v ukrajinské krizi. Loni 
Rusko vykázalo 0,6%růst a letos 
v dubnu ruský ministr hospodář-
ského rozvoje A. Uljukajev 
odhadoval, že za celý letošní rok 
zaznamená ruská ekonomika pokles 
o 2,8 %.  

MMF zhoršil vyhlídky 
ukrajinské ekonomiky 
Mezinárodní měnový fond prudce 
zhoršil hospodářské vyhlídky 
Ukrajiny a letos počítá s propadem 
HDP o 9 %, zatímco ještě v dubnu 
předpovídal pokles o 5,5 %. Fond ve 
své zprávě uvedl, že inflace na konci 
roku vystoupí až na 46 %.
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FOCUS 

OECD zlepšila odhad letošního růstu české ekonomiky 
Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) zveřejnila svůj pololetní výhled vývoje světové i české 
ekonomiky. OECD v novém výhledu předpověděla, že česká ekonomika zrychlí v letošním roce růst na 3,1 %, přičemž 
v loňském listopadu ještě očekávala růst v roce 2015 o 2,3 %. Podle OECD jsou české hospodářské vyhlídky celkově 
příznivé, i když v roce 2016 očekává zpomalení růstu ekonomiky na 2,5 %. V letošním roce ekonomiku potáhne 
domácí poptávka, zejména soukromá spotřeba, které se daří díky růstu příjmů a také obnovení důvěry. Stejně tak 
pokračují v růstu investice a přispívat k růstu bude i vývoz. V příštím roce OECD očekává, že mírně zpřísní vládní 
rozpočtová politika a deficit veřejných financí klesne na 1,3 % HDP z 1,9 % odhadovaných pro letošní rok. V měnové 
politice by měla pokračovat snaha navrátit inflaci ke dvouprocentnímu cíli. Ve vývoji spotřebitelských cen odhaduje 
OECD, že v letošním roce čeká českou ekonomiku zpomalení ročního růstu cen na 0,2 % a příští rok by už měla inflace 
dosáhnout 1,6 %. 

Organizace také zvýšila předpověď růstu v eurozóně pro letošní i příští rok. Eurozóna si povede lépe, než se čekalo 
díky nižším cenám ropy a oslabování eura. Letos její růst zrychlí na 1,4 % proti dosavadnímu výhledu 0,8 %. Příští rok 
výkon eurozóny zesílí na 2,1 %. 

Odhad letošního růstu světové ekonomiky OECD zpomalila oproti předchozímu očekávání na 3,1 % z 3,7 %. Projevilo 
se tu výrazné oslabení na začátku roku. Během roku by se měla expanze postupně zrychlovat a příští rok by měla 
dosáhnout 3,8 %.  

 

OKÉNKO SNS  

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

UDÁLOSTI V PŘÍŠTÍM TÝDNU (8. až 12. června 2015) 

Pondělí (8.6.) 

 ČSÚ: Zahraniční obchod (duben 2015) 

 ČSÚ: Průmysl (duben 2015) 

 ČSÚ: Stavebnictví (duben 2015) 

 MPSV: Nezaměstnanost (květen 2015)  

 Německo: Průmysl (duben 2015) 

Úterý (9.6.)  

 ČSÚ: Indexy spotřebitelských cen - inflace (květen 2015) 

 Eurostat: Národní účty – hrubý domácí produkt (1. čtvrtletí 2015)  

 Slovensko: Zahraniční obchod (duben 2015)  

Pátek (12.6.) 

 ČNB: Platební bilance (1. čtvrtletí 2015)  
 Eurostat: Průmysl (duben 2015) 

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


