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Makrosituace v ČR

HDP (y/y, %) 1.Q 4,0

Míra  inflace (y/y, %) červen 0,5

Míra  nezaměstnanosti*/(konec období,%) červen 6,2

Průmys lová  produkce (y/y,%) květen 2,0

Stavební výroba (y/y, % ) květen 11,9

Vývoz zboží **/(y/y,%, z b.c.) květen 3,1

Dovoz zboží **/(y/y,%, z b.c.) květen 2,9

ve věku 15-64 let

**/přeshraniční pojetí

Zdroj: ČSÚ, MPSV, červenec 2015

Základní ukazatele
2015

poslední údaj

*/ podíl  počtu dosaži telných uchazečů o zaměstnání

 

 

 

Index podnikatelského klimatu Ifo v Německu v červenci vzrostl 

Konjunkturální index institutu IFO v červenci pozitivně překvapil. Index podnikatelského klimatu meziměsíčně vzrostl o 0,5 bodu 

na 108 bodů, analytici přitom očekávali jeho pokles. Hodnocení současné situace se zvýšilo o 0,8 bodu na hodnotu 113,9 bodu. 

Index očekávání přidal 0,4 bodu na 102,4 bodu. Nálada se výrazně zlepšila ve zpracovatelském sektoru a ve velkoobchodu, 

naopak o něco horší byla v maloobchodě, stavebnictví a službách. Ke zlepšení nálady v červenci přispěla zejména dohoda mezi 

Řeckem a jeho mezinárodními věřiteli o třetím 

záchranném programu, což přispělo k posílení důvěry 

v německou ekonomiku. Respondenti z reálné 

ekonomiky hodnotili ekonomickou situaci a vyhlídky 

lépe, než lidé z finančních trhů dotazovaní institutem 

ZEW. Index jednoznačně zlepšuje vyhlídky německé 

ekonomiky do druhého pololetí, což je i dobrá zpráva 

pro české výrobce a exportéry. Růst německé 

ekonomiky v letošním prvním čtvrtletí zpomalil na 0,3 % 

z 0,7 % v předchozích třech měsících. Institut Ifo 

nicméně minulý měsíc zvýšil odhad hospodářského 

růstu německé ekonomiky pro celý letošní rok na 1,9 % 

z dříve předpokládaných 1,5 %.  
 

Komentář    
Většina evropských států vykazuje v posledních obdobích pozitivní makroekonomické 
výsledky a pomalu přichází chvíle, kdy je možné se za střízliva poohlédnout za 
dosavadním vývojem a rovněž se podívat, co ji čeká.  
Při pohledu na písmeno W, které od roku 2008 vykreslilo tempo růstu HDP, 
nepřekvapí, že zdaleka nejvíce trnitou cestou prošlo a stále ještě prochází Řecko, 
které zažívalo hospodářský pokles celých šest let a definitivní řešení vysokého 
zadlužení se neustále odkládá. Dlouhodobé poklesy HDP byly i v ostatních státech na 
jihu Evropy (Itálie, Španělsko, Portugalsko, ale i Slovinsko), kde se poklesy ekonomiky 
projevily v nárůstu nezaměstnanosti zejména u mladých. Zde však reformní kroky 
dávají lepší vyhlídky pro budoucí růst. Významné šrámy utrpěly pobaltské státy, ale i 
u nich dochází k postupné stabilizaci na růstové trajektorii.  
Podle předpovědi OECD z druhé poloviny června by v roce 2015 nemělo v EU dojít 
k poklesu již v žádné z členských zemí a nejvyšší růst je očekáván u Polska a Irska 
(3,5 %). Pro Českou republiku odhaduje OECD růst ve výši 3,1 % a v roce následujícím 
2,5 %. ČR se tak zařadí mezi rychleji rostoucí státy EU. Naopak křehký růst je do konce 
roku očekáván u Finska (0,4 %), Řecka (0,1 %), Itálie (0,6%). Stabilní oporu by pak měl 
představovat náš největší obchodní partner, Německo (2015: 1,6 %, 2016: 2,3 %).  

Vývoj indexu PX      Vývoj měnových kurzů 
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Z DOMOVA  

Český export zpomalí 

Český export čeká další zpomalení. 
Vyplývá to z Indexu Asociace exportérů, 
který pro říjen letošního roku klesl na 
3,65 bodu z 8,0 bodu v září. Za tímto 
poklesem stojí úbytek zahraničních 
zakázek, jejichž vývoj se po dvou letech 
dostal do záporných hodnot. Podle 
Asociace exportérů se slabší květnové 
číslo zahraničních zakázek, ze kterého 
odhad vývoje vychází, jeví jako 
přechodné a v dalších měsících by se 
měly zahraniční zakázky opět dostat do 
plusových hodnot.  

Zdroj: Asociace exportérů, Finanční 
noviny 
Hromadné propouštění v červnu ohlásilo 
devět firem 

V červnu ohlásilo hromadné propouštění 
devět zaměstnavatelů, kteří propustí 
celkem 522 pracovníků. Jen 
v Moravskoslezském kraji přijde o práci 
téměř 300 lidí, propouštění tam nahlásily 
dvě společnosti. Informoval o tom Úřad 
práce ČR. Firmy se chystají propouštět 
především v oblasti ocelářství, výroby 
elektrických zařízení a prodeje. V květnu 
tohoto roku hromadné propouštění 
ohlásilo 8 firem a týkalo se to 
261 zaměstnanců.  

Zdroj: Finanční noviny  

Platební morálka českých firem se letos 
zlepšila 

České firmy proplácejí své pohledávky 
dříve. Doba splatnosti faktur 
financovaných factoringem se 
v 1. pololetí letošního roku zkrátila o dva 
dny ze 74,1 dnů v 1. pololetí loňského 
roku. Vyplývá to z údajů společnosti 
Bibby Financial Services, která se věnuje 
provoznímu financování firem. 
Problémem v ČR však zůstává dlouhá 
předjednaná doba inkasa. Ta 
byla v prvním pololetí 54,63 dne, 
standardní praxí tak zůstává dvouměsíční 
termín splatnosti. 

Zdroj: Finanční noviny 

Aktivity českých podnikatelů na 
Slovensku rostou 

Aktivity českých podnikatelů na 
Slovensku a slovenských podnikatelů v ČR 
v posledních třech letech rostou. 
Důvodem je vedle historické 
provázanosti expanze podnikání. Vyplývá 

to z databází poradenské společnosti 
Bisnode. Počet slovenských firem, které 
mají českého vlastníka, se mezi lety 2013 
až 2015 zvýšil téměř o třetinu ze 7669 na 
10 163 subjektů. Počet českých 
společností se slovenskými majiteli stoupl 
v období od 2013 do 2015 o necelou 
čtvrtinu z 8283 na 10 260. 

Zdroj: E15 

Škodě Auto v 1. pololetí stoupl provozní 
zisk o pětinu 

Škoda Auto v letošním prvním pololetí 
zvýšila provozní zisk meziročně o 22,8 % 
na 522 mil. eur. Tržby automobilky 
vzrostly o 7,5 % na 6,4 mld. eur. Škoda 
dodala zákazníkům po celém světě 
rekordní počet vozů, meziročně o 4,2 % 
více. Důvodem nárůstu zisku byl kromě 
toho i příznivý pohyb směnných kurzů 
a nižší náklady na materiál. Rentabilita 
tržeb dosáhla hodnoty 8,1 %, v první 
polovině loňského roku to bylo 7,1 %. 

Zdroj: Finanční noviny 

SOR Libchavy loni zvýšila zisk   

Výrobce autobusů SOR Libchavy dosáhl 
v loňském roce čistého zisku 241 mil. Kč, 
což je o 17 mil. lepší výsledek než rok 
předtím. Tržby zvýšila meziročně 
o 577 mil. Kč na 2,87 mld. Kč. Firma loni 
prodala 574 vozidel, což je oproti 
předchozímu roku o 18 % lepší výsledek. 

Zdroj: E15  

Gumárny rekordně vydělávají  

Holding ČGS, zahrnující mimo jiné 
výrobce pneumatik Mitas nebo 
východočeskou Rubenu, vydělal loni 
v čistém 2,1 mld. Kč, což je v meziročním 
srovnání téměř čtvrtinový nárůst. Tržby 
skupiny se zvýšily na 16,8 mld. Kč. Nejvíce 
se dařilo segmentu pneumatik pro 
stavební stroje, dílům pro automobilový 
průmysl, segmentu pryžových ofsetových 
potahů a segmentu hradicích jezů.  

Zdroj: E15  

AŽD Praha vyhrála tendr v Turecku  

AŽD Praha, výrobce zabezpečovací 
techniky, vybaví zabezpečovači 378 
kilometrů dlouhou železniční trať 
Samsun–Kalin v Turecku. Cena vybavení 
tratě zabezpečovací technikou činí 27 mil. 
eur.  

Zdroj: E15 

Poclain hydraulics hodlá zvýšit kapacitu 
závodu   

Brněnské strojírenské společnosti Poclain 
hydraulics ze stejnojmenné francouzské 
skupiny loni vzrostly tržby o 12 % na 
1,64 mld. Kč. Firma vyrobila přes 111 tisíc 
motorů, nejvíce v historii pobočky. Firma 
loni vydělala po zdanění přes 85 mil. Kč. 
Letos se společnost chystá na rozšíření 
kapacity výrobního závodu na 150 tisíc 
motorů.  

Zdroj: E15 

O2 zvýšila v 1. pololetí zisk o polovinu  

Společnost O2 zvýšila v 1. pololetí 2015 
čistý zisk o 54 % na 2,3 mld. Kč. Provozní 
výnosy klesly o 0,3 % na 18,4 mld. Kč. 
Konsolidovaná data zahrnují výsledky 
dceřiných firem včetně O2 Slovakia, 
naopak jsou očištěné o hospodaření 
správce infrastruktury Cetinu, který se 
oddělil.   

Zdroj: Finanční noviny  

Karlovarské minerální vody koupily 
Hanáckou kyselku 

Karlovarské minerální vody a.s. (KMV) 
odkoupily od italského výrobce lihovin 
Molinari majoritní podíl v Hanácké 
kyselce. KMV dosud měly třetinový podíl, 
teď vlastní celou firmu.  

Zdroj: Finanční noviny 

 

ZE ZAHRANIČÍ 

MMF vyzval eurozónu k dalším 
reformám a podpoře ekonomiky 

Mezinárodní měnový fond (MMF) vyzval 
eurozónu k dalším strukturálním 
reformám a k opatřením na podporu 
ekonomiky. Hospodářský růst v eurozóně 
by měl sice podle fondu v příštím roce 
zrychlit na 1,7 % z letošních 1,5 %, 
střednědobé vyhlídky růstu však MMF 
považuje za neuspokojivé. Ekonomika 
eurozóny teď podle fondu těží z nízkých 
cen ropy, slabšího eura a stimulačních 
opatření ze strany Evropské centrální 
banky (ECB). Měnový fond mimo jiné 
doporučuje, aby eurozóna podpořila 
domácí poptávku a urychlila strukturální 
reformy, které by zlepšily situaci na trhu 
práce, zvýšily produktivitu a posílily 
podnikatelskou důvěru. 

Zdroj: Finanční noviny 
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Velká Británie: HDP ve 2. čtvrtletí rostlo  

Ve Velké Británii hrubý domácí produkt 
(HDP) podle předběžného odhadu zrychlil 
tempo růstu ve 2. čtvrtletí 2015 na 
mezičtvrtletních 0,7 % z 0,4 % v 1. 
čtvrtletí tohoto roku. V meziročním 
srovnání HDP stoupl o 2,6 %.  

Zdroj: ONS (britský statistický úřad) 

Propad ruské ekonomiky se ve druhém 
čtvrtletí zřejmě zdvojnásobil 

Tempo meziročního poklesu ruské 
ekonomiky se v letošním 2. čtvrtletí 
zdvojnásobilo na 4,4 % z 2,2 % 
v předchozích třech měsících. Vyplývá to 
z odhadů ruského ministerstva 
hospodářského rozvoje. Ekonomiku těžce 
zasáhly negativní dopady prudkého 
poklesu cen ropy. Hospodářskou situaci 
navíc komplikují sankce západních zemí. 
Ministerstvo však předpovědělo, že 
v celém letošním roce by měl pokles činit 
pouze 2,6 až 2,8 %. V příštím roce by se 
podle ministra ruská ekonomika měla 
vrátit k růstu a stoupnout o více než 2 %. 

Zdroj: Finanční noviny 

Španělsko zrychluje hospodářský růst  

Španělský hrubý domácí produkt ve 
2. čtvrtletí 2015 rostl mezičtvrtletně 
o  1 %, po 0,9% růstu v předchozím 
čtvrtletí.  Rostl tak nejrychleji na 
posledních osm let.  V meziročním 
srovnání se zvýšil o 3,1 %. Ve stejném 
období loňského roku stoupl meziročně 
o 1,2 %.   

Zdroj: INE (španělský statistický úřad)  

Švédsko zvýšilo ve 2. čtvrtletí HDP  

Švédský hrubý domácí produkt ve 2. 
čtvrtletí 2015 se zvýšil oproti 
předchozímu čtvrtletí o 1 %. Růst tak 
zrychlil z 0,4 % v předchozím čtvrtletí. 
V meziročním srovnání vzrostl o 3,0 %, po 
2,5% růstu v prvním čtvrtletí. 

Zdroj: SCB (švédský statistický úřad)  

Spojené státy: HDP ve 2. čtvrtletí stoupl 

Hrubý domácí produkt Spojených států 
ve 2. čtvrtletí 2015 stoupl mezičtvrtletně 

anualizovaně o 2,3 %. V prvním čtvrtletí 
HDP vzrostlo podle revidovaných údajů 
o 0,6 %. V meziročním srovnání se zvýšil 
rovněž o 2,3 % po 2,9 % růstu 
v 1. čtvrtletí letošního roku.    

Zdroj: BEA – Bureau of Economic Analysis 
USA 

Německo: Maloobchod v červnu rostl  

Německý maloobchod v červnu tohoto 
roku se zvýšil meziročně reálně o 5,1 %. 
Oproti předchozímu měsíci byl po 
očištění od sezónních a kalendářních 
vlivů nižší o 2,3 %. Maloobchod od ledna 
do června tohoto roku byl meziročně 
vyšší reálně o 2,5 %.  

Zdroj: DESTATIS (německý statistický 
úřad)  

Počet nezaměstnaných ve Francii 
v červnu vystoupil na nový rekord 

Počet nezaměstnaných ve Francii se 
v červnu zvýšil o 1300 osob na 3,554 mil. 
lidí. Ve srovnání s loňským červnem je 
počet nezaměstnaných vyšší téměř o 5 %. 
V květnu přibylo přes 16.000 
nezaměstnaných. Vyplývá to z údajů 
francouzského ministerstva práce. 

Zdroj: www.finance.cz 

Evropští zbrojaři KMW a Nexter se spojili 

V Evropě došlo k fúzi dvou zbrojařských 
firem - německého Krauss-Maffei 
Wegmann (KMW) a francouzské státní 
společnosti Nexter. Nový holding bude 
mít obrat ve výši 2 mld. eur a 
zaměstnávat šest tisíc osob.  

Zdroj: HN 

Mitsubishi končí výrobu v USA 

Japonská automobilka Mitsubishi Motors 
Corp. plánuje ukončit výrobu aut v USA 
a hledá strategického kupce pro svoji 
místní továrnu v Illinois. Mitsubishi se 
v USA potýká s poklesem prodeje. Loni 
tam prodala jen 82.000 vozů a na 
americkém trhu měla menší než 
procentní podíl. Automobilka se naopak 
zaměřuje na Asii. Postavila továrnu 
v Thajsku, koupila od Fordu jeho závod 
na Filipínách a staví závod v Indonésii.  

Zdroj: E15 

VW přestihl v prodejích Toyotu  

Volkswagen v 1. pololetí letošního roku 
předstihl v prodejích svého japonského 
rivala Toyotu a stal se poprvé 
nejprodávanější automobilkou světa. 
Koncern VW prodal 5,04 milionu vozů. 
Výrazně k tomu přispěla i Škoda, která 
zvedla dodávky zákazníkům na rekordní 
počet vozů 544 300. Druhá Toyota 
prodala 5,02 milionu aut. Třetí americký 
General Motors dodal motoristům 4,86 
milionů vozů.  

Zdroj: E15 

General Motors sází na rozvíjející se trhy 

General Motors plánuje investovat 5 mld. 
USD do své značky Chevrolet. Spolu 
s čínským partnerem SAIC se chystá 
obměnit stávající řadu malých vozů. GM 
tak hodlá výrazně posílit svůj vliv a tržní 
podíl na rozvíjejících se trzích jako jsou 
Brazílie, Čína, Indie nebo Mexiko.  

Zdroj: Cyrrus  

Philips zvýšil zisk  

Nizozemskému výrobci elektroniky 
Philips stoupl ve 2. čtvrtletí 2015 čistý 
zisk o 12,8 % na 274 mil. eur. 
Hospodaření podpořil růst prodeje ve 
zdravotnické divizi a lepší ziskové marže 
v divizích spotřební elektroniky 
a osvětlení. Tržby se zvýšily o 20 % na 
5,97 mld. eur. K růstu přispělo i slabší 
euro. Philips plánuje prodej divize 
osvětlení. Zvažuje buď přímý prodej, 
nebo umístění akcií na trh. 

Zdroj: E15 

Teva koupí výrobu generických léků 
Allerganu 

Izraelská farmaceutická společnost Teva 
Pharmaceutical Industries koupí za 
40,5 mld. USD výrobu generických léků 
firmy Allergan. Dohoda spojuje 
největšího světového výrobce 
generických léků, což jsou kopie 
přípravků, kterým vypršela patentová 
ochrana, s jeho třetím největším 
konkurentem. Teva působí i v České 
republice. 

Zdroj: Finanční noviny 
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FOCUS: Ministerstvo financí zlepšilo odhad letošního růstu ekonomiky 

Ministerstvo financí v nové makroekonomické prognóze výrazně zlepšilo odhad růstu ekonomiky v letošním roce na 3,9 % ze 
2,7 % zveřejněných v dubnové prognóze. Důvodem je překvapivý meziroční hospodářský růst v prvním čtvrtletí o 4 %. Nová 
predikce oproti předchozí předpokládá především rychlejší dynamiku investic a zohledňuje vykázaný přírůstek zásob. MF také 
očekává, že ekonomika bude v průběhu roku dále stimulována několika jednorázovými faktory, jako např. výrazně nižšími 
cenami ropy, a dále také čerpáním prostředků z fondů Evropské unie. Růst spotřeby domácností a vlády zlepšilo jen mírně.  

V roce 2016, po odeznění jednorázových faktorů, by měl podle MF ekonomický růst navazovat na dosavadní trendy a možnosti 
české ekonomiky. Predikuje 2,5% růst ekonomiky, stejně jak v minulé prognóze, doprovázený 1,5% mírou inflace. Růst investic 
by se měl zmírnit kvůli pomalejšímu náběhu evropských projektů z nového programového období 2014–2020. Vlivem sílící 
poptávky firem po zaměstnancích je možno očekávat tlaky na růst mezd.  

Rizika predikce MF spatřuje ve vnějším okolí české ekonomiky. Pro vývoj světového obchodu jsou to nejistoty spojené s vývojem 
ekonomiky Číny, přetrvávající napětí na Ukrajině či nestabilita na Blízkém východě a v severní Africe. Naopak pozitivně ve smyslu 
zpomalení 
cenového růstu 
ropy by mohl 
působit návrat 
íránské ropy na 
světové trhy.  

Zdroj: MF 

OKÉNKO SNS:  

  
Zdroj: NBÚ, graf MPO Zdroj: ECB, graf MPO 

UDÁLOSTI V PŘÍŠTÍM TÝDNU (3. až 7. srpna 2015) 

PONDĚLÍ   

ÚTERÝ  

STŘEDA 
ČSÚ: Maloobchod (červen 2015)  
Eurostat: Maloobchod (červen 2015)  

ČTVRTEK 

ČSÚ: Zahraniční obchod (červen 2015) 
ČSÚ: Průmysl (červen 2015) 
ČSÚ: Stavebnictví (červen 2015) 
ČNB: Jednání bankovní rady - Situační zpráva - nová prognóza 
Německo: Nové objednávky v průmyslu (červen 2015)  

PÁTEK 
Slovensko: Zahraniční obchod (červen 2015) 
Německo: Zahraniční obchod (červen 2015) 

 

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

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2015 2016

Hrubý domácí produkt změna v % 2,3 2,0 -0,9 -0,5 2,0 3,9 2,5 2,7 2,5

Průměrná míra inflace v % 1,5 1,9 3,3 1,4 0,4 0,5 1,5 0,3 1,5

Míra nezaměstnanosti (VŠPS) průměr v % 7,3 6,7 7,0 7,0 6,1 5,7 5,5 5,7 5,5

Saldo běžného účtu v % HDP -3,6 -2,1 -1,6 -0,5 0,6 0,5 0,2 1,3 0,9

Aktuální predikce Minulá predikce

http://www.mpo.cz/

