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Zahraniční obchod ČR v listopadu pokračoval v růstu 

Zahraniční obchod v listopadu prodloužil růstový trend předchozích měsíců, opět díky přetrvávající příznivé situaci 

na  evropských automobilových trzích a nízkým cenám energetických komodit. Slabší koruna vůči oběma referenčním 

měnám sice udržuje na straně exportů vyšší konkurenceschopnost domácích výrobců, nicméně stranu importů kromě 

kurzu koruny stále více zatěžuje rostoucí spotřeba domácností a průmyslová aktivita, které generují poptávku 

po  dovozech.  

Bilance zahraničního obchodu v národním pojetí (v b.c.) v listopadu skončila přebytkem 14,3 mld. Kč, meziročně 

o  4,0  mld. Kč vyšším. Ten byl výsledkem vyššího růstu vývozu (o 8,1 %) na 297,3 mld. Kč, než růstu dovozu (o 6,9 %) 

na 283,0 mld. Kč.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: ČSÚ, graf MPO 

Podle údajů přeshraniční statistiky vzrostl (v b.c.) meziročně vývoz o 7,6 % na 344,9 mld. Kč a dovoz o 7,2 % 

na  305,9  mld. Kč. Vyšší dynamika růstu vývozu přidala obchodní bilanci, která skončila přebytkem 39,0 mld. Kč, který 

byl oproti loňskému listopadu o 3,9 mld. Kč vyšším. Z teritoriálního pohledu se zvýšil vývoz především na Slovensko 

(o  22,0 %), do Spojeného království (o 15,8 %), Německa (o 11,7 %), Rakouska (o 9,3 %) a Francie (o 7,4 %). Do EU jako 

celku vzrostl vývoz meziročně o 9,4 %, do eurozóny o 10,9 %. Z mimoevropských zemí se snížil především vývoz do  Číny 

(o 2,1 %). Vývoz do Ruské federace klesl meziročně o 23,9 %, dovoz naopak vzrostl o 2,2 %. 

Makroekonomická situace v ČR 

Základní ukazatele - poslední údaje 2015 

 HDP (y/y, %) 3.Q 4,5   Stavební výroba (y/y, %) listopad 1,5 

 Míra inflace (y/y, %)  listopad 0,3   Vývoz zboží ** (y/y, %, z b.c.) listopad 7,6 

 Míra nezaměstnanosti* (konec období, %) listopad 5,9   Dovoz zboží ** (y/y, %, z b.c.) listopad 7,2 

 Průmyslová produkce (y/y,%) listopad 5,7         

* podíl počtu dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15-64 let   Zdroj: ČSÚ, MPSV, leden 2016 

** přeshraniční pojetí 
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Z DOMOVA  

Průmysl v listopadu zrychlil růst 

Průmyslová produkce v listopadu 2015 
zrychlila meziroční růst na 5,7 % z 3,8 % 
v říjnu. K meziročnímu růstu nejvíce 
přispěla odvětví výroba motorových 
vozidel, přívěsů a návěsů růstem o 17,4 %, 
výroba pryžových a plastových výrobků 
růstem o 12,0 % a výroba kovových 
konstrukcí a kovodělných výrobků růstem 
o 6,6 %. Tržby z průmyslové činnosti 
v běžných cenách meziročně vzrostly 
o 1,7 %, když se zvýšily pouze tržby 
z přímého vývozu o 5,9 %. Domácí tržby 
klesly o 3,3 %. Hodnota nových zakázek 
rovněž zrychlila meziroční růst na 7,2 % 
z 6,5 % v říjnu.  

Zdroj: ČSÚ  

ČSÚ: Nezaměstnanost se v listopadu 
snížila 

V listopadu 2015 obecná míra 
nezaměstnanosti 15–64letých dosáhla 
4,7 %. V listopadu roku 2014 činila 6,0 % a 
od té doby se postupně snižovala. Stejná 
míra nezaměstnanosti 4,7 % byla 
naposledy zaznamenána v roce 2008.  
Míra zaměstnanosti očištěná od 
sezónních vlivů  se zvýšila meziročně 
o 1,4 p. b. na 70,9 %.  

Zdroj: ČSÚ   

Schodek státního rozpočtu za rok 
2015 je nižší než plánovaný 

V roce 2015 celkové příjmy státního 
rozpočtu dosáhly 1 234,5 mld. Kč, 
meziročně byly vyšší o 100,69 mld. Kč.  
Celkové výdaje se zvýšily meziročně 
o 85,71 mld. Kč na 1 297,3 mld. Kč. 
Hospodaření skončilo schodkem 62,8 mld. 
Kč. Meziročně je deficit nižší o 15,0 mld. 
Kč a oproti schválenému rozpočtu 
o 37,2 mld. Kč. 

Zdroj: Ministerstvo financí  

Průmyslové zóny prožívají silný růst 

Expanze průmyslových výrobců a rozvoj 
internetového nakupování vede 
developery i města k vytváření nových 
průmyslových zón. Za rok 2015 investoři 
požádali o posouzení vlivů stavby na 
životní prostředí (EIA) u deseti takovýchto 
areálů. Z roku 2014 jsou v databázi EIA jen 
čtyři nové projekty. V ČR je nyní 
368 průmyslových zón, jež jsou podle 
agentury CzechInvest z 81 % zaplněny. 

Zdroj: E15  

Hutě letos plánují výrobu stejnou 
jako v loňském roce   

Podle odhadu Světové ocelářské asociace 
(WSA) poroste letos v Evropské unii 
spotřeba oceli o 2,2 % na 153,1 mil. tun. 
Evropský trh s ocelářskými výrobky by 
měla držet poptávka z automobilového 
průmyslu, stavebnictví i z oboru 
spotřebního zboží. Trh však ovlivňují levné 
dovozy z Číny, které tlačí ceny ocelářských 
výrobků dolů. Největší české ocelárny 
plánují letošní výrobu na úrovni loňského 
roku. Pokles odbytu čekají výrobci trubek 
pro těžbu ropy a plynu. 

Zdroj: E15  

ČEZ chce rozvíjet obnovitelné zdroje 
v Německu 

ČEZ se chystá rozvíjet obnovitelné zdroje 
v Německu. Plánuje investovat do 
fungujících a nových větrných elektráren. 
Investiční příležitosti bude vyhledávat 
tamní firma Aquila Capital. Loni ČEZ 
koupila podíl ve firmě Sonnenbatterie 
vyrábějící bateriová úložiště, dále 
vstoupila do firmy Sunfire, jež rozvíjí 
a uvádí do průmyslové výroby energetické 
technologie přispívající ke snižování emisí 
CO2 a rozvoji decentralizovaných zdrojů. 

Zdroj: HN   

Automobilka Hyundai zvýšila počet 
vyrobených vozů  

Hyundai v Nošovicích v roce 2015 
překonala plánovaný počet vyrobených 
aut nastavený na 330 tisíc aut a vyrobila 
342 200 vozů. V meziročním srovnání to 
bylo o 11,3 % více.  V roce 2016 se chystá 
automobilka vyrobit 350 tisíc vozů. 

Zdroj: Finanční noviny    

Kovolis postaví závod 

Kovolis Hedvikov se chystá v průmyslové 
zóně v Třemošnici na Chrudimsku postavit 
nový závod a přijmout 500 lidí. Firma 
vyrábí odlitky pro brzdové systémy, 
turbodmychadla a posilovače řízení. 
Vlastní výrobní areál v nedalekém 
Hedvikově, kde bude pokračovat ve 
zpracování lehkých kovů.  

Zdroj: E15  

Dukovany vyrobily nejméně 
elektřiny za 17 let, Temelín čtvrté 
největší množství ve své historii   

Roční výroba elektřiny v jaderné 
elektrárně Dukovany v roce 2015 klesla 
o 18 % na 12,6 terawatthodiny (TWh). 
Dukovany tak loni dodaly do sítě nejméně 
proudu za posledních 17 let. Propad 
způsobily neplánované odstávky ve druhé 
polovině roku, vyvolané kontrolami svarů. 
Přes tři měsíce kvůli tomu v Dukovanech 
vyráběl jen jeden ze čtyř reaktorů. Dvě 
odstávky se protáhly do letošního roku. 
Jaderná elektrárna Temelín v loňském 
roce vyrobila čtvrté největší množství 
elektřiny ve své historii, více než 14 mil. 
megawatt hodin (MWh). Českým 
domácnostem by toto množství vystačilo 
na celý rok. Loni proběhla v Temelíně 
rozsáhlá modernizace turbín za 3,2 mld. 
Kč.  

Zdroj: HN   

Bankrotů firem ubylo  

V roce 2015 vyhlásilo bankrot 1 001 
obchodních společností, což bylo o 18 % 
méně než předloni. Zároveň bylo 
vyhlášeno 7 967 bankrotů fyzických osob 
podnikatelů, o 4 % více než v roce 2014, 
jde o nejnižší tempo růstu od roku 2008. 

Zdroj: E15  

Česká rafinérská se dohodla s Mero 
na podmínkách přepravy ropy 

Česká rafinérská (holding Unipetrol) se 
dohodla na podmínkách přepravy a 
úschovy ropy se státním správcem 
ropovodů Mero. Nová smlouva je platná 
od 1. ledna 2016 (jednání bylo zahájeno 
v roce 2010) a byla uzavřena na dobu 
neurčitou. Společnosti budou ještě jednat 
o výši přepravního tarifu. 

Zdroj: Finanční noviny 

V ČR se loni prodal rekordní počet 
nových aut 

Prodeje nových aut v ČR v roce 2015 
vzrostly o 20 % na novodobý rekord 
231 tisíc vozů. Nejvíce se dařilo Škodě 
Auto, která loni prodala 74 tisíc vozů, tedy 
o 16 tisíc vozů více než v roce 2014, 
a zvedla díky tomu svůj podíl na trhu 
na 32 % z 30 %. Na druhém místě se 
umístil Volkswagen s 24 tisíci prodanými 
vozy s růstem o 30 %. Hyundai prodal 
téměř 20 tisíc vozů, což znamená růst 
o 4 %. Jde pouze o data o nových vozech, 
které v loňském roce získaly české 
registrační značky. Zhruba pětina 
prodaných automobilů je vzápětí 
vyvezena do zahraničí, protože tuzemské 
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ceny aut jsou výrazně nižší než v západní 
Evropě. 

Zdroj: HN   

SOR Libchavy loni prodal nejvíc 
autobusů ve své historii 

Společnost SOR Libchavy v roce 2015 
prodala 750 autobusů, což je nejvíc od 
vzniku firmy v roce 1991. 30% podíl 
produkce exportovala na Slovensko, 10 % 
výroby mířilo do Polska, 7 % do Německa 
a 5 % do Pobaltí. Menší dodávky podnik 
zajišťoval do Bulharska, Švýcarska a 
Ázerbájdžánu.  

Zdroj: Finanční noviny 

ZE ZAHRANIČÍ 

V EU nezaměstnanost klesla  

V Evropské unii v listopadu 2015 se míra 
nezaměstnanosti, po sezónním očištění, 
snížila meziměsíčně o 0,1 p. b. na 9,1 %, 
což byla nejnižší hodnota od července 
2009. V listopadu roku 2014 
nezaměstnanost dosahovala 10,0 %.  

Zdroj: Eurostat  

Počet nezaměstnaných v Německu 
na historickém minimu 

Počet nezaměstnaných v Německu 
v prosinci 2015 klesl shodně jako 
v listopadu o 14 000 na 2,757 mil. osob. 
Míra nezaměstnanosti zůstala na 
listopadových 6,3 %, tj. na nejnižší úrovni 
od sjednocení země v roce 1990. Uvedl to 
německý úřad práce. 

Zdroj: Finanční noviny 

Výroba osobních aut v Německu 
stoupla  

Výroba osobních aut v Německu stoupla 
v roce 2015 o více než 2 % na 5,7 mil. vozů. 
Zvýšil se i jejich vývoz, přestože zahraniční 
poptávka je v současnosti (podle 
německého sdružení automobilového 

průmyslu) slabší. Za rok 2015 se vyvezlo 
4,4 mil. nových osobních aut (meziročně o 
3 % více). V prosinci 2015 se výroba 
automobilů mírně snížila (o 1,0 %), export 
klesl o 4 %.  

Zdroj: Finanční noviny 

Prodej aut v Německu se zvýšil 

Prodej nových osobních automobilů 
v Německu se v roce 2015 zvýšil o 5,6 % na 
zhruba 3,21 mil. vozů. Největší evropský 
trh loni vzrostl druhý rok po sobě, v roce 
2014 růst činil 2,9 %. V samotném prosinci 
se prodej vozů meziročně zvýšil o 7,7 %. 
Výrazně také rostl automobilový trh v celé 
Evropě. 

Zdroj: Finanční noviny 

Průmyslové objednávky v USA opět 
klesají 

Americké průmyslové firmy v listopadu 
zaznamenaly meziměsíční pokles 
objednávek o 0,2 %, říjnový růst byl 
revidován k horšímu na 1,3 %. Objednávky 
bez dopravních prostředků se snížily 
o 0,3 %. Meziročně spadly nové 
objednávky o 3,2 %, bez dopravních 
prostředků o 5,8 %. Data potvrzují, že se 
situace v americkém průmyslu nelepší. 

Zdroj: Patria Online 

Bilance zahraničního obchodu USA 
se zlepšila  

Deficit zahraničního obchodu USA 
v listopadu 2015 klesl z říjnových 
44,6 mld. USD na 42,4 mld. USD. Za 
zlepšením bilance stojí především snížení 
dovozu spotřebního zboží.  Americký 
vývoz meziměsíčně klesl o 0,9 %, dovoz 
o 1,7 %. Meziročně je vývoz nižší o 4 %, 
zatímco dovoz je o vyšší 3,6 %.  

Zdroj: Patria Online 

Volkswagenu v USA se snížil odbyt  

Německé automobilce Volkswagen 
v prosinci v USA opět výrazně klesl odbyt, 

meziročně o 9 % na 30 956 vozů. Firma se 
nyní potýká s dopady skandálu kolem 
falšování testů emisí. V celém roce 2015 
se prodej VW na americkém trhu propadl 
téměř o 5 % na 349 440 vozů. 

Zdroj: Finanční noviny 

Prodej aut v USA překonal rekord  

Prodej automobilů v USA se v roce 2015 
zvýšil o téměř 6 % na 17,47 mil. vozů. 
Překonal tak dosavadní rekord 17,41 mil. 
vozů z roku 2000.  

Zdroj: Finanční noviny 

Automobilkám Hyundai a Kia se 
nepodařilo splnit prodejní cíle 

Odbyt největší jihokorejské automobilky 
Hyundai Motor a její sesterské společnosti 
Kia Motors v roce 2015 stagnoval. Firmy 
poprvé od světové finanční krize nesplnily 
své prodejní cíle. Automobilky se potýkají 
se zpomalením poptávky v Číně a na 
dalších rozvíjejících se trzích. V USA navíc 
získávají zpět ztracené pozice na trhu 
jejich američtí a japonští rivalové. 

Zdroj: Finanční noviny 

Norsko je největším dodavatelem 
plynu do západní Evropy 

Norsko zůstalo v roce 2015 největším 
dodavatelem zemního plynu do zemí 
západní Evropy. Jeho náskok před Ruskem 
(největší dodavatel plynu do celé EU) se 
snížil. Podle předběžných dat norského 
provozovatele plynovodů Gassco se vývoz 
do Evropy v roce 2015 zvýšil na rekordních 
108,6 mld. m3 (meziročně o 7,4 %). Ruský 
plynárenský gigant Gazprom, podle údajů 
společnosti Thomson Reuters Point 
Carbon, vyvezl do západní Evropy 
104 mld. m3 (meziročně více o 9,5 %).  

Zdroj: Finanční noviny 

 
 
 

FOCUS: Podnikatelské podmínky ve výrobním sektoru skončily loňský rok na silné úrovni  

Podnikatelské podmínky v českém výrobním sektoru se v prosinci 2015 dále zlepšovaly, když index nákupních 

manažerů (PMI) dosáhl 55,6 bodu a oproti předchozímu měsíci přidal 1,4 bodu. PMI se drží na velmi solidní úrovni, 

když se dvaatřicátý měsíc v řadě nachází nad hranicí 50 bodů, což ukazuje na celkové zlepšení sektoru. Za zlepšením 

podnikatelských podmínek stál růst nových zakázek, a to z domácích i zahraničních trhů. Zakázky ze zahraničních trhů 

byly dokonce na pětiměsíčním maximu, podle řady firem přibývaly zakázky z Ruska. Na to reagovala výroba svým 

růstem a s tím se rovněž zvýšila zaměstnanost a nákupní aktivita firem. Výrobci však narazili na nedostatečné kapacity 

http://www.mpo.cz/
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a nedostatek některých vstupů, takže se dodávky dodavatelů protahovaly. Vstupní ceny zůstaly od listopadu prakticky 

beze změny, na druhou stranu výstupní ceny se zvýšily nejrychleji od června loňského roku.  

Zdroj: Markit, ČSÚ 

Stavebnictví se v listopadu vrátilo k růstu  

Stavební produkce v Česku loni v listopadu meziročně vzrostla o 1,5 % a po říjnovém poklesu o 1,3 % se vrátila k růstu 

předchozích měsíců. Po očištění od vlivu počtu pracovních dnů se však zvýšila pouze o 0,2 %. Táhly ji zejména 

inženýrské stavby, které přidaly 11,4 %, zatímco pozemní stavitelství kleslo o 4,6 %. Počet bytů, které se začaly 

v listopadu stavět, vzrostl meziročně o 1,7 %, dokončeno bylo 2  355 bytů, meziročně o 13,2 % více. Přibylo i vydaných 

stavebních povolení, o 5,7 % na 6 948. Orientační hodnota těchto staveb dosáhla 19,5 mld. Kč a meziročně byla vyšší 

o 4,3 %.  Výsledky stavební výroby za jedenáct měsíců roku 2015 příjemně překvapily, i když tempo růstu postupně 

polevuje. Fiskální expanze státu podpořená snahou o vyčerpání dotací z fondů EU do konce roku 2015 stimulovala růst 

a postupně se částečně 

eliminoval propad za 

posledních šest let. Zásluhu 

na tom má zejména 

inženýrské stavitelství. 

Pozemní stavitelství navzdory 

nízkým úrokovým sazbám a 

dostupnosti úvěrů spíše 

stagnovalo. Stavební firmy se 

však do dalších měsíců 

obávají negativního vývoje 

stavebních zakázek.  

Zdroj: ČSÚ 

____________________________________________________________________________________ 

http://www.mpo.cz/


 

 

TÝDENÍK EKONOMICKÝCH AKTUALIT 1. týden – 4. až 8. ledna 2016 5 

  

 

Odbor ekonomických analýz, Sekce průmyslu 
Ministerstvo průmyslu a obchodu  
Na Františku 32, Praha 1 
+420 224 851 111, www.mpo.cz, posta@mpo.cz 
 
 

Vývoj indexu PX          Vývoj měnových kurzů 

 

 

 

 

 
 
Zdroj: BCPP 
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Zdroj: ČNB 
 

OKÉNKO SNS:  

  

 
Zdroj: NBÚ, graf MPO 

 
Zdroj: ECB, graf MPO 
 

  

UDÁLOSTI V TÝDNU od 11. do 15. ledna 2016 

PONDĚLÍ MPSV: Nezaměstnanost (prosinec 2015) 

ÚTERÝ 
ČSÚ: Čtvrtletní sektorové účty (3. čtvrtletí 2015)  
ČSÚ: Indexy spotřebitelských cen - inflace (prosinec 2015) 
ČSÚ: Maloobchod (listopad 2015) 

STŘEDA Eurostat: Průmyslová výroba (listopad 2015)  

ČTVRTEK Německo: Hrubý domácí produkt (rok 2015) 

PÁTEK  

 
 
 

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