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Důvěra v českou ekonomiku je nejsilnější od června 2008 

V české ekonomice se na začátku roku důvěra zlepšila, když souhrnný indikátor důvěry vyjádřený v bazickém indexu 

oproti prosinci loňského roku vzrostl v lednu o 1,9 bodu na hodnotu 98,4 bodu. Dosáhla tak nejvyšší hodnoty od června 

2008. Zvýšila se na straně podnikatelů i na straně spotřebitelů.  

Nejvíce se optimismus zvedl mezi spotřebiteli, a to meziměsíčně o 2,6 bodu na hodnotu 110,0 bodu. Mezi spotřebiteli 

se snížily obavy ze zhoršení celkové ekonomické situace. Projevila se tu snižující se nezaměstnanost, kdy se mezi 

spotřebiteli snížily obavy z jejího růstu, a tak plánují i více spořit.   

Mezi podnikateli se nálada zvýšila meziměsíčně o 1,7 bodu na hodnotu 96,0 bodu. Lepší nálada panuje ve všech 

odvětvích. Nejvíce se zvedla v průmyslu, meziměsíčně o 2,5 bodu na hodnotu 96,5bodu. Respondenti v průmyslu 

odhadují zajištění práce zakázkami na 8,2 měsíce, což je stejně jako v předchozím čtvrtletí. Přesto očekávají pro příští 

tři měsíce zvýšení tempa růstu výrobní činnosti a lepší vývoj ekonomické situace. Důvěra se zvýšila i v obchodě, 

stavebnictví a mírně i ve vybraných odvětvích služeb.  

Zdroj: ČSÚ   

Makroekonomická situace v ČR 

Základní ukazatele - poslední údaje 2015 

 HDP (y/y, %) 3.Q 4,7   Stavební výroba (y/y, %) listopad 1,5 

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

 Míra nezaměstnanosti* (konec období, %) prosinec 6,2   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  

Bankovní asociace mírně zhoršila 
odhad růstu HDP pro letošní rok 

Česká bankovní asociace (ČBA) 
v aktualizované prognóze zlepšila odhad 
růstu ekonomiky v loňském roce na 4,5 % 
z předchozích 4,2 %. Naopak mírně 
zhoršila odhad pro letošní rok na 2,4 % 
z listopadových 2,5 %.  V roce 2017 má 
růst HDP podle ČBA zrychlit na 2,7 %.  

Zdroj: Finanční noviny 

ČR by se mělo v žebříčku 
konkurenceschopných zemí ve 
výrobě posunout výše  

V žebříčku indexu světové 
konkurenceschopnosti ve výrobě by se 
měla Česká republika posunout výše a do 
pěti let se dostat mezi 20 nejvíce 
konkurenceschopných zemí ve výrobě. 
V současnosti je na 23. místě. Jedničkou 
by se měly stát Spojené státy, které by tak 
předstihly Čínu. Německo a Japonsko si 
udrží své pozice na třetím a čtvrtém místě. 
Výsledky přinesla studie společnosti 
Deloitte, která vznikla na základě 
hloubkové analýzy anketních odpovědí 
více než 500 výkonných ředitelů a lídrů 
výrobních společností po celém světě. 

Zdroj: HN  

Výrobu ocele srazil konec Vítkovic 

Produkce surového železa v tuzemských 
hutích se v loňském roce snížila meziročně 
o 2,9 % na zhruba 4 mil. tun. Výroba 
surové ocele také klesla, a to meziročně 
o 1,8 % na 5,26 mil. tun. Hlavním 
důvodem poklesu je uzavření ocelárny 
Vítkovice Steel v Ostravě, která provoz 
ukončila na konci loňského září 2015. 
Roční objem výroby je nadále pod úrovní, 
kterou hutě vykazovaly před světovou 
hospodářskou krizí. Loni se vyrobilo 
zhruba o více než čtvrtinu méně ocele než 
v roce 2007. Spotřeba ocelářských 
výrobků v tuzemsku podle předběžných 
dat do loňského listopadu vzrostla o více 
než 5 %. Na tomto nárůstu se však podílel 
především růst objemu dovozu o 6,5 %. 
Vyplývá to z předběžných dat Asociace 
hutnictví železa. 

Zdroj: E15 

Český textil se vrací na výsluní 

Textilky očekávají nejlepší výsledek od 
krize. Dokládají to data za jedenáct měsíců 

loňského roku, kdy se tržby vyšplhaly 
na 51,7 mld. Kč. V roce 2009 přitom tržby 
dosáhly 41,1 mld. Kč. Textilákům loni 
nepřály turbulence ve světě a výpadek 
exportu do Ruska, což se však dařilo 
nahrazovat v Evropské unii či Americe. 

Zdroj: E15 

Exportéři mají zájem o mise do zemí 
bývalého Sovětského svazu 

Exportéři mají v letošním roce velký zájem 
o podnikatelské mise do zemí bývalého 
Sovětského svazu, také do Latinské 
Ameriky a do asijských zemí. Svaz 
průmyslu a dopravy, který pravidelně 
organizuje podnikatelské mise, chystá 
cestu do Kazachstánu, Kyrgyzstánu 
a Turkmenistánu v březnu. V nejbližších 
dnech se bude konat mise do Ománu a 
Egypta. Svaz dále připravuje v březnu misi 
do sousedního Bavorska, v dubnu do 
Alžírska a v červnu na Kubu. 

Zdroj: Finanční noviny 

ČR si v indexu korupce značně 
polepšila 

ČR si výrazně polepšila v celosvětovém 
žebříčku vnímání korupce. Ze 
168 zahrnutých zemí obsadila 37. příčku a 
stouplo vzhůru o 16. míst. První je jako 
v minulých dvou letech Dánsko, následují 
Finsko a Švédsko. ČR stále zaostává za 
většinou zemí Evropské unie. Horší 
hodnocení ze zemí EU než ČR získala Itálie 
a Bulharsko. Vyplývá to z každoročního 
hodnocení organizace Transparency 
International.  

Zdroj: HN 

Iveco vyrobilo rekordní počet 
autobusů 

Společnost Iveco Czech Republic 
z Vysokého Mýta loni vyrobila 
3 728 autobusů, což je rekordní produkce 
v historii firmy. Rok předtím vyrobila 
o 440 autobusů méně. Za posledních 
deset let vzrostla produkce firmy téměř 
dvojnásobně. Podnik loni tradičně vyvážel 
hlavně do Francie, Německa a Itálie.  

Zdroj: Finanční noviny  

Unipetrol v loňském roce dosáhl na 
rekordní čistý zisk 

Unipetrol se v loňském roce přehoupl do 
zisku ve výši 7,036 mld. Kč z předloňské 
ztráty 556 mil. Kč. Ztrátu společnost 
vykazovala každoročně od roku 2011. 

Tržby klesly o 12 % na 108,9 mld. Kč. Firmě 
se podařilo využít příznivého 
makroprostředí, především velmi dobrých 
rafinérských i petrochemických marží, 
a zvýšily se také prodeje rafinérských 
produktů po dokončení akvizice akciového 
podílu v České rafinérské. Výsledky za loňský 
rok přitom výrazně ovlivnil srpnový požár 
etylenové jednotky v Záluží. 

Zdroj: HN  

Meopta-optika zvýšila tržby  

Meopta-optika, producent sportovních 
dalekohledů a puškohledů, zvedla 
v loňském roce tržby o 8,5 % na 2,12 mld. 
Kč. Hospodaření má být znovu ziskové, 
když předloni firma vydělala pouze 4 mil. 
Kč čistého zisku.  

Zdroj: E15 

Tescan Orsay koupil loni americkou 
firmu  

Výrobce mikroskopů brněnská skupina 
Tescan Orsay loni zvýšila tržby o 22 % na 
79 mil. USD. Tescan investoval loni 
v zahraničí, když koupil americkou firmu 
AppFive, která vyvíjí softwarová řešení 
pro částicovou optiku.  

Zdroj: E15 

Škoda Power má významnou 
zakázku v Mexiku 

Plzeňský Doosan Škoda Power dodá do 
Mexika turbosoustrojí s výkonem 300 Mw 
za stovky milionů Kč, které je určeno pro 
novou paroplynovou elektrárnu 
EmpalmeI. Pro firmu je to největší 
instalace paroplynové elektrárny 
v Latinské Americe. Firma zajistí také 
technickou pomoc při montáži a uvádění 
do provozu. Projekt rovněž potvrzuje 
současný světový trend – přechod od 
uhelných elektráren k paroplynovým 
elektrárnám, které dosahují vyšší 
účinnosti ve spotřebě paliva a jsou 
šetrnější k životnímu prostředí. 

Výsledky O2 mírně překonaly 
očekávání 

Výsledky O2 v roce 2015 mírně překonaly 
očekávání, když se po sedmi letech 
zastavil pokles výnosů na předloňské 
úrovni 37,4 mld. Kč. Konsolidovaný čistý 
zisk se loni zvýšil o 44,5 % na 5,1 mld. Kč. 
Hlavními růstovými oblastmi byly mobilní 
data, internetová televize O2 TV 
a podnikání na Slovensku.  

Zdroj: E15 
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ZE ZAHRANIČÍ 

Důvěra v ekonomiku EU mírně klesla 

Důvěra v ekonomiku EU se v lednu mírně 
snížila, ale v porovnání s posledními pěti 
lety je přece jen na poměrně slušné 
úrovni. O něco slabší je nálada i v rámci 
eurozóny. Souhrnný index ekonomického 
sentimentu ESI v EU klesl na 106,7 b. 
z prosincových 108,5 b., v eurozóně na 
105,0 b. ze 106,7 b. Celkově je nálada ve 
většině zemí lepší, zhoršila se však 
ve Španělsku, Slovinsku, V. Británii, 
Německu, Dánsku a Francii. Ve srovnání 
s loňským lednem nyní panuje v naprosté 
většině zemí EU jak lepší nálada, tak i 
menší obavy z dalšího vývoje.  

Zdroj: Patria Online 

Německá vláda mírně snížila odhad 
letošního růstu ekonomiky 

Německá vláda snížila odhad letošního 
růstu HDP na 1,7 % z dříve 
předpokládaných 1,8 %. Reagovala tak na 
zpomalování hospodářské expanze v Číně 
a v dalších rozvíjejících se zemích. 
Hospodářský růst v Německu by měly 
v letošním roce nadále podporovat 
spotřebitelské výdaje. Vláda rovněž počítá 
s udržením vyrovnaného rozpočtu. 

Zdroj: www.finance.cz  

Podnikatelská důvěra v Německu na 
ročním minimu 

Podnikatelská důvěra v Německu v lednu 
2016 klesla na nejnižší úroveň od února 
2015. Souhrnný index podnikatelské 
nálady se snížil na 107,3 b. z prosincových 
108,6 b. Podle průzkumu institutu Ifo se 
příliš nezměnilo hodnocení současných 
podnikatelských podmínek, výrazně však 
vzrostly obavy ohledně budoucího vývoje.  

Zdroj: Finanční noviny 

V. Británie mírně přidala na tempu 

HDP V. Británie se zvýšil ve 4. čtvrtletí 
2015 mezičtvrtletně o 0,5 %, což odpovídá 
očekáváním a mírně převyšuje 0,4% růst 
z 3. čtvrtletí 2015. Meziročně stoupl 
o 1,9 % (ve 3. čtvrtletí o 2,1 %). Růst 
ekonomiky z pohledu tvorby HDP spočíval 
celý na službách, kde se produkce zvedla 
o 0,7 %. Mírně negativní příspěvky naopak 
přišly ze strany výrobního sektoru 
a stavebnictví. Za celý rok 2015 vzrostl 

HDP země o 2,2 %, což znamená oproti 
roku 2014 zpomalení.  

Zdroj: Patria Online 

Francouzská ekonomika loni rostla 
nejrychleji od roku 2011 

Francouzská ekonomika loni podle 
předběžných údajů vykázala růst o 1,1 %, 
což je nejrychlejší tempo od roku 2011. 
V roce 2014 se HDP zvýšil o 0,2 %. Ve 4. 
čtvrtletí 2015 HDP vzrostl mezičtvrtletně 
o 0,2 % a tempo jeho růstu tak mírně 
zpomalilo z 0,3 % ve 3. čtvrtletí loňského 
roku. Ekonomiku podpořily firemní 
investice, výdaje spotřebitelů se ale 
snížily. Vyplývá to z údajů, které zveřejnil 
francouzský statistický úřad. 

Zdroj: Finanční noviny 

Polská ekonomika zrychlila růst 

Tempo růstu polské ekonomiky v loňském 
roce zrychlilo podle předběžného odhadu 
na 3,6 % z 3,3 % v roce 2014. Hrubá 
přidaná hodnota loni vzrostla meziročně 
o 3,4 %. Byla vyšší v průmyslu o 5,4 %, ve 
stavebnictví o 4,4 %, v obchodě o 3,1 % a 
v dopravě a skladování o 0,7 %. Informace 
zveřejnil polský statistický úřad.  

Zdroj: Central Statistical Office of Poland  

Ve Španělsku klesla nezaměstnanost  

Ve Španělsku klesla ve 4. čtvrtletí 2015 
nezaměstnanost na 20,9 %, což je nejnižší 
hodnota od 2. čtvrtletí 2011. Ve 3. čtvrtletí 
loňského roku dosáhla 21,18 %. Počet 
nezaměstnaných se snížil o 71,3 tis. na 
4,8 mil. lidí. Nejvyšší nezaměstnanost ve 
Španělsku byla v 1. čtvrtletí 2013, kdy 
dosáhla 26,94 %.  

Zdroj: tradingeconomics.com  

Objednávky zboží v USA se propadly 

Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby 
v USA v prosinci 2015 celkově propadly 
meziměsíčně o 5,1 %, což je nejhorší 
výsledek od srpna 2014. Očištěné bez 
dopravních prostředků klesly o 1,2 %. 
Civilních i vojenských letadel se objednalo 
výrazně méně, mírně klesaly také 
objednávky aut a dohromady se segment 
dopravních prostředků snížil o 12,4 %. 
Také výrazně padaly objednávky 
komunikační techniky, počítačů a strojů. 
Vyšší byly u elektrického vybavení 
a surových kovů. Meziročně zaznamenaly 

objednávky 1,9% pokles, bez dopravních 
prostředků je to -5,8 %.   

Zdroj: Patria Online 

Čínské ocelárny plánují snížení 
výrobních kapacit 

Plánované snížení kapacit pro výrobu oceli 
v Číně by mohlo vést k zániku až 400 000 
pracovních míst. Peking oznámil, že hodlá 
ocelářské kapacity snížit o 100 až 150 mil. 
tun ročně, neupřesnil však časový 
horizont. Výroba oceli v Číně v roce 2015 
klesla o 2,3 % na 803,8 mil. tun 
a zaznamenala první pokles od roku 1981. 
Celý ocelářský průmysl se potýká 
s převisem nabídky nad poptávkou, 
polovina čínských oceláren je ztrátových. 
Poptávka klesá kvůli zpomalování růstu 
tamní ekonomiky, což nutí ocelárny 
vyvážet do zahraničí. V roce 2015 dosáhl 
vývoz oceli rekordních 112,2 mil. tun.  

Zdroj: Finanční noviny 

Toyota si udržela vedoucí pozici na 
automobilovém trhu 

Odbyt japonské automobilky Toyota 
Motor klesl v roce 2015 o 0,8 % na 
10,2 mil. vozů, ale i tak si již čtvrtým 
rokem udržela vedoucí pozici na světovém 
automobilovém trhu. Druhé místo obsadil 
německý Volkswagen, kterému se snížil 
prodej o 2 % na 9,9 mil. vozů. Volkswagen, 
který se potýká se skandálem falšování 
testů emisí, vykázal první pokles odbytu 
od roku 2002. Na třetím místě skončil 
americký General Motors, kterému se 
podařilo zvýšit prodej o 0,2 % na 9,8 mil. 
vozů. 

Zdroj: Finanční noviny 
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Vývoj indexu PX          Vývoj měnových kurzů     

     

 
Zdroj: BCPP 

  
Zdroj: ČNB 

  
Zdroj: ČNB 
 

OKÉNKO SNS:  

Ruská ekonomika stále v recesi 

HDP Ruska se v roce 2015 propadl o 3,7 %, což je nejvýraznější pokles od roku 2009. Vyplývá to z předběžných údajů, které zveřejnil 
ruský statistický úřad. Předběžné údaje jsou v souladu s prosincovým odhadem. Ruská ekonomika se potýká s negativními dopady 
prudkého poklesu cen ropy, hospodářskou situaci navíc komplikují sankce. V roce 2014 se HDP Ruska zvýšil o 0,6 %. 

Zdroj: Finanční noviny 

Ukrajinská centrální banka prudce zhoršila výhled ekonomiky 

Ukrajinská centrální banka prudce zhoršila výhled tamní ekonomiky a předpokládá, že hrubý domácí produkt (HDP) v letošním 
roce vzroste pouze o 1,1 %. Dosud počítala s růstem o 2,4 %. Za loňský rok ekonomika podle předběžných údajů klesla o 10,5 %. 
Odhad růstu spotřebitelských cen na letošní rok činí 12 %. Klíčovou úrokovou sazbu ponechala banka beze změn, a to na 22 %. 

Zdroj: www.finance.cz  

  

 
Zdroj: NBÚ, graf MPO 

 
Zdroj: ECB, graf MPO 
 

  

UDÁLOSTI V TÝDNU od 1. do 5. února 2016 

PONDĚLÍ  

ÚTERÝ 
ČSÚ: Míry zaměstnanosti, nezaměstnanosti a ekonomické aktivity (prosinec 2015) 
Eurostat: Nezaměstnanost (prosinec 2015)  

STŘEDA Eurostat: Maloobchod (prosinec 2015) 
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ČTVRTEK ČSÚ: Maloobchod (prosinec 2015) 

PÁTEK Německo: Nové objednávky v průmyslu (prosinec 2015) 

 
 

 

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