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Průmyslová produkce v EU v únoru zvolnila tempo meziročního růstu  

Průmyslová produkce v Evropské unii v únoru zpomalila meziroční růst na 0,8 %, z lednového silného růstu o 2,7 %. 

Výkonost průmyslu byla ovlivněna propadem výroby energií o 3,6 %. Výrazně také zpomalilo tempo růstu produkce 

zboží krátkodobé spotřeby na 0,5 % z 5,2 % v lednu tohoto roku a zboží dlouhodobé spotřeby na 2,7 % ze 4,3 % v lednu.  

Z regionálního pohledu, podle dostupných únorových dat a po očištění dat od vlivu počtu pracovních dní, nejvyšší 

meziroční růst průmyslové produkce zaznamenalo Slovensko (o 7,4 %), dále Slovinsko (o 6,5 %), Litva (o 6,3 %) 

a Chorvatsko (o 4,4 %). V ČR se průmyslová produkce zvýšila o 1,4 %. Pomalejší růst produkce zaznamenal i náš 

nejdůležitější obchodní partner Německo (o 0,9 %). Pokles průmyslové výroby vykázala Malta (o 4,6 %), Řecko 

(o 3,0 %), Nizozemsko (o 2,8 %), Irsko (o 2,5 %).       

V meziměsíčním srovnání průmyslová výroba v EU klesla o 0,7 %, po solidním lednovém růstu o 1,5 %. Za únorovými 

výsledky bylo snížení výroby zboží krátkodobé spotřeby o 1,4 % a výroby energií o 1,2 %.   

Zdroj: Eurostat 

Pozn. * leden 2016, ** prosinec 2015 

 

Makroekonomická situace v ČR 

Základní ukazatele - poslední údaje  

 
 HDP (y/y, %) 4.Q 2015 4,0   Stavební výroba (y/y, %) únor 2016 -2,3 

 Míra inflace (y/y, %)  březen 2016 0,4   Vývoz zboží ** (y/y, %, z b.c.) únor 2016 7,3 

 Míra nezaměstnanosti* (konec období, %) březen 2016 6,1   Dovoz zboží ** (y/y, %, z b.c.) únor 2016 6,6 

 Průmyslová produkce (y/y,%) únor 2016 5,6         

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

** přeshraniční pojetí     
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Z DOMOVA  

Vláda podpořila průmyslovou zónu 
u Přerova 

Vláda podpořila výstavbu strategické 
průmyslové zóny v areálu bývalé 
vrtulníkové základny v Bochoři u Přerova. 
Bude připraveno několik set hektarů pro 
nové investory a zachováno letiště. 
V současné době je lokalita již nabízena 
agenturou CzechInvest.  

Zdroj: Právo  

Necelá čtvrtina firem chce přijímat 
nové zaměstnance  

Přijímat nové zaměstnance plánuje letos 
24 % malých a středních podniků. 
Propouštění chystá 7 % firem. Čtvrtina 
všech podniků chce v letošním prvním 
pololetí zvýšit investice. Podíl firem, které 
vidí letošní vývoj pozitivně, se snížil na 
32,6 % z 38,2 % v létě 2015. Zvýšil se podíl 
firem, které letos očekávají negativní 
vývoj, a to z loňských 7,3 % na 15,5 %. 
Vyplývá to z průzkumu Hospodářské 
komory mezi 562 firmami.  

Zdroj: České noviny 

Čtvrtletní a březnový prodej Škody 
Auto byl nejvyšší za 121 let firmy 

Mladoboleslavská automobilka Škoda 
Auto zaznamenala v 1. čtvrtletí 2016 
i v samotném březnu nejlepší prodeje za 
121 let historie firmy. V 1. čtvrtletí 2016 
dodala zákazníkům 276 600 vozů, což je 
meziročně více o 4,3 %. V březnu našlo 
zákazníky 106 300 škodovek, což je růst 
o 4,2 %, resp. o 4 200 vozů. Škoda výrazně 
rostla v Evropě a Číně. Svými výsledky tak 
navazuje na úspěšný vývoj prodejů v roce 
2015. 

Zdroj: Finanční noviny 

Výrobce radarů Věra má nejlepší 
výsledky za dvacet let 

Pardubická společnost ERA, výrobce 
pasivních radarů, dosáhla v loňském roce 
nejlepších výsledků za dvacet let existence 
firmy. Její obrat vzrostl dvojnásobně na 
903 mil. Kč, hrubý zisk stoupl ze 100 mil. 
Kč na 301 mil. Kč. Produkce roste díky 
zakázkám do zahraničí, nově vyváží také 
do Asie. 

Zdroj: HN  

V Plané n. Luž. postaví nový závod 

Čínská společnost Yanfeng Automotive 
Interiors (YFAI) se chystá stavět nový 
závod v Plané nad Lužnicí na Táborsku na 
výrobu částí interiérů do automobilů. 
V závodě by mělo vzniknout asi 300 
nových pracovních míst. Zahájení provozu 
společnost plánuje na začátek roku 2018. 
Společnost YFAI už má v ČR závod v Žatci. 

Zdroj: České noviny 

ZE ZAHRANIČÍ 

MMF zhoršil výhled světové 
ekonomiky 

Mezinárodní měnový fond (MMF) zhoršil 
výhled růstu světové ekonomiky na 
letošní rok na 3,2 % z lednové prognózy ve 
výši 3,4 %. Příští rok odhaduje zrychlení 
tempa růstu globální ekonomiky na 3,5 %, 
což je rovněž mírně pod lednovým 
odhadem. České republice MMF 
předpověděl v letošním roce zpomalení 
růstu na 2,5 % z loňského tempa 4,3 %. 
Proti poslednímu odhadu fond mírně 
zhoršil výhled růstu ve vyspělém světě. 
Americká ekonomika si letos udrží tempo 
2,4 %. Eurozóna mírně zpomalí na 1,5 % a 
stejné tempo růstu očekává v Německu. 
Japonsko by mělo letos dál růst velmi 
slabě (+0,5 %), v Číně odhaduje 6,5% růst 
a v rozvíjejících ekonomikách 4,1% růst. 
Světová ekonomika je podle MMF sedm 
let od konce poslední recese příliš pomalá 
a příliš nepevná a vystavuje se řadě rizik. 

Zdroj: E15 

SB snížila odhad růstu východní Asie 

Světová banka (SB) snížila odhady 
hospodářského růstu rozvíjející se 
východní Asie a Tichomoří pro letošní 
a příští rok na 6,3 %, respektive 6,2 %. 
Horší výhled vysvětluje nejistotou 
ohledně vyhlídek růstu čínské ekonomiky, 
nebezpečím výkyvů na finančních trzích či 
dalšího propadu cen komodit. Vyhlídky 
letošního hospodářského růstu Číny ale 
SB ponechala beze změn na 6,7 %, 
v příštím roce by měla čínská ekonomika 
zpomalit na 6,5 %.  

Zdroj: České noviny  

Německá ekonomika udrží mírný 
růst 

Podle odhadu čeká německou ekonomiku 
letos růst o 1,6 % a v příštím roce o 1,5 %. 

Shodují se na tom čtyři německé 
ekonomické think-tanky, které vydaly 
společnou zprávu o ekonomickém růstu 
země. Hlavním motorem růstu by měla 
být domácí spotřeba podporovaná nízkou 
nezaměstnaností, růstem mezd a nízkými 
cenami energií. Také pomohou větší 
vládní výdaje kvůli uprchlické krizi. 

Zdroj: HN  

Ceny v Německu v březnu stouply  

Spotřebitelské ceny v Německu v březnu 
2016 stouply meziročně o 0,3 % poté, co 
se v únoru nezměnily. Na vývoj cen měly 
podstatný vliv klesající ceny energií 
(meziročně pokles o 8,9 %). 
V meziměsíčním porovnání ceny vzrostly 
o 0,8 %, po 0,4% růstu v únoru. Informoval 
německý statistický úřad (Destatis).  

Zdroj: Destatis   

Tempo deflace na Slovensku 
zrychlilo 

Tempo deflace na Slovensku v březnu 
zrychlilo, když spotřebitelské ceny 
v meziročním srovnání klesly o 0,5 %, 
v únoru byly nižší o 0,4 %. Snížily se ceny 
potravin, které mají značný podíl na 
spotřebitelském koši. Ceny tak klesají 
nepřetržitě od konce roku 2014.  

Zdroj: finance.cz  

Čínský ekonomický růst zpomalil 

Meziroční růst HDP Číny v 1. čtvrtletí 
tohoto roku zpomalil na 6,7 % z 6,8 % 
v předchozím čtvrtletí. Jde o nejpomalejší 
růst od roku 2009.  

Zdroj: www.tradingeconomics.com 

Ceny v Číně si v březnu udržely 
únorové tempo růstu  

V Číně index spotřebitelských cen vzrostl 
v březnu meziročně o 2,3 %, stejným 
tempem jako v únoru. Oproti 
předchozímu měsíci se spotřebitelské 
ceny snížily o 0,4 %. Největší zdražení 
zaznamenaly potraviny, které byly o 7,6 % 
dražší než před rokem. Výrobní ceny 
v březnu zpomalily svůj meziroční pokles 
na -4,3 %, a to zásluhou růstu cen 
některých komodit (železo) a stabilizací 
cen ropy.  

Zdroj: Patria  
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Zahraniční obchod Číny se vyvíjel 
lépe, než se čekalo  

Zahraniční obchod Číny se v březnu vyvíjel 
výrazně lépe, než se očekávalo. Vývoz 
vzrostl o 11,5 % a zaznamenal tak první 
nárůst od loňského léta. Dovoz dále klesal 
o 7,6 %, avšak pokles byl slabší, než se 
předpokládalo. Celkový přebytek bilance 
obchodu poklesl na 29,9 mld. USD, což 
bylo nejméně za poslední rok. Na 

konečném čísle se velkou měrou podílely 
sezonní faktory a také vliv nízké 
srovnávací základny. 

Zdroj: České noviny  

Tata Steel prodala první z britských 
oceláren 

Indický ocelářský gigant Tata Steel zahájil 
ústup z Velké Británie a rozhodl se prodat 
ocelárnu Scunthorpe. Ztrátovou ocelárnu 

za jednu libru převezme Fond 
soukromého kapitálu Greybull Capital  
i s dluhy a ještě se zavázal, že do ní 
investuje 400 mil. liber. Po prodeji 
ocelárny Scunthorpe přijde na řadu závod 
v Port Talbot.  

Zdroj: E15  

 

Inflace v březnu opět zpomalila růst 

Spotřebitelské ceny se po dvouměsíční pauze v březnu vrátily zpět do mínusu meziměsíčním poklesem o 0,1 %. 

Hlavním důvodem bylo snížení cen dovolených s komplexními službami o 5,9 % a stagnace cen potravin. V březnové 

inflaci se ještě projevil efekt nižších cen pohonných hmot, které klesly o 0,5 % (ceny benzinu Natural 95 byly nižší 

o 0,7 %, ceny motorové nafty již vzrostly o 0,7 %). Zvýšení cen ropy na světových trzích v posledních týdnech však začne 

pravděpodobně zasahovat již do dubnové inflace. Ceny potravin zaznamenaly oboustranné pohyby, klesly zejména 

ceny drůbeže o 1,8 %, sýrů o 2,3 %, jogurtů o 4,1 %, másla o 2,1 % a chleba o 0,8 %, snížily se i ceny lihovin o 4 % 

a naopak vzrostly ceny zeleniny o 6,3 %, z toho brambor o 9,4 %. Vzestup cen podpořil růst cen oděvů a obuvi shodně 

o 1,1 %. Stouply i ceny léků o 1 % a sezónní ceny lázeňských pobytů o 4 %. Vyšší byly rovněž ceny tabákových výrobků 

o 1,8 %.   

V meziročním srovnání inflace již druhý měsíc zpomalovala lednový vyšší růst, v březnu na 0,3 % (z 0,5 % v únoru). 

Dolů ji stále táhly zejména ceny pohonných hmot, které propadly o 15,3 % (v únoru pokles o 11,1 %). Důvodem bylo 

výrazné zvýšení cen pohonných hmot v březnu 2015. Na snižování inflace se podílely i ceny dovolených s komplexními 

službami, kde došlo ke zpomalení předchozího vysokého meziročního cenového růstu na 6,9 % (z 8,3 % v únoru).  

O zvýšení cenové hladiny se postaraly především ceny alkoholických nápojů meziročním růstem o 3,6 % a tabákových 

výrobků o 2,4 %. Další v pořadí byly ceny bydlení, kde vzrostly ceny čistého nájemného o 1,3 %, ceny vodného o 0,5 %, 

stočného o 3,3 %, tepla o 0,2 % i elektřiny o 1,2 %, a to navzdory loňskému propadu cen elektřiny na evropských 

burzách. Pouze symbolicky zlevnil zemní plyn, meziročně o 0,5 %. Vyšší byly dále i ceny zdraví o 3 %, oděvů a obuvi 

o 1 %, resp. o 7 %. Nahoru šly rovněž ceny stravovacích služeb o 1,3 % a ceny ubytovacích služeb o 1 %.  

Protisměrně nadále působil meziroční pokles cen dopravy o 3,6 % a potravin a nealko nápojů o 1,6 %.  Ceny 

pekárenských výrobků a obilovin klesly o 0,8 %, masa o 2,5 %, vajec o 14,6 %, mléka o 16,7 %, jogurtů o 10,8 %, sýrů 

o 11,9 %, másla o 11,9 %, cukru o 16,1 %. Prozatím pokračoval pokles cen poštovních a telekomunikačních služeb. 

Průměrná míra inflace se v březnu nezměnila a drží se od počátku roku na 0,4 %.  

Meziroční změna HICP (harmonizovaný index spotřebitelských cen) v ČR v březnu klesla na 0,3 % (v únoru 0,5 %), proti 

předchozímu měsíci se ceny nezměnily. Eurozóna skončila v  březnu podle předběžných propočtů opět v deflaci, když 

meziroční změna HICP je odhadována na -0,1 %. Meziroční změna HICP za EU28 v únoru činila -0,2 %, což je o 0,5 p. 

b. méně než v lednu. Nejvyšší nárůst zaznamenaly ceny v Belgii (o 1,1 %), v Rakousku a na Maltě (shodně o 1 %). 

Naopak v patnácti zemích Unie ceny klesly, z toho nejvíce na Kypru (o 2,2 %) a v Rumunsku (o 2,1 %). Na Slovensku se 

ceny snížily o 0,3 %, v Německu přešly ceny z lednového růstu o 0,4 % na pokles o 0,2 % v únoru.  
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Vývoj indexu PX          Vývoj měnových kurzů 

OKÉNKO SNS:  

  

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

  

UDÁLOSTI V TÝDNU od 18. do 22. dubna 2016 

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

 

 

 

Zdroj: BCPP         Zdroj: ČNB Zdroj: ČNB 

   

PONDĚLÍ 
ČSÚ: Indexy cen výrobců (březen 2016) 
ČSÚ: Indexy cen vývozu a dovozu (únor 2016)  

ÚTERÝ 
Eurostat: Stavebnictví (únor 2016)  
ZEW: Indikátor ekonomického sentimentu  

STŘEDA  

ČTVRTEK Eurostat: Veřejný dluh a deficit (rok 2015)  

PÁTEK  
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