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Instituce snižují odhady růstu HDP  

Evropská komise zveřejnila novou (jarní) makroekonomickou 

předpověď, podle které poroste česká ekonomika letos o 2,1 %. 

Korigovala směrem dolů svůj únorový odhad, kdy předpokládala 

růst HDP o 2,3 %. Pro rok 2017 predikci také mírně snížila o 0,1 p. b. 

na 2,6 %. Inflace by letos měla dosáhnout 0,5 % a v příštím roce 

zrychlit na 1,4 %. Deficit veřejných financí na letošek předpovídá na 

úrovni 0,7 %, v roce 2017 na 0,6 %.  

Podle Evropské komise v letošním roce potáhne český hospodářský 

růst především domácí spotřeba, podpořená vyšší zaměstnaností 

a nízkou inflací. Vládní investice naopak po výjimečném roce 2015 

výrazně poklesnou. Rizikem zůstávají, vzhledem k otevřené povaze 

české ekonomiky, také možné externí vlivy.  

Pomaleji podle jarní prognózy poroste také celá Evropská unie 

i eurozóna. Hrubý domácí produkt EU letos vzroste o 1,8 % 

a eurozóny o 1,6 %. Výhled pro obě uskupení se proti předchozí 

zimní prognóze zhoršil o 0,1 p. b.  Hospodářský růst by se měl 

ve většině členských států zvyšovat nebo zůstávat víceméně stabilní. 

Očekává se, že růst napříč EU by měl zůstat stále nerovnoměrný 

a bude záviset hlavně na domácí poptávce. 

Mezi rizika prognózy patří možné zpomalení růstu na rozvíjejících se 

trzích, zvláště v Číně, a geopolitické napětí. Dalším rizikem je i nejistý 

výsledek britského referenda o členství v EU a tempo zavádění 

strukturálních reforem v jednotlivých členských zemích.  

Také ČNB v nové aktuální prognóze upravovala předpokládaný 

letošní výkon českého hospodářství směrem dolů. Podle ní by letos 

český HDP měl vzrůst o 2,3 %, když počítala v minulé prognóze 2,7 %. 

Pro příští rok je ČNB optimističtější a předpovídá růst o 3,4 %. 

Inflační výhled byl pro letošní rok snížen na 0,4 % z 1,0 % v minulé 

prognóze a v příštím roce na 1,9 % z 2,1 %. 

 

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, květen 2016 

** přeshraniční pojetí     
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Z DOMOVA  

Tržby v maloobchodě zpomalily  

Tržby maloobchodě včetně motorových 
vozidel v březnu tohoto roku zvolnily 
meziroční tempo růstu na 5,0 % 
z únorových 10,5 %. Vývoj tržeb byl 
ovlivněn velikonočními svátky, neboť 
v loňském roce se nákupy na Velikonoce 
realizovaly v dubnu, letos v březnu. 
Nejvíce tržby rostly za potraviny 
v nespecializovaných prodejnách a tržby 
v internetových a zásilkových obchodech. 

Zdroj: ČSÚ  

Strojírenská skupina Fermat měla 
loni rekordní obrat 

Skupina Fermat měla loni po mírném 
meziročním růstu rekordní obrat 2,1 mld. 
Kč. Většina z produkce končí v zahraničí, 
český trh se na tržbách podílí zhruba 
pětinou. Podařilo se jí proniknout i na 
americký trh, kde si v roce 2015 koupila 
značku Lucas Precision. Tradičně 
významným trhem pro Fermat bylo 
Rusko. V roce 2013 na něj připadalo 15 % 
obratu firmy, loni ale už jen 3 %. Hlavním 
problémem je nedostatek hotovosti 
ruských podniků. 

Zdroj: HN  

Hračkářské firmy zvýšily loni výrobu 

České firmy loni zvýšily produkci hraček 
o desetinu. Vyrobily hračky za 2,65 mld. 
Kč. Vývoz se zvýšil o 100 mil. na 1,9 mld. 
Kč. V tuzemsku se prodaly hračky celkem 
za 6,6 mld. Kč, meziročně o 8 % více. 
Populární jsou  retro hračky typu Igráčka. 
Z novinek byl velký zájem o drony. 

Zdroj: E15 

Prodej vozů Škoda v březnu stoupl 

Automobilka Škoda Auto v březnu 2016 
prodala celkem 106 300 vozů, o 4,2 % 
více, a zaznamenala nejlepší měsíční 
výsledek v historii podniku (roste čtvrtý 
měsíc v řadě). Prodeje vzrostly v západní 
Evropě o  6,4 %, přitom v Německu 
o 5,1 %, ale i ve střední Evropě o 8,1 %, 
z toho v ČR o 9,0 %. Rovněž stouply ve 
východní Evropě (bez Ruska) o 17,6 % 
a v Rusku o 4,3 %.  

Zdroj: Autofox 

T-Mobilu v 1. čtvrtletí 2016 klesly 
tržby 

České pobočce T-Mobile v 1. čtvrtletí 
2016 klesly celkové tržby o 3,6 % na 
6,33 mld. Kč. Výnosy z mobilních služeb se 
naopak zvýšily o 1,4 % na 4,47 mld. Kč. 
Celkový provozní zisk stoupl o 7 % na 
2,73 mld. Kč. Počet mobilních zákazníků 
se meziročně zvýšil o 0,5 % na 6,024 mil. 
lidí, z toho počet tarifních klientů o 3 % na 
3,63 mil. lidí. Objem přenesených dat se 
zvýšil o 120 %. T-Mobile Czech Republic 
působí na českém trhu od roku 1996 a od 
roku 2002 je součástí mezinárodní 
telekomunikační skupiny Deutsche 
Telekom. 

Zdroj: Finanční noviny 

PMI v dubnu dále zpomaluje  

Index nákupních manažerů pro 
zpracovatelský průmysl PMI v dubnu klesl 
třetí měsíc v řadě na 53,6 bodu. Index se 
ale třetím rokem drží nad hranicí 50 bodů, 
což znamená celkové zlepšení sektoru. 
PMI bylo v dubnu na nejnižší úrovni od 
prosince 2014. Růst výroby a nových 
zakázek, který v lednu registroval vrcholné 
hodnoty, opět zpomalil, což vedlo ke 
slabšímu nárůstu nákupní aktivity. Nové 
exportní zakázky rostly jen nepatrně. 

Zdroj: Markit 

Odstávka dukovanského bloku se 
protáhne 

V Jaderné elektrárně Dukovany vyrábí od 
22. dubna proud dva z jejích čtyř bloků. 
Odstávka čtvrtého bloku JE Dukovany 
skončí v neděli, o dva dny později. Blok 
stojí už skoro tři měsíce, elektřinu přestal 
do sítě dodávat 5. února. Energetici ještě 
musí opravit jednu netěsnost na armatuře 
v sekundárním okruh. Odstávka čtvrtého 
bloku je nezvykle dlouhá kvůli tomu, že 
v něm odborníci kromě výměny pětiny 
jaderného paliva za čerstvé, kontrol 
a úprav zařízení také kontrolovali svary. 
Odstávka třetího výrobního bloku začala 
22. dubna. Podle předběžného plánu by 
měla trvat do 10. července. Kvůli 
prověrkám svarů se minulý rok zastavily 
tři bloky Dukovan a od 19. září do 28. 
prosince dodával elektřinu do sítě pouze 
blok číslo čtyři. Elektrárna Dukovany má 
instalovaný výkon 2040 megawattů a 
pokrývá přibližně pětinu spotřeby 
elektřiny v ČR. Loni roční výroba elektřiny 

v Dukovanech v důsledku neplánovaných 
odstávek klesla o 18 % na 12,6 TWh. 

Zdroj: E15 

ZE ZAHRANIČÍ 

Maloobchodní tržby v EU v březnu 
zpomalily  

V Evropské unii maloobchodní tržby 
v březnu zpomalily meziroční růst na 
2,4 % z 3,2 % v předchozím měsíci. 
Pomaleji rostly tržby s potravinářským 
zbožím (1,5 %) i s nepotravinářským 
zbožím (2,5 %). Na druhou stranu zrychlily 
tržby s pohonnými hmotami (3,6 %).   

Zdroj: Eurostat  

Prodej aut v Německu v dubnu 
stoupl  

V Německu v dubnu stoupl prodej nových 
osobních automobilů meziročně o 8 % na 
téměř 316 tis. vozů. Za první čtyři měsíce 
roku se prodalo o 6 % více, celkem 1,1 mil. 
vozů. To představuje nejlepší výsledek za 
posledních sedm let. Zároveň německé 
sdružení automobilového průmyslu VDA, 
které výsledky publikovalo, zlepšilo odhad 
celoročního růstu německého 
automobilového trhu na 3 % z dříve 
očekávaného 1 %. Škoda Auto v Německu 
v dubnu prodala zhruba 16 600 vozů, tj. 
nárůst o více než 5 %. Její podíl na 
německém trhu tak činil 5,3 %.  

Zdroj: finance.cz 

Čínský průmysl v dubnu opět 
zpomalil 

V Číně vyšla data o vývoji indexu 
nákupních manažerů v průmyslu (PMI 
Caixin). Ten v dubnu sestoupil o něco níže 
pod neutrální hranici 50 bodů, což 
signalizuje, že celý sektor pokračuje 
v kontrakci. Ukazatel PMI dosáhl hodnoty 
49,4 bodu (meziměsíčně o -0,3 p. b.). 
Nálada mezi nákupními manažery se drží 
pod kritickou 50 bodovou hranicí již od 
loňského února. Tamní průmysl se 
dlouhodobě potýká s nadprodukcí, dalším 
omezujícím faktorem je slabší poptávka ze 
zahraničí. 

Zdroj: Patria 

Daimler investuje v Polsku do 
závodu na motory 

Německá automobilka Daimler investuje 
v Polsku do nového závodu na výrobu 
motorů zhruba 500 mil. eur. Cílem 

http://www.mpo.cz/
http://zpravy.e15.cz/byznys/prumysl-a-energetika/v-dukovanech-odstavili-i-treti-blok-kontroluji-svary-na-potrubi-1228623
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investice je rozšířit výrobní místa 
automobilky mimo německý trh. Nový 
závod se bude nacházet zhruba 70 km 
západně od Varšavy. Na konci dubna 

automobilka oznámila, že investuje 
185 mld. forintů (16 mld. Kč) i do 
modernizace a rozšíření svého závodu na 

výrobu automobilů Mercedes-Benz 
v Maďarsku. 

Zdroj: E15 

Vývoj indexu PX          Vývoj měnových kurzů 

OKÉNKO SNS:  

  

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

  

UDÁLOSTI V TÝDNU od 9. do 13. května 2016 

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

   

Zdroj: BCPP    Zdroj: ČNB Zdroj: ČNB 

   

PONDĚLÍ 

ČSÚ: Průmysl (březen 2016) 
ČSÚ: Zahraniční obchod (březen 2016) 
ČSÚ: Stavebnictví (březen 2016)  
MPSV: Nezaměstnanost (duben 2016)  
Německo:  Nové objednávky v průmyslu (březen 2016) 

ÚTERÝ 
ČSÚ: Indexy spotřebitelských cen – inflace (duben 2016)  
Německo: Zahraniční obchod (březen 2016)  

STŘEDA  

ČTVRTEK Eurostat: Průmysl (březen 2016)  

PÁTEK 
Eurostat: HDP za EU a eurozónu (1. čtvrtletí 2016)  
Německo: HDP (1. čtvrtletí 2016)  
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