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Českou ekonomiku neopouští dobrá nálada 

Celková důvěra v domácí ekonomiku se v květnu mírně zvýšila, když souhrnný indikátor důvěry (vyjádřený bazickým 

indexem) oproti minulému měsíci stoupl o 0,4 bodu na hodnotu 96,0. Celková důvěra je také vyšší než ve stejném 

měsíci loňského roku. 

Nálada se zlepšila pouze mezi podnikateli, kde se indikátor důvěry zvýšil o 0,5 bodu na hodnotu 94,3. Největší zásluhu 

na zlepšení měly průmyslové firmy, které očekávají v příštích měsících zvýšení tempa růstu výrobní činnosti a zlepšení 

ekonomické situace. Na druhou stranu se téměř nezměnilo hodnocení současné celkové i zahraniční poptávky. Nálada 

je vyšší i ve vybraných odvětvích služeb.  

Naproti tomu padá důvěra stavebních firem, která se květnu meziměsíčně snížila o 4,1 bodu na hodnotu 76,6 a nachází 

se pod úrovní roku 2015. Projevují se tu nejspíš nové zakázky, které se objevují v menší míře než loni. Stavební firmy 

očekávají pro příští měsíce pokles tempa stavební činnosti. Nálada také postupně klesá v obchodě, v květnu o 0,5 bodu 

na 98,5. Tržby v maloobchodě zatím celkem silně rostly, přesto obchodníci svá očekávání na další měsíce snižují.  

Mezi spotřebiteli se důvěra meziměsíčně nezměnila. Dosahuje však solidní hodnoty 104,3, která je vyšší než v květnu 

loňského roku.  

Zdroj: ČSÚ  

Makroekonomická situace v ČR 

Základní ukazatele - poslední údaje  

 
 HDP (y/y, %) 1.  Q  2016 3,1  Stavební výroba (y/y, %) březen 2016 -12,5 

 Míra inflace (y/y, %)  duben 2016 0,4  Vývoz zboží ** (y/y, %, z b.c.) březen 2016 -0,2 

 Míra nezaměstnanosti* (konec období, %) duben 2016 5,7  Dovoz zboží ** (y/y, %, z b.c.) březen 2016 -3,8 

 Průmyslová produkce (y/y,%) březen 2016 0,6         

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

** přeshraniční pojetí     
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Z DOMOVA  

Zisky českých ocelářů klesají 

Zatímco spotřeba oceli loni vzrostla o 5 %, 
tuzemským ocelárnám klesají tržby, zisky 
i výroba. Podle údajů odvětvového svazu 
Hutnictví železa loni ocelárnám klesl zisk 
před zdaněním na 3,1 mld. Kč z 10,2 mld. 
Kč loni. Tržby klesly o 6,7 % na 84,3 mld. 
Kč. Hlavním důvodem je nadbytečná 
produkce oceli v Číně.  

Zdroj: HN  

Tržby firmy Knauf Praha loni 
překročily miliardu  

Výrobci stavebních hmot Knauf Praha loni 
vzrostly tržby o 11 % na 1,08 mld. Kč. 
Provozní zisk EBITDA se zvýšil meziročně 
o 10 % na 270 mil. Kč. Letos firma očekává 
drobný nárůst obratu zhruba o 2 %. 

Zdroj: E15 

Společnosti Meopta - optika díky 
exportu vzrostly loni tržby  

Přerovské společnosti Meopta - optika 
v loňském roce vzrostly tržby meziročně 
zhruba o 9 % na 2,1 mld. Kč. Hrubý zisk 
stoupl na 23,9 mil. Kč ze 6 mil. Kč v roce 
2014. Hlavní část tržeb pochází z prodeje 
průmyslové optiky, dále z prodeje 
sportovní a vojenské optiky. Většina 
produkce mířila na export, který se na 
tržbách společnosti podílel 85 %. 

Zdroj: E15 

Pegasu vzrostly prodeje, ale výnosy 
klesly 

Znojemskému výrobci netkaných textilií, 
firmě Pegas Nonwovens, klesly meziročně 
v 1. čtvrtletí výnosy o 9 % na 1,49 mld. 
korun, přestože objem prodejů v tunách 
rostl. Důvodem je meziročně nižší cena 
polymeru jako základní suroviny. Ta se 
stabilizovala a pohybuje se na 
dlouhodobém minimu. Výroba plnila 
plánované parametry a blížila se 
rekordním úrovním. Firmě se také 
podařilo zvýšit skladové zásoby a plánuje 
stavbu nové linky v závodě poblíž Káhiry.  

Zdroj: Ihned 

České automobilky opět navýšily 
výrobu  

Výroba osobních aut v ČR za čtyři měsíce 
letošního roku vzrostla o 10,6 % na 
469 321 vozů. TPCA zvýšila produkci o 
téměř 14 %, Škoda o 9 % a Hyundai 

o 13 %. Za příznivými výsledky jsou 
rostoucí trhy ve všech členských státech 
EU a ESVO. Vyplývá to ze statistiky 
Sdružení automobilového průmyslu. 

Zdroj: SAP 

Zkrachovalé sklárny Rückl Crystal 
koupila Wichterleho firma 

Novým majitelem zkrachovalé nižborské 
sklárny Rückl Crystal je společnost BVY 
podnikatele Martina Wichterleho. Zaplatí 
za ni 22,5 mil. Kč. Wichterle vlastní 
zejména strojírenskou skupinu Wikov a je 
většinovým vlastníkem sklárny Bomma ve 
Světlé nad Sázavou. 

Zdroj: HN  

ZE ZAHRANIČÍ 

Tempo růstu německého HDP se 
v 1. čtvrtletí více než zdvojnásobilo 

Německý hrubý domácí produkt 
v 1. čtvrtletí 2016 stoupl o 0,7 % proti 
předchozímu kvartálu. Tempo jeho růstu 
se tak více než zdvojnásobilo z 0,3 % 
v závěru loňského roku. Převážil tu kladný 
vliv silných spotřebitelských výdajů 
a investic ve stavebním sektoru nad 
nepříznivým vývojem zahraničního 
obchodu, na který mělo negativní dopad 
zpomalování hospodářské expanze v Číně 
a v dalších rozvíjejících se zemích. 
Německá ekonomika těžila rovněž z růstu 
státních výdajů, ke kterému přispěly 
náklady na ubytování a integraci 
uprchlíků. V meziročním srovnání HDP 
vzrostl o 1,3 %, po 2,1% růstu 
v předchozím čtvrtletí.  

Zdroj: HN, Destatis  

Ifo: Překvapivě prudce se vylepšila 
nálada v Německu 

Klíčová podnikatelská nálada podle 
německého institutu Ifo překvapivě 
prudce vyskočila v květnu 2016 na 
107,7 bodu. Situace se zlepšila napříč 
odvětvími a letošních rekordů dosahuje 
jak zpracovatelský průmysl, tak i 
stavebnictví, maloobchod a velkoobchod. 
Silný index Ifo je dobrou zprávou i pro ČR 
a celou střední Evropu. 

Zdroj: Patria 

Mezičtvrtletní růst britského HDP 
v 1. čtvrtletí potvrzen   

Britský HDP v prvním čtvrtletí potvrdil 
předběžný odhad a vzrostl mezičtvrtletně 

o 0,4 % (po 0,6 % ve 4. čtvrtletí 2015). 
K růstu přispěla domácí spotřeba, vládní 
výdaje a investice, zatímco zahraniční 
obchod působil negativně - při poklesu 
exportu a růstu importu. Meziročně 
stoupl o 2 % (po 2,1 % ve 4. čtvrtletí 2015). 

Zdroj: www.tradingeconomics.com 

Španělský HDP si v 1. čtvrtletí udržel 
stabilní růst  

Růst španělského HDP v 1. čtvrtletí 2016 
zůstal v mezičtvrtletním srovnání již třetí 
čtvrtletí po sobě na 0,8 %. Růst 
podporovala domácí poptávka a vládní 
výdaje. Meziročně stoupl HDP o 3,4 %, po 
3,5 % v předchozím čtvrtletí.   

Zdroj: www.tradingeconomics.com  

Nezaměstnanost v Polsku klesla na 
sedmileté minimum  

Míra nezaměstnanosti v Polsku v dubnu 
2016 klesla na 9,5 % (z březnových 10 %) a 
dostala se na nejnižší úroveň od konce 
roku 2008 (podle údajů polského 
statistického úřadu). Statistický úřad už 
dříve oznámil, že ekonomika v prvním 
čtvrtletí meziročně vzrostla o 3 %. Tempo 
hospodářského růstu ale zpomalilo ze 
4,3 % v závěru loňského roku.  

Zdroj: E15 

Cena ropy poprvé za sedm měsíců 
vystoupila nad 50 dolarů za barel 

Cena severomořské ropy Brent tento 
čtvrtek poprvé za téměř sedm měsíců 
vystoupila nad hranici 50 dolarů za barel, 
na 50,08 dolaru za barel, což je nejvyšší 
úroveň od začátku listopadu. Vzhůru ji 
tlačí zpráva o překvapivě prudkém 
poklesu zásob suroviny ve Spojených 
státech a výpadky těžby v různých částech 
světa. V lednu letošního roku se cena ropy 
Brent v důsledku převisu nabídky nad 
poptávkou poprvé za 12 let propadla pod 
hranici 30 dolarů za barel. 

Zdroj: E15 
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Vývoj indexu PX          Vývoj měnových kurzů 

OKÉNKO SNS:  

  

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

  

UDÁLOSTI V TÝDNU od 30. května do 3. června 2016 

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

  

 

Zdroj: BCPP    Zdroj: ČNB Zdroj: ČNB 

   

PONDĚLÍ Evropská komise: ESI Indikátor ekonomického sentimentu (květen 2016)   

ÚTERÝ 
ČSÚ: Míry zaměstnanosti, nezaměstnanosti a ekonomické aktivity (duben 2016)  
Eurostat: Nezaměstnanost (duben 2016)  
Německo: Maloobchod (duben 2016)  

STŘEDA  

ČTVRTEK  

PÁTEK 
ČSÚ: Tvorba a užití HDP (1. čtvrtletí 2016)  
Eurostat: Maloobchod (duben 2016)  

http://www.mpo.cz/

