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ČSÚ potvrdil solidní růst české ekonomiky 
 

ČSÚ zveřejnil zpřesněný odhad růstu ekonomiky ve 2. čtvrtletí 2016, podle kterého se její výkonnost mezičtvrtletně 

zvýšila o 0,9 %. Tímto růstovým tempem se Česká republika zařadila mezi nejrychleji rostoucí země EU, hned za 

Rumunsko (růst o 1,6 %) s Maďarskem (1,1 %), na roveň s Polskem a Slovenskem a výrazně nad průměr EU (0,4 %, při 

absenci údajů za šest zemí).  

Meziročně hrubý domácí produkt vzrostl ve 2. čtvrtletí 2016 o 2,6 %, ale proti tempu dosaženému ve stejném období 

předchozího roku zvolnil o téměř polovinu. Toto zpomalení souvisí s vysokou srovnávací základnou hospodářsky 

mimořádně příznivého minulého roku, který těžil z urychleného čerpání strukturálních fondů.  

Na straně výdajů byla rozhodujícím faktorem růstu HDP zahraniční poptávka podporovaná stabilní spotřebou. 

V zahraničním obchodě se zbožím a službami (ve stálých cenách) se dále zvýraznila tendence rychlejšího růstu vývozu 

než dovozu, obnovená ve 4. čtvrtletí 2015. V letošním 2. čtvrtletí vzrostl vývoz meziročně o 5,7 %, dovoz o 3,1 % a vnější 

sektor tak přispěl k růstu HDP 2,4 p. b.  

Mírně oslabil vliv konečné spotřeby, jejíž výdaje se podílely na růstu 1,5 p. b., z toho spotřeba domácností 1 p. b. 

Domácnosti spotřebovaly ve 2. čtvrtletí t. r. meziročně více o 2,2 %, zejména vlivem příznivého klimatu spojeného 

s růstem zaměstnanosti a reálných mezd. Vládní výdaje vzrostly stejně jako v předchozím čtvrtletí o 2,5 %.  

Negativně na HDP působilo snížení investiční aktivity, které zbrzdilo jeho růst o 1,3 p. b. Tvorba fixního kapitálu byla 

meziročně nižší o 4,4 %, což souviselo s vysokou srovnávací základnou minulého roku a se skutečností, že významná 

část loňských investičních akcí byla spojena s dočerpáním eurofondů.  

 

Hrubý domácí produkt (ve stálých cenách, očištěný o cenové, sezónní a kalendářní vlivy, změna v %) 

 2015 2016 

 1.Q 2.Q 3.Q 4.Q 1.Q 2.Q 

meziročně 4,8 5,0 4,8 4,0 3,0 2,6 

proti předchozímu čtvrtletí 1,4 1,3 1,0 0,3 0,4 0,9 

Zdroj: ČSÚ 

 

 

Makroekonomická situace v ČR 

Základní ukazatele - poslední údaje  

 
 HDP (y/y, %) 2. Q  2016 2,6  Stavební výroba (y/y, %) červen 2016 -12,7 

 Míra inflace (y/y, %)  červenec 2016 0,3  Vývoz zboží ** (y/y, %, z b.c.) červen 2016 1,4 

 Obecná míra nezaměstnanosti* (v %) červenec 2016 4,2  Dovoz zboží ** (y/y, %, z b.c.) červen 2016 -1,7 

 Průmyslová produkce (y/y,%) červen 2016 3,9        

* podíl počtu nezaměstnaných na celkové pracovní síle ve věku 15-64 let   Zdroj: ČSÚ, září 2016 

** přeshraniční pojetí     
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Z DOMOVA  

ČSÚ: Nezaměstnanost v červenci 
beze změny  

Podle údajů Českého statistického úřadu 
zůstala obecná míra nezaměstnanosti 15-
64letých v červenci oproti předchozímu 
měsíci beze změny na 4,2 %. Meziročně se 
snížila o 0,8 p. b. Míra zaměstnanosti, 
očištěná od sezónních vlivů, dosáhla 
71,9 % a meziročně se zvýšila o 1,4 p. b. 

Zdroj: ČSÚ  

Český PMI se v srpnu zvýšil jen 
nepatrně  

Index nákupních manažerů PMI ukazuje 
mírné zlepšení podnikatelských podmínek 
od července, když se PMI v srpnu zvýšil na 
50,1 bodu ze 49,3 bodu v červenci. Tempo 
expanze však bylo jen nepatrné, spíše 
ukazuje na stabilizaci výrobního sektoru. 
K růstu přispělo zejména zvýšení indexů 
výroby. Nové zakázky klesly druhý měsíc 
v řadě, ale jen mírně. Zaměstnanost 
pokračovala v růstu, i když její růst byl 
slabý. Vstupy podražily čtvrtý měsíc v řadě 
v důsledku vyšších cen kovů, ale tempo 
růstu bylo mírné. Účtované ceny se zvýšily 
podruhé za osm měsíců, a jen nepatrně.  

Zdroj: Markit  

Výroba obuvi se loni mírně zvýšila, 
dovoz i vývoz klesly 

Množství vyrobené obuvi českými firmami 
se loni, poprvé od roku 2003, kdy Česká 
obuvnická a kožedělná asociace (ČOKA) 
začala údaje sledovat, podařilo mírně 
zvýšit na 4,1 milionu párů. ČR je však pro 
prodej obuvi relativně malý trh a výrobci 
musejí exportovat. Existuje řada 
kooperací se západoevropskými partnery. 
Hodně firem přechází na složitější výrobky 
s vyšší užitnou hodnotou. Celkový vývoz 
obuvi loni klesl o třetinu na 39 milionů 
párů, podstatná část je reexport laciné 
čínské obuvi. Dovoz se loni snížil čtvrtý rok 
po sobě, a to o třetinu na 67,3 milionu 
párů, jejich hodnota však vzrostla na 
19 mld. Kč. Jde o důsledek nižšího dovozu 
z Číny. Druhým největším importérem je 
Vietnam s pěti miliony párů. Následují 
Polsko, Německo a Itálie. 

Zdroj: E15 

Nový vlastník Avie přesune výrobu 
do Přelouče 

Avia pod novým vlastníkem Czechoslovak 
Group opustí během několika příštích 

měsíců své tradiční prostory v pražských 
Letňanech a přesune výrobu do 
průmyslové zóny v Přelouči. Nově 
vyrobené vozy budou mít pozměněný 
design a dostanou ekologičtější motory. 
V příštím roce chce firma smontovat 
zhruba dvě stovky nových automobilů. 
Czechoslovak Group koupil Avii letos na 
jaře od indické firmy Ashok Leylands. 

Zdroj: HN 

Česká zbrojovka investuje v Peru 

Pistole uherskobrodské České zbrojovky 
se budou montovat v Peru v armádním 
závodě FAME v Limě. Česká zbrojovka 
dodala vybavení, nástroje a v minulých 
měsících vyškolila technický personál. 
Česká zbrojovka loni zvýšila tržby o 1 % na 
rekordních 3,4 mld. Kč. Firmě se povedl 
návrat na trh ozbrojených složek a dařilo 
se jí také v USA. Letos očekává jejich další 
růst na 3,85 mld. Kč. 

Zdroj: E15 

Požár ve chvaletické elektrárně 

Škodu za 50 mil. Kč způsobil požár 
ve chvaletické elektrárně. Hořela 
zauhlovací stanice s dopravníkovým 
pásem. Podle odhadů má být elektrárna 
odstavena několik týdnů. Elektrárna 
Chvaletice je nejmladší hnědouhelnou 
elektrárnou v zemi, v provozu je od roku 
1979. Instalovaný výkon činí 820 MW.  

Zdroj: E15  

Američané uvalili sankce na první 
českou firmu 

Spojené státy aktualizovaly seznam firem, 
na které se vztahují sankce kvůli ruské 
invazi na Ukrajinu. Na seznam, s nimiž 
nyní americké subjekty nemohou 
obchodovat, přibyla i česká firma 
v ruském vlastnictví Škoda JS. 
Stoprocentním vlastníkem Škody JS je od 
roku 2004 v Nizozemsku registrovaná 
ruská firma OMZ B.V a je spojena s ruskou 
skupinou Gazprombank.  

Zdroj: HN 

ZE ZAHRANIČÍ 

Maďarská nezaměstnanost dále 
klesá 

V Maďarsku míra nezaměstnanosti klesla 
na 5,0 % ve třech měsících končících 
červencem tohoto roku, což je nejnižší 
evidovaná nezaměstnanost. Počet 
nezaměstnaných činí 228,8 tis. lidí a snížil 

se z 234,1 tis. v předešlém období. 
Ve stejném období loňského roku bylo 
bez práce 6,8 % lidí.   

Zdroj: www.tradingeconomics.com 

Polský HDP zrychlil tempo růstu  

Polský HDP se ve 2. čtvrtletí zvýšil 
mezičtvrtletně o 0,9 %, po 0,1% snížení 
v předchozím čtvrtletí. V meziročním 
srovnání přidal 3,1 % a zrychlil tempo 
růstu z 2,6 % v 1. čtvrtletí letošního roku.   

Zdroj: stat.gov.pl 

Italský HDP zmírnil tempo růstu   

V Itálii HDP ve 2. čtvrtletí 2016 zůstal ve 
srovnání s předchozím čtvrtletí beze 
změny. Oproti stejnému čtvrtletí loňského 
roku vzrostl o 0,8 % a zmírnil růst z 1 % 
v 1. čtvrtletí tohoto roku. Meziročně 
stoupla konečná spotřeba o 1,1 %, tvorba 
hrubého kapitálu o 2,1 %. V zahraničním 
obchodě rostl rychleji dovoz (meziročně 
o 2,1 %), než vývoz (o 0,8 %).  

Zdroj: www.istat.it  

Kanadská ekonomika klesla 
nejprudším tempem za sedm let 

Kanadská ekonomika zaznamenala 
ve 2. čtvrtletí nejprudší pokles 
za posledních sedm let. HDP se v ročním 
přepočtu propadl o 1,6 %. Ekonomiku 
nepříznivě zasáhl pokles vývozu, zejména 
kvůli hospodářskému zpomalení v USA, 
a také výpadek v těžbě ropy, který 
způsobily rozsáhlé lesní požáry. Za první 
tři měsíce letošního roku přitom ještě 
kanadská ekonomika rostla tempem 
2,5 %. 

Zdroj: finance  

Čína chce prorazit ve světě leteckých 
motorů 

Čína stojí na začátku pokusu dosáhnout 
světového úspěchu v některém 
z technologicky náročných odvětví. Nový 
státní podnik Aero-Engine Group má 
vyrábět čínské letecké motory, na začátek 
získal 50 miliard jüanů (181 mld. Kč), které 
investovali centrální vláda, místní vláda 
v Pekingu, Aviation Industry Corp of China 
a Commercial Aircraft Corp of China 
a několik dalších menších společností. 
Nová společnost má mít 96 tis. 
zaměstnanců.  

Zdroj: E15 
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Vývoj indexu PX          Vývoj měnových kurzů 

UDÁLOSTI V TÝDNU od 5. do 9. září 2016  

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

 

 
  

Zdroj: BCPP    Zdroj: ČNB Zdroj: ČNB 

   

PONDĚLÍ 
ČSÚ: Průměrné mzdy (2. čtvrtletí 2016) 
ČSÚ: Maloobchod (červenec 2016) 
Eurostat: Maloobchod (červenec 2016) 

ÚTERÝ 

ČSÚ: Zahraniční obchod (červenec 2016) 
ČSÚ: Průmysl (červenec 2016) 
ČSÚ: Stavebnictví (červenec 2016) 
Eurostat: HDP – 2. odhad (2. čtvrtletí 2016)  

STŘEDA Německo: Průmysl (červenec 2016)  

ČTVRTEK MPSV: Nezaměstnanost (srpen 2016) 

PÁTEK ČSÚ: Indexy spotřebitelských cen – inflace (srpen 2016)  
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