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Hospodářský růst přibrzdil tempo

Podle předběžného odhadu vzrostl hrubý domácí produkt ve 3. čtvrtletí 2016 meziročně o 1,9 % a navázal tak 

na tendenci klesajících růstových temp od vrcholu ve 2. čtvrtletí loňského roku. V průměru za 1.-3. čtvrtletí 2016 se 

výkonnost ekonomiky meziročně zvýšila o 2,5 %. Podle údajů srovnávajících mezičtvrtletní vývoj hrubý domácí produkt 

ve 3. čtvrtletí snížil tempo růstu až na 0,3 %, proti 0,9 % ve 2. čtvrtletí. 

Zpomalení hospodářského růstu již naznačovaly odvětvové statistiky. Týká se to zejména průmyslu, který se na tvorbě 

hrubé přidané hodnoty podílí tradičně nejvíce. Celková průmyslová produkce ve 3. čtvrtletí t. r. vzrostla meziročně 

pouze o 0,1 %, po očištění od vlivu počtu pracovních dnů o 0,8 %. V porovnání s 2. čtvrtletím 2016 byla sezónně 

očištěná produkce dokonce o 1,8 p. b. nižší. Nepřekvapil pokles stavební produkce, která ve 3. čtvrtletí 2016 propadla 

meziročně o 9,8 %, po očištění od vlivu počtu pracovních dnů o 9,4 %.

Předběžný odhad zahrnuje pouze údaje o tempu hospodářského růstu. Nicméně předpokládáme, že pokračovaly 

tendence z 2. čtvrtletí letošního roku, kdy rozhodující vliv na růst ekonomiky měl opět vnější sektor. Domácí poptávku 

by měla nadále táhnout stabilizovaná spotřeba, zatímco investice nedosáhnou navysokou srovnávací základnu 

předchozího roku.

Zpomalení růstu ekonomiky ve 3. čtvrtletí je v souladu s naším očekáváním, proto neměníme předpoklad, 

že v celoročním výsledku se bude jeho tempo pohybovat kolem 2,5 %.

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 3. Q

meziročně 4,6 5,0 4,8 4,0 3,0 2,6 1,9

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

Pramen: ČSÚ

Makroekonomická situace v ČR

Základní ukazatele - poslední údaje 

HDP (y/y, %) 3. Q 2016 1,9 Stavební výroba (y/y, %) září 2016 -7,4

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

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

Průmyslová produkce (y/y,%) září 2016 2,7

* podíl počtu nezaměstnaných na celkové pracovní síleve věku 15-64 let Zdroj: ČSÚ, listopad 2016

** přeshraniční pojetí

TÝDENÍK EKONOMICKÝCH AKTUALIT

46. týden – 14. až 18. listopadu 2016



TÝDENÍK EKONOMICKÝCH AKTUALIT 46. týden – 14. až 18. listopadu 2016 2

Z DOMOVA 

MF zlepšilo odhad růstu ekonomiky 

Ministerstvo financí (MF) v nové 
makroekonomické prognóze zvýšilo
odhad růstu ekonomiky v letošním roce 
na 2,4 % z červencových 2,2 %. Pro příští 
rok predikci zvedlo na 2,5 % z předchozích 
2,4 %. Důvodem zlepšení je dobrá kondice 
ekonomiky ve druhém čtvrtletí a zejména 
dobré výsledky zahraničního obchodu. 
V letošním roce by měl být ekonomický 
růst tažen spotřebou a zahraničním 
obchodem, naopak tvorba hrubého 
fixního kapitálu by měla na růst působit 
negativně. Odhad vývoje inflace 
ministerstvo ponechalo letos na 0,5 % 
a příští rok na 1,2 %. Snížilo odhad míry 
nezaměstnanosti na letošní 4 % 
z dřívějších 4,2 %, pro příští rok na 3,9 %.

Zdroj: ČTK 

Společnost VÚHŽ postaví novou 
válcovnu

Společnost VÚHŽ, dcera Třineckých 
železáren, postaví novou válcovnu, takže
zvýší kapacitu válcovny o polovinu. Nové 
výrobní zařízení bude stát 83 mil. Kč. Její
výrobky se používají především 
v automobilovém průmyslu. Loni se 
válcovna na tržbách společnosti ve výši 
576 mil. Kč podílela ze 42 %. Tržby loni 
vzrostly o 32 % a firma zažila historicky 
nejúspěšnější rok. 

Zdroj: E15

Hyundai rozšíří výrobu v Nošovicích

Hyundai zvýší výrobní kapacitu továrny 
v Nošovicích na 385 tisíc aut za rok. 
Aktuální limit je 350 tisíc vozů ročně, který 
letos naplní. Automobilka nepočítá 
s nabíráním nových zaměstnanců, zvýší 
jen rychlost montážních linek ze 
současných 66 na 68 vozů za hodinu.
V samotné nošovické automobilce 
v současnosti pracuje 3400 lidí, dalších 
sedm tisíc zaměstnávají dodavatelé.

Zdroj: E15

Česká zbrojovka letos zvýší tržby

Uherskobrodská Česká zbrojovka očekává
v roce 2016 rekordní tržby. Podle výsledků 
za deset a půl měsíce letošního roku by se 
tržby měly pohybovat kolem 3,8 mld. Kč. 
Loni je zbrojovka zvýšila na 3,4 mld. Kč
a vykázala zisk 446,4 mil. Kč. Letos bude 
zisk mezi 400 a 500 mil. Kč. Česká 
zbrojovka má mateřský závod v Uherském 
Brodě, v Brně montuje zbraně pro lov 

a sport. V USA má dceřinou společnost 
a na Slovensku a v Peru má spolupracující 
firmy.

Zdroj: Finanční noviny

Turecko znárodnilo Vítkovicemi 
nedokončenou elektrárnu

Turecká elektrárna Adularya, na jejíž 
stavbu půjčila Česká exportní banka (ČEB) 
12 mld. Kč, byla znárodněna. Peníze šly 
investorské firmě Naksan Holding rodiny 
Nakibogluových, která byla obviněna
z účasti na nepovedeném puči proti 
tureckému prezidentovi Erdoganovi 
a o kontrolu nad firmou i elektrárnou 
přišla. Elektrárnu stavěly Vítkovice Power 
Engineering, ale ještě není dokončena
a vyžádá si další velké investice ve výši 
zhruba 1,5 mld. Kč. Nyní tamní vláda 
elektrárnu nabízí ČEB k převzetí 
a dostavění. Avizovala, že je ochotná 
poskytnout ČEB veškeré potřebné licence 
pro provoz elektrárny i další podporu. 
Kromě dostavby druhého bloku 
elektrárny není stále vyřešen problém 
s blokem prvním. Ten měl vyrábět 
elektřinu již třetím rokem. Ukázalo se 
však, že kotel elektrárny je konstruovaný 
na jiný typ uhlí, než které se těží v blízkém 
dole.

Zdroj: HN 

Firma Bosch dostane téměř pobídku 
půl miliardy

Společnost Robert Bosch v Českých 
Budějovicích získá od státu investiční 
pobídky na rozšíření výroby a 
technologického centra až 444 milionů 
korun. Návrh schválila vláda. Firma chce 
investovat 2,2 miliardy korun do rozšíření 
stávající výroby automobilových dílů a 
rozšíření vývojového centra. Vzniknout by 
tak mělo 620 pracovních míst.

Zdroj: E15

ZE ZAHRANIČÍ

Ekonomika EU si ve 3. čtvrtletí
zachovala stejné tempo růstu

V Evropské unii, podle předběžných údajů, 
si ekonomika ve 3. čtvrtletí udržela stejné 
tempo růstu jako ve 2. kvartále, když HDP 
vzrostl mezičtvrtletně o 0,4 %, meziročně 
o 1,8 %. Eurozóna taktéž nezměnila 
tempo růstu, když HDP stoupl 
mezičtvrtletně o 0,3 %, meziročně o 1,6 %.

Zdroj: Eurostat 

Růst německé ekonomiky
ve 3. čtvrtletí zpomalil

Hrubý domácí produkt Německa 
ve 3. čtvrtletí stoupl o 0,2 % proti 
předchozímu čtvrtletí. Tempo jeho růstu 
tak zpomalilo na polovinu z 0,4 % 
ve 2. kvartále. Meziroční růst německé 
ekonomiky zvolnil na 1,5 % z 3,1 %
ve druhém čtvrtletí. Ekonomiku zbrzdil 
slabší export, zatímco import se nepatrně 
zvýšil. Německou ekonomiku 
podporovala především domácí poptávka. 

Zdroj: www.finance.cz

Řecká ekonomika ve 3. čtvrtletí 
vzrostla

Řecká ekonomika zrychlila ve 3. čtvrtletí 
růst na mezičtvrtletních 0,5 % z 0,3 % 
v předešlém období. V meziročním 
srovnání tempo HDP vzrostlo o 1,5 %, 
zatímco v předchozím čtvrtletí kleslo o 0,6 
%. Byl to nejsilnější růst od prvního 
kvartálu 2008. 

Zdroj: tradingeconomics 

V Rusku se zpomalil pokles HDP

V Rusku ekonomika pokračovala ve 
3. čtvrtletí v meziročním poklesu, který 
však zpomalila na -0,4 % z -0,6 % 
v předchozím období. Zaznamenala tak
nejnižší pokles za posledních sedm
čtvrtletí. Důvodem jsou nadále nízké ceny 
ropy a sankce západních zemí. Ve druhém 
čtvrtletí, za které jsou podrobnější údaje, 
se vrátil k růstu zpracovatelský průmysl.
Stoupla dále těžba a dobývání, výroba 
a rozvod elektřiny, plynu a vody a také 
zemědělství. Velkoobchod a maloobchod 
klesl, ale pomalejším tempem.

Zdroj: tradingeconomics 

Japonsko ve 3. čtvrtletí zrychlilo růst 

Japonská ekonomika ve 3. čtvrtletí citelně 
zrychlila meziroční růst na 2,2 % z 0,7 % 
v předešlém čtvrtletí, a to díky vývozu. 
Japonský vývoz vzrostl o 2 % a zaznamenal 
nejrychlejší nárůst za poslední rok, dovoz 
naopak díky poklesu cen ropy klesl. 
Domácí spotřeba, která se na HDP podílí 
asi 60 %, byla ale slabá a zvýšila se jen 
o 0,1 %. Inflace zůstává letos v záporném 
pásmu. Centrální banka se ji snaží už tři 
roky zvýšit krajně uvolněnou měnovou 
politikou, která zahrnuje rozsáhlé nákupy 
vládních dluhopisů. Její snahu ale 
podkopává slabý hospodářský růst 
a vzestup kurzu jenu.

Zdroj: www.finance.cz
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Audi jedná o spolupráci s další 
čínskou automobilkou SAIC

Výrobce luxusních vozů Audi z německé 
skupiny Volkswagen jedná o dlouhodobé 
spolupráci s největší čínskou 
automobilkou SAIC Motor. Audi dosud 
v Číně vyráběla auta ve společném 
podniku s tamní společností FAW Group.
Vozy Audi jsou ve svém segmentu stále 
nejprodávanější značkou. V poslední době 
jejich podíl významně snižují novější 
modely konkurentů (např. Mercedes-
Benz z automobilky Daimler, Lexus 
z Toyota Motor a Cadillac z General 
Motors).

Zdroj: ČTK

Omezování emisí spotřebu ropy 
neovlivní

Světová spotřeba ropy se bude nejspíš 
zvyšovat až do roku 2040, a to navzdory 
snahám o omezování emisí. Ve svém 
dlouhodobém výhledu to předpověděla 
Mezinárodní agentura pro energii (IEA).
Poptávka po ropě jako surovině pro 
pohonné hmoty do osobních automobilů 
by sice mohla klesat, růst v ostatních 
sektorech ale tento vliv překoná. Těžba 
ropy, podle ústředního scénáře IEA, by 
měla v roce 2040 vystoupat na zhruba 
100,5 milionu barelů denně z loňských 
92,5 milionu barelů. Scénář označuje za 
hlavního tahouna budoucí poptávky Indii 

a předpovídá, že Čína sesadí USA z místa 
největšího spotřebitele ropy.

Zdroj: E15

Kapsch zvýšil příjmy o čtvrtinu

Rakouskému provozovateli mýtných 
systémů Kapsch TrafficCom stoupl v 
prvním fiskálním pololetí čistý zisk o pět 
procent na 20,1 milionu eur (543,8 
milionu korun). Příjmy firmě vzrostly o 27 
procent na 311,7 milionu eur. Na 
celkových tržbách skupiny se třemi 
čtvrtinami podílejí příjmy z mýtného 
systému.

Zdroj: ČTK

Průmyslová výroba se v září v Evropské unii zvýšila

Průmyslová produkce v Evropské unii (podle kalendářně očištěných údajů Eurostatu) v září snížila meziroční růst 

na 1,2 % (ze srpnového růstu o 2,1 %). Narostla výroba meziproduktů o 1,6 %, výroba kapitálového zboží o 1,5 %, 

výroba pro dlouhodobou spotřebu o 0,9 % a výroba pro krátkodobou spotřebu o 0,8 %. Mírně poklesla pouze výroba 

energií o 0,1 %.

Z jednotlivých států Evropské unie dosáhla vyššího meziročního růstu průmyslové výroby Litva (o 7,9 %), Slovinsko 

(o 7,4 %) a Estonsko (o 6,5 %), když v ČR rostla o 2,7 %. Z větších zemí se průmyslová produkce zvýšila v Itálii (o 1,8 %), 

v Německu (o 1,2 %), ve Španělsku (o 0,3 %). Naproti tomu produkce klesla v Dánsku (o 3,2 %), ve Francii (o 1,0 %) a 

v Irsku (o 0,9 %).

V meziměsíčním srovnání průmyslová produkce v Evropské unii se v září snížila o 0,7 %, po srpnovém růstu o 1,6 %. 

Průmyslová produkce (sezónně očištěné údaje) 

Zdroj: Eurostat 
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Ceny výrobců v říjnu opět rostly

V říjnu se meziměsíčně zvýšily ceny ve všech hlavních výrobních sektorech, nejvýrazněji v zemědělství a potvrdily 

tak vzrůstající inflační tlaky v ekonomice.

Ceny průmyslových výrobců zrychlily meziměsíční růst na 0,5 % (z 0,3 % v září). Za jejich vzestupem stály zejména 

ceny koksu a rafinovaných ropných produktů, které víceméně opisovaly pohyb cen ropy na světových trzích (ropa Brent 

se převážnou část měsíce držela nad úrovní 50 dolarů za barel, k vyšším hodnotám jí pomohla snaha o dohodu kartelu 

OPEC na omezení těžby). Výrazněji rostly i ceny potravinářských výrobků o 0,8 % (z toho mléčných výrobků o 2,1 %), 

zejména v souvislosti se zvýšením cen zemědělských výrobců. Vyšší byly rovněž ceny chemických látek a výrobků 

o 0,3 %. K růstu přispěly i ceny těžby a dobývání, které stouply o 0,2 %. Snížily se pouze ceny základních 

farmaceutických výrobků o 0,4 %. 

V meziročním srovnání však zůstaly ceny v průmyslu v říjnu pod úrovní předchozího roku, nicméně jejich pokles

zpomalil na 1,7 % (z 2,4 % v září). Ve struktuře cenového vývoje byly meziročně nižší ceny těžby a dobývání o 5,2 %, 

obecných kovů a kovodělných výrobků o 1,9 % a ještě výrazněji klesly ceny elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného 

vzduchu o 4,1 %. Zlevnily také potravinářské výrobky, nápoje a tabák o 1 % (z toho mléčné výrobky o 3 %). Rostly pouze 

ceny vody, její úpravy a rozvodu, a to o 1,6 % a ceny nábytku a ostatních výrobků zpracovatelského průmyslu o 0,6 %. 

Ceny průmyslových výrobců v tuzemsku klesají stále výrazněji než v Evropské unii, kde v září snížily meziroční pokles 

na 1,1 % (z 1,5 % v srpnu). Nejvíce klesly v Lucembursku o 7,1 %, na Slovensku ceny klesly o 3,3 %, méně než vČR 

(o 2,4 %), v Rakousku o 2 % a v Německu o 1,4 %. Naopak nejvíce přidaly ceny ve Velké Británii o 1,8 % a v Polsku 

o 0,7 %. Proti předchozímu měsíci se ceny průmyslových výrobců v EU zvýšily o 0,2 % (v srpnu byly naopak nižší 

o 0,2 %).

Ceny v zemědělském sektoru v říjnu navázaly na zářijový skokový meziměsíční růst (o 4,2 %) a tentokrát přidaly 

2,9 %. Zdražily zejména mléko o 3,8 %, vejce o 2,8 %, prasata o 2,5 %. Klesly naopak ceny ovoce o 11,1 %, čerstvé 

zeleniny o 5,3 % a drůbeže o 2 %. Ceny v zemědělství tak začínají pomalu vyvíjet tlak na ceny potravin v rámci 

spotřebitelského koše.

V meziročním srovnání zůstávají ceny zemědělských producentů stále pod loňskou úrovní a v říjnu svůj pokles ještě 

prohloubily na 3,8 % (z 3,4 % v září). Podílela se na něm rostlinná i živočišná výroba. Ceny v rostlinné výrobě se snížily 

o 4,3 % (klesly ceny čerstvé zeleniny o 30,1 %, brambor o 14,6 %, obilovin o 14,3 %, ovoce o 7,9 %). Vživočišné výrobě 

byly ceny nižší o 3 % (zlevnilo mléko o 9,9 %, vejce o 9,2 %, vyšší byly naopak ceny prasat o 11,4 %). 

Mírné meziměsíční zvýšení o 0,1 % zaznamenaly i ceny stavebních prací, které tak zrychlily meziroční růst na 1,2 % 

(z 1,1 % v září). Jejich vývoj souvisí mj. se slabší kondicí stavebního sektoru v letošním roce. Ceny stavebních materiálů 

se meziměsíčně nezměnily, meziročně byly nižší o 0,5 % (v září o 0,7 %). 

Vývoj indexu PX     Vývoj měnových kurzů

Zdroj: BCPP   Zdroj: ČNB Zdroj: ČNB
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UDÁLOSTI V TÝDNU od 21. do 25. listopadu 2016

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