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HDP (y/y, %) 1.Q 4,0

Míra  inflace (y/y, %) květen 0,4

Míra  nezaměstnanosti*/(konec období,%) květen 6,,4

Průmys lová  produkce (y/y,%) duben 4,3

Stavební výroba (y/y, % ) duben 10,2

Vývoz zboží **/(y/y,%, z b.c.) květen 3,1

Dovoz zboží **/(y/y,%, z b.c.) květen 2,9

Základní ukazatele
2015

poslední údaj

*/ podíl  počtu dosaži telných uchazečů o zaměstnání

ve věku 15-64 let
**/přeshraniční pojetí

Zdroj: ČSÚ, MPSV, červenec 2015

 

 

 

Zahraniční obchod ČR opět s vysokým přebytkem

Zahraniční obchod v květnu vykázal další vysoký přebytek. Navázal na růstový trend předchozích měsíců, avšak s nižší 
dynamikou růstu vývozu a dovozu, kterou ovlivnila i vyšší srovnávací základna předchozího roku.  

Podle předběžných údajů skončila v květnu bilance zahraničního obchodu v národním pojetí v běžných cenách 
přebytkem 17,3 mld. Kč, meziročně větším o 4,7 mld. Kč. Ten byl výsledkem vyššího růstu vývozu (o 3,3 %) na 
266,4 mld. Kč, než růstu dovozu (o 1,5 %) na 249,1 mld. Kč.  

  Zdroj: ČSÚ, graf MPO            

Podle údajů přeshraniční statistiky vzrostl meziročně vývoz o 
3,1 % na 300,7 mld. Kč a dovoz o 2,9 % na 265,4 mld. Kč. Vyšší 
dynamika růstu vývozu zajistila přebytek obchodní bilance ve 
výši 35,3 mld. Kč, který byl proti loňskému květnu vyšší o 1,7 
mld. Kč. Z teritoriálního pohledu stoupl vývoz především do 
Spojeného království (o 7,7 %), do Polska (o 7,0 %), do Francie 
(o 3,8 %), na Slovensko (o 2,0 %) a do Německa (o 1,8 %). Z 
mimoevropských zemí se zvýšil vývoz do Číny (o 18,1 %). 
Vývoz do Ruské federace pokračoval propadu (o 28,4 %). 

Příčinami dobrých výsledků zahraničního obchodu jsou 
především dobrá situace na evropských automobilových 
trzích a nadále přetrvávající nízké ceny energetických 
komodit.  

Vývoj indexu PX      Vývoj měnových kurzů 
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Z DOMOVA  

ČSÚ snížil růst české ekonomiky 
v 1. čtvrtletí  

Revize odhadu tuzemského hrubého 
domácího produktu za 1. čtvrtletí 
letošního roku přinesla zmírnění jeho 
růstových dynamik. Podle aktuálních dat 
vzrostla ekonomika meziročně o 4 % 
(původně o 4,2 %) a mezičtvrtletně 
o 2,5 % (předtím o 3,1 %). Snížení 
původních odhadů zdůvodňují statistici 
zpřesněním údajů o dani z přidané 
hodnoty. Stále se však jedná 
o nejrychlejší meziroční růst od roku 
2007 a rekordní mezičtvrtletní růst. 

Zdroj: ČSÚ  

Státní rozpočet ke konci června 
s vysokým přebytkem 

Hospodaření státního rozpočtu skončilo 
na konci června 2015 přebytkem ve výši 
22,6 mld. Kč, což je proti stejnému 
období roku 2014 výsledek příznivější 
o 21,2 mld. Kč. Na tomto výsledku se 
pozitivně projevily především meziročně 
vyšší příjmy z EU o 49,0 mld. Kč, případně 
vyšší příjmy z pojistného na sociální 
zabezpečení (o 10,0 mld. Kč) a vyšší 
inkaso daní z příjmů právnických osob 
(o 4,3 mld. Kč).  

Zdroj: Ministerstvo financí 

Evropské i české stavebnictví vzroste 
v roce 2015 

Podle prognózy oborového sdružení 
Euroconstruct vzroste evropské 
stavebnictví v roce 2015 o 1,9 % a 
stavební produkce v 19 sledovaných 
evropských zemích dosáhne 1,366 bil. 
eur. Evropské sdružení výrazně zlepšilo 
výhled českých stavařů. V ČR poroste 
sektor podle sdružení ještě rychleji, do 
roku 2017 průměrně o 4,6 % ročně. ČR 
patří spolu s Velkou Británií, Polskem 
a Irskem mezi čtveřici zemí, kde 
stavebnictví poroste nejvíce. Stavebnictví 
potáhne bytová výstavba včetně 
rekonstrukcí (v následujících letech 
vzroste meziročně průměrně o 6,4 %). 
Zvýší se i objem inženýrských staveb (o 
5,7 % ročně) a nebytový sektor (o 3,2 %). 

Zdroj: Finanční noviny 

Tyco téměř zdvojnásobila zisk 

Elektrotechnická společnost Tyco 
Electronics EC Trutnov v loňském 

účetním roce zvýšila tržby o 10 % na 
3,8 mld. Kč. Zisk firma téměř 
zdvojnásobila na 182 mil. Kč 
z předloňských 99 mil. Kč. Tyco patří mezi 
největší firmy v Královéhradeckém kraji. 

Zdroj: E15 

Continentalu Barum se loni zvýšily tržby 
i zisk 

Výrobci pneumatik Continentalu Barum 
loni vzrostly tržby meziročně o 3 % na 
55,7 mld. Kč. Zisk firmy stoupl na 4 mld. 
Kč ze 3,7 mld. v roce 2013. K dobrým 
výsledkům pomohl hlavně vývoz a také 
příznivý vývoj kurzu koruny. 

Zdroj: HN 

Firma CZ Loko dodá ostravským 
ocelárnám lokomotivy za stovky milionů 

CZ Loko z České Třebové získal zakázku 
na dodávku lokomotiv a kompletní servis 
na vlečce v ostravském ArcelorMittal. 
Kontrakt je v řádu stovek milionů Kč.  

Zdroj: iDNES.cz 

Výrobce klimatizací Denso rozšiřuje 
závod v Liberci 

Denso Manufacturing Czech investuje 
téměř 400 mil. Kč do rozšíření závodu 
v Liberci. Současná výrobní kapacita 
závodu už totiž nestačí rostoucí poptávce 
zákazníků. Nabírat bude jen několik 
desítek zaměstnanců, neboť nové linky 
jsou ve vyšším stupni automatizace než ty 
současné. Podnik se specializuje na 
výrobu klimatizačních jednotek pro 
automobily. 

Zdroj: Finance.cz 

Třinecké železárny vydělaly tři miliardy 

Společnost Třinecké železárny dosáhla 
loni čistého zisku 3,05 mld. Kč, což je 
oproti roku 2013 téměř trojnásobek.  
Tržby firmě stouply téměř o 2,5 mld. na 
více než 38 mld. Kč. Loňský hospodářský 
výsledek pozitivně ovlivnil růst cen na 
trhu válcovaného zboží a oceli. 

Zdroj: E15 

PSJ stavěla v Rusku  

Stavební společnost PSJ dokončila 
v ruském městě Dubna závod na výrobu 
počítačových dílů za zhruba 1,26 mld. Kč. 
Jedná se o jednu z největších exportních 
zakázek firmy. 

Zdroj: E15 

Viva otevřela ruční kovárnu 

Zlínská průmyslová Kovárna Viva otevřela 
novou ruční kovárnu. Bude ji využívat pro 
výrobu drobného nářadí a odbornou 
výuku učňů. Kovárna měla loni rekordní 
tržby, které překročily miliardu korun 
a meziročně se zvýšily o 9 %. 

Zdroj: E15 

Sklárny v Květné pomalu obnovují 
dodávky na ruský trh 

Sklárny v Květné na Slovácku, které jsou 
součástí společnosti Crystalite Bohemia, 
pomalu obnovují dodávky na ruský trh. 
Do konce roku by se tak sklárny mohly 
dostat k zhruba 50 % loňských dodávek. 
Trh v Rusku a na Ukrajině se zastavil na 
konci loňského roku. Firmu poškozuje 
pokles ruského rublu, kvůli kterému na 
tržbách přišly o desítky milionů Kč. Na 
tržbách skláren se přitom tamní trh 
podílel zhruba 40 %. Sklárny také 
intenzivně hledají nové trhy, získaly 
zakázky v Benátkách a v USA. 

Zdroj: E15 

V Dukovanech skončila po šesti dnech 
neplánovaná odstávka bloku 

V jaderné elektrárně Dukovany v noci na 
pondělí skončila neplánovaná odstávka 
čtvrtého bloku. Tento blok pracovníci 
elektrárny odstavili minulé úterý, aby 
mohli opravit netěsnost potrubí, jímž 
proudí neradioaktivní voda do 
parogenerátoru. První turbína byla opět 
připojena v 00:21 a druhá těsně před 
01:00. JE Dukovany pokrývá pětinu 
tuzemské spotřeby elektřiny. 

Zdroj: Finanční noviny 

Spuštění 2. bloku elektrárny Temelín se 
posunulo na konec července 

Odstávka druhého bloku jaderné 
elektrárny Temelín potrvá až do konce 
července, tedy zhruba o dva týdny déle. 
Pokračuje oprava jednoho 
z parogenerátorů. Lhůta pro spuštění 
druhého bloku se posunula už několikrát. 
Plánovaná odstávka začala 18. dubna, 
měla původně skončit v polovině června. 
Od 10. července bude navíc kvůli výměně 
paliva odstaven také první ze dvou bloků. 

Zdroj: Finanční noviny 

Méně bankrotů obchodních společností  

V 1. pololetí 2015 bylo vyhlášeno méně 
bankrotů obchodních společností ve 
srovnání se stejným obdobím předešlého 

http://www.mpo.cz/
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roku, a to 554 (o 14,5 % meziročně 
méně). Počet bankrotů fyzických osob 
podnikatelů se nepřetržitě zvyšuje, 
zejména zásluhou oddlužení. V 1. pololetí 
bylo vyhlášeno celkem 4151 bankrotů 
v této skupině, což je o 14,9 % více. 
Vyplývá to ze studie společnosti CRIF - 
Czech Credit Bureau 

Zdroj: Finanční noviny 

Dluhy domácností vzrostly  

České domácnosti dlužily bankám ke 
konci května celkem 1,258 bil. Kč, což je o 
7 mld. Kč víc než předchozí měsíc. Za rok 
se zadlužení zvýšilo o 40 mld. Kč. Více 
zadlužené jsou i podniky. Vyplývá to z 
údajů, které zveřejnila Česká národní 
banka.  

Zdroj: Finanční noviny 

Ceny bytů rostou  

Tržní ceny bydlení pokračují v růstu 
nastartovaném v loňském roce. 
V 1. čtvrtletí starší byty zdražily o 4 %. 
Nejvíce zdražují v Praze, od ledna do 
konce března meziročně o 5 %. 
V mimopražských regionech zvyšování 
cen zpomalilo na 3,7 % z 5,9 % 
v předchozím období. Rostou také ceny 
novostaveb, které se zatím sledují jen 
v Praze. V 1. čtvrtletí se meziročně zvýšily 
o 2 %. Vyplývá to z dat Českého 
statistického úřadu. 

Zdroj: E15 

Konica Minolta investuje do české IT 
firmy 

Tokijská korporace Konica Minolta kupuje 
českou softwarovou společnost Webcom. 
Cena transakce by se měla pohybovat 
mezi 400 a 500 mil. Kč. Webcom měl loni 
tržby 345 mil. Kč.   

Zdroj: HN 

ZE ZAHRANIČÍ 

Meziroční míra inflace v eurozóně klesla  

Podle Eurostatu meziroční míra inflace 
v eurozóně v červnu klesla podle 
očekávání na 0,2 %, zatímco v květnu 
byla na 0,3 %. Spotřebitelské ceny se po 
pěti měsících poklesu a stagnace v květnu 
vrátily k meziročnímu růstu. Ke 
zpomalení inflace přispělo zrychlení 
poklesu cen energie, bez jejich započtení 
by se spotřebitelské ceny zvýšily o 0,9 %.  

Zdroj: E15 

Míra nezaměstnanosti v EU se 
nezměnila 

Podle Eurostatu míra nezaměstnanosti 
v EU i v eurozóně v květnu zůstala oproti 
předchozímu měsíci beze změny. V EU 
činila 9,6 %, zatímco v eurozóně 
dosahovala 11,1 %. Nezaměstnanost v EU 
tak zůstává nejpříznivější za téměř čtyři 
roky. Nejlepší situace je v Německu 
(4,7 %), naopak nejvyšší míru 
nezaměstnanosti vykazuje Španělsko 
(22,5 %). V ČR klesla na 5,9 % 
z dubnových 6 %. 

Zdroj: Finanční noviny 

Průmysl eurozóny mírně zrychluje 

Průzkum mezi nákupními manažery 
v eurozóně za červen dopadl nad 
očekávání dobře. Průmyslový PMI za 
eurozónu dosáhl 52,5 bodu (oproti 
květnovým 52,2 bodu), německý index 
51,9 bodu a francouzský se zlepšil na 
50,7 bodu. Z velkých zemí má vysokou 
úroveň index v Itálii (54,1 bodu) a 
Španělsku (54,5 bodu). Na špici se 
dostalo Nizozemsko (56,2 bodu) a 
překonává i dosavadního lídra Irsko. Za 
zlepšením červnového hlavního indexu 
byl růst výroby, nových objednávek 
(domácích i zahraničních) a zvýšení počtu 
nových zaměstnanců. 

Zdroj: Patria  

Lucembursko v čele EU 

Od středy se Lucembursko ujalo na šest 
měsíců role předsednické země Evropské 
unie. Malé velkovévodství se pomyslného 
kormidla unie ujímá už po dvanácté.  

Zdroj: E15 

Německo bude mít vyrovnaný rozpočet  

Německý ministr financí W. Schäuble 
oznámil, že Německo bude v příštím roce 
hospodařit s vyrovnaným rozpočtem, 
příjmy a výdaje budou 312 mld. eur. 
Meziročně se objem rozpočtu zvýší 
o 3,4 %, což odpovídá očekávanému 
růstu nominálního HDP. Vláda schválila i 
rozpočtové rámce na roky 2017 - 2019, 
které počítají se zachováním 
vyrovnaného rozpočtu, jehož objem by 
měl růst průměrně o 2,2 % ročně až na 
333,1 mld. eur.  

Zdroj: E15 

Německý maloobchod zpomalil 

Data o německých maloobchodních 
tržbách za květen 2015 příliš nepotěšila. 

Jak na meziroční, tak meziměsíční bázi 
došlo ke zpomalení. Oproti stejnému 
období loňského roku maloobchodníci 
utržili v květnu o 0,4 % méně. 
Meziměsíčně tržby rostly o 0,5 % 
(v dubnu o 1,3 %). Revize meziměsíční i 
meziroční navíc snížily dubnový růst 
o 0,4. p. b., resp. o 0,1 p. b. 

Zdroj: Patria 

Británie rostla v 1. čtvrtletí 2015 rychleji 

Britská ekonomika rostla v posledních 
dvou čtvrtletích výrazně rychleji, než se 
odhadovalo. V prvním čtvrtletí letošního 
roku její meziroční tempo dosáhlo 2,9 %. 
Ve zpřesněných údajích to oznámil tamní 
statistický úřad. Odhad růstu za celý rok 
2014 byl zvýšen na 3 %, což je nejlepší 
výkon za osm let. Británie patří nyní 
k nejrychleji rostoucím ekonomikám 
vyspělého světa. 

Zdroj: Finance.cz 

Na Slovensku tržby ve vnitřním obchodě 
v květnu rostly  

Na Slovensku v květnu vzrostly 
v meziročním porovnání tržby ve vnitřním 
obchodě. V maloobchodě se, po 
dubnovém poklesu o 0,4 %, zvýšily 
o 1,4 %. V prodeji a opravě motorových 
vozidel a motocyklů vzrostly o 18 %, 
v dubnu o 17,5 %. Ve velkoobchodě se 
tempo růstu zrychlilo na 2,3 % 
z  dubnových 1,2 %. 

Americký průmyslový index ISM stoupá  

Index nákupních manažerů sestavovaný 
ISM pro americký průmysl se v červnu 
zvýšil z květnových 52,8 bodu na 
53,5 bodu. Růst hlavního indexu je 
postaven na rychlejším přílivu nových 
zakázek a zvyšování zaměstnanosti.  

Zdroj: Patria  

Průmysl v Rusku a Číně naději na 
hospodářské oživení nedává 

Čínský index PMI v červnu meziměsíčně 
stagnoval na úrovni 50,2 bodu, predikce 
však počítala s hodnotou o 0,2 p.b. vyšší. 
Ačkoliv se index nachází těsně nad 
50bodovou hranicí, oddělující růst od 
poklesu, stále se jedná o nejlepší 
výsledek v letošním roce a nejvyšší 
úroveň od listopadu 2014. Ruský index 
nákupních manažerů v červnu 
meziměsíčně vzrostl o 1 bod na hodnotu 
48,7 b., a mírně tak překonal očekávání 
trhu nastavená na 48 b. Ačkoliv data jsou 

http://www.mpo.cz/
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nejlepší od dubna letošního roku, celkový 
index se od začátku roku pohybuje pod 
50b. hranicí.    

Zdroj: Patria  

Čína bude mít v bance AIIB téměř 
třetinový podíl  

Čínské ministerstvo financí sdělilo, že 
Čína bude mít v nově vzniklé Asijské 
bance pro investice do infrastruktury 
30,34% podíl a stane se největším 
akcionářem. Na hlasovacích právech se 
bude podílet 26,6 %. Druhým největším 
akcionářem bude Indie, následují Rusko, 
Německo a Jižní Korea. Země definované 
jako „z regionu“ budou vlastnit celkem 
75 %. Smluvní ustanovení podepsalo 
50 zemí, zbývajících sedm (Dánsko, 
Kuvajt, Malajsie, Filipíny, Nizozemsko, 
Jihoafrická republika a Thajsko) zatím 
ještě nezískalo k podpisu domácí souhlas. 

Z velkých zemí se projektu odmítly 
účastnit USA a Japonsko. 

Zdroj: E15 

Kanada rozšířila protiruské sankce 

Kanadská vláda rozšířila sankce uvalené 
proti Rusku, kvůli jeho roli v ukrajinském 
konfliktu, i na plynárenský koncern 
Gazprom, či na motorkářský klub Noční 
vlci, blízký prezidentu V. Putinovi. Zavedla 
též přísný zákaz obchodování 
s anektovaným Krymem.  

Zdroj: E15 

Agentura Fitch snížila rating Řecka 

Mezinárodní ratingová agentura Fitch 
snížila hodnocení úvěrové spolehlivosti 
Řecka hlouběji do spekulativního pásma 
na CC, což znamená velmi nízkou 
perspektivu splacení. Důvodem je krach 
jednání s věřiteli a vyhlášení referenda. 
K podobnému kroku již přistoupila 
agentura Standard & Poor’s, která 

ohodnotila řecké úvěrové závazky 
známkou CCC- a uvedla, že 
pravděpodobnost, že země opustí 
eurozónu, je téměř 50%.   

Zdroj: Lidové noviny 

Moody's zhoršila rating Řecka 

Ratingová agentura Moody's jako 
poslední ze tří hlavních ratingových 
agentur snížila hodnocení úvěrové 
spolehlivosti Řecka hlouběji do 
spekulativního pásma na známku Caa3 
z Caa2. Rovněž varovala před dalším 
snížením ratingu, ke kterému by 
s největší pravděpodobností přistoupla 
v případě negativního výsledku 
referenda. 

Zdroj: Patria  

 

 

FOCUS: Podmínky ve zpracovatelském sektoru se v červnu dále zlepšily 

Podmínky ve zpracovatelském sektoru v České republice 
se v červnu zlepšily, když index nákupních manažerů PMI 
stoupl na 56,9 bodu z květnových 55,5 bodu. Index je po 
dobu 25 měsíců nad hranicí 50 bodů, což ukazuje na 
zlepšení sektoru, a jeho růst v červnu byl přitom 
nejrychlejší od května minulého roku. 

Výroba v červnu pokračovala v růstu a silnější růst 
zaznamenaly také nové zakázky. Zlepšila se poptávka 
z domácích trhů, z evropských trhů a také se u některých 
firem obnovil obchod s Ruskem. To bylo doprovázeno 
růstem rozpracovanosti zakázek a zaměstnanosti, která 
rostla nejrychleji v dějinách průzkumu od června 2001. 
Také ceny vstupů dále rostly, a to nejrychlejším tempem 
za 16 měsíců. Tlaky na růst cen jsou spojovány s vyššími 
cenami kovů a umělých hmot a také se silnějším kurzem 
dolaru.   

http://www.mpo.cz/
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OKÉNKO SNS:  

    

Zdroj: NBU, graf MPO            Zdroj: ECB, graf MPO

Ukrajina přestala odebírat ruský plyn 

Ukrajinský monopolní přepravce plynu Ukrtransgaz oznámil, že se Rusko a Ukrajina nedohodly na dodávkách plynu na třetí 
čtvrtletí. Ukrajina proto přestala odebírat ruský zemní plyn. Do zemí EU jej ale posílá v obvyklém množství.  

Zdroj: Patria 

UDÁLOSTI V PŘÍŠTÍM TÝDNU (23. až 27. září 2013) 

PONDĚLÍ ČR – státní svátek 

ÚTERÝ 

ČSÚ: Průmysl (květen 2015) 
ČSÚ: Stavebnictví (květen 2015) 
ČSÚ: Maloobchod (květen 2015) 
Německo: Průmysl (květen 2015) 

STŘEDA  

ČTVRTEK 

ČSÚ. Inflace (červen 2015)  
MPSV: Nezaměstnanost (červen 2015)  
Slovensko: Maloobchod  (květen 2015) 
Německo: Zahraniční obchod (květen 2015)  

PÁTEK Slovensko: Zahraniční obchod  (květen 2015) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

http://www.mpo.cz/

