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Důvěra v českou ekonomiku zaznamenala menší pokles  

Důvěra v českou ekonomiku v červenci 
klesla o 1 bod na hodnotu 11,1 bodu. 
Červnová dosažená hodnota, 12,1 bodu, 
byla nadprůměrná a tak červencový 
pokles zřejmě značí pouze ustálení. Po 
deváté v řadě, i přes aktuální snížení, 
setrvává souhrnný indikátor na 
dvojciferné hodnotě a zůstává tak 
dlouhodobě nadprůměrný. Meziměsíční 
snížení nálady zaznamenalo stavebnictví 
(o 3 body), obchod (o  2  body) a služby (o 

2,4 bodu), naopak v průmyslu se důvěra 
zvýšila (o 0,3 bodu) na 5,3 bodu. Důvěra 
mezi podnikateli klesla (o 1,1 bodu), 
podnikatelé však lépe hodnotili celkovou 
ekonomickou situaci. Očekávání týkající 
se poptávky a zásob hotových výrobků se 
u nich nezměnila. Potěšila meziroční čísla 
indikátorů důvěry, která jsou ve všech 
sledovaných oblastech vyšší. Nejvyšší 
nárůst si připsalo stavebnictví 
(o  16,5  bodu), obchod (o 4 body) i 

průmysl (o 3,3 bodu). Souhrnný indikátor 
ČR je meziročně o 3,5 bodu vyšší.   

Za aktuálním mírným poklesem důvěry 
stojí zprávy týkající se Řecka a následné 
ekonomické řešení, které mohly mít vliv 
na důvěru v evropskou ekonomiku. 
Ekonomika ČR dále pokračuje ve svém 
růstu a nic by ji v tomto směru nemělo 
zásadně ovlivnit ani v dalších měsících.

 
 

Rodina, základ prosperující firmy 
V letošním třetím vydání odborného časopisu Politická ekonomie 
prezentovali Ondřej Machek a Jiří Hnilica z  VŠE v  Praze studii 
týkající se prosperity českých rodinných firem. Nejen historických 
příkladů rodinných firem, které měly zastoupení více členů rod iny 
mezi vlastníky, managementem nebo v řízení, známe řady – Moser, 
Petrof, Baťa, Kolben-Daněk – a některé se staly nejvýznamnějšími 
hráči na světových trzích – Walmart, Samsung, Tata Group, 
Porsche. Machek s Hnilicou zkoumali 890 českých rodinných firem, 
které porovnávali s množinami podobných nerodinných firem, a 

výsledky analýz nebyly překvapivé. Rodinné firmy vykázaly 
významně vyšší ukazatele v oblasti rentabilit tržeb a aktiv, a 
vykázaly také vyšší produktivitu práce a kapitálovou vybavenost 
práce. Budování loajality, důvěry a maximalizace hodnoty 
rodinného podniku v dlouhodobém horizontu se pak odráží ve vyšší 
averzi k riziku, která se projevuje m.j. konzervativnější finanční 
politikou – nižším zadlužením a vyšší likviditou.  
 
(Martin Hronza) 

Vývoj indexu PX      Vývoj měnových kurzů 
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Makrosituace v ČR

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

Míra  inflace (y/y, %) červen 0,5

Míra  nezaměstnanosti*/(konec období,%) červen 6,2

Průmys lová  produkce (y/y,%) květen 2,0

Stavební výroba (y/y, % ) květen 11,9

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

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

ve věku 15-64 let

**/přeshraniční pojetí

Zdroj: ČSÚ, MPSV, červenec 2015

Základní ukazatele
2015

poslední údaj

*/ podíl  počtu dosaži telných uchazečů o zaměstnání

http://www.mpo.cz/
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Z DOMOVA  

ČNB intervenovala 

Podle tiskové mluvčí K. Bartůškové ČNB 
minulý pátek intervenovala na měnovém 
trhu, aby oslabila korunu proti euru. 
Nelikvidní měnový pár české koruny s 
eurem umožňuje poměrně snadný, rychlý 
a velmi krátkodobý výkyv kurzu mimo 
standardní obchodní rozpětí. K tomu 
pravděpodobně došlo i v pondělí, avšak 
ne všechny obchodní systémy stihly tento 
výkyv zaznamenat. Za cenu pod 27 
CZK/EUR se zřejmě žádný obchod nestačil 
realizovat. ČNB zvažuje, že by devizové 
intervence mohla prodloužit až do začátku 
roku 2017, neboť silná koruna brání 
inflaci. Podle dosavadních prohlášení ČNB 
neukončí intervence dříve než ve druhém 
pololetí 2016. 

Zdroj: ČNB, HN 

Závislost exportu ČR do EU vzrostla 

Závislost české ekonomiky na exportu do 
zemí EU se opět pomalu zvyšuje. Do zemí 
unie míří letos 83 % tuzemského vývozu. 
Loni to bylo 82 %, v letech 2012 a 2013 
81 %. Vyplývá to z údajů Českého 
statistického úřadu.  

Zdroj: ČSÚ 

Stát na DPH vybral méně 

Stát vybral v pololetí na dani z  přidané 
hodnoty necelých 149 mld. Kč, což je v 
meziročním srovnání pokles o 7,5 mld. Kč. 
Stejně tak méně vybral stát i na všech 
spotřebních daních, a to zhruba 70  mld. 
Kč. To je v meziročním srovnání pokles o 
2,8 mld. Kč. 

Zdroj: Patria 

Evropská komise schválila ČR investiční 
pobídku 

Evropská komise schválila České republice 
investiční pobídku pro společnost Nexen 
Tire. Továrna na pneumatiky u  Žatce tak 
může získat regionální podporu ve výši 
téměř 117 mil. eur. Dohodu, podle níž 
firma investuje do nového závodu u Žatce 
22,8 mld. Kč, podepsal premiér B. Sobotka 
s šéfem Nexenu Kang Pjung-čungem na 
konci června. Vláda podle nich poskytne 
Korejcům investiční pobídky až 3,8  mld. 
Kč. Vyjednávání o vstupu Nexenu trvala 13 
měsíců, ČR nakonec uspěla v boji o 
investici s  Polskem. 

Atraktivita ČR vzrostla 

Atraktivita České republiky pro zahraniční 
firmy a investory díky lepším 
ekonomickým ukazatelům meziročně 
výrazně vzrostla. ČR si proti loňsku 
polepšila o pět míst a dostala se na  25. 
příčku žebříčku, který sestavuje 
nadnárodní poradenská síť BDO.  

Zdroj: ČTK 

V Karviné vznikne průmyslová zóna  

Vláda schválila vznik průmyslové zóny Nad 
Barborou v Karviné. Stát do zóny, která se 
bude budovat v letech 2016 až 2018, vloží 
až 750 mil. Kč. Celkové náklady na 
vybudování zóny se odhadují na  1,2  mld. 
Kč. Zóna bude mít rozlohu téměř 
90  hektarů a přinese téměř 2 000 nových 
pracovních míst. Do kraje se podařilo 
přilákat několik investorů, např. 
společnost Hyundai Mobis, která postaví 
svou továrnu v průmyslové zóně v 
Mošnově na Novojičínsku.  

Zdroj: E15 

CzechInvest: 25 projektů získá pobídky 

Podle CzechInvestu získalo v prvním 
pololetí roku 2015 příslib investiční 
pobídky od státu v ČR 25 projektů 
investorů a celková výše pobídek dosáhla 
2,08 mld. Kč. Stát tak podpořil investice v 
objemu 8,9 mld. Kč. Firmy slíbily vytvořit 
1 877 nových pracovních míst.  

Zdroj: ČTK 

Foxconn proinvestuje 2,5 mld. Kč 

Foxconn investuje v Česku do roku 2018 
zhruba 2,5 mld. Kč a hodlá vybudovat 
výzkumné a designové a datové centrum, 
jediné svého druhu v Evropě. Firma 
plánuje vyvinout plně automatizované 
řešení pro výrobu, které bude aplikovat ve 
svých provozech v Pardubicích a Kutné 
Hoře. Chce využít svých distribučních 
kanálů v Číně k vytvoření obchodní 
platformy pro export českých výrobků na 
perspektivní asijské trhy. Projekt nabídne 
velké množství nových pracovních míst 
pro kvalifikované odborníky a posílí 
exportní postavení českých výrobků na 
asijských trzích. Foxconn se pro další 
investice v ČR rozhodla kvůli jejímu 
umístění ve středu Evropy, silné vládě a 
vzdělaným a talentovaným lidem. 

Zdroj: ČTK 

Ve středních Čechách přibylo pracovních 
míst 

Celkem 2 671 pracovních míst bylo 
vytvořeno ve středních Čechách za 
posledních osmnáct měsíců. Středočeský 
kraj se také umístil na čtvrté pozici mezi 
všemi kraji v poměru investic. Za půl roku 
tu vznikly projekty v hodnotě 2,4 mld. Kč. 
V prvním pololetí 2014 bylo do 
Středočeského kraje umístěno třináct 
investičních projektů v celkové přislíbené 
hodnotě přes 5 mld. Kč a přes 2000 
pracovních míst. V  letošním 1. pololetí 
zamířilo do regionu 6 projektů v hodnotě 
2,4 mld. Kč, které přinesly 322 pracovních 
míst. 
Jedním z investorů je čínská společnost 
Yapp Czech Automotive Systems, která  
investuje 246 mil. Kč a zaměstná skoro 90 
lidí, či rakouská firma Lasselsberger, která 
pak bude expandovat v  sektoru 
nekovových minerálních výrobků na 
Rakovnicku. Její projekt má hodnotu 230 
mil. Kč a přinese 30 pracovních míst.  

Zdroj: Pražský deník 

Objem pohledávek OSVČ vzrostl 

Podle společnosti M.B.A. Finance objem 
pohledávek živnostníků stoupl v 1. 
pololetí v ČR meziročně o  téměř 7 % a 
průměrný dluh nespláceného úvěru za 
posledních pět let se ztrojnásobil.  

Zdroj: ČTK 

Bank of China otevře pobočku v ČR 

Druhý největší čínský poskytovatel úvěrů, 
státem kontrolovaná Bank of  China, 
otevře v Praze kancelář a zřejmě i vlastní 
pobočku. V budově Florentinum v centru 
Prahy si pronajme 600 m² kancelářských 
ploch. 

Zdroj: HN 

Nová přečerpávací elektrárna zahájila 
provoz 

V podzemí bývalého černouhelného dolu 
Jeremenko v Ostravě začala fungovat 
přečerpávací vodní elektrárna. Její 
vybudování stálo 79  mil. Kč. Elektrárna 
má výkon 650 kilowattů, sloužit bude 
hlavně k  výzkumu.  

Zdroj: Lidové noviny  

http://www.mpo.cz/
http://www.patria.cz/kurzy/online/meny.html
http://www.patria.cz/kurzy/home.html
http://zpravy.e15.cz/byznys/prumysl-a-energetika/korejsky-nexen-dostane-od-ceske-vlady-miliardove-pobidky-1096147
http://www.patria.cz/kurzy/online/meny.html
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ZE ZAHRANIČÍ 

Státy BRICS založily Novou rozvojovou 
banku  

Představitelé pěti velkých rozvíjejících se 
zemí skupiny BRICS v úterý oficiálně 
založili Novou rozvojovou banku (NDB), 
která bude financovat rozvojové projekty 
v zemích BRICS. Je to druhá nová 
mezinárodní banka, kterou podporuje 
Čína. Kromě ní jsou zakládajícími zeměmi 
Brazílie, Rusko, Indie a Jihoafrická 
republika. Základní kapitál 50 mld. USD se 
má během několika let zdvojnásobit na 
100 mld. USD. Členské země by navíc měly 
vybudovat pro banku rezervu v částce 
dalších více než 100 mld. USD. NDB 
plánuje získávat značné částky peněz 
vydáváním dluhopisů na trzích členských 
zemí. 

Zdroj: E15  

ČR je sedmou nejméně zadluženou zemí 
v EU  

Podle Eurostatu vládní dluh ČR klesl v 1. 
čtvrtletí 2015 na 42,4 % HDP ze 42,6 % na 
konci roku 2014. ČR je sedmou nejméně 
zadluženou zemí EU a spolu s Německem 
patří mezi 12 zemí EU, kde se dluh ve 
čtvrtletí snížil. Analytici ale upozorňují, že 
dluh klesl jen díky využívání starých 
finančních rezerv, rozpočet je jinak trvale 
v deficitu. V celé EU stoupl dluh v 1. 
čtvrtletí 2015 na 88,2 % z  necelých 87 %, 
v eurozóně na 92,9 % z 92 %. Nejvíce 
zadluženou zemí je Řecko (168,8 % HDP), 
mezi nejvíce zadlužené země s více než 
100 % HDP patří Itálie, Portugalsko, Kypr a 
Belgie. Nejnižší zadlužení (pod 30 %) mají 
Estonsko, Lucembursko a Bulharsko. 

Zdroj: ČTK 

Německý HDP opět vzrostl  

Německé ministerstvo financí uvedlo, že 
HDP Německa ve 2. čtvrtletí 2015 
pravděpodobně stoupl o zhruba 0,3  %, 
stejným tempem jako v letošním 1. 
čtvrtletí a německá ekonomika pokračuje 
v oživení. Hlavním motorem růstu zůstává 
domácí poptávka, zlepšení však zažívá 
rovněž zahraniční obchod. V roce 2014 
německá ekonomika stoupla o  1,6 %, což 
představovalo nejrychlejší tempo růstu za 
poslední tři roky.  

Zdroj: E15  

Španělská nezaměstnanost na 3letém 
minimu 

Podle španělského statistického úřadu 
míra nezaměstnanosti ve Španělsku ve 2. 
čtvrtletí 2015 klesla na tříleté minimum 
22,4 %, zatímco v 1. čtvrtletí byla 23,8 %. 
S výjimkou Řecka ale i tak zůstává nejvyšší 
v Evropě. Míra nezaměstnanosti se drží 
nad 20% hranicí už pět let a španělská 
vláda předpokládá, že příští rok se míra 
nezaměstnanosti dostane pod 20 %.  

Zdroj: Patria 

Řeckou ekonomiku čeká recese  

Z prognózy řeckého hospodářského 
institutu IOBE vyplývá, že řecká 
ekonomika se letos namísto očekávaného 
růstu vrátí do recese. HDP by měl klesnout 
o 2 až 2,5 %, ačkoliv ještě v dubnu se 
počítalo s 1% růstem. Omezení pohybu 
kapitálu, zavedené koncem června, totiž 
spolu s nejistotou kolem jednání o novém 
záchranném programu tvrdě zasáhlo 
spotřebu, investice i export. 

Zdroj: Patria 

Řecký rating se zlepšil o dva stupně  

Mezinárodní ratingová agentura Standard 
& Poor's  zvýšila hodnocení dlouhodobých 
závazků Řecka o dva stupně na CCC+ 
z dosavadních CCC-. Vrátila jej na úroveň 
ze začátku června, než rating dvakrát 
snížila. Zdůvodnila to tím, že po dohodě 
na  třetím záchranném balíku 
s  eurozónou a přijetí prvních reformních 
opatření už není státní bankrot Řecka v 
příštích 6ti až 12ti měsících nevyhnutelný 
a pravděpodobnost odchodu Řecka 
z  eurozóny klesla pod 50 %. Výhled 
nového ratingu Řecka hodnotí jako 
stabilní.   

Zdroj: E15  

Spotřebitelská důvěra v USA mírně klesá 

Index spotřebitelské důvěry sestavovaný 
Michiganskou universitou v červenci, dle 
předběžných údajů, klesl na úroveň 93,3 
bodu z červnových 96,1 bodu. Výsledek je 
horší než očekávání trhu nastavená na 
96bodovou hodnotu. Zhoršilo se jak 
hodnocení současných podmínek, tak 
budoucích očekávání. Inflační očekávání 
se mírně zvýšilo. Údaje jsou sice oproti 
očekávání horší, ale hlavní index se stále 
nachází na historicky vysoké úrovni (8 
měsíců v řadě na 90 bodech, což je 
nejdelší série od roku 2004).  

Zdroj: Patria  

Jihokorejská ekonomika rostla 
nejpomaleji za šest let  

Centrální banka Jihokorejské republiky 
oznámila, že se tamní ekonomika ve 2. 
čtvrtletí 2015 zvýšila mezičtvrtletně jen o 
0,3 %. To je nejpomalejší tempo za více 
než šest let, které ovlivnilo suché počasí, 
slabý export a negativní dopady virového 
onemocnění MERS. V meziročním 
srovnání se HDP zvýšil o 2,2 % a centrální 
banka očekává letošní růst ekonomiky na 
2,8% úrovni.  

Zdroj: E15  

Cena zlata se propadla  

Cena zlata zahájila týden propadem o  4 % 
a poprvé za více než pět let se dostala pod 
hranici 1100 USD za troyskou unci (31,1 
gramu). Dolů ji tlačí vyhlídky na růst 
úrokových sazeb v USA. Zlato zlevnilo až 
na 1088,05 USD za unci, což je nejnižší 
úroveň od  března 2010. Později však část 
ztrát smazalo a vrátilo se nad 1100 dolarů 
za unci. Dolů v důsledku zlevňování zlata 
zamířily i ceny dalších drahých kovů, jako 
je platina a palladium.  

Zdroj: Finanční noviny 

Zdroj: Finanční noviny 
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OKÉNKO SNS:  

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

UDÁLOSTI V PŘÍŠTÍM TÝDNU (27. až 31. července 2015) 

PONDĚLÍ  Ifo: Index ekonomického klimatu, ČSÚ – Indexy cen 

ÚTERÝ  

STŘEDA  

ČTVRTEK Evropská komise: Index ekonomického sentimentu  

PÁTEK 
ČSÚ: Míry zaměstnanosti, nezaměstnanosti a ekonomické aktivity (červen 2015) 
Eurostat: Nezaměstnanost (červen 2015)  

 

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