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V únoru se zvýšila zaměstnanost, nezaměstnanost klesla    

Z výběrového šetření pracovních sil ČSÚ vyplývá, že v únoru letošního roku po páté v řadě vzrostl počet zaměstnaných 

a činil 4984,7 tis. osob. Míra zaměstnanosti (podíl počtu zaměstnaných osob ve skupině 15-64 letých) činila 71,3 % 

a dosáhla tak nejvyšší úrovně od roku 1993, tj. od počátku tohoto výběrového šetření. Oproti stejnému měsíci 

loňského roku se zvýšila o 1,6 procentního bodu. U mužů se míra zaměstnanosti zvýšila na 79,2 %, u žen na 69,3 %.  

 

Obecná míra nezaměstnanosti 15–64letých se v únoru meziměsíčně nezměnila a dosáhla stejného výsledku jako 

v předchozích třech měsících, tj. 4,6 %. V meziročním porovnání však klesla o 1,2 procentního bodu. V mužské populaci 

se snížila stejným tempem, tj. meziročně o 1,2 p. b., na 3,8 %. Nezaměstnanost žen klesla rychleji, a to meziročně 

o 1,3 p. b. na 5,5 %.  

 

Zdroj: ČSÚ  

 

Makroekonomická situace v ČR 

Základní ukazatele - poslední údaje  

 
 HDP (y/y, %) 4.Q 2015 4,0   Stavební výroba (y/y, %) leden 2016 -10,4 

 Míra inflace (y/y, %)  únor 2016 0,4   Vývoz zboží ** (y/y, %, z b.c.) leden 2016 5,7 

 Míra nezaměstnanosti* (konec období, %) únor 2016 6,3   Dovoz zboží ** (y/y, %, z b.c.) leden 2016 -0,5 

 Průmyslová produkce (y/y,%) leden 2016 1,0         

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

** přeshraniční pojetí     

  

TÝDENÍK EKONOMICKÝCH AKTUALIT 
13. týden – 29. března až 1. dubna 2016 
 

 

http://www.mpo.cz/


 

 

TÝDENÍK EKONOMICKÝCH AKTUALIT 13. týden – 29. března až 1. dubna 2016 2 

  

 

Odbor ekonomických analýz, Sekce průmyslu 
Ministerstvo průmyslu a obchodu  
Na Františku 32, Praha 1 
+420 224 851 111, www.mpo.cz, posta@mpo.cz 
 
 

Z DOMOVA  

ČEB podepsala memorandum 
s Čínskou rozvojovou bankou 

Dohoda mezi Českou exportní bankou 
(ČEB) a Čínskou rozvojovou bankou by 
měla českým firmám zajistit hladší vývoz 
do Číny. Má rovněž pomoci firmám při 
zakládání společných podniků v Číně nebo 
při hledání strategických investorů.  

Zdroj: E15 

Čeští vynálezci loni získali nejvíce 
patentů za 20 let 

Úřad průmyslového vlastnictví (ÚPV) loni 
udělil 749 patentů a zapsal 1356 užitných 
vzorů. Zájem vzrostl zejména ze strany 
českých vynálezců, kteří loni získali nejvíce 
patentů za posledních 20 let, celkem 576. 
Češi stojí o ochranu inovací především 
v oborech měření a optika, organická 
chemie, doprava a skladování. Zahraniční 
přihlašovatelé získali loni 173 patentů. 
V roce 2014 ÚPV udělil celkem 
688 patentů a 1388 užitných vzorů. 

Zdroj: Finanční noviny  

Škoda do roku 2020 zdvojnásobí 
prodej v Číně  

Škoda Auto zvýší do roku 2020 dodávky 
svých vozů zákazníkům v Číně na 
dvojnásobek, tedy na více než půl milionu 
aut. Loni v zemi automobilka prodala 
281 700 vozů. Zástupci Škody 
a Volkswagenu podepsali během 
návštěvy čínského prezidenta Si Ťin-
pchinga v Praze memorandum s čínskou 
společností SAIC Motor Corporation, 
které zahrnuje společné investice 
o objemu přibližně 2 mld. eur během 
příštích pěti let. 

Zdroj: Finanční noviny 

Tržby P-D Refractories byly loni 
rekordní  

Společnost P-D Refractories, výrobce 
žáruvzdorných materiálů z Velkých 
Opatovic na Blanensku, měla loni rekordní 
obrat 1,29 mld. Kč, což je o 13,6 % více než 
v roce 2014. Je za tím dokončení 
miliardové zakázky pro japonskou 
ocelárnu Nippon Steel. Zisk před 
zdaněním dosáhl zhruba 60 mil. Kč. 

Zdroj: Finanční noviny  

Lanex hodlá založit pobočku v USA  

Výrobce lan a syntetických vláken Lanex 
loni utržil rekordních 883 mil. Kč, což bylo 
o 5 % více než rok předtím. O více než 
pětinu stoupl meziročně i zisk před 
zdaněním a odpisy (EBITDA) na 96 mil. Kč. 
Firmě se zvedl prodej zboží s vyšší 
přidanou hodnotou a také vzrostla 
produktivita. Dařilo se jí na evropských 
trzích, hlavně v Německu a Švédsku, 
propad zaznamenala v Rusku. Dosud měl 
Lanex zastoupení v Polsku a Rusku, letos 
chce založit vlastní pobočku v USA.  

Zdroj: HN 

Turbína z plzeňského Doosanu oživí 
elektrárnu v Botswaně  

Plzeňský Doosan Škoda Power dodá svou 
první turbínu do subsaharské Afriky. Do 
elektrárny Morupule A v Botswaně dodá 
turbosoustrojí o výkonu 38 megawattů. 
Generálním dodavatelem je Doosan 
Heavy Industries, mateřská společnost 
plzeňských strojíren a jde o kontrakt za 
stovky milionů Kč.  

Zdroj: E15 

Pacovské strojírny postaví 
minipivovary v Gruzii a Izraeli  

Pacovské strojírny uzavřely hned dva 
kontrakty v zahraničí. Postaví minipivovar 
v izraelském městě Yakum za necelých 
7 mil. Kč. Druhý vznikne ve 
východogruzijském městě Chabukiani 
a bude ještě o 1,4 mil. dražší. V Gruzii již 
jeden minipivovar firma vybudovala. 
V zahraničí celkem postavila téměř tři 
desítky minipivovarů v jedenácti zemích.  

Zdroj: E15 

Philip Morris ČR loni vzrostl čistý zisk 

Výrobci tabáku Philip Morris ČR se loni 
meziročně zvýšil čistý zisk o 14 % na 
2,6 mld. Kč. Tržby činily 10,9 mld. Kč. 
Údaje o tržbách jsou kvůli změně 
provozního modelu meziročně 
neporovnatelné. Objem domácího odbytu 
vzrostl o 2,1 % a na Slovensku o 4,2 %.  

Zdroj: Finanční noviny  

ZE ZAHRANIČÍ 

Eurozóna v březnu zůstala v deflaci 

Eurozóna v březnu již druhý měsíc po sobě 
zůstala v deflaci. Tempo meziročního 
poklesu spotřebitelských zpomalilo na 

0,1 % z únorových 0,2 %. Spotřebitelské 
ceny v eurozóně tlačí dolů zejména levná 
ropa. Bez zahrnutí energií, potravin, 
alkoholu a tabáku se spotřebitelské ceny 
v březnu meziročně zvýšily o 1,0 %. 
Vyplývá to z rychlého odhadu 
statistického úřadu Eurostat.  

Zdroj: Finanční noviny  

Německý maloobchod v únoru 
meziročně stoupl  

V Německu maloobchodní tržby v únoru 
meziročně stouply o 5,4 %, po lednovém 
poklesu o 1,2 %. V meziměsíčním srovnání 
tržby klesly o 0,4 %, po -0,1 % v lednu. 
Nejrychleji meziročně rostly ceny 
internetového a zásilkového obchodu.  

Zdroj: Destatis  

Japonský průmysl v únoru klesl  

V Japonsku průmyslová produkce v únoru 
meziměsíčně spadla o 6,2 % po 3,7% růstu 
v lednu. Propad byl největší od roku 2011. 
V meziročním srovnání průmysl snížil 
výrobu o 1,5 %, po 3,8% zhoršení v lednu. 
Za negativními výsledky stojí z velké části 
útlum zahraniční poptávky způsobený 
oslavami čínského Nového roku, a také 
exploze v jedné z oceláren, kvůli které byla 
pozastavena výroba v koncernu Toyota.  

Zdroj: Patria Online  

Asijská rozvojová banka zhoršila 
výhled čínské ekonomiky 

Asijská rozvojová banka (ADB) snížila 
odhad letošního růstu čínské ekonomiky 
na 6,5 % z dříve předpokládaných 6,7 %. 
V příštím roce očekává ADB další 
zpomalení růstu na 6,3 %. V loňském roce 
se hrubý domácí produkt Číny zvýšil 
o 6,9 % a čínská ekonomika rostla 
nejpomalejším tempem za čtvrt století.  

Zdroj: Finanční noviny 

Foxconn se dohodl na převzetí 
japonského Sharpu 

Tchajwanský výrobce elektroniky Foxconn 
se dohodl na převzetí ztrátové japonské 
firmy Sharp, dlouholeté ikony tamního 
elektronického průmyslu. Foxconn, který 
je jedním z hlavních dodavatelů 
společnosti Apple, zaplatí za 
dvoutřetinový podíl v japonské firmě 
389 miliard jenů (82,8 mld. Kč). Dohoda 
o transakci bude podepsána 2. dubna 
2016 v japonské Ósace. 

Zdroj: Finanční noviny
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OKÉNKO SNS:  

  

 
Zdroj: NBÚ, graf MPO 

 
Zdroj: ECB, graf MPO 

 
  

UDÁLOSTI V TÝDNU od 4. do 8. dubna 2016 

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