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Česká ekonomika v dubnu ztrácela důvěru podnikatelů i spotřebitelů 

Důvěra v domácí ekonomiku se v dubnu mírně snížila, když souhrnný indikátor důvěry, vyjádřený v bazickém indexu, 

klesl oproti březnu o 1,1 bodu na hodnotu 95,6. Od začátku letošního roku tak celková důvěra zatím padá.  

V dubnu se snížila na straně podnikatelů i spotřebitelů. Indikátor důvěry podnikatelů se meziměsíčně snížil o 1,3 bodu 

na hodnotu 93,8, což je nejnižší hodnota od listopadu loňského roku. Z jednotlivých odvětví pouze ve stavebnictví 

nálada stoupla o 1 bod na 80,7, ale stále zůstává ze všech odvětví na nejnižší hodnotě. Projevilo se tu lepší hodnocení 

celkové poptávky po stavebních pracích. V průmyslu důvěra klesla o 1,5 bodu na hodnotu 94,7. Naráží na 

nedodatečnou poptávku, domácí i zahraniční. V mezičtvrtletním srovnání se však zvýšilo využití výrobních kapacit ve 

zpracovatelském průmyslu. Zajištění práce zakázkami je odhadováno na 8,1 měsíce, což je přibližně stejně jako 

v předchozím čtvrtletí. Nejvíce se snížila nálada v obchodě a dále také ve službách.  

U spotřebitelů nálada míří dolů od začátku roku, v dubnu o 0,5 bodu na hodnotu 104,3. Přes pokles důvěry se však 

nezvedly obavy z nezaměstnanosti a nižší jsou i obavy ze zhoršení celkové finanční situace.  

 Zdroj: ČSÚ  

Makroekonomická situace v ČR 

Základní ukazatele - poslední údaje  

 
 HDP (y/y, %) 4.Q 2015 4,0   Stavební výroba (y/y, %) únor 2016 -2,3 

 Míra inflace (y/y, %)  březen 2016 0,4   Vývoz zboží ** (y/y, %, z b.c.) únor 2016 7,3 

 Míra nezaměstnanosti* (konec období, %) březen 2016 6,1   Dovoz zboží ** (y/y, %, z b.c.) únor 2016 6,6 

 Průmyslová produkce (y/y,%) únor 2016 5,6         

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

** přeshraniční pojetí     
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Z DOMOVA  

Tatra si veze zakázky z Egypta 
a Jordánska  

Kopřivnická Tatra bude dodávat pro 
egyptskou a jordánskou armádu. Dodá 
tam stovky speciálních podvozků pro 
vojenská vozidla. Hodnota všech 
kontraktů se pohybuje okolo 800 mil. Kč. 
Bylo to dojednáno na misi ministra 
průmyslu a obchodu Jana Mládka 
a Hospodářské komory do Egypta 
a Jordánska. 

Zdroj: HN  

Růst ekonomiky letos zpomalí   

Česká bankovní asociace zveřejnila novou 
čtvrtletní prognózu vývoje české 
ekonomiky. Růst HDP letos zpomalí na 
2,4 % z loňských 4,3 %. Bude se opírat 
především o spotřebitelskou poptávku. 
V příštím roce by se měl tuzemský HDP 
zvýšit o 2,8 %. Meziroční míra inflace letos 
nepřekročí 1 %, inflačního cíle ČNB 
dosáhne až v roce 2017. 

Zdroj: HN  

ČSÚ: Březnová zaměstnanost 
meziročně stoupla   

Míra zaměstnanosti v březnu zůstala na 
únorových  číslem na 71,6 %, oproti 
březnu loňského roku byla o 1,8 p. b. 
vyšší.  Obecná míra nezaměstnanosti 15–
64letých očištěná od sezónních vlivů 
dosáhla v březnu letošního roku 4,1 % 
a meziročně se snížila o 1,6 p. b.  

Zdroj: ČSÚ  

Škoda Transportation dodá další 
tramvaje do Rigy  

Škoda Transportation získala zakázku 
v Lotyšsku. Dodá do Rigy 20 tramvají. Jde 
o kontrakt za 62,6 mil. eur. V lotyšské 
metropoli je již v provozu 26 tramvají, 
které Škodovka dodala v minulých letech. 

Zdroj: České noviny 

Skupině RWE v ČR rostly tržby   

Energetické skupině RWE v ČR loni stouply 
tržby o 8,6 % na 47,2 mld. Kč. Skupina loni 
investovala přes 4,5 mld. Kč, meziročně 
o 8,4 % více. Rostly prodeje zemního 
plynu koncovým zákazníkům meziročně 
o 8 % na 32,8 terawatthodin. Zisk po 
zdanění vzrostl meziročně o 6,4 % na 
7,9 mld. Kč.   

Zdroj: E15  

Česká sportovní letadla Alto se 
budou vyrábět i v Číně 

Malovýrobce celokovových ultralehkých 
letadel Direct Fly z Uherskohradišťska 
bude vyrábět letouny v Číně. Zástupci 
firmy podepsali smlouvu o transferu 
technologií s čínskou společností 
Wanfeng Aviation. Detaily smlouvy jsou 
neveřejné, principem transferu 
technologií je postupné zavedení sériové 
výroby letounu Alto v Číně s tím, že práce 
na vývoji a modernizaci zůstane v ČR. 

Zdroj: České noviny 

O2 vyskočil v prvním kvartále zisk 

O2 zvýšila v 1. čtvrtletí 2016 čistý zisk 
o 16 % na 1,24 mld. Kč. Provozní výnosy jí 
klesly o 1 % na 9,03 mld. Kč zejména kvůli 
snížení příjmů za roaming a od firemních 
zákazníků. Svou pozici společnost posílila 
v segmentu digitální televize O2 TV, 
mobilních dat a na Slovensku. 

Zdroj: E15  

ZE ZAHRANIČÍ 

V Německu nízká nezaměstnanost 

V Německu míra nezaměstnanosti 
v březnu klesla meziměsíčně o 0,1 p. b na 
4,5 %, po sezónním očištění na 4,2 %. 
V březnu loňského roku míra 
nezaměstnanosti dosahovala 4,8 %. 
Zveřejnil to německý statistický úřad. Míra 
registrované nezaměstnanosti podle 
německého úřadu práce setrvala na 6,2%, 
což je nejníže od znovusjednocení země. 

Zdroj: Destatis, kurzy  

Německá podnikatelská nálada 
mírně klesla  

V Německu podnikatelská nálada podle 
institutu Ifo v dubnu lehce poklesla 
o 0,1 p. b. na 106,6 bodu. Zůstává poblíž 
desetiletého průměru, ale citelně pod 
průměrem roku 2015. Zlepšila se 
očekávání podnikatelů, zatímco 
hodnocení stávající situace se lehce 
zhoršilo. Opatrně se vylepšuje nálada 
v průmyslu a ve stavebnictví. 

Zdroj: Patria  

Britská ekonomika mírně zpomalila  

Ve Spojeném království v 1. čtvrtletí 2016 
mezičtvrtletní růst HDP mírně zpomalil na 
0,4 %, z 0,6% růstu v předchozím čtvrtletí. 
Růst táhl sektor služeb, zatímco průmysl, 
stavebnictví a zemědělství klesaly. 
V meziročním srovnání si britská 

ekonomika udržela stejný růst jako 
v předchozím čtvrtletí, a to 2,1 %.   

Zdroj: www.tradingeconomics.com 

Počet nezaměstnaných ve Francii 
klesl v březnu nejvíc za 16 let 

Počet registrovaných nezaměstnaných ve 
Francii se v březnu proti předešlému 
měsíci snížil o 60 000, tedy o 1,7 %. Byl to 
nejvýraznější pokles za 16 let. 
V meziročním srovnání byl však tento údaj 
vyšší o 0,5 %. Větší část poklesu byla však 
důsledkem toho, že lidé přestali hledat 
práci, a odešli tím z kategorie pracovní 
síly. Také vzrostl počet lidí zaměstnaných 
na částečný úvazek.  

Zdroj: finance.cz 

Ekonomika USA v prvním čtvrtletí 
zpomalila 

Americká ekonomika zpomalila v letošním 
prvním čtvrtletí celoročně přepočtený 
růst na 0,5 %, což je nejpomalejší tempo 
za poslední dva roky. V předešlém 
kvartálu stoupla o 1,4 %. Vyplývá to 
z předběžného odhadu ministerstva 
obchodu USA. 

Zdroj: České noviny 

Objednávky v americkém průmyslu 
v březnu nesplnily očekávání  

Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby 
v americkém průmyslu meziměsíčně 
stouply o 0,8 % (oproti očekávanému 
růstu 1,9 %) po únorovém propadu 
o 3,1 %. Březnové údaje vylepšily silné 
objednávky vojenských letadel (+ 65,7 %). 
Bez dopravních prostředků by objednávky 
zboží dlouhodobé spotřeby klesly o 0,2 %. 
V meziročním srovnání jsou objednávky 
zboží dlouhodobé spotřeby nižší o 2,5 %. 

Zdroj: Patria 

Volkswagen v 1. čtvrtletí předstihl 
v prodejích Toyotu  

Volkswagen v 1. čtvrtletí 2016 předstihl 
v prodejích aut japonského konkurenta 
Toyota Motor. Volkswagen prodal za 
čtvrtletí 2,51 mil. vozů (o 0,8 % méně). 
Těžil z oživení poptávky na čínském trhu.  
Toyota prodala 2,46 mil. vozů (o 2,3 % 
méně). Na její odbyt mělo negativní 
dopad několikadenní přerušení výroby 
v japonských továrnách, jež bylo 
důsledkem nedostatku oceli po výbuchu 
v ocelárně Aichi Steel.  

Zdroj: finance.cz  

http://www.mpo.cz/
http://www.kurzy.cz/makroekonomika/nezamestnanost/
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Vývoj indexu PX          Vývoj měnových kurzů 

OKÉNKO SNS:  

  

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

  

UDÁLOSTI V TÝDNU od 2. do 6. května 2016 

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

  

 

Zdroj: BCPP    Zdroj: ČNB Zdroj: ČNB 

   

PONDĚLÍ Markit: PMI Index nákupních manažerů  

ÚTERÝ  

STŘEDA Eurostat: Maloobchod (březen 2016)   

ČTVRTEK  

PÁTEK ČSÚ: Maloobchod (březen 2016)   
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