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Česká ekonomika rostla na počátku roku solidním tempem 

Domácí ekonomika po loňském dynamickém růstu a v souladu s očekáváním v 1. čtvrtletí 2016 zpomalila. Nejde však 

o žádné dramatické zhoršení situace, protože hrubý domácí produkt podle předběžného odhadu vzrostl meziročně 

o 3,1 %. Výkon ekonomiky v letošním roce je poznamenán především odezněním výrazného prorůstového efektu 

čerpání evropských fondů z dobíhající perspektivy 2007-2013, který měl mimořádný vliv na vývoj ekonomiky v roce 

2015. Podle údajů srovnávajících mezičtvrtletní vývoj se hrubý domácí produkt v 1. čtvrtletí zvýšil o  0,5 %.  

Údaje o struktuře růstu tuzemské ekonomiky zveřejní ČSÚ až ve standardním odhadu, nicméně předpokládáme, že 

rozhodujícím faktorem vyššího výkonu domácí ekonomiky by měla být domácí poptávka, zejména spotřeba 

domácností. Rostoucí prodeje na vnitřním trhu (za 1. čtvrtletí 2016 se tržby v maloobchodě ve s. c. meziročně zvýšily 

o 6,1 %) jsou odrazem příznivého vývoje na trhu práce a částečného uvolnění napjatosti v rodinných rozpočtech, což se 

promítá do optimističtějších očekávání obyvatelstva.  

Pomalejší růst české ekonomiky v roce 2016 signalizovaly už odvětvové statistiky. Výroba v průmyslu v 1. čtvrtletí 

meziročně vzrostla o 2,4 %, z toho ve zpracovatelském o 3,7 %, nicméně jeho tempo zaostalo za 5% úrovní, ze které se 

toto rozhodující odvětví průmyslu těšilo ve všech čtvrtletích minulého roku. Stavební produkce se v 1. kvartále 

meziročně snížila o 8,8 %, především vlivem propadu v pozemním stavitelství, které má ve struktuře stavební výroby 

vyšší váhové zastoupení. 

Po zveřejnění předběžného odhadu růstu HDP v 1. čtvrtletí nadále očekáváme, že by v letošním roce měl hospodářský 

růst zpomalit na 2,5 %.  
 
Hrubý domácí produkt (ve stálých cenách, očištěný o cenové, sezónní a kalendářní vlivy, změna v %) 

 2014 2015 2016 

 1.Q 2.Q 3.Q 4.Q 1.Q 2.Q 3.Q 4.Q 1.Q 
meziročně 1,6 1,9 2,4 1,9 3,9 4,5 4,7 4,0 3,1 
proti předchozímu 
čtvrtletí 

-0,7 0,7 0,9 1,0 1,3 1,2 1,1 0,4 0,5 

Zdroj: ČSÚ 

 

Makroekonomická situace v ČR 

Základní ukazatele - poslední údaje  

 
 HDP (y/y, %) 1.  Q  2016 3,1  Stavební výroba (y/y, %) březen 2016 -12,5 

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

 Míra nezaměstnanosti* (konec období, %) duben 2016 5,7  Dovoz zboží ** (y/y, %, z b.c.) březen 2016 -3,8 

 Průmyslová produkce (y/y,%) březen 2016 0,6         

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

** přeshraniční pojetí     
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Z DOMOVA  

Stavaři zhoršili svá očekávání   

České stavebnictví by mělo letos růst 
o 1 %, v příštím roce o 1,5 %. Vyplývá to 
z Kvartální analýzy českého stavebnictví 
od společnosti CEEC Reserch, která je 
postavena na průzkumu mezi 113 řediteli 
domácích stavebních firem. Oproti 
lednovému průzkumu jsou čeští stavaři 
pesimističtější. Tehdy očekávali pro 
letošek růst sektoru o 2,4 %.  

Zdroj: České noviny  

Japonská firma Tsubaki staví v ČR 
nový závod  

Japonská firma Tsubaki, která vyrábí 
a montuje součástky k motorům 
s pohonnými řetězy, zahájila stavbu 
závodu v zóně Kolín-Ovčáry za 440 mil. Kč. 
Firma v prvních dvou letech provozu 
počítá s náborem 30 až 50 lidí, časem by 
továrna mohla přinést až 90 pracovních 
míst. 

Zdroj: E15 

Benteler chce u Klášterce stavět 
výrobny kovových dílů do aut 

Výrobce automobilových kovových dílů 
Benteler plánuje stavbu závodu v areálu 
u Klášterce nad Ohří pro skoro 
700 zaměstnanců. Začít se stavbou chce 
firma v příštím roce. Benteler už má 
provoz v Rumburku a v Chrastavě. Nový 
strojírenský areál by měl zahrnovat tři 
výrobní haly. V objektech má být 
umístěna výroba ocelových a hliníkových 
částí karosérií osobních automobilů.  

Zdroj: Finanční noviny 

Věřitelé OKD zatím přihlásili 
pohledávky za víc než deset miliard  

Své pohledávky u těžební společnosti 
OKD, která je od minulého týdne 
v úpadku, už přihlásily čtyři desítky 
věřitelů. Jak vyplývá z insolvenčního 
rejstříku, jejich pohledávky přesahují 
deset miliard korun. V insolvenčním 
návrhu, který společnost sama na sebe 
podala, OKD uvedla, že má více než 650 
věřitelů a dluží přes 17 miliard korun, 
které nedokáže splácet. Majetek firmy 
nedosahuje hodnoty ani sedmi miliard 
korun. Insolvenční správce Lee Louda 
předložil soudu seznam věřitelů, kteří mají 
sídlo mimo Českou republiku. Je mezi nimi 
několik desítek firem a lidí ze Slovenska, 

Polska, Německa nebo Švýcarska. OKD 
zůstává v provozu, v dolech se dál těží 
uhlí. 

Zdroj: E15 

Pokrytí sítí LTE se zvýšilo  

Tuzemští mobilní operátoři loni zvýšili 
pokrytí ČR signálem rychlých mobilních 
sítí o 2 p. b. na 94 % populace. Česká 
republika se tak drží na úrovni Německa 
a nechává za sebou vedle Itálie, Španělska 
a Francie také země s tradičně vysokým 
pokrytím, jako jsou Finsko, Irsko nebo 
Velká Británie. 

Zdroj: E15 

Průměrná sazba hypoték dále klesla 

Průměrná úroková sazba hypoték v dubnu 
dále klesla na dosavadní minimum 1,94 % 
z 1,97 % v březnu. Vyplývá z údajů 
Fincentrum Hypoindexu. Přes nízkou 
sazbu však uzavřelo hypoteční úvěr méně 
klientů, a to 9042 klientů (o 333 méně než 
měsíc předtím). Stejně tak se snížily 
i objemy hypoték. Lidé si v dubnu sjednali 
hypoteční úvěry za 17,06 mld. Kč, v březnu 
byly objemy o 846 mil. vyšší.  

Zdroj: E15  

ZE ZAHRANIČÍ 

Evropská unie i eurozóna se vrátily 
do deflace 

Spotřebitelské ceny v eurozóně i v celé 
Evropské unii se v dubnu meziročně snížily 
o 0,2 %. V březnu byla inflace v obou 
regionech nulová. Největší dopad na 
pokles cen v eurozóně měly ceny 
pohonných hmot, topného oleje a plynu. 
V eurozóně klesly ceny energií meziročně 
o 8,7 %. Bez zahrnutí vlivu cen energií by 
inflace v eurozóně činila 0,7 %. 

Zdroj: HN 

Inflace v Británii vyšší tempo růstu 
neudržela 

Index spotřebitelských cen ve Spojeném 
Království v dubnu zpomalil meziroční růst 
na 0,3 % z 0,5 % v březnu. Meziměsíčně 
ceny stouply pouze o 0,1 %, po 
březnových 0,4 %. Na pomalejším růstu 
indexu se podílelo snížení cen za oděvy, 
leteckou dopravu nebo auta. Přispěly 
i nižší nájmy u sociálního bydlení. Proti 
tomu stál růst cen pohonných hmot, 
kultury a potravin. 

Zdroj: Patria   

Britská nezaměstnanost se drží nízko  

Britská míra nezaměstnanosti od ledna do 
března tohoto roku dosáhla 5,1 %, po 
sezónním očištění. Oproti předešlému 
období se nezměnila a je zároveň nejnižší 
za téměř 10 let.  Míra zaměstnanosti je na 
rekordních 74,2 %. Údaje zveřejnil britský 
statistický úřad.  

Zdroj: www.tradingeconomics.com 

Prodej osobních aut v západní 
Evropě v dubnu stoupl  

Prodej osobních automobilů v západní 
Evropě na základě registrací v dubnu 2016 
stoupl o 8 % (podle výzkumné společnosti 
LMT Automotive). Dvoucifernými tempy 
rostly prodeje nových vozů ve Španělsku 
(o 21,2 %) a v Itálii (o 11,5 %). Počet 
registrací stoupl také v Německu (o 8,4 %), 
ve Velké Británii se dostal na nejvyšší 
úroveň za 13 měsíců (o 2,0 %).  

Zdroj: Autofox 

Dluh Španělska překonal velikost 
ekonomiky 

Španělsko se potýká s gigantickým 
dluhem. Španělská centrální banka 
oznámila, že v 1. čtvrtletí dluh země stoupl 
na 1,09 bilionu eur. To představuje 101 % 
HDP země, který v roce 2015 činil 
1,08 bilionu eur. Veřejný dluh Španělska 
trvale roste od počátku hospodářské krize 
v roce 2008. Španělská vláda se proto 
dlouhodobě snaží veřejný dluh snížit 
a přistoupila k rozsáhlým škrtům.  

Zdroj: iDNES.cz   

Japonský HDP v 1. čtvrtletí vzrostl 

Japonský HDP vzrostl v 1. čtvrtletí 
letošního roku v celoročním přepočtu 

meziročně o 1,7 %, když v předchozím 
čtvrtletí ekonomika stejným tempem 
klesla. V mezičtvrtletním srovnání 
japonská ekonomika rovněž stoupla 
stejným tempem, jako se v předešlém 
snížila, a to o 0,4 %. Růst podpořila vyšší 
domácí spotřeba, dále i vládní výdaje 
a export. 

Zdroj: www.tradingeconomics.com 

Průmyslová výroba v USA v dubnu 
nečekaně silně vzrostla 

Průmyslová výroba v USA v dubnu vzrostla 
o 0,7 % a zotavila se z březnového 
propadu o 0,9 %. Zaznamenala 
nejvýraznější nárůst od listopadu 2014. 
Rostla zejména výroba strojů 

http://www.mpo.cz/
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a automobilů. Údaje americké centrální 
banky naznačují, že americký 
zpracovatelský průmysl odolává tlaku, 
který pro něj představuje slábnoucí 
globální ekonomika. 

Zdroj: E15 

USA uvalily obří clo na ocel z Číny 

Spojené státy rozhodly o uvalení finálního 
dovozního cla na čínskou zastudena 
válcovanou plochou ocel ve výši 522 %. 
Američané dospěli k závěru, že tyto 
produkty jsou prodávané na americkém 
trhu pod náklady a získaly nepoctivé 

dotace. Ministerstvo rovněž uložilo finální 
antidumpingové clo na japonskou ocel 
válcovanou zastudena ve výši 71,35 %. Na 
příliv levné oceli z Číny si stěžují i čeští 
oceláři. 

Zdroj: iDNES.cz 

Ceny průmyslových a zemědělských výrobců stále ještě klesají 

Ceny primárních výrobců nerostou tak, jak by se mohlo očekávat. Naopak ceny v průmyslu v meziročním srovnání 

v dubnu svůj pokles ještě prohloubily na 4,7 % (z březnových 4,5 %). Také ve struktuře cenového vývoje se mnoho 

nezměnilo. Nižší byly ceny koksu a rafinovaných ropných produktů, ceny chemických látek a výrobků navázaných na 

ropu o 9,1 %, ale i těžby a dobývání o 7 % a obecných kovů a kovodělných výrobků o 6 %. Ubraly rovněž i ceny 

v potravinářském průmyslu o 3,1 %, kterým pomohly levnější energetické vstupy a klesající ceny zemědělských 

komodit. Ceny elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu se snížily o 4 %, z toho ceny elektřiny o 6,2 %. 

Významněji nadále rostly ceny vody, její úpravy a rozvodu, a to o 1,6 %. 

V meziměsíčním srovnání ceny průmyslových výrobců naznačily obrat trendu již v březnu, kdy zůstaly na úrovni 

předchozího měsíce a v dubnu poprvé od května 2015 vzrostly jen mírně o 0,1 %. K růstu cen v průmyslu přispěla 

ropa, jejíž cena od února zvolna pokračuje na trajektorii růstu. Vyšší byly ceny koksu a rafinovaných ropných produktů, 

chemických látek o 0,2 %, vzrostly také ceny vody, její úpravy a rozvodu o 1,1 %.  Cenový růst naopak tlumily ceny 

v odvětví těžby a dobývání poklesem o 0,5 %, ceny obecných kovů a kovodělných výrobků  o 0,4 % a potravinářských 

výrobků, nápojů a tabáku o 0,3 %.  

Ceny průmyslových výrobců v tuzemsku klesaly rychleji než v Evropské unii, kde se v březnu snížily meziročně 

o 4,1 % (z 4,2 % v únoru). Ceny v průmyslu byly nižší ve všech zemích EU, nejvíce ztratily v Nizozemsku o 10,9 % a Řecku 

o 9 %. Na Slovensku ceny výrobců v průmyslu klesly o 6,2 %, v ČR o 4,5 %, v Rakousku o 4,1 % a v Německu o 3 %. Proti 

předchozímu měsíci ceny průmyslových výrobců v EU přidaly 0,4 % (v únoru klesly o 0,6 %). 

Ceny zemědělských výrobců, které v meziročním srovnání od počátku roku klesají, svůj propad v dubnu rovněž 

výrazněji prohloubily, a to na 7,2 % (z 4,6 % v březnu). Tentokrát se na poklesu podílela jak rostlinná, tak i živočišná 

výroba. Ceny v rostlinné výrobě se po osmi měsících růstu snížily o 3,9 % (klesly ceny obilovin o 10,4 % a olejnin o 0,7 %, 

ceny zeleniny však ještě rostly o 23,1 % a brambor o 46 %). V živočišné výrobě ceny ztratily 11,3 % (nižší byly ceny 

mléka o 18,5 %, prasat o 10,7 % a vajec o 4,8 %).  

Meziměsíční pokles cen zemědělských výrobců o 3 % souvisel se snížením cen obilovin o 4,1 %, mléka o 3,4 %, vajec 

o 2,4 %, olejnin o 1,7 % a prasat o 1,5 %. 

Ceny stavebních prací jsou v rámci primárních okruhů zatím jediné, které vykazují v posledním období stabilní růst. 

V dubnu meziročně vzrostly o 1,2 % (v březnu o 1,3 %), ceny stavebních materiálů byly naopak nižší o 2,1 % (v březnu 

o 1,7 %). V meziměsíčním srovnání se zvýšily o 0,1 %, zatímco ceny vstupů do stavebnictví klesly o 0,5 %.  

Vývoj indexu PX          Vývoj měnových kurzů 

 
 

 

Zdroj: BCPP    Zdroj: ČNB Zdroj: ČNB 
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OKÉNKO SNS:  

Rusko v 1. čtvrtletí 2016 zůstalo v recesi  

Ruská ekonomika v 1. čtvrtletí letošního roku klesla meziročně o 1,2 %, po 3,8% poklesu ve 4. čtvrtletí 2015. Proti minulému 
čtvrtletí byla nižší o 0,6 %, takže zůstává již několik čtvrtletí v recesi. Ekonomika se potýká s negativními dopady prudkého poklesu 
cen ropy a hospodářských sankcí. 

Zdroj: www.tradingeconomics.com 

MMF: Pokles ruské ekonomiky bude letos mírnější, než se čekalo 

Mezinárodní měnový fond (MMF) předpověděl, že ruská ekonomika letos klesne o zhruba 1,5 %, tedy mírněji, než v předchozí 
predikci očekával (pokles HDP o 1,8 %). Na zmírnění poklesu má podle fondu vedle oživení světových cen ropy vliv i politika domácí 
vlády a centrální banky. Příští rok by už mělo Rusko díky stabilizaci cen ropy obnovit růst. Loni se ruský HDP snížil o 3,7 %, což byl 
nejvýraznější pokles od globální krize roku 2009. 

Zdroj: České noviny  

Ukrajinská ekonomika v 1. čtvrtletí mírně vzrostla    

Ukrajinské HDP se v 1. čtvrtletí 2016 zvýšilo meziročně o 0,1 %, po poklesu v předchozím čtvrtletí o 1,4 %. K růstu se ukrajinská 
ekonomika vrátila poprvé od 4. čtvrtletí 2013. V mezičtvrtletním porovnání přidala ekonomika 0,7 %, po 1,4% růstu v předchozím 
čtvrtletí.  

Zdroj: www.tradingeconomics.com 

  

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

  

UDÁLOSTI V TÝDNU od 23. do 27. května 2016 

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

PONDĚLÍ  

ÚTERÝ 
ČSÚ: Konjunkturální průzkum (květen 2016) 
ZEW: Indikátor ekonomického sentimentu (květen 2016)  
Německo: HDP (1. čtvrtletí 2016)  

STŘEDA Ifo: Index ekonomického klimatu  

ČTVRTEK Velká Británie: HDP (1. čtvrtletí 2016)  

PÁTEK  
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