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Zahraniční obchod v červnu pokračoval v růstu

Červnové výsledky zahraničního obchodu se zbožím navázaly na příznivý vývoj v předchozích měsících roku, 

tentokrát se však o růst celkové bilance zasloužil vyšší schodek bilance minerálních paliv, protože vývoz 

zpomalil tempo růstu. 

Podle údajů přeshraniční statistiky (v b. c.) se vývoz (zboží opouštějící území ČR) zvýšil meziročně o 1,4 % 

na 347,4 mld. Kč, kdežto dovoz (zboží vstupující na území ČR) klesl o 1,7 % na 296,8 mld. Kč. Z teritoriálního 

pohledu nejvíce vzrostl vývoz do Rakouska (o 10,4 %), Spojeného království (o 6,3 %) a Německa (o 3,9 %). 

Vývoz na Slovensko však, poprvé od srpna 2013, klesl o 6,0 %, do Polska a Francie se shodně snížil o 0,4 %. 

Do EU jako celku vzrostl vývoz meziročně o 2,6 %, do eurozóny o 2,9 %, ale mimo státy EU ztratil 4,4 %. 

Z mimoevropských zemí se snížil vývoz do Číny o 3,9 %, do Ruské federace opět zmírnil pokles na 5,2 %. 

Obchodní bilance v červnu skončila přebytkem ve výši 50,6 mld. Kč, oproti červnu loňského roku o 10 mld. 

Kč vyšším. Za leden až červen činil přebytek obchodní bilance 295,3 mld. Kč, což je o 67,2 mld. Kč více než 

loni, protože vývoz byl letos celkově vyšší o 4,8 %, tj. o 93,2 mld. Kč, kdežto dovoz rostl nižším tempem 

o 1,5 %, tj. o 26,0 mld. Kč.

Podle metodiky národního pojetí (v b. c.) se vývoz zvýšil meziročně o 0,3 % na 299,2 mld. Kč, dovoz klesl 

o 1,8 % na 278,7 mld. Kč. Vývoz strojů a dopravních prostředků objemem 162,9 mld. Kč dosáhl zatím 

letošního maxima a již dlouhodobě mu pomáhá příznivá situace na evropských automobilových trzích. 

Bilance zahraničního obchodu v červnu skončila přebytkem 20,6 mld. Kč, meziročně o 6,2 mld. Kč vyšším. 

K jeho růstu přispěla bilance obchodu se stroji a dopravními prostředky v objemu 2,3 mld. Kč, spolu 

s poklesem schodku bilance minerálních paliv, meziročně o 3,0 mld. Kč. Zvýšil se také přebytek bilance 

s průmyslovým spotřebním zbožím o 0,3 mld. Kč a klesl deficit obchodu s potravinami a živými zvířaty o 0,6 

mld. Kč. Nepříznivě se však v celkové bilanci projevilo snížení kladného salda bilance se surovinami o 0,9 mld. 

Kč a prohloubení schodku bilance s chemickými výrobky o 0,3 mld. Kč. Přebytek obchodu s polotovary 

a materiály (0,9 mld. Kč) zůstal ve srovnání s červnem předchozího roku téměř beze změny. Bilance 

zahraničního obchodu se státy EU vykázala přebytek 57,4 mld. Kč, meziročně o 4,0 mld. Kč vyšší. Schodek 

obchodu se státy mimo EU se snížil o 2,4 mld. Kč na 35,1 mld. Kč. Za leden až červen dosáhl celkový přebytek 

obchodní bilance v národním pojetí 130 mld. Kč, což je o 36,9 mld. Kč více než loni. Vývoz byl celkově 

meziročně vyšší o 2,3 %, tj. o 38,1 mld. Kč, a dovoz o 0,1 %, tj. o 1,3 mld. Kč. 

Zdroj: ČSÚ

Makroekonomická situace v ČR

Základní ukazatele - poslední údaje 

HDP (y/y, %) 1. Q 2016 3,0 Stavební výroba (y/y, %) červen 2016 -12,7

Míra inflace (y/y, %) červenec 2016 0,3 Vývoz zboží ** (y/y, %, z b.c.) červen 2016 1,4

Obecná míra nezaměstnanosti* (v %) červen 2016 4,2 Dovoz zboží ** (y/y, %, z b.c.) červen 2016 -1,7

Průmyslová produkce (y/y,%) červen 2016 3,9

* podíl počtu nezaměstnaných na celkové pracovní síleve věku 15-64 let Zdroj: ČSÚ, srpen 2016

** přeshraniční pojetí
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Z DOMOVA 

Útlum ve stavebnictví se dál
prohlubuje
V červnu klesla produkce inženýrských i 
pozemních staveb a bylo zahájeno a 
dokončeno méně bytů. Uvedl to Český 
statistický úřad s tím, že úřady vydaly více 
stavebních povolení. Propad stavebnictví 
se meziročně prohloubil na 12,7 procenta 
po snížení o 4,3 procenta v květnu. 
Významně se na tom podílejí 
nepřipravené projekty v dopravní 
infrastruktuře a nutnost nových posudků 
vlivu na životní prostředí.

Zdroj: E15

E-shopy táhnou maloobchod
Vývoj českého maloobchodu v červnu 
zvolnil, tržby v maloobchodě bez aut 
zpomalily meziroční růst na 6,2 procenta 
z květnových 7,5 procenta. Rostly ve 
všech hlavních sortimentních skupinách 
prodejen. Dlouhodobě nejvyšší tempo 
růstu vykazoval internetový a zásilkový 
prodej, kde rostly v červnu tržby o pětinu.
Potvrdil to Český statistický úřad.

Zdroj: E15

Daňové kontroly přinesly dalších 16 
miliard
Stát loni při daňových kontrolách doměřil 
daně za celkem 15,7 miliardy korun, což 
byl nárůst proti roku 2014 téměř o dvě 
třetiny. Nejvyšší podíl na doměřených 
daních měla daň z přidané hodnoty, 
představovala téměř 87 procent z 
doměřených daní. Uvedla to vláda ve 
státním závěrečném účtu za loňský rok. 
Účinnost kontrol se podle vlády zvýšila.

Zdroj: E15

Světlíkovy Vítkovice čelí další 
insolvenci
Brněnská firma Wetag Invest podala 
návrh na insolvenční řízení se společností 
Vítkovice Gearworks ze skupiny Vítkovice 
Machinery Group podnikatele Jana 
Světlíka. Pohledávka přesahuje dva 
miliony korun. Wetag letos podal už dva 
insolvenční návrhy na firmy z VMG.

Zdroj: E15

ČEZ klesl v 1. pololetí 2016 zisk i tržby

Energetické společnosti ČEZ v 1. pololetí 
2016 meziročně klesl čistý zisk o 10 % na 
13,8 mld. Kč, tržby klesly o 5 % na 98,9 
mld. Kč. Hlavním důvodem poklesu byly 
nižší prodejní ceny elektřiny a odstávky 
jaderných elektráren. Dopad odstávek do 

celoročního provozního zisku bude přes 3 
mld. proti tomu, kdyby bloky vyráběly na 
plný výkon.

Zdroj: Finanční noviny

V prvním pololetí stoupl počet 
osobních aut

V prvním pololetí se zvýšil počet osobních 
aut v Česku o 116 tisíc vozů. Proti konci 
roku 2015 se zvýšilo průměrné stáří 
vozidel ze 14,3 na 14,9 roku. 
Nejrozšířenější značkou je Škoda s 1,791 
milionu registrovaných vozů. 

Zdroj: Hospodářské noviny

Konzervárny Alibona se vrátily k 
zisku
Firmě Alibona, jež konzervuje ovoce a 
zeleninu, loni navzdory špatné úrodě 
vzrostly tržby o tři miliony korun na 166 
milionů. Hospodaření se zároveň vrátilo 
do černých čísel, podnik vykázal 
půlmilionový zisk.

Zdroj: E15, čtk

Cestovní ruch letos útočí na rekord
Za pololetí si našlo cestu do českých 
ubytovacích zařízení téměř osm milionů 
lidí, meziroční nárůst činí 6,6 procenta. 
Čísla svorně táhnou vzhůru čeští i 
zahraniční turisté.

Zdroj: E15

V Česku pracuje čím dál více seniorů
Za posledních 20 let se počet pracujících 
starších 60 let v Česku zvýšil o 188 tisíc na 
356 tisíc ke konci roku 2015. Na vysoké 
zaměstnanosti se tak v České republice 
podílejí hlavně lidé vyššího věku. V celé 
Evropské unii pracovalo v minulém roce 
5,1 milionu osob ve věku 65 a více. Jejich 
podíl na celkovém počtu pracujících činil 
2,3 procenta. V Česku je tento podíl 2,1 
procenta. Počet osob ve věku 65 let a více 
v Česku v příštím roce překročí hranici 
dvou milionů.

Zdroj: E15

GE Aviation rozšiřuje výrobu 
leteckých motoru
Nejpozději v roce 2022 zahájí General 
Electric v Česku výrobu leteckých 
pohonných jednotek. Má jich být šest 
stovek ročně. Tomu nemůže žádný český 
podnik konkurovat. V Česku má výroba 
leteckých motorů stoletou tradici. 
Americkému koncernu General Electric to 
usnadní spuštění produkce leteckých 
pohonných jednotek. V tuzemsku se teď 
vyrábějí na třech místech. Vůbec první 

český letecký motor vznikl 5. října 1915 v 
pražské firmě Breitfeld-Daněk. Na začátku 
třicátých let se objevil první motor Walter.

Zdroj: E15

ZE ZAHRANIČÍ

Britská ekonomika v červenci klesla

Britská ekonomika začala po referendu o 
odchodu země z EU klesat, HDP se v 
červenci snížil zhruba o 0,2 %. Vyplývá to z 
odhadů, které zveřejnil britský institut pro 
ekonomický a sociální výzkum NIESR. 
Institut odhadl, že v období od května do 
července britská ekonomika stoupla 
pouze o 0,3 %, zatímco v období od dubna 
do června vzrostla o 0,6 %. Britové odchod 
své země z EU odhlasovali v referendu 23. 
června 2016. Ekonomické průzkumy 
naznačují po referendu útlum 
podnikatelské aktivity.

Zdroj: Finanční noviny

Britská BP už nechce podíl v čínské 
petrochemii
Britská ropná společnost BP hodlá 
vycouvat ze svého čínského 
petrochemického podniku SECCO, kde 
hledá kupce pro svůj poloviční podíl, který 
vlastní. SECCO je přitom největší investicí 
BP v Číně a firma ji vlastní společně se 
státní čínskou ropnou a petrochemickou 
společností China Petroleum & Chemical 
Corp (Sinopec). 

Zdroj: E15, čtk, 

Berkshire Hathaway
Investiční společnost amerického 
miliardáře Warrena Buffetta zvýšila čistý 
zisk za druhé čtvrtletí o 25 procent na pět 
miliard dolarů. K růstu přispěly zejména 
pojistné transakce a některé investice, 
hlavně nákup společnosti Precision 
Castparts. Ta je největší akvizicí, jakou kdy 
Buffett podnikl. 

Zdroj: E15

Allianz
Čistý zisk největší evropské pojišťovny se 
ve druhém čtvrtletí propadl téměř 
o polovinu na 1,1 miliardy eur. Výsledky 
německého podniku zasáhly vyšší nároky 
na krytí škod, prodej aktivit v Jižní Koreji a 
slabší výkony v investiční činnosti. Zisk 
na akcii třídy A činil 3 042 dolarů, a zvýšil 
se tak z 2 442 dolarů před rokem. Provozní 
zisk vzrostl o 18 procent na 4,61 miliardy 
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dolarů, respektive na 2 803 dolarů 
na akcii.

Zdroj: E15

Royal Bank of Scotland
Ztráta britského finančního ústavu Royal 
Bank of Scotland (RBS) v prvním pololetí 
prudce stoupla na 2,05 miliardy liber (přes 
65 miliard Kč) ze 179 milionů liber před 
rokem. Přispěly k tomu zejména rozsáhlé 
náklady na právní spory. Společnosti RBS 
se od roku 2007 nepovedlo ani jednou 
vykázat celoroční zisk. 

Zdroj: E15, čtk

Erste Group
Erste Group, která ovládá Českou 
spořitelnu, se výrazně dařilo. Čistý zisk 
v letošním prvním pololetí meziročně 

stoupl o více než 70 procent na 841,7 
milionu eur. Podle společnosti se jedná o 
nejlepší pololetní výsledek v historii 
banky.

Zdroj: E15

Walt Disney
Čistý zisk gigantu ve třetím finančním 
čtvrtletí, které skončilo 2. července, stoupl 
o pět procent na 2,6 miliardy dolarů. Tržby 
stouply o devět procent na 14,28 miliardy 
dolarů. 

Zdroj: E15

Stock Spirits
Provozní zisk výrobce lihovin se v prvním 
pololetí více než zdvojnásobil na 12,5 
milionu eur z 5,2 milionu eur před rokem. 

Celkové příjmy stouply na 116 milionů eur 
ze 108 milionů před rokem. 

Zdroj: E15

E.ON
Největší německá energetická společnost 
E.ON se v letošním prvním pololetí 
propadla do ztráty 3,03 miliardy eur kvůli 
rozsáhlým odpisům souvisejícím s divizí 
Uniper.

Zdroj: E15

Gazprom
Čistý zisk ruského plynárenského gigantu 
Gazprom v prvním čtvrtletí meziročně 
klesl o pět procent na 362,3 miliardy 
rublů. Čtvrtletní tržby stouply na 1,737 
bilionu rublů z 1,648 bilionu před rokem.

Zdroj: E15

Domácí průmysl v červnu zvolnil tempo

Průmyslová výroba zpomalila tempo meziročního růstu z 8,6 % v květnu na 3,9 % v červnu. Hlavním tahounem 
průmyslu byl zpracovatelský průmysl se zvýšením produkce o 4,8 %. Ve výrobě a rozvodu elektřiny, plynu, tepla a 
klimatizovaného vzduchu produkce vzrostla o 0,6 %. Těžba a dobývání prohloubila svůj pokles na 10,9 %, který trvá již 
čtvrtý měsíc v řadě. 

K růstu zpracovatelského průmyslu nejvíce přispěla výroba motorových vozidel (na celkových tržbách průmyslu se 
podílela necelou třetinou), v červnu stoupla o 16,3 %. Z ostatních odvětví dosáhly červnového vyššího růstu výroba 
ostatních dopravních prostředků a zařízení (o 20,2 %), odvětví tisku a rozmnožování nahraných nosičů (o 13,5 %), 
opravy a instalace strojů a zařízení (o 12,9 %). Nepříznivě na vývoj zpracovatelského průmyslu působil pokles produkce 
ve výrobě chemických látek a chemických přípravků (o 13,4 % - na odvětví stále působí omezená výroba po požáru 
etylenové jednotky Unipetrolu). 

V červnu průmyslové podniky nadále získávaly nové zakázky, jejich tempo se však v porovnání s letošním květnem 
(13,5 %) zpomalilo na 3,1 %. Nové zakázky průmyslové podniky získávaly zejména ze zahraničí (růst o 5,8 %), zatímco 
tuzemské zakázky klesly (o 2,1 %). 

Zdroj: ČSÚ, graf MPO
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V 1. pololetí 2016 se průmyslová produkce zvýšila o 4,2 %. Hlavním nositelem růstu byly domácí automobilky, které 
vyrobily ve sledovaném období zhruba 719,5 tis. osobních vozů. Jejich rekordní růst z roku 2015 pokračoval i prvních 
šesti měsících 2016 (meziroční nárůst o 11,9 %). Přitom dvouciferným růst zaznamenaly všichni výrobci osobních vozů:
Škoda Auto (o 11,9 %), Hyundai (o 12,5 %) a automobilka TPCA (o 10,6 %). Příznivých výsledků dosáhla i výroba 
nákladních automobilů (o 30,3 %), zvýšila se i výroba autobusů (o 0,7 %). 

Dosažené výsledky průmyslu v první polovině roku naznačují solidní kondici české ekonomiky. Zpomalený vývoj 
předstihových ukazatelů u našich nejdůležitějších obchodních partnerů by se mohl projevit v mírném snížení trendu 
růstu průmyslu.  

Ceny potravin v červenci neočekávaně posunuly inflaci nahoru

Spotřebitelské ceny v červenci meziměsíčním růstem o 0,3 % (z 0,1 % v červnu) potvrdily svůj letošní volatilní vývoj. 
Důvodem byly tentokrát především sezónně dražší dovolené, alkohol a potraviny. Ceny dovolených s komplexními 
službami stouply o 12,8 %, z alkoholických nápojů hlavně ceny vína o 2,7 % a piva o 1,7 %. Překvapivě vzrostly ceny 
potravin, které dosud táhly cenový index spíše dolů a v tuto roční dobu mají obvykle tendenci spíše zlevňovat. Podražily 
téměř všechny jejich druhy - vyšší byly ceny sýrů o 3,9 %, vepřového masa o 3,5 %, cukru o 6,5 %, drůbeže o 1,6 %, 
másla o 3,9 %. Sezónnost se projevila pouze v poklesu cen ovoce a zeleniny a zejména brambor o 13,4 %. Snížily se i 
ceny oděvů a obuvi, a to o 1,5 %, resp. o 3,5 %. Po krátkodobém zdražení znovu zamířily dolů ceny pohonných hmot, 
meziměsíčně o 0,4 %.

V meziročním srovnání spotřebitelské ceny růstem o 0,5 % (z 0,1 % v červnu) pravděpodobně naznačily změnu 
trendu směrem nahoru. Tento obrat byl důsledkem výrazného zmírnění poklesu cen potravin (ceny vajec zůstaly nižší 
o 11,4 %, sýrů o 5,5 %, jogurtů o 10,4 %, másla o 7,9 %). Cenovou hladinu také zvedly dražší oděvy o 1,9 % a mírné
zpomalení růstu cen obuvi na 4,9 %. Největší vliv však měly alkoholické nápoje a tabák, kde vzrostly ceny tabákových 
výrobků o 5,4 % a alkoholických nápojů o 3 %. Pozadu nezůstaly ani ceny bydlení, kde stouply ceny čistého nájemného 
o 1,6 %, vodného o 1,6 %, stočného o 5,3 %, elektřiny o 1,2 % a tepla o 1 % (ceny zemního plynu naopak klesly 
o 6,9 %).V oddíle zdraví stouply opět ceny lázeňských pobytů o 4,4 %. Prostor pro růst cen stravovacích služeb o 1,2 % 
a ubytovacích služeb o 0,9 % rozšířila i zvýšená poptávka ze strany tuzemských i zahraničních návštěvníků. Opačným
směrem na inflaci působily ceny v dopravě, kde došlo ke snížení cen pohonných hmot o 10,6 %.

Míra inflace v červenci zůstala na červnové hodnotě 0,3 %. 

Podle předběžných propočtů meziroční změna HICP (harmonizovaný index spotřebitelských cen) v ČR v červenci činila 
0,5 % (v červnu pokles o 0,1 %), proti předchozímu měsíci ceny stouply o 0,4 %. Předběžný odhad Eurostatu pro 
eurozónu na červenec činí meziročně 0,2 %. V červnu byla meziroční změna HICP v EU nulová. Nejvíce rostly ceny 
v Belgii (o 1,8 %) a ve Švédsku (o 1,2 %). Naopak ve třinácti zemích Unie ceny meziročně klesly, nejvíce na Kypru (o 2 %) 
a v Bulharsku (o 1,9 %). Na Slovensku se ceny snížily o 0,7 %, v Německu naopak vzrostly o 0,2 %. 

Vývoj indexu PX     Vývoj měnových kurzů

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

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

UDÁLOSTI V TÝDNU od 15. do 19 srpna 2016

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