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ČSÚ potvrdil: česká ekonomika zpomalila růst

Podle zpřesněného odhadu vzrostl hrubý domácí produkt (očištěný o cenové, sezónní a kalendářní vlivy) 

ve 3. čtvrtletí 2016 meziročně o 1,9 %. Potvrdil tak prodloužení tendence zpomalování růstu domácí 

ekonomiky, které již signalizoval předběžný údaj. Hospodářský vývoj v letošním roce je poznamenán hlavně 

odezněním mimořádného vlivu dočerpání evropských dotací, který významně stimuloval růst v roce 2015.

Ve srovnání s předchozím čtvrtletím zvolnilo ve 3. čtvrtletí tempo růstu až na 0,2 %.

Na straně výdajů byla rozhodujícím faktorem meziročního růstu HDP stabilní spotřeba, kladný vliv vnějšího 

sektoru ve srovnání s 2. čtvrtletím oslabil. Domácnosti spotřebovaly ve 3. čtvrtletí t. r. meziročně více o 2,8 %,

zejména díky vyšší zaměstnanosti a dynamickému mzdovému vývoji. Obdobně jako v první polovině roku 

se zájem spotřebitelů soustředil jak na zboží (zejména automobily, nábytek, vybavení domácnosti, či oděvy), 

tak i na služby. Výdaje vlády snížily meziroční růst na 1,5 %. V zahraničním obchodě se zbožím a službami 

(ve stálých cenách) pokračovala tendence rychlejšího meziročního růstu vývozu než dovozu, která 

se prosazuje už jeden rok. V letošním 3. čtvrtletí vývoz zpomalil meziroční tempo na 2,0 % a dovoz na 1,4 %. 

Tempo hospodářského růstu bylo zbrzděno nižší investiční aktivitou. Tvorba fixního kapitálu se meziročně 

snížila o 2,3 %, zejména vlivem vysoké srovnávací základny minulého roku, kdy významná část investičních 

akcí byla spojena s dočerpáváním strukturálních fondů. 

Na nabídkové straně ekonomiky zvolnil růst hrubé přidané hodnoty na meziročních 1,6 %, z toho v průmyslu 

na 2,9 %. 

Hrubý domácí produkt (ve stálých cenách, očištěný o cenové, sezónní a kalendářní vlivy, změna v %)

2015 2016

1. Q 2. Q 3. Q 4. Q 1. Q 2. Q 3. Q

meziročně 4,6 5,0 4,8 4,0 3,0 2,6 1,9

proti předchozímu čtvrtletí 1,4 1,3 1,0 0,3 0,4 0,9 0,2

Pramen: ČSÚ

Makroekonomická situace v ČR

Základní ukazatele - poslední údaje 

HDP (y/y, %) 3. Q 2016 1,9 Stavební výroba (y/y, %) září 2016 -7,4

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

Obecná míra nezaměstnanosti* (v %) říjen 2016 3,9 Dovoz zboží ** (y/y, %, z b.c.) září 2016 -4,4

Průmyslová produkce (y/y,%) září 2016 2,7

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

** přeshraniční pojetí
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Z DOMOVA 

Zaměstnanost v říjnu mírně vzrostla

Míra zaměstnanosti, očištěná od 
sezónních vlivů, se v říjnu zvýšila 
meziročně o 1,8 p. b. na 72,4 %. Obecná 
míra nezaměstnanosti byla oproti 
stejnému měsíci loňského roku nižší 
o 0,8 p. b. a dosáhla 3,9 %. Zaměstnanost 
i nezaměstnanost se meziměsíčně zlepšila 
o 0,1 p. b. 

Zdroj: ČSÚ

Výrobní podmínky se v listopadu 
mírně zlepšily

Podmínky ve zpracovatelském sektoru se 
v listopadu zlepšovaly pomalejším 
tempem. Index PMI klesl na 52,2 bodu 
z říjnových 53,3 bodu. Za poklesem stál 
pomalejší růst výroby a nových zakázek. 
Výrobci přesto nabírali nové pracovníky 
nejrychlejším tempem za sedm měsíců. 
Zaměstnanost ve zpracovatelském 
sektoru tak roste nepřetržitě od května 
2013. 

Zdroj: Markit 

Sapeli ovládl jediný majitel

Výrobce dveří Sapeli ovládl podnikatel 
Jaroslav Vrtal, který zvýšil svůj podíl 
na 51 %. Záměrem změny vlastnické 
struktury je plně přejít na manažerský styl 
řízení firmy prostřednictvím 
představenstva, pro které bude vyčleněn 
určitý podíl firemních akcií a budou tak 
přímo zaangažováni na budoucím 
úspěchu firmy. Skupině Sapeli se loni 
podařilo zvýšit tržby téměř o čtvrtinu 
na 808 mil. Kč. 

Zdroj: E15

Pewag rozjede nový závod

Rakouská skupina  Pewag staví novou 
továrnu na výrobu řetězů ve Vamberku. 
Nový závod si vyžádá nábor jednoho sta 
lidí. V okrese Rychnov nad Kněžnou je ale 
jedna z nejnižších nezaměstnaností v zemi 
díky nedalekému závodu Škodovky 
v Kvasinách. Podle firmy jsou mzdy v ČR  
poloviční oproti Rakousku, ale efektivita je 
srovnatelná. Vedle Vamberku má koncern 
závody ještě v České Třebové a kovárnu 
v Chrudimi, v zahraničí v Nizozemsku, 
ve Francii a v USA. Výrobu v Itálii koncern 
opustí a rozdělí ji mezi Rakousko a ČR.

Zdroj: E15

Vítkovice Mechanika je v insolvenci 

Krajský soud v Ostravě zahájil insolvenční 
řízení s firmou Vítkovice Mechanika 
ze strojírenského holdingu Vítkovice 
Machinery Group. Návrh podala brněnská 
firma Wetag Invest, která uvedla, že má 
za Mechanikou pohledávky po datu 
splatnosti za téměř 900 000 Kč. Vítkovice 
Power Engineering půjdou 
do reorganizace, rozhodli o tom věřitelé 
firmy a musí to potvrdit soud. 

Zdroj: České noviny

ZE ZAHRANIČÍ

OECD očekává, že zrychlení růstu 
v USA podpoří globální HDP

OECD očekává, že globální ekonomický 
růst v příštích měsících oživí. Nový odhad 
růstu HDP na příští rok zlepšila o 0,1 p. b. 
na 3,3 %. V roce 2018 se má zvýšit na
3,6 %. Růst podpoří plánované snížení 
daní a zvýšení veřejných výdajů vládou 
nově zvoleného amerického prezidenta 
Donalda Trumpa, které posílí americkou 
ekonomiku. HDP Spojených států příští 
rok stoupne podle odhadu o 2,3 % místo 
dříve předpokládaných 2,1 %. V příštím 
roce má ekonomika USA vzrůst o 3 %, což 
bude nejvyšší tempo růstu od roku 2005. 
Méně pesimistická je nyní OECD v případě 
Velké Británie, kde by měla letos britská 
ekonomika stoupnout o 2 % místo dříve 
uváděných 1,8 %. Do roku 2018 však 
tempo růstu zpomalí na polovinu. OECD 
vidí lépe i vývoj v Japonsku, kde letošní 
růst zlepšila na 0,8 % z dřívějších 0,6 % a 
na příští rok na 1 % z 0,7 %. Výhled pro 
eurozónu zvýšila v letošním roce na 1,7%
růst HDP a příští rok na 1,6 %. 

Zdroj: finance

Nezaměstnanost v EU klesla nejníže 
od roku 2009

Míra nezaměstnanosti v Evropské unii, 
po sezónním očištění, pokračovala v říjnu 
v poklesu na 8,3 % ze zářijových 8,4 % 
a dostala se nejníže od roku 2009. 
Ve srovnání s loňským říjnem se snížila 
o 0,8 p. b. Nejnižší míru nezaměstnanosti 
měla Česká republika, kde dosáhla 3,8 %.
Naopak nejvyšší byla v Řecku (23,4 %) a 
ve Španělsku (19,2 %). Vysoká 
nezaměstnanost zůstává mezi mladými 
do 25 let, kde činila 18,4 %.

Zdroj: Eurostat

V eurozóně rostly rychleji ceny 
potravin 

Inflace v eurozóně v listopadu podle 
předběžného odhadu mírně zrychlila 
meziroční růst na 0,6 % z 0,5 % v říjnu, 
hlavně díky cenám potravin, které 
zrychlily růst na 0,7 % z říjnových 0,4 %. 
Z dalších komponentů nejvíce stouply 
ceny služeb (1,1 %), dále ceny 
nepotravinářského zboží (0,3 %). Ceny 
energií pokračovaly v poklesu o 1,1 %. 

Zdroj: Eurostat 

Řecká ekonomika vzrostla více, než 
se odhadovalo

Řecká ekonomika vzrostla ve 3. čtvrtletí 
meziročně o 1,8 %, což je zlepšení oproti 
předběžnému odhadu o 0,5 p. b. Byl to 
nejsilnější růst od 1. kvartálu 2008. 
V předešlých dvou čtvrtletích řecká 
ekonomika klesla, ve 2. kvartálu o 0,5 %. 
Růst táhla především domácí spotřeba 
s 5,1% růstem, kladně přispívala také 
zahraniční poptávka a vládní výdaje 
klesaly pomalejším tempem. Výrazně 
se snížily investice. 

Zdroj: www.tradingeconomics.com

Míra nezaměstnanosti v listopadu 
v Německu na rekordním minimu 

Počet nezaměstnaných v Německu 
se v listopadu 2016 podle očekávání dále 
snížil o 5 tisíc na 2,658 milionu lidí. Míra 
nezaměstnanosti podle sezonně 
přepočtených údajů však zůstala 
na říjnových 6 %, což je nejnižší údaj 
od znovusjednocení země v roce 1990. 
Vyplývá to z údajů, které zveřejnil 
Spolkový úřad práce.

Zdroj: České noviny

HDP Spojených států na podzim 
mírně vzrostlo

Ekonomika USA zaznamenala na podzim 
mírný vzestup, když se HDP ve 3. čtvrtletí 
meziročně zvýšil o 3,2 %. Rostoucí 
spotřebitelské výdaje pomohly 
kompenzovat slabší export, který 
je důsledkem silného kurzu dolaru. 
Hospodářská aktivita se v jednotlivých 
měnových distriktech lišila, přesto jsou 
celkové ekonomické vyhlídky převážně 
pozitivní.

Zdroj: HN

Volkswagen bude montovat také 
v Alžírsku

Německý koncern Volkswagen uzavřel 
smlouvu s alžírskou společností SOVAC 
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o montáži automobilů v Alžírsku u města 
Ighíl Izaní, kde se bude od jara příštího 
roku denně montovat více než sto 
automobilů. Vznikat by tu měla mimo jiné 
auta značek Volkswagen Golf, SEAT Ibiza 
a Škoda Octavia.

Zdroj: ČTK   

Prodej aut koncernu Volkswagen 
v říjnu stoupl

Prodej Volkswagenu v říjnu 2016
meziročně vzrostl, po třetí v řadě, o 4,7 % 

na 870 300 vozidel. Téměř všechny značky 
zvýšily odbyt, Volkswagen o 4,4 %, Audi 
o 1,2 %, Škoda o 10,6 %, Seat o 5,4 %, 
Porsche o 5,6 %. Za prvních 10 měsíců 
2016 koncern dodal zákazníkům celkem
8 479 900 vozů, meziroční nárůst o 2,6 %. 
Z toho prodej vozů Volkswagen stoupl 
o 1,0 %, Audi o 4,2 %, Škoda o 6,7 %, Seat 
o 1,8 % a Porsche o 3,3 %.   

Zdroj: Autofox

OPEC se dohodla na snížení těžby
ropy

Zástupci Organizace zemí vyvážejících 
ropu (OPEC) schválili na schůzce ve Vídni 
snížení těžby ropy na 32,5 milionu barelů
na den. Nyní kartel těží asi 33,6 milionu 
barelů denně. Cílem omezení produkce je 
podpořit ceny ropy, které se nyní 
nacházejí pod 50 dolary za barel. OPEC 
se na celosvětové produkci ropy podílí 
zhruba třetinou.

Zdroj: E15

Vývoj indexu PX     Vývoj měnových kurzů

UDÁLOSTI V TÝDNU od 5. do 9. prosince 2016

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

Zdroj: BCPP   Zdroj: ČNB Zdroj: ČNB

PONDĚLÍ
ČSÚ: Průměrné mzdy (3. čtvrtletí 2016)
Eurostat: Maloobchod (říjen 2016) 

ÚTERÝ
ČSÚ: Maloobchod (říjen 2016) 
Eurostat: Národní účty (3. čtvrtletí 2016)
Německo: Nové objednávky v průmyslu (říjen 2016) 

STŘEDA
ČSÚ: Zahraniční obchod (říjen 2016) 
ČSÚ: Průmysl (říjen 2016) 
ČSÚ: Stavebnictví (říjen 2016) 

ČTVRTEK MPSV: Nezaměstnanost (listopad 2016) 

PÁTEK ČSÚ: Indexy spotřebitelských cen – inflace (listopad 216) 
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