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 HDP (y/y, %) 4.Q 2014 1,4

 Míra inflace (y/y, %) březen 0,3

 Míra nezaměstnanosti*/(konec období,%) březen 7,2

 Průmyslová produkce (y/y,%) únor 4,5

 Stavební výroba (y/y, % ) únor 6,0

 Vývoz zboží **/(y/y,%, z b.c.) únor 7,7

 Dovoz zboží **/(y/y,%, z b.c.) únor 6,2

**/přeshraniční pojetí

Zdroj: ČSÚ, MPSV, duben 2015

 15-64 let k obyvatelstvu  stejného věku

*/ podíl počtu dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve 

 Základní ukazatele
2015

poslední   údaj

    

 

Sekce průmyslu         
Odbor ekonomických analýz                               Týdeník (17. týden – 20. až 24. dubna 2015) 

CO PŘINESL PRÁVĚ KONČÍCÍ TÝDEN 

ZPRÁVA TÝDNE 

Konjunkturální průzkum potvrdil optimismus v české ekonomice  

Souhrnný indikátor konjunkturálního průzkumu ČSÚ v meziměsíčním srovnání stagnoval, nicméně dlouhodobě 

kladné hodnocení důvěry v české ekonomice zůstává. Nálada meziročně vzrostla zejména ve stavebnictví, kde si 

index důvěry meziměsíčně skokově polepšil o 5 bodů na hodnotu mínus 16 bodů. Stavebnictví, zejména díky novým 

zakázkám, spěje do fáze konjunktury. Průmysl si naopak hodnotou 3,0 body o jeden bod pohoršil. Situace 

v průmyslu se však zásadně nemění, neboť očekává stále vysoké zakázky, které doprovázejí pozitivní očekávání i pro 

další měsíce. Optimismus potvrzují i plánované investice v automobilovém průmyslu, který hodlá dále zvyšovat tržní 

podíl na evropském trhu. Dobrá nálada se drží také v obchodě. Důvěra spotřebitelů sice meziměsíčně klesla 

o 1,3 bodu na hodnotu 2,0 bodu, nicméně v meziročním srovnání je stále vyšší. Vyšší míra zaměstnanosti se odráží i 

na spotřebě, roste poptávka, k vyšší spotřebě přispívají také přetrvávající nízké ceny pohonných hmot. 

Dubnová stagnace v žádném případě nenaznačuje zhoršení ekonomického výhledu. Dosažené hodnoty 

a předpoklad vyšších investic naznačují do budoucna vyšší zaměstnanost a tím vyšší útraty spotřebitelů. Výhled 

ekonomiky pro další měsíce tak zůstává pozitivní. 

 

Zdroj: ČSÚ 

    VÝVOJ  INDEXU  PX                                    Vývoj kurzu od 13. do 23. dubna 2015 

             
Zdroj: BCPP, duben 2015                                           Zdroj: ČNB                                                                      Zdroj: ČNB 
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Z DOMOVA 

Škoda Transportation 
dokončila tramvaje pro 
Turecko 
Škoda Transportation dokončila 
a dodala 60 nízkopodlažních 
tramvají ForCity Classic pro turecké 
město Konya. Jde o kontrakt za více 
než 2,6 mld. Kč. Před rokem si 
zákazník objednal dalších 
12 tramvají s bateriovým pohonem, 
které budou dodány do konce 
července 2015. Celková hodnota 
obou kontraktů na všech 
72 tramvají činí 3,4 mld. Kč. 

Doosan Škoda Power loni 
zvýšila tržby i zisk 
Plzeňská Doosan Škoda Power 
v roce 2014 utržila 9,1 mld. Kč, což 
bylo meziročně o 300 mil. Kč více. 
Zisk podniku před zdaněním se 
přiblížil 2 mld. Kč, když v roce 2013 
dosáhl téměř 1,7 mld. Kč.  Aktuálně 
zaměstnává 1350 lidí. 

AGC Automotiv loni vyrobil 
třicet milionů autoskel 
AGC Automotive Czech v roce 2014 
zvýšil výrobu autoskel o čtvrtinu 
a vyrobil jich třicet milionů kusů. 
Firma také otevřela novou halu. 
Investice přišla na 135 mil. Kč. Letos 
plánuje růst produkce o dalších 
deset až patnáct procent.  

Výrobce svítidel Hormen CE 
rozšíří výrobu  
Hormen CE působí nyní v Brně 
v pronajatých prostorách a plánuje 
vybudování vlastní továrny. Firmě 
roste významně obrat a kapacita 
výroby je na hranici svých možností. 
Nové prostory by se měly zvětšit na 
asi trojnásobek současného stavu. 
V roce 2014 utržila zhruba 163 mil. 
Kč a letos počítá s růstem na 
175 mil. Kč.  

Výrobce hudebních nástrojů 
Amati - Denak byl loni v zisku 
Výrobce hudebních nástrojů Amati - 
Denak v Kraslicích v roce 2014 

dosáhl po letech opět zisku ve výši 
zhruba 18 mil. Kč. Firmě pomohl 
kurz koruny, restrukturalizace 
spojená se snížením nákladů, a také 
se usadila na trhu s lepšími 
a dražšími nástroji. Hlavními trhy 
bylo Německo a USA. 

Tokoz loni zvýšila tržby 
Společnost Tokoz, výrobce zámků, 
kování nebo zakázkových odlitků, 
v roce 2014 utržila 680 mil. Kč, což 
byl téměř pětinový meziroční 
nárůst, a vydělala 6,5 mil. Kč. Firma 
vidí dále příležitost k růstu 
především v zakázkové výrobě. 
V posledních letech dodávala díly 
pro podniky v automobilovém 
průmyslu, nebo velkým 
strojírenským koncernům. 

Witte začala se stavbou haly 
v Ostrově 

Společnost Witte Automotive 
začala se stavbou nové výrobní haly 
v ostrovské průmyslové zóně. Do 
nového závodu se chystá investovat 
zhruba 45 mil. eur. V novém závodě 
by mělo postupně získat práci až 
500 nových zaměstnanců. 

ISMM otevřela novou 
lakovnu 

Společnost ISMM, výrobce dílů pro 
výrobu zemědělské techniky, 
otevřela ve Štítině na Opavsku 
novou práškovou lakovnu za 50 mil. 
Kč. Jde o jednu z největších a 
nejmodernějších lakoven v ČR. Práci 
v ní najde dvacet lidí. 

Unipetrol v 1. čtvrtletí 
zdvojnásobil zisk 

Unipetrol dosáhl v 1. čtvrtletí 2015 
čistého zisku ve výši 1,995 mld. Kč, 
což je meziročně více než 
dvojnásobek, když v loňském 
1. čtvrtletí vydělal 937 mil. Kč. Tržby 
společnosti ale letos klesly 
meziročně o 16 % na 23,975 mld. 
Kč. Příčinou je zejména výrazné 
snížení cen ropy. 

Průměrná domácnost by 
z úspor přežila více než tři 
měsíce 
Průměrná domácnost by v případě 
výpadku veškerých příjmů dokázala 
vyžít ze svých úspor tři měsíce a 
18 dní, což je o 15 dní kratší doba, 
než na konci loňského roku. 
V meziročním srovnání jde naopak 
o třídenní nárůst. Vyplývá to 
z pravidelného průzkumu ING Bank.  

Sazby hypoték v březnu opět 
klesly  
Průměrná úroková sazba hypoték 
v březnu 2015 dále klesla na 2,16 % 
z únorových 2,27 %. Vyplývá to 
z údajů Fincentrum Hypoindexu.  

ZE ZAHRANIČÍ 

Stavebnictví v EU v únoru 
kleslo  

V Evropské unii stavební výroba 
v únoru 2015 spadla meziročně 
o 2,4 %. Produkce pozemní ho 
stavitelství poklesla meziročně 
o 2,7 %,  inženýrského stavitelství o 
0,5 %. Ve srovnání s předchozím 
měsícem stavební výroba v únoru 
podle sezónně očištěných údajů 
klesla o 1,2 %. 

Německá vláda zlepšila 
výhled ekonomiky  
Německá vláda zvýšila odhad 
letošního růstu ekonomiky na 1,8 % 
a se stejným tempem růstu počítá i 
v příštím roce 2016. Oznámilo to 
tamní ministerstvo hospodářství. 
Předchozí prognózy předpokládaly, 
že hrubý domácí produkt Německa 
stoupne letos o 1,5 % a napřesrok 
o 1,6 %. 

Soukromá spotřeba je 
tahounem růstu německé 
ekonomiky   

Německá centrální banka Deutsche 
Bundesbank uvedla, že silná 
soukromá spotřeba podporovaná 
vzestupem mezd udrží zvýšené 
tempo růstu německé ekonomiky i 
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přes slabší výkon průmyslového 
sektoru. Průmyslová výroba 
v Německu se v únoru po lednovém 
poklesu meziměsíčně mírně zvýšila, 
zakázky průmyslových podniků ale 
opět klesly. Tempo hospodářského 
růstu je nyní pomalejší než 
mezičtvrtletní nárůst o 0,7 %, 
zaznamenaný ve 4. čtvrtletí 2014.  

Nezaměstnanost na 
Slovensku klesla 

Míra nezaměstnanosti na Slovensku 
v březnu klesla na téměř šestileté 
minimum. Bez práce bylo 12,1 % 
obyvatel, v únoru 12,3 %. Vysoká 
míra nezaměstnanosti byla po 
propuknutí globální ekonomické 
krize jedním z velkých 
hospodářských problémů 
Slovenska. Ke zlepšení situace došlo 

díky zrychlování tempa 
ekonomického růstu a státním 
dotačním programům.  

Průmyslová výroba v Polsku 
prudce vzrostla  

Průmyslová výroba v Polsku se 
v březnu 2015 meziročně zvýšila 
o 8,8 %, oproti predikci 7,2 %. Podle 
polského statistického úřadu se 
jedná o nejvýraznější nárůst za 
poslední čtyři roky. 

Výhled růstu řecké 
ekonomiky se zhoršil  

Přední řecký hospodářský institut 
IOBE snížil odhad letošního růstu 
řecké ekonomiky na 1 %. Ještě 
v lednu odhadoval, že HDP Řecka 
letos stoupne o 2,3 %. Řecká vláda 
je ale optimističtější a na rok 2015 

predikuje 1,4% růst.  Loni řecká 
ekonomika vzrostla o 0,7 %.  

Automobilka GM zvýšila 
čtvrtletní prodej  

Americká automobilka General 
Motors (GM) v 1. čtvrtletí 2015 
zvýšila celosvětový prodej 
meziročně o 2 % na 2,4 mil. vozů. 
V objemu prodeje však zaostala za 
Volkswagenem, kde narostl 
čtvrtletní odbyt o zhruba 2 % na 
2,5 mil. vozů. Příznivý vývoj prodeje 
v USA, západní Evropě a Číně 
převážil nad problémy na trzích 
v Rusku a Brazílii. GM v 1. čtvrtletí 
zvýšil prodej v Severní Americe 
o 6 % a v Číně o 9 %. 

 
 

FOCUS 
 

Index ZEW mírně oslabil 
 

Index očekávání investorů v Německu institutu ZEW se v březnu 2015, poprvé od října rok 2014, mírně snížil na 
hodnotu 53,3 bodů, meziměsíčně ztratil 1,5 bodu. I tak si 
stojí německá ekonomika velice dobře, neboť vykázala 
zatím nejvyšší údaj v posledním roce a dlouhodobý 
průměr indexu činí 24,8 bodů. Optimismu stále nahrává 
nízká nezaměstnanost, rostoucí mzdy a s nimi i rostoucí 
spotřeba. Opačným směrem se vydal dílčí index 
hodnocení současné situace, který v dubnu významně 
vzrostl o 15,1 bodu na hodnotu 70,2 bodu a dosáhl 
nejvyšší úrovně od července 2011. Německá ekonomika 
je v dobré kondici a dubnové mírné snížení indexu 
očekávání s sebou pesimismus nepřináší.  
Ukazatel očekávání v eurozóně vzrostl o 2,4 bodu na 
64,8 bodu a ukazatel současné ekonomické situace 
v eurozóně zaznamenal meziměsíční zlepšení o 8,3 na 
minus 28,3 bodu.  
 

Zdroj: ZEW 
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OKÉNKO SNS 

     
Zdroj: NBU, graf MPO            Zdroj: ECB, graf MPO 

 

Ruská ekonomika v úvodu roku klesla 

Ruský premiér D. Medveděv oznámil, že ruská ekonomika v 1. čtvrtletí 2015 klesla meziročně o zhruba 2 %.  Podle 
odhadů některých zahraničních expertů Rusko utrpělo ztráty za 25 mld. eur, což je 1,5 % HDP. Podle posledních 
statistických údajů objem průmyslové výroby v Rusku klesl v březnu meziročně o 0,6 %, ale v meziměsíčním srovnání 
se o téměř 11 % zvýšil. Míra inflace v březnu stoupla na téměř 17 %.  

Nová dohoda o spolupráci mezi Ruskem a Argentinou 
Rusko uzavřelo s Argentinou dohody o energetické spolupráci v rozvoji těžby plynu a jaderné energetiky. Podle 
agentury Reuters podepsal ruský plynárenský gigant Gazprom s argentinskou státní společností YPF rámcovou 
dohodu o rozvoji nalezišť zemního plynu, ruský podnik pro jadernou energetiku Rosatom sjednal předběžnou 
smlouvu o výstavbě jaderné elektrárny v této jihoamerické zemi. 

 

UDÁLOSTI V PŘÍŠTÍM TÝDNU (27. dubna až 1. května 2015) 

Středa (29.4.) 

 Evropská komise: ESI Indikátor ekonomického sentimentu (duben 2015) 

 Německo: Maloobchod (březen 2015) 

 Spojené státy: Hrubý domácí produkt (1. čtvrtletí 2015)  

Čtvrtek (30.4.) 

 ČSÚ: Míry zaměstnanosti, nezaměstnanosti a ekonomické aktivity (březen 2015) 

 Eurostat: Nezaměstnanost (březen 2015) 

 Německo: Nezaměstnanost (březen 2015) 
 

 
Informační zdroje Týdeníku: ČSÚ, ČNB, E 15, Hospodářské noviny, internet. 
 
 


