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Makrosituace v ČR

HDP (y/y, %) 2.Q 4,4

Míra  inflace (y/y, %) srpen 0,4

Míra  nezaměstnanosti*/(konec období,%) srpen 6,2

Průmys lová  produkce (y/y,%) červenec 4,6

Stavební výroba (y/y, % ) červenec 12,3

Vývoz zboží **/(y/y,%, z b.c.) červenec 4,1

Dovoz zboží **/(y/y,%, z b.c.) červenec 5,9

ve věku 15-64 let

**/přeshraniční pojetí

Zdroj: ČSÚ, MPSV, září 2015

Základní ukazatele
2015

poslední údaj

*/ podíl  počtu dosaži telných uchazečů o zaměstnání

 

 

 

Podnikatelská důvěra v ČR meziměsíčně i meziročně vzrostla 

Podnikatelská důvěra v ČR (podle Českého statistického úřadu) v září meziměsíčně mírně vzrostla. Po dvou poklesech 

v předchozích měsících se v září zvýšila o 0,2 bodu na 10,9 bodu. Meziročně je o 2,5 bodu výše. Důvěra tak zůstala vysoká, po 

jedenácté v řadě je ve dvouciferných číslech. Je o něco nižší než třeba v červnu (12,1 bodu), avšak zhruba stejně dobrá, jako byla 

v prvém čtvrtletí letošního roku. 

V průmyslu nálada meziměsíčně stagnovala, meziročně je nižší o 0,3 bodu. Podniky v průmyslu však nadále očekávají zhruba 

stejnou celkovou poptávku a také pokračování v tempu výrobní činnosti jako dosud. Pozitivně naladěné jsou stavební firmy. 

Meziměsíčně si stavebnictví polepšilo o 4,0 bodu, meziročně dokonce o 11,5 bodu. Toto odvětví zažívá v letošním roce boom 

výstavby a rekonstrukcí. Pro další měsíce firmy očekávají další růst tempa stavební činnosti. Nicméně objem nových zakázek 

v letošním roce není už tak silný jako třeba loni, a tak po dokončení stávajících zakázek může stavebnictví opět čelit 

nedostatečné poptávce. Podnikatelská důvěra rostla i u obchodníků, meziměsíčně o 0,1 bodu, meziročně o 5,4 bodu. Důvodem 

je optimismus, který těží z obnovené poptávky českých domácností. Spotřebitelská nálada zůstává nadále pozitivní, a to i přes 

meziměsíční mírný pokles o 0,3 bodu. Meziročně je však o 6,8 bodu výše. Mezi spotřebiteli se snížily obavy z nezaměstnanosti a 

z růstu cen. Nadále se však nemění obavy ze zhoršení celkové ekonomické situace. Spotřeba přesto zůstane jedním z hlavních 

stimulů ekonomického růstu v letošním a zřejmě i v příštím roce. Ukazatele důvěry zůstávají na slušné úrovni a naznačují, že se 

českému hospodářství daří i ve třetím čtvrtletí letošního roku.  

Zdroj: ČSÚ  

Vývoj indexu PX      Vývoj měnových kurzů 
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Z DOMOVA  

Tempo růstu českého exportu 
v prosinci výrazně zpomalí 
Tempo růstu českého exportu by mělo 
v prosinci výrazně zpomalit. Ukazuje na 
to index Asociace exportérů, který klesl 
pro prosinec na 6,23 bodu 
z listopadových 12,18 bodu. Nejvíce se na 
tom podepsaly německé průmyslové 
zakázky. 

Zdroj: Finanční noviny  

ČR si výrazně polepšila v hodnocení 
zemí podle atraktivity pro investory 
Česká republika si loni výrazně polepšila 
v hodnocení zemí podle počtu nově 
vzniklých pracovních míst skrz zahraniční 
investice a posunula se na 14. místo 
z 38. místa v roce 2013. Při přepočtu 
nově vzniklých pracovních míst na 
obyvatele se umístila na 3. místě. Tento 
poměr měly lepší jen Makedonie a 
Spojené arabské emiráty. Vůbec nejvíc 
nových pracovních míst vzniklo v USA, 
Číně a Indii. Vyplývá to ze studie 
společnosti IBM Global Location Trends.  

Zdroj: CzechInvest  

V 1. pololetí vzniklo více obchodních 
společností než ve stejném období 
loni 
V 1. pololetí letošního roku vzniklo 
13 668 nových obchodních společností, 
3 167 jich naopak zaniklo. Čistý přírůstek 
počtu nových firem byl nejvyšší za 
poslední čtyři roky. Ve srovnání se 
stejným obdobím loňského roku vzniklo 
letos o 821 více obchodních společností. 
Vyplývá to z informací společnosti CRIF - 
Czech Credit Bureau.  

Zdroj: Finanční noviny  

Obrat keramičky Laufen CZ se zvýšil 
Producent keramiky Laufen CZ v letošním 
v 1. pololetí zvýšil obrat o 10 %. Tržby 
firmy dosáhly 1,408 mld. Kč. Přes 75 % 
veškeré produkce je určeno pro 
zahraniční trhy, mezi kterými figurují 
Německo, Slovensko, pobaltské 
republiky, Švýcarsko a Rusko. Loni 
vstoupila také na italský trh. 

Zdroj: HN 

Crystalite Bohemia očekává zvýšení 
letošních tržeb 
Společnost Crystalite Bohemia letos 
očekává meziroční navýšení svých 

ročních tržeb přibližně o 8 % na 920 mil. 
Kč. Podnik se sice musel vyrovnat 
s výpadkem zakázek z Ruska, ale podařilo 
se mu zvýšit prodej v jiných teritoriích, 
například v Iránu. Před rokem sklárny 
zprovoznily novou linku na výrobu 
nápojového skla za 110 mil. Kč a nyní 
vyjednávají o koupi další podobné linky. 

Zdroj: HN 

Saint-Gobain chce v Častolovicích 
rozšířit výrobu 
Koncern Saint-Gobain, největší evropský 
prodejce stavebních materiálů, chce 
v Častolovicích u Rychnova nad Kněžnou 
rozšířit výrobu a investovat tam 600 mil. 
Kč. Díky investici vznikne 60 nových 
pracovních míst. Francouzská skupina 
chce letos na českém trhu celkem 
investovat 2 mld. Kč a postavit třetí linku 
na výrobu čedičové vaty. 

Zdroj: Finanční noviny 

Isolite Bravo připravuje novou halu 
Společnost Isolit Bravo z Jablonného nad 
Orlicí zprovozní v průběhu příštího roku 
novou skladovací halu, která výrazně 
rozšíří skladovací kapacity podniku. Do 
investice vložila 100 mil. Kč. 

Zdroj: E15  

MURR CZ staví další výrobní halu  
MURR CZ, výrobce elektronických dílů 
pro průmyslovou automatizaci a 
automobily, zahájil stavbu šesté výrobní 
haly ve Stodu u Plzně. Současný počet 
650 zaměstnanců se tak zvýší o dalších 
250 až 300. Díky nové hale se zvětší 
současná výrobní a skladovací plocha 
závodu o 45 %.  

Zdroj: Finanční noviny 

Čínská společnost BWI zahájila 
stavbu závodu v Chebu  
Čínská společnost BWI zahájila 
v chebském průmyslovém parku stavbu 
závodu na výrobu tlumičů pro 
automobily. V první fázi zaměstná 
300 lidí. Cheb zvolil čínský výrobce pro 
zvýšení kapacity v Evropě a pro větší 
dostupnost pro evropské zákazníky. BWI 
má zatím šest závodů, dva v Číně, dva 
v USA, jeden ve Francii a jeden v Polsku. 

Zdroj: Finanční noviny 

V ČR hledá místo pro svou továrnu 
General Electric  
General Electric, výrobce leteckých 
motorů, hledá místo v Evropě pro svou 

továrnu a favoritem na její výstavbu je 
Česká republika, kde už má jednu 
továrnu v pražských Letňanech. Do 
výstavby závodu by měla investovat 
zhruba 400 mil. USD. Firma přesouvá 
výrobu z USA do zahraničí kvůli zmrazení 
financování vývozu z USA. 

Zdroj: HN 

Technoexport získal v Iráku zakázku  
Společnost Technoexport získala zakázku 
na rozšíření rafinérie v jihoirácké Basře, 
a to o další destilační jednotku, parní 
kotel a vodní hospodářství. Cena 
kontraktu by měla dosáhnout 125 mil. 
USD. Je to jedna z největších zakázek 
českých firem v Iráku.  

Zdroj: Finanční noviny 

Nové datové centrum v průmyslové 
zóně Triangl   
O pozemky v průmyslové zóně Triangl na 
Žatecku má zájem zahraniční investor, 
který zde plánuje postavit datové 
centrum za 2,4 mld. Kč. Nabídnout by 
mohl až 600 pracovních míst. Ústečtí 
krajští radní schválili záměr pronájmu a 
následného prodeje zhruba 39 ha. Jméno 
investora zatím kraj (vlastník strategické 
průmyslové zóny) neprozradil. 

Zdroj: Finanční noviny 

ZE ZAHRANIČÍ 

V Německu vzrostly reálné mzdy  
Reálné mzdy v Německu se ve 2. čtvrtletí 
2015 meziročně zvýšily o 2,7 %, což je 
nejprudší nárůst minimálně od roku 
2008, do kterého sahají srovnatelné 
záznamy. K růstu reálných mezd velkou 
měrou přispěla nízká inflace. Podle 
agentury Reuters údaje statistického 
úřadu signalizují, že se ve vývoji platů 
odráží také zavedení minimální hodinové 
mzdy (8,5 eur). Průměrná hrubá měsíční 
mzda zaměstnance na plný úvazek ve 
2. čtvrtletí bez mimořádných příplatků 
činila 3 616 eur.  

Zdroj: E15 

Nálada německých podnikatelů se 
mírně zlepšuje 
Podle průzkumu institutu Ifo se nálada 
v německém podnikatelském sektoru 
v září mírně zlepšila, když hlavní index 
dosáhl 108,5 b., což je o 0,1 p.b. více než 
v srpnu a zároveň třetí růst v řadě. 

http://www.mpo.cz/
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Nálada se výrazně zlepšila 
v maloobchodě i velkoobchodě a ve 
stavebnictví, horší byla naopak ve 
zpracovatelském sektoru. 

Zdroj: CESifo Group  

Slovensko ponechalo výhled 
letošního růstu ekonomiky 
Slovenské ministerstvo financí ponechalo 
výhled letošního růstu ekonomiky na 
3,2 %, pro příští rok odhad snížilo na 
3,1 %, oproti původně předpokládaným 
3,7 %. Ve 2. čtvrtletí 2015 HDP Slovenska 
vzrostl meziročně o 3,2 %, což byl nejlepší 
výsledek od konce roku 2011. Ekonomiku 
podpořila domácí poptávka. 

Zdroj: Finanční noviny 

Nezaměstnanost na Slovensku klesla  
Míra nezaměstnanosti na Slovensku se 
v srpnu snížila na 11,3 % a dosáhla více 
než šestiletého minima. Vyplývá to ze 
zprávy tamního ústředí práce, které 
zastřešuje úřady práce. V srpnu 2014 byla 
nezaměstnanost 12,6 %. Navzdory 
zlepšování situace na trhu práce je 
nezaměstnanost na Slovensku 
dlouhodobě vyšší než v EU, kde 
v červenci dosahovala 9,5 %. 

Zdroj: Finanční noviny 

Objednávky zboží v USA přestaly růst 
Zboží dlouhodobé spotřeby v USA se za 
srpen objednalo méně o 2 % než 
v předchozím měsíci, objednávky bez 
dopravních prostředků stagnovaly. 
Meziročně objednávky klesly celkem 
o 3,5 %, bez dopravních prostředků 
dokonce o 6,6 %. Právě na srovnání 
s minulým rokem je dobře vidět, že se 
negativní trend objednávek trvající už 
zhruba rok, stále nedaří ukončit.  

Zdroj: Patria Online 

Průmysl v eurozóně zůstává u růstu 
Index nákupních manažerů v eurozóně 
(PMI) se v září podle předběžných 

výsledků mírně snížil na 52,0 z 52,3 bodu. 
Tento výsledek je v souladu 
s očekáváním. Definitivní údaje budou 
zveřejněny 1. října.  

Zdroj: Patria Online 

Pokles aktivity čínského 
zpracovatelského sektoru zrychlil 
Pokles aktivity v čínském 
zpracovatelském průmyslu v září zrychlil 
na nejprudší propad za šest a půl roku. 
Index nákupních manažerů (PMI) klesl na 
47 p. b. ze srpnových 47,3 p. b. a dostal 
se na nejnižší úroveň od března 2009. 
Údaje vyvolávají obavy ze zpomalení 
růstu druhé největší ekonomiky světa. Už 
sedm měsíců za sebou se nachází index 
pod padesátibodovou hranicí značící 
předěl mezi růstem a poklesem aktivity. 

Zdroj: Finanční noviny 

ADB snížila výhled růstu pro Asii 
Vzhledem ke zpomalování růstu v Číně a 
Indii, a opožděným oživováním 
industrializovaných zemí Asie, snížila 
Asijská rozvojová banka (ADB) výhled 
ekonomického růstu rozvíjejících se 
ekonomik Asie. ADB nyní pro 45 zemí 
Asie bez Japonska předpovídá letos 5,8% 
růst, příští rok 6%. Původně predikovala 
pro oba roky 6,3% růst. Predikci růstu 
čínské ekonomiky snížila na letošních 
6,8 % ze 7,2 % podle původního odhadu, 
v roce 2016 na 6,7 % ze 7,0 %. ADB 
rovněž zhoršila prognózy pro Indii, 
J. Koreu a Indonésii.  

Zdroj: Patria Online 

ECB a nákup aktiv  
Evropská centrální banka (ECB) 
konstatovala, že bude potřebovat více 
času, aby posoudila, zda posílí svůj 
program nákupů dluhopisů. Od března 
letošního roku v rámci takzvaného 
kvantitativního uvolňování měnové 
politiky měsíčně nakupuje dluhopisy za 
zhruba 60 mld. eur. Podle ECB je potřeba 

více času ke stanovení, zda ztráta růstové 
dynamiky na rozvíjejících se trzích má 
dočasnou či trvalou povahu, a ke 
zhodnocení příčin poklesu mezinárodních 
cen komodit a nedávných epizod 
turbulencí na finančních trzích. ECB 
zopakovala, že v případě potřeby se 
velikost a trvání nákupů dluhopisů 
mohou změnit.  

Zdroj: Finanční noviny¨ 

Škoda je třetí nejspolehlivější 
automobilovou značkou v Německu 
Nejspolehlivější automobilovou značkou 
na německém trhu je japonská Mazda, za 
kterou je Mitsubishi. Třetí místo obsadila 
Škoda. Do první desítky se dostaly pouze 
dvě německé značky (Mini a Porsche). 
Nejprodávanější německá značka 
Volkswagen se umístila až na 18. příčce. 
Vyplývá to ze studie společnosti J.D. 
Power and Associates. 

Zdroj: Finanční noviny 

Skandál Volkswagenu  
Firmu Volkswagen postihla krize, když 
přiznala manipulaci s emisemi 
u naftových vozů. Softwarem určeným k 
oklamání emisních měření bylo na celém 
světě podle firmy vybaveno zhruba 
11  ilionů jejích dieselových vozů. 
Americká Agentura pro ochranu 
životního prostředí (EPA) varovala, že 
Volkswagenu v USA hrozí pokuta až 
18 mld. USD, a začaly to také vyšetřovat 
některé evropské země.  

Zdroj: Finanční noviny 
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OKÉNKO SNS:  

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

 

UDÁLOSTI V PŘÍŠTÍM TÝDNU (28. září až 2. října 2015) 

PONDĚLÍ  

ÚTERÝ Evropská komise: Index ekonomického sentimentu  

STŘEDA 
ČSÚ: Míry zaměstnanosti, nezaměstnanosti a ekonomické aktivity (srpen 2015) 
ČSÚ: Čtvrtletní národní účty (2. čtvrtletí 2015)  
Eurostat: Nezaměstnanost (srpen 2015) 

ČTVRTEK  

PÁTEK 
Eurostat: Maloobchod (srpen 2015) 
Německo: Maloobchod (srpen 2015) 

 
 
 
 

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