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HDP ve 3. čtvrtletí 2015: Vyšší odhad růstu české ekonomiky 

Dnes zveřejněný zpřesněný odhad vývoje domácí ekonomiky potvrdil, že tendence jejího silného růstu byla 

prodloužena o další čtvrtletí. Hrubý domácí produkt (očištěný o cenové, sezónní a kalendářní vlivy) vzrostl ve 

3. čtvrtletí meziročně o 4,5 % a k dynamice předběžného odhadu přidal ještě 0,2 p. b.  Za prvních devět měsíců 

letošního roku se výkonnost ekonomiky zvýšila o 4,4 %. V údaji srovnávajícím mezičtvrtletní vývoj nepřinesla revize 

žádnou změnu, tempo růstu ve 3. čtvrtletí zůstalo na 0,5 %. 

Meziroční růst zajistila domácí poptávka, a to zhruba stejným dílem spotřeba a investice. Domácnosti utratily o 3 % 

více, podobně jako v předchozích čtvrtletích rostly výdaje za zboží dlouhodobé a krátkodobé spotřeby, stejně tak 

i služby.  Vládní výdaje se zvýšily o 4,4 %, především vlivem nárůstu plateb za opravy a údržbu dopravní 

infrastruktury. Růst investičního kapitálu o 8,3 % zajistily zejména investice do staveb, vč. infrastruktury, ale také do 

strojů, zařízení a dopravních prostředků. Tvorba zásob byla významně ovlivněna rostoucími zásobami souvisejícími 

s výrobní činností, i růstem zásob obchodního zboží. 

Na zahraničním obchodě se zbožím a službami se podepsal rychlejší růst dovozu (9,1 %) než vývozu (8,2 %) a jeho vliv 

na růst hrubého domácího produktu byl prakticky neutrální. Na vývozu se tradičně nejvíce podílely dopravní 

prostředky, dále pak elektrická zařízení, pryž a plasty. Dovoz byl tažen stroji a elektrickými zařízeními, subdodávkami 

pro automobilový průmysl a také kovodělnými a chemickými výrobky. 

Z hlediska tvorby produktu plní hlavní roli tahouna ekonomiky tradičně zpracovatelský průmysl, který se na celkovém 

zvýšení hrubé přidané hodnoty o 4,3 % podílel téměř z poloviny (meziročním růstem o 7,9 %). Za zmínku stojí také 

výsledek stavebnictví (růst o 5,5 %), které profitovalo ze zvýšených výdajů vládních institucí. 

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

 2014 2015 

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

meziročně 2,2 2,1 2,3 1,3 4,1 4,6 4,5 

proti předchozímu čtvrtletí -0,2 0,5 0,6 0,4 2,5 1,0 0,5 

Zdroj: ČSÚ 
 

Makroekonomická situace v ČR 

Základní ukazatele - poslední údaje 2015 

 HDP (y/y, %) 3.Q 4,5 
 

 Stavební výroba (y/y, %) září  2,4 

 Míra inflace (y/y, %)  říjen 0,4 
 

 Vývoz zboží ** (y/y, %, z b.c.) září  2,7 

 Míra nezaměstnanosti* (konec období, %) říjen 5,9 
 

 Dovoz zboží ** (y/y, %, z b.c.) září 1,6 

 Průmyslová produkce (y/y,%) září 0,6         

* podíl počtu dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15-64 let  
 

Zdroj: ČSÚ, MPSV, listopad 2015 

** přeshraniční pojetí 
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Z DOMOVA  

V říjnu se hromadné propouštění 
dotklo méně zaměstnanců  

V říjnu nahlásilo hromadné propouštění 
15 zaměstnavatelů. Jejich počet stoupl 
meziročně o 7 a meziměsíčně o 4 firmy. 
Podniky se chystají propustit 
380 zaměstnanců, jejich počet se naopak 
snížil meziročně o 222 a meziměsíčně 
o 147 lidí. Informace zveřejnil Úřad 
práce.  

Zdroj: finance.cz 

Pegas Nonwovens snížil za tři 
čtvrtletí výnosy 

Výrobce netkaných textilií Pegas 
Nonwovens za tři čtvrtletí tohoto roku 
snížil meziročně výnosy o 1,2 % na 
169,6 mil. eur a čistý zisk o 13,5 % na 
16,8 mil. eur. Prodej výrobků sice rostl, 
ale negativně se ve výsledcích projevily 
ceny vstupních materiálů a také 
přecenění opčního akciového plánu 
firmy. Rovněž došlo v tomto období 
k několika plánovaným odstávkám na 
výrobních linkách. Na příští rok je výrobní 
kapacit téměř vyprodaná. 

Zdroj: Finanční noviny   

Ekova dodá první elektrobusy 
do Švédska 

Ostravská firma Ekova Electric letos 
vyvinula vlastní elektrický autobus. 
Prvních pět vozidel dodá do Švédska. 
Před podpisem má smlouvu s dalším 
zákazníkem na dodávku pěti vozidel. 

Zdroj: E15 

Bell Helicopter spustí v Praze 
lakovnu 

Bell Helicopter Praha, který v Evropě 
prodává americké vrtulníky Bell, uvede 
do provozu v Praze začátkem roku 2016 
lakovací kabinu pro vrtulníky. Firma chce 
v budoucnu sestavovat v Praze všechny 
stroje, které budou dodávány do Evropy.  

Zdroj: E15  

EKT Immobilien chystá továrnu na 
plastové díly 

EKT Immobilien CZ připravuje postavit 
továrnu na výrobu plastových součástek 
u Litovle na Olomoucku. V závodě by 
mělo vzniknout více než 60 pracovních 
míst.   

Zdroj: E15 

Škoda Power má stamilionovu 
zakázku v Dánsku 

Doosan Škoda Power dodá do dánského 
Lisbjergu turbosoustrojí pro teplárnu za 
stovky milionů Kč. Turbosoustrojí bude 
používat jako palivo biomasu. Vedle 
výroby tepla představuje také zdroj 
elektrické energie a bude příznivý pro 
životního prostředí.  

Zdroj: E15  

Vítkovice Steel vylepšily pec 

Společnost Vítkovice Steel uvedla 
v Ostravě do zkušebního provozu 
modernizovanou narážecí pec. Investice 
dosáhla celkově hodnoty 196 mil. Kč, 
přičemž 125 mil. Kč činila dotace 
z Operačního programu Životní prostředí. 
Díky této investici by měla firma snížit 
o téměř 40 % emise oxidů dusíku 
a zhruba o 30 % spotřebu zemního plynu.  

Zdroj: E15  

Hračkářská firma Millaminis získala 
investora 

Podíl v hračkářské společnosti Millaminis 
získali soukromí investoři, pod hlavičkou 
Skyline Investments, ve výši 60 %.  Byla 
rovněž zahájena expanze v ČR i do 
zahraniční. Součástí investičního 
programu firmy je plán na rozjezd vlastní 
výroby, kterou v současnosti řeší pomocí 
externích dodavatelů. 

Zdroj: E15  

ČR má více vysokoškoláků  

Česká republika má 16 % lidí mezi 25 až 
64 lety s vysokoškolským titulem na 
úrovni magistra. Hodnota za členské 
země OECD dosahuje v průměru 11 % lidí 
(podle údajů za rok 2014). Stupeň 
dosaženého vzdělání je v ČR pro získání 
zaměstnání důležitější než jinde. 
Nezaměstnanost mezi vysokoškoláky 
v ČR dosahuje 2,3 %, průměr za členské 
země OECD je přitom 5,1 %. Mezi lidmi 
bez maturity činí nezaměstnanost v ČR 
20,7 %, v zemích OECD 16,3 %. Vyplývá to 
ze zprávy Organizace pro hospodářskou 
spolupráci a rozvoj (OECD) o stavu 
školství a vzdělanosti ve 34 členských 
zemích.  

Zdroj: Finanční noviny   

 

 

ZE ZAHRANIČÍ 

Podnikatelská aktivita v eurozóně 
zrychlila 

Podnikatelská aktivita v eurozóně 
v listopadu, podle společnosti Markit, 
dosáhla nejrychlejšího tempa růstu od 
poloviny roku 2011, a to 54,4 b. 
(z říjnových 53,9 b.). Příliv nových zakázek 
podporují nízké ceny a slabý kurz eura. 
Údaje signalizují, že růst ekonomiky 
eurozóny by ve 4. čtvrtletí 2015 mohl 
zrychlit na 0,4 až 0,5 %. 

Zdroj: Finanční noviny 

Podnikatelská důvěra v Německu 
nečekaně stoupla 

Podle institutu Ifo se index 
podnikatelského klimatu nečekaně zvýšil 
na 109 bodů a dosáhl nejvyšší hodnoty 
od června 2014. Analytici odhadovali, že 
zůstane na říjnových 108,2 b. Průzkum 
mezi manažery zhruba 7 000 firem se 
uskutečnil v prvních třech listopadových 
týdnech a většina odpovědí přišla ještě 
před teroristickými útoky v Paříži z pátku 
13. listopadu. 

Zdroj: Finanční noviny 

Růst HDP Německa mezičtvrtletně 
zpomalil, meziročně však zrychlil    

Růst spotřeby domácností a vyšší státní 
výdaje na uprchlíky patřily ve 3. čtvrtletí 
2015 k hlavním impulzům růstu německé 
ekonomiky, zahraniční obchod ji naopak 
brzdil. Statistici potvrdili, že ekonomika 
Německa ve 3. čtvrtletí 2015 zpomalila 
mezičtvrtletně tempo růstu na 0,3 % z 
0,4 % ve 2. čtvrtletí. Meziročně se HDP 
zvýšil o 1,8 % po 1,6% růstu ve 2. čtvrtletí 
2015. 

Zdroj: Finanční noviny 

USA: HDP revidovali směrem nahoru    

Ve Spojených státech revidovali HDP za 
3. čtvrtletí 2015 směrem vzhůru na 
mezičtvrtletních 2,1 % v ročním vyjádření 
z 1,5 % podle předběžného odhadu. 
Ve 2. čtvrtletí se HDP zvýšil o 3,9 %.   

Zdroj: bea.gov 

Důvěra amerických spotřebitelů 
v klesla 

Index spotřebitelské důvěry, sestavovaný 
asociací Conference Board, v listopadu 
v USA meziměsíčně nečekaně klesl na 
úroveň 90,4 b. (o 7,2 b.), což je výrazně 
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méně, než trhem predikovaných 99,5 b. 
Spotřebitelská důvěra se dostala nejníže 
od září roku 2014, a to kvůli horším 
podmínkám panujícím na trhu práce. 

Zdroj: Patria Online 

Objednávky civilních letadel se 
v USA odrazily vzhůru 

Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby 
v USA v říjnu značně vzrostly, 
meziměsíčně o 3 %, a překonaly 1,7% 

konsensus, navíc při revizi minulého 
měsíce mírně k lepšímu. Za vyšší 
dynamikou stojí zejména silně rostoucí 
objednávky civilních letadel, které byly 
oproti září vyšší o 81 %. Naopak pokles 
objednávek zaznamenaly automobily 
(o 2,9 %) a vojenská letadla (o 12,6 %). 
Bez dopravních prostředků se objednávky 
zboží dlouhodobé spotřeby zvýšily 
o 0,5 % po 0,1% poklesu v září. Meziročně 

jsou o 2 % nižší, bez dopravních 
prostředků o 6,2 %.  

Zdroj: Patria Online 

 

 

 

 

 

FOCUS: Důvěra v domácí ekonomiku se zvýšila 

Celková důvěra se v listopadu zvýšila oproti předcházejícímu měsíci o 1,1 bodu po poklesu o 0,9 bodu v říjnu.  Vrátila 

se na červencovou úroveň na 11,1 bodu. Nálada se zlepšila mezi podnikateli i mezi spotřebiteli. Optimismus mezi 

podnikateli stoupl ve všech odvětvích, celkově o 1,2 bodu. Nejvíce vzrostl ve vybraných odvětví služeb o 1,7 bodu. 

Dále se nálada zlepšila ve stavebnictví o 1,5 bodu, přesto se toto odvětví stále nachází v záporných hodnotách. Lépe 

respondenti ve stavebnictví hodnotí současnou ekonomickou situaci a poptávku po stavebních pracích. Důvěra se 

zlepšila také v obchodě. V průmyslu, který je tahounem ekonomiky, se zvýšila jen mírně, a to o 0,7 bodu. Oproti 

předcházejícímu měsíci se v průmyslu nezměnila celková poptávka, avšak čeká se lepší ekonomická situace v příštích 

měsících. Mírný růst nálady byl zaznamenán mezi spotřebiteli, a to o 0,5 bodu. V meziročním srovnání je celková 

důvěra o 1,0 bod vyšší. Optimismus vzrostl meziročně mezi podnikateli i spotřebiteli, z jednotlivých odvětví byl nižší 

pouze v průmyslu.  

Zdroj.: ČSÚ  

_________________________________________________________________________________________ 

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 PŘÍŠTÍM TÝDNU (30. listopadu až 4. prosince 2015) 

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

ÚTERÝ Eurostat: Nezaměstnanost (říjen 2015) 

STŘEDA   

ČTVRTEK Eurostat: Maloobchod (říjen 2015)  

PÁTEK 
ČSÚ: Průměrné mzdy (3. čtvrtletí 2015) 
ČSÚ: Maloobchod (říjen 2015) 
Německo: Nové objednávky v průmyslu (říjen 2015)  

 
 
 

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