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Česká ekonomika v závěru roku 2015 zpomalila 

Tempo růstu domácí ekonomiky podle předpokladu v posledních měsících minulého roku zvolnilo. Podle předběžného 

odhadu vzrost hrubý domácí produkt ve 4. čtvrtletí 2015 meziročně o 3,9 %, což bylo proti 3. čtvrtletí o 0,8 p. b. méně. 

Určité zbrzdění růstu bylo očekáváno zejména v souvislosti s mimořádnými událostmi v energetice (odstávka tří bloků 

v JE Dukovany) a v chemickém průmyslu (požár v Unipetrolu Litvínov). Za celý rok 2015 se výkonnost ekonomiky zvýšila 

o 4,3 %. Jde tedy o výrazné zlepšení proti 2% růstu v roce 2014 a nejrychlejší dynamiku za posledních osm let.    

Údaje srovnávající mezičtvrtletní vývoj byly v 1. čtvrtletí minulého roku ovlivněny výrazným výkyvem v příspěvku 

čistých daní z produktů k růstu HDP (vyvolaným legislativním omezením platnosti tabákových nálepek s předchozí 

sazbou daně). V dalším období daňový efekt oslabil, což se projevilo pomalejšími růstovými tempy HDP. Ve 4. čtvrtletí 

hrubý domácí produkt dokonce mezičtvrtletně klesl o 0,1 %.   

Data o struktuře růstu tuzemské ekonomiky zveřejní ČSÚ až ve standardním odhadu, nicméně očekáváme, že také ve 

4. čtvrtletí byla rozhodujícím faktorem domácí poptávka. Její příznivý vývoj by měl odrážet pokračující investiční 

aktivitu, opírající se jak o vlastní zdroje firem, tak zejména čerpání prostředků z evropských fondů. Předpokládáme 

také další růst spotřebních výdajů v souvislosti se sílícími optimistickými očekáváními, vč. rostoucích disponibilních 

příjmů domácností. Solidních výsledků dosáhl loni také zahraniční obchod, jeho přínos k hospodářskému růstu je však 

limitován značnou dovozní náročností domácí ekonomiky.  

 

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

 2013 2014 

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

meziročně 2,2 2,1 2,3 1,3 4,1 4,6 4,7 3,9 

proti předchozímu čtvrtletí -0,2 0,5 0,6 0,4 2,5 1,0 0,7 -0,1 

Pramen: ČSÚ 
 

 

Makroekonomická situace v ČR 

Základní ukazatele - poslední údaje  

 HDP (y/y, %) 4.Q 2015 3,9   Stavební výroba (y/y, %) prosinec 2015 3,4 

 Míra inflace (y/y, %)  leden 2016 0,4   Vývoz zboží ** (y/y, %, z b.c.) prosinec 2015 6,8 

 Míra nezaměstnanosti* (konec období, %) leden 2016 6,4   Dovoz zboží ** (y/y, %, z b.c.) prosinec 2015 8,2 

 Průmyslová produkce (y/y,%) prosinec 2015 0,7         

* podíl počtu dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15-64 let   Zdroj: ČSÚ, MPSV, únor 2016 

** přeshraniční pojetí 
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Z DOMOVA  

Doosan Škoda Power dodá turbínu 
do Chile  

Plzeňský Doosan Škoda Power dodá do 
Chile do uhelné elektrárny u města 
Mejillones parní turbínu o výkonu 
375 megawattů za stovky mil. Kč. 
Společnost má téměř desetinový podíl na 
světovém trhu parních turbín. Loni 
zaznamenala rekordní rok v objemu 
přijatých zakázek, které se meziročně 
téměř zdvojnásobily na 8,5 mld. Kč. 
Loňské tržby přesáhly 8 mld. Kč, což bylo 
zhruba stejně jako v roce 2014. Zisk 
převýšil miliardu Kč.  

Zdroj: E15  

Koh-i-noor prodává Číňanům svou 
dceřinou firmu Logarex 

Firma Koh-i-noor holding prodává 
dceřinou společnost Logarex Smart 
Metering čínské firmě Hangzhou Sunrise 
Technology. Logarex se zabývá pokrytím 
potřeb energetického odvětví, 
specializuje se především na měření, 
zpracování a přenos dat. Nabízí vývoj, 
výrobu i dodání hotových produktů, 
zejména elektroměrů.  

Zdroj: E15  

Pórobeton Ostrava ovládla skupina 
Porfix 

Firmu Pórobeton Ostrava vyrábějící 
stavební materiál koupila od skupiny 
Gascontrol trutnovská společnost Porfix. 
Název podniku s ročním obratem okolo 
160 mil. Kč se mění na Porfix Ostrava. 

Zdroj: E15 

Aero Vodochody uzavřelo kontrakt 
s německou společností  

Aero Vodochody uzavřelo nový kontrakt 
s německou společností MT Aerospace, 
podle kterého dodá díly na dopravní 
letoun Airbus A350 a vojenský letoun 
A400M. Dohoda by měla usnadnit cestu 
k dalším zakázkám. První dodávka dílů by 
měla být hotová v létě 2016.  
Zdroj: Finanční noviny 

Favorit letos plánuje významné 
zvýšení prodeje  

Společnost Favorit Czechoslovakia loni 
vykázala obrat 12 mil. Kč. Letos plánuje 
čtyřnásobný nárůst prodeje, což souvisí 

zejména s expanzí na zahraniční trhy. 
Většina bicyklů tak míří na export. 

Zdroj: Finanční noviny  

Německý KION otevřel u Stříbra 
závod na vysokozdvižné vozíky 

Německý KION Group zahájil v lednu 
v průmyslové zóně u Stříbra výrobu 
vysokozdvižných vozíků. Nový závod přišel 
na 1 mld. Kč. KION Stříbro zatím zaměstnal 
150 lidí, do dvou let chce tento počet 
zdvojnásobit. Letos smontuje 5000 vozíků, 
do dvou let má počet zvýšit na 12.000 
vozíků.  

Zdroj: Finanční noviny 

ZE ZAHRANIČÍ 

OECD zhoršila výhled světové 
ekonomiky 

Organizace pro hospodářskou spolupráci 
a rozvoj (OECD) zhoršila odhad letošního 
růstu světové ekonomiky na 3,0 % z dříve 
předpokládaných 3,3 %. Jeho tempo by 
tak mělo zůstat na loňské úrovni. Odhad 
letošního hospodářského růstu 
v eurozóně organizace snížila na 1,4 % 
z dříve očekávaných 1,8 %. Růst by tak měl 
nepatrně zpomalit z loňských 1,5 %. 
Snížila rovněž odhad letošního růstu ve 
Spojených státech o 0,5 p. b. na 2 %. Růst 
čínské ekonomiky by měl zvolnit na 6,5 % 
z loňských 6,9 %. 

Zdroj: HN 

Stavebnictví v EU v prosinci zrychlilo 
růst  

V Evropské unii stavebnictví v prosinci 
2015 zrychlovalo čtvrtým měsícem tempo 
jeho růstu na meziročních 1,4 % (0,9 % 
v listopadu). Inženýrské stavitelství 
stouplo o 2,8 % a pozemní stavitelství 
o 1,2 %. Za celý rok 2015 se stavebnictví 
v EU zvýšilo meziročně o 0,8 %.  

Zdroj: Eurostat  

Ekonomický sentiment v Německu 
se v únoru dále zhoršil 

Důvěra investorů a analytiků v německou 
ekonomiku se v únoru snížila druhý měsíc 
za sebou. Index ekonomického 
sentimentu klesl na 1 bod z lednových 
10,2 bodu. Na největší evropskou 
ekonomiku má vliv stále patrnější 
zpomalování růstu globální ekonomiky 
a nejistota ohledně následků padajících 

cen ropy. Vyplývá to z výsledků průzkumu 
německého ekonomického institutu ZEW. 

Zdroj: ZEW 

Průmyslová výroba ve Spojených 
státech v lednu meziměsíčně vzrostla 

Průmyslová výroba ve Spojených státech 
v lednu vzrostla meziměsíčně o 0,9 %. 
Prosincový údaj byl revidován na 0,7% 
pokles. Produkce zpracovatelského 
sektoru se zvýšila o 0,5 % po předchozím 
poklesu o 0,1 %. V meziročním srovnání se 
však průmyslová produkce snížila o 0,7 %, 
čímž zaznamenala třetí pokles v řadě. 

Zdroj: Investiční web 

Japonská ekonomika v závěru roku 
2015 klesla 

Hrubý domácí produkt Japonska se ve 4. 
čtvrtletí 2015 meziročně propadl o 1,4 % 
(po růstu o 1,3 % v předchozím čtvrtletí). 
Japonskou ekonomiku zasáhl pokles 
spotřebitelských výdajů a stavebních 
investic. Vyplývá to z údajů japonské 
vlády. Spotřebitelské výdaje, které se na 
celkové ekonomické aktivitě v Japonsku 
podílejí zhruba 60 %, klesly ve 4. čtvrtletí 
2015 o 0,8 %.  

Zdroj: Finanční noviny 

Dobrý start evropského 
automobilového trhu 

Evropský automobilový trh vstoupil do 
roku 2016 optimisticky. Registrace nových 
aut v celé EU vzrostly o 6,2 % a překonaly 
1 mil. vozů. Celý trh se postupně přibližuje 
maximu, kterého dosáhl v roce 2008. 
K jeho dosažení zbývá zhruba 700 vozů. 
Největší trh v Evropě – Německo – si 
připsal 3,3 %. Celkový trend 
automobilového trhu v EU je pozitivní. 
K poptávce po autech přispívá cyklus 
obměny vozových parků firem a silný 
zájem spotřebitelů. 

Zdroj: Patria 

Španělská Cintra získá obří zakázku 
na stavbu silnic na Slovensku 

Konsorcium pod vedením španělské 
společnosti Cintra postaví a bude 
provozovat asi 60 kilometrů dálnice 
a rychlostní silnice v okolí 
Bratislavy formou projektu veřejně-
soukromého partnerství (PPP). Rozhodla 
o tom slovenská vláda. Hodnota zakázky 
dosáhne 1,89 mld. eur. Konsorcium 
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nabídlo nejnižší cenu ze čtyř účastníků 
tendru. 

Zdroj: Finanční noviny 

Ruský maloobchod v lednu stále 
v záporných hodnotách 

V Rusku se počet nezaměstnaných v lednu 
udržel na prosincové úrovni 5,8 %. 
Nezaměstnanost tak zůstává již tři měsíce 
po sobě beze změny. Za nízkou mírou 
nezaměstnanosti se však skrývá rostoucí 
počet zkrácených úvazků, neplacených 
dovolených a pokles nominálních mezd 
(v lednu -26 % meziměsíčně). Reálné 
mzdy kvůli přetrvávající vysoké inflaci 
(9,8 % v lednu) pokračují na začátku 
nového roku v poklesu, v lednu meziročně 

o 6,1 % nižší. Tržby ruských 
maloobchodníků v lednu poklesly 
meziročně o 7,3 %. Vůči předchozímu 
měsíci tržby spadly o 26,4 %, což je dáno 
tradičním ochlazením nákupní aktivity po 
vánočních svátcích. Dynamika tržeb se 
sice pozvolně vylepšuje, avšak nadále 
zůstává hluboko v záporu.  

Zdroj: Patria 

S&P srazila ratingy ropným 
vývozcům, Rusko zůstává na svém 

Americká ratingová agentura Standard & 
Poor’s (S&P) hromadně seškrtala úvěrové 
hodnocení vývozců ropy kvůli trvalým 
dopadům nízkých cen černého zlata na 
jejich rozpočty. Zatím ušetřila Rusko. Za 

nových podmínek budou o úvěry žádat 
Saúdská Arábie, Brazílie, Kazachstán, 
Bahrajn a Omán. 

Zdroj: E15 

 
 

 

 

 

 

Vývoj indexu PX          Vývoj měnových kurzů 

OKÉNKO SNS:  

  

 
Zdroj: NBÚ, graf MPO 

 
Zdroj: ECB, graf MPO 

 
  

 

  

 
 

Zdroj: BCPP 
 
        Zdroj: ČNB 

 
Zdroj: ČNB 
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UDÁLOSTI V TÝDNU od 22. do 26. února 2016 

ÚTERÝ 
ČSÚ: Indexy cen výrobců (leden 2016) 
Ifo: Index ekonomického klimatu  

STŘEDA ČSÚ: Konjunkturální průzkum (únor 2016) 

ČTVRTEK  

PÁTEK Evropská komise: Index ekonomického sentimentu   

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