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Analýza vývoje ekonomiky ČR za 3. čtvrtletí 2015

V tomto týdnu MPO na svých webových stránkách zveřejnilo dokument „Analýza vývoje ekonomiky ČR za 3. čtvrtletí 

2015“. Analýza sleduje hlavní tendence vývoje makroekonomiky, průmyslu, stavebnictví a zahraničního a vnitřního 

obchodu.

Ve 3. čtvrtletí 2015 česká ekonomika nejenže prodloužila tendenci rychlého růstu o další čtvrtletí, ale ještě ho zrychlila

meziročně o 4,7 %. Růst české ekonomiky byl generován pouze domácími výdaji. Rostla produkce, firmy i stát více 

investovaly a rovněž domácnosti se nebály utrácet, protože oživování celkové ekonomické aktivity se promítlo do větší 

nabídky pracovních příležitostí i do zvýšení jejich příjmů. Podpůrnou roli sehrávaly iněkteré jednorázové stimuly, 

především nabídkový šok v podobě nízkých cen ropy a expanzívní fiskální politika, podporovaná čerpáním fondů 

Evropské unie. Příznivou hospodářskou situaci dokreslovaly charakteristiky trhu práce, kde rostla zaměstnanost a 

snížila obecnou míru nezaměstnanosti na 4,9 %. Vyšší ekonomická aktivita a s ní sílící nákladové tlaky se zatím 

neprojevily v cenovém růstu, takže inflace ještě ztratila na síle. Ve 3. čtvrtletí se tempo průměrného meziročního růstu 

spotřebitelských cen snížilo na 0,4 %. 

K dobré kondici tuzemské ekonomiky zásadním způsobem přispěla odvětví vkompetenci Ministerstva průmyslu a 

obchodu. V průmyslu meziroční růst výroby ve 3. čtvrtletí mírně zpomalil na 4 %. Zpracovatelský průmysl byl přesto 

nadále hlavním tahounem ekonomiky. Na celkovém přírůstku hrubé přidané hodnoty ve výši 4,3 % se zpracovatelský 

průmysl podílel téměř polovinou. Slušný výsledek vykázala i stavební produkce. Výrazně lépe se dařilo inženýrskému 

stavitelství, které bylo ovlivněno investiční aktivitou státu a snahou maximálně vyčerpat prostředky z fondů Unie. 

Výsledky odvětví naopak negativně poznamenalo snížení výroby v pozemním stavitelství, a to navzdory silné poptávce 

po bydlení, rekordně nízkým úrokovým sazbám a dostupným hypotékám.

Také zahraniční obchod se zbožím pokračoval ve 3. čtvrtletí 2015 v růstu, ale proti roku 2014 s nižší dynamikou. Podle 

přeshraniční statistiky vzrostl vývoz o 4,1 %, dovoz o 4,3 % a obchodní bilance skončila přebytkem 104,9 mld. Kč. Podle 

národního pojetí činilo saldo zahraničního obchodu 26,3 mld. Kč. K předstihu růstu dovozu před vývozem přispěla 

vysoká dovozní náročnost průmyslové produkce a spotřeby domácností, zatímco růst vývozu se opíral o dlouhodobě 

příznivou situaci na evropských automobilových trzích a slabší korunu.  

Dokument je k dispozici na - http://www.mpo.cz/cz/ministr-a-ministerstvo/analyticke-materialy/.

Makroekonomická situace v ČR

Základní ukazatele - poslední údaje 

HDP (y/y, %) 4.Q 2015 4,0 Stavební výroba (y/y, %) leden 2016 -10,4

Míra inflace (y/y, %) únor 2016 0,4 Vývoz zboží ** (y/y, %, z b.c.) leden 2016 5,7

Míra nezaměstnanosti* (konec období, %) únor 2016 6,3 Dovoz zboží ** (y/y, %, z b.c.) leden 2016 -0,5

Průmyslová produkce (y/y,%) leden 2016 1,0

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

** přeshraniční pojetí
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Z DOMOVA 

Zahraniční dluh ČR loni stoupl

Dluh ČR vůči zahraničí loni vzrostl 
o 185,8 mld. Kč na 3,132 bil. Kč. Dluh 
v cizině tak odpovídal přibližně 70 % HDP. 
Dvě třetiny dluhu připadaly na soukromý 
sektor, třetina na veřejnou sféru. 
Ve struktuře dluhu se snížilo zastoupení 
bankovního sektoru včetně centrální 
banky, banky se na celkovém dluhu 
podílely 29,4 %. Na podniky připadalo
48,1 %. Investiční pozice, rozdíl mezi 
úhrnnými zahraničními aktivy a pasivy, 
loni snížila schodek vůči zahraničí
o 181,7 mld. Kč na 1,396 bil. Kč. V poměru 
k HDP to představuje 31,2 %. 

Zdroj: Finanční noviny

Skupině Vítkovice Holding loni klesl 
zisk

Strojírenská skupina Vítkovice Holding 
loni vytvořila konsolidovaný zisk 240 mil. 
Kč, což bylo o 160 mil. Kč méně než 
předloni. Pokles zisku společnost 
vysvětluje zvýšením rezerv. Tržby skupiny 
klesly o 2 mld. na 14 mld. Kč. Tržby rostly 
v lahvárenské části firmy, naproti tomu
klesaly tržby spojené s investicemi 
do těžby a zpracování ropy a plynu.
Za některé velké projekty bude firma tržit 
až letos. 

Zdroj: Finanční noviny

Výroba skel v AGC Automotive loni 
stoupla  

Výroba autoskel společnosti AGC 
Automotive Czech v Chudeřicích
na Teplicku loni meziročně vzrostla
o 2,3 % na rekordních 31 milionů kusů. 
Poprvé v historii společnosti tak výroba 
překročila hranici 30 milionů.
Za posledních pět let se výroba závodu, 
který je součástí sklářské skupiny AGC, 
zvýšila o polovinu. 

Zdroj: Finanční noviny 

V Horní Suché vznikne závod na 
výrobu baterií

Společnost HE3DA se chystá postavit letos 
v Horní Suché na Karvinsku závod 

na technologie, které pak budou vyrábět 
velkokapacitní lithiové baterie určené 
například do osobních automobilů. Čínský 
podnikatel Čchu Ťüan-pin, který má 
ve firmě podíl 49 %, investuje do vývoje 
a vybudování výroby v první etapě 50 mil. 
eur. 

Zdroj: Finanční noviny 

Z dolu OKD ve Stonavě se vytěžily 
zásoby uhlí

Z dolu 9. květen ve Stonavě na Karvinsku 
vyjel na povrch symbolický poslední vozík 
černého uhlí. Těžba v této lokalitě po 56 
letech na konci března definitivně končí, 
a to kvůli vytěžení zásob. V podzemí však 
stále zůstávají zhruba zbytkové dva 
miliony tun uhlí, ale společnosti by se 
podle analýz jejich dotěžení nevyplatilo, 
a to kvůli vysokým provozní nákladům 
a nízkým cenám uhlí. OKD se nyní potýká 
s existenčními problémy a velkým
propouštěním pracovníků společnosti, 
nicméně zaměstnanci z tohoto dolu 
o práci nepřijdou. Podle mluvčího 
společnosti jde totiž o odborníky, kteří 
na trhu práce chybí. Také na povrchu 
pracuje několik desítek elektrikářů, 
strojníků těžních strojů a zámečníků, kteří 
rovněž najdou uplatnění.

Zdroj: e15

Pohonné hmoty dál zdražují

Ceny pohonných hmot v ČR od minulého 
týdne opět vzrostly. Nejprodávanější 
benzin Natural 95 zdražil o 14 haléřů 
na průměrných 26,90 Kč/l. Nafta se nyní 
prodává průměrně za 25,72 Kč/l, což je 
o 25 haléřů více než minulou středu. 
Vyplývá to z údajů firmy CCS, která ceny 
dlouhodobě sleduje.

Zdroj: Finanční noviny 

ZE ZAHRANIČÍ

Podnikatelské klima v Německu se 
zlepšilo pouze nepatrně

Index podnikatelské nálady v Německu, 
sestavovaný německým institutem ZEW, 

se proti únoru zlepšil o 3,3 bodu 
na hodnotu 4,3 bodu. Trh však očekával 
lepší výsledek. Hodnocení současné 
situace v Německu se zhoršilo a index 
ubral oproti minulému měsíci 1,6 bodu 
na 50,7 bodu. Průzkum probíhá mezi 300 
investory a analytiky. 

Zdroj: ZEW 

Polská nezaměstnanost v únoru beze 
změny 

V Polsku v únoru letošního roku zůstala 
míra nezaměstnanosti na stejné úrovni 
jako v lednu, a to na 10,3 %. Ve stejném 
měsíci předchozího roku dosahovala 
11,9 %. 

Zdroj: www.tradingeconomics.com

Ukrajinská ekonomika loni zrychlila 
pokles HDP

Ukrajinská ekonomika loni zrychlila tempo 
poklesu HDP na 9,9 % z 6,6 % v roce 2014. 
Přitom ukrajinská centrální banka 
na počátku letošního roku předpověděla 
pro letošní rok růst HDP o 1,1 %.

Zdroj: Finanční noviny

Ukrajinský průmysl v únoru přešel 
do plusu  

Ukrajinská průmyslová produkce stoupla 
v únoru meziročně o 7,6 %, zatímco 
v lednu se snížila o 1,7 % a loni v únoru byl 
pokles dokonce více než 20%. Únorový 
růst byl nejlepším výsledkem od srpna 
2011. Růst zaznamenaly všechny sekce 
průmyslu, zpracovatelský o 8,1 %, těžba 
a dobývání o 10,6 % a výroba a rozvod 
elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného 
vzduchu o 1,6 %. 

Zdroj: www.tradingeconomics.com

PetroChina propadl zisk  

Čistý zisk největšího čínského producenta 
ropy a plynu PetroChina se v loňském roce 
propadl o dvě třetiny na 35,5 miliardy
jüanů (132 miliard korun). Dostal se tak
na nejnižší úroveň od roku 1999. Výsledky 
podniku zasáhl prudký pokles cen ropy.

Zdroj: E15
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Vývoj indexu PX     Vývoj měnových kurzů

OKÉNKO SNS: 

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

Konjunkturální průzkum v březnu: mírná korekce dlouhodobě nadprůměrných hodnot

Podle ČSÚ souhrnný indikátor důvěry v březnu meziměsíčně mírně klesl o 0,4 bodu na hodnotu 11,9 bodu a přiblížil 
se zpět k hodnotě prosince minulého roku. Ačkoliv se jedná o nejnižší úroveň dosaženou v letošním roce, hodnota 
souhrnného indikátoru se drží stále vysoko, navíc v meziročním srovnání si ukazatel stojí o 1,7 bodu výše. Březnové 
hodnoty konjunkturálního průzkumu neznamenají zatím změnu trendu v české ekonomice, spíše se jedná o korekci. 

Za meziměsíčním poklesem stojí zejména ukazatel důvěry ve stavebnictví, který si meziměsíčně pohoršil o 9,3 bodu 
na -22,5. Jako příčina se jeví hodnocení celkové poptávky po stavebních pracích, kterése snížilo. Respondenti pro příští 
tři měsíce očekávají téměř neměnnost tempa stavební činnosti a pokles zaměstnanosti. Očekávání vývoje ekonomické 
situace pro období příštích tří měsíců se snížila, pro období příštích šesti měsíců se ale zvýšila. Průmysl meziměsíčně 
ubral 0,3 bodu na 3,3 body, v meziročním srovnání je celková důvěra v odvětví průmyslu nižší o 0,6 bodu. Hodnocení 

současné celkové ekonomické situace respondentů i současné celkové a zahraniční poptávky se téměř nezměnilo, 
zásoby hotových výrobků se podle respondentů snížily. Respondenti očekávají pro příští tři měsíce snížení tempa růstu 
výrobní činnosti a mírné zvýšení zaměstnanosti. Očekávání vývoje ekonomické situace pro období příštích tří měsíců 
se snížila, pro období příštích šesti měsíců se nezměnila. Indikátor důvěry v obchodě meziměsíčně ubral 1,5 bodu na 
rovných 21 bodů, meziročně si naopak polepšil o5,2 bodu. Očekávání pro období tří a šesti měsíců jsou nižší, hodnocení 
současné ekonomické situace respondentů se zvýšilo. Ve vybraných odvětvích služeb (vč. bankovního sektoru) naproti 
tomu důvěra podnikatelů v březnu meziměsíčně vzrostla o 1,1 bod na 33,7. Hodnocení současné ekonomické situace 

Zdroj: BCPP        Zdroj: ČNB Zdroj: ČNB
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respondentů se oproti únoru nezměnilo. Hodnocení poptávky v březnu se téměř nezměnilo také, její očekávání pro 
příští tři měsíce se mírně zvýšila. Očekávání vývoje celkové ekonomické situace pro období příštích tří išesti měsíců se 
téměř nezměnila. V meziročním srovnání je důvěra podnikatelů ve vybraných odvětvích služeb o 5,6 bodu 
vyšší. Indikátor spotřebitelské důvěry se v březnu meziměsíčně snížil o 1,3 bodu a meziročně o 0,9 bodu, na 
2,5. Z březnového šetření vyplynulo, že pro příštích dvanáct měsíců se v meziměsíčním srovnání mírně zvýšily obavy 
spotřebitelů ze zhoršení celkové ekonomické situace. Obavy z jejich vlastní finanční situace se téměř nezměnily a úmysl 
spotřebitelů spořit se v porovnání s únorem mírně snížil. Obavy respondentů ze zvýšení nezaměstnanosti a obavy 
z růstu cen se v meziměsíčním srovnání téměř nezměnily. V meziročním srovnání je důvěra spotřebitelů o 0,9 bodu 
nižší.

Ačkoli důvěra napříč téměř všemi odvětvími meziměsíčně mírně na optimismu ubrala, nemělo by se jednat o žádnou 
zásadní změnu. Svědčí o tom i ostatní hodnoty domácích i některých zahraničních předstihových ukazatelů, které se 
nadále pohybují na dlouhodobě vyšších úrovních.

Zdroj: ČSÚ

UDÁLOSTI V TÝDNU od 28. března do 1. dubna 2016

Informační zdroje Týdeníku: ČSÚ, ČNB, E 15, Hospodářské noviny, internet, podniky a podnikové svazy.
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PÁTEK ČSÚ: Míry zaměstnanosti, nezaměstnanosti a ekonomické aktivity




