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Zahraniční obchod se zbožím v dubnu setrvává na růstové trajektorii 

Zahraniční obchod se zbožím v dubnu naznačil návrat k vyššímu růstu, a to i přesto, že musí zdolávat dynamickou 

srovnávací základnu předchozích dvou let. Příslibem pro jeho setrvání na růstové trajektorii jsou zakázky ze zahraničí, 

jejichž vysoký růst v dubnu příjemně překvapil. Nové objednávky spolu s efektem uměle udržovaného oslabení české 

koruny zajišťují vyšší příjmy exportérům a tím straně vývozů. Importy jsou zatíženy vysokou poptávkou po dovozech 

vyvolanou solidní průmyslovou aktivitou a vysokou spotřebou domácností, ale růst dovozů za dražší korunu je tlumen 

nízkými cenami dovážených surovin. Na rekordním přebytku obchodní bilance se v největší míře podílí rostoucí 

přebytek obchodu se stroji a dopravními prostředky, díky vývozu silničních vozidel (na evropských automobilových 

trzích panuje již 32 měsíců velmi příznivá situace), podporovaný poklesem dovozu minerálních paliv. 

Bilance zahraničního obchodu v národním pojetí (v b. c.) v dubnu 2016 skončila přebytkem 23,6 mld. Kč, meziročně 

o 9,3 mld. Kč vyšším. Vývoz se zvýšil meziročně o 4,3 % na 293,1 mld. Kč a dovoz o 1,0 % na 269,5 mld. Kč. Bilance 

zahraničního obchodu se státy EU vykázala přebytek 59,8 mld. Kč, meziročně o 11,2 mld. Kč vyšší. Schodek obchodu 

se státy mimo EU se zvětšil o 0,4 mld. Kč na 33,5 mld. Kč. Pozitivní vliv na celkovou bilanci měl zejména růst přebytku 

bilance obchodu se stroji a dopravními prostředky o 7,1 mld. Kč a pokles schodku bilance minerálních paliv meziročně 

o 4,3 mld. Kč. Meziročně se zvýšil přebytek bilance s průmyslovým spotřebním zbožím o 1,1 mld. Kč a s polotovary 

a materiály o 0,8 mld. Kč. Deficit obchodu s potravinami a živými zvířaty klesl o 0,8 mld. Kč. Nepříznivě se v celkové 

bilanci projevilo prohloubení schodku bilance s chemickými výrobky o 4,8 mld. Kč a snížení kladného salda bilance se 

surovinami o 1,0 mld. Kč. Za leden až duben 2016 dosáhl celkový přebytek obchodní bilance v národním pojetí 

92,0 mld. Kč, což je o 23,9 mld. Kč více než loni. Vývoz byl meziročně vyšší o 2,3 %, tj. o 25,6 mld. Kč, a dovoz o 0,2 %, 

tj. o 1,7 mld. Kč. 

Podle údajů přeshraniční statistiky v dubnu 2016 rostl vývoz dvojnásobným tempem (meziročně o 5,8 % na 344,0 mld. 

Kč) než dovoz (o 2,8 % na 288,0 mld. Kč). Z teritoriálního pohledu se zvýšil vývoz nejvíce do Rakouska (o 10,4 %) a na 

Slovensko (o 10,3 %), dále do Spojeného království (o 9,5 %), Francie (o 7,1 %) a Německa (o 6,8 %). Do EU jako celku 

vzrostl vývoz meziročně o 8,3 %, do eurozóny o 8,8 %. Z mimoevropských zemí klesl vývoz do Číny (o 8,1 %) a do Ruska 

(o 18,4 %). Za leden až duben 2016 činil přebytek obchodní bilance 206,4 mld. Kč, což je o 48,2 mld. Kč více než loni, 

protože vývoz byl letos vyšší o 5,1 %, tj. o 65,6 mld. Kč, kdežto dovoz rostl nižším tempem o 1,5 %, tj. o 17,4 mld. Kč. 

 

Makroekonomická situace v ČR 

Základní ukazatele - poslední údaje  

 
 HDP (y/y, %) 1.  Q  2016 3,0  Stavební výroba (y/y, %) duben 2016 -13,7 

 Míra inflace (y/y, %)  květen 2016 0,4  Vývoz zboží ** (y/y, %, z b.c.) duben 2016 5,8 

 Míra nezaměstnanosti* (konec období, %) květen 2016 5,4  Dovoz zboží ** (y/y, %, z b.c.) duben 2016 2,8 

 Průmyslová produkce (y/y,%) duben 2016 4,2         

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

** přeshraniční pojetí     
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Z DOMOVA  

Květen potvrdil nízkou inflaci   

Spotřebitelské ceny klesly v květnu proti 
dubnu letošního roku o 0,2 %. 
V meziročním srovnání spotřebitelské 
ceny vzrostly v květnu o 0,1 %, což je 
o 0,5 p. b. pomalejší tempo růstu než 
v dubnu a zároveň nejnižší od počátku 
letošního roku. Průměrná míra inflace se 
v květnu nezměnila a zůstala od počátku 
roku na 0,4 %. 

Zdroj: ČSÚ   

Nezaměstnanost v květnu dále klesla  

Vývoj na pracovním trhu je pod vlivem 
růstu české ekonomiky, a to zejména 
průmyslové výroby,  a také doznívajícího 
nástupu sezónních prací.  Ke konci května 
klesl počet nezaměstnaných na 5,4 %. 
V předchozím měsíci nezaměstnanost 
dosáhla 5,7 % a v květnu loňského roku 
6,4 %. Počet nezaměstnaných 
evidovaných na Úřadu práce činil ke konci 
května 394 789 lidí, což byla nejnižší 
květnová hodnota od ledna 2009. 
Meziměsíční pokles nezaměstnanosti 
zaznamenalo všech 77 regionů. Počet 
volných pracovních míst meziročně vzrostl 
o 36 353 na 129 054. Na jedno volné 
pracovní místo připadá v průměru 
3,1 uchazeče, z toho nejvíce v okresech 
Karviná (14,7), dále v Ústí nad Labem 
(12,4) a v Chomutově (9,8).  

Zdroj: MPSV 

Průměrná mzda rostla  

V 1. čtvrtletí 2016 vzrostla průměrná 
hrubá měsíční nominální mzda 
na přepočtené počty zaměstnanců 
meziročně o 4,4 % a dosáhla 26 480 Kč. 
Reálně, po odečtení vlivu růstu 
spotřebitelských cen, se zvýšila o 3,9 %. 
Průměrná mzda stoupla v podnikatelské 
sféře nominálně o 4,5 % 
a v nepodnikatelské sféře o 4,1 %. Medián 
mezd činil 22 533 Kč a stoupl meziročně 
o 6,5 %.  

Zdroj: ČSÚ  

Zrychlil růst tržeb za prodej aut 
a nepotravinářského zboží  

Tržby v maloobchodě včetně motorových 
vozidel v dubnu letošního roku zrychlily 
meziroční růst na 8,5 %, z 5,8 % v březnu. 
Ovlivnily to tržby za prodej a opravy 
motorových vozidel (15,8 %) a dále za 
prodej nepotravinářského zboží (6,7 %). 

Naopak růst zpomalily tržby za prodej 
potravin (1,1 %), tržby za prodej 
pohonných hmot se téměř neměnily 
(8,8 %). Na tento vývoj měly vliv 
velikonoce, kdy se v loňském roce 
realizovaly velikonoční nákupy na začátku 
dubna, zatímco v letošním roce v březnu.   

Zdroj: ČSÚ   

Útlum ve stavebnictví pokračoval 

Stavební produkce v dubnu 2016 
pokračovala v útlumu, když klesla 
meziročně reálně o 13,7 %, po -12,4% 
v březnu. Produkce klesla v pozemním 
stavitelství meziročně o 12,8 % 
a v inženýrském stavitelství o 15,5 %. 
Počet stavebních povolení se zvýšil 
meziročně o 2,9 % a vzrostla také 
orientační hodnota těchto staveb 
o 40,5 % na 31,1 mld. Kč. Stejně jako 
předchozí měsíc se snížil počet zahájených 
bytů meziročně o 3,3 % a rovněž počet 
dokončených bytů o 17,8 %. 
V meziměsíčním srovnání byla stavební 
výroba nižší o 3,3 % (očištěno 
od sezónních vlivů).  

Zdroj: ČSÚ 

Škoda Auto uvažuje o vstupu na 
severoamerický trh 

Automobilka Škoda Auto uvažuje o vstupu 
na americký trh, kde se její mateřské firmě 
Volkswagen v poslední době nedaří. Firma 
již u amerických úřadů přihlásila jako 
ochranné známky názvy svých modelů 
Octavia, Superb a Yeti. 

Zdroj: Finanční noviny 

Nošovické automobilce Hyundai 
klesl zisk 

Nošovické automobilce Hyundai loni klesl 
zisk o 3,47 mld. Kč na 5,5 mld. Kč. Tržby jí 
ale vzrostly o 18,2 % na 125,7 mld. Kč. 
Automobilka loni vyrobila 342 200 
osobních automobilů, což bylo meziročně 
o 34 750 aut více. Zisk podniku poklesl 
zejména kvůli celkové ekonomické situaci 
ve světě, kvůli které musela automobilka 
vynaložit vyšší náklady, a dále ho 
negativně ovlivnil vývoj rublu, protože 
Rusko je jedním z velkých odběratelů 
podniku.  

Zdroj: www.finance.cz  

Continentalu Barum loni vzrostly 
tržby  

Otrokovickému výrobci pneumatik 
Continental Barum loni vzrostly tržby 

meziročně o 3,5 % na rekordních 57,7 mld. 
Kč. Čistý zisk dosáhl 3,3 mld. Kč, předloni 
4 mld. Kč. Společnost přesto považuje rok 
za úspěšný, neboť v řadě parametrů 
překonala rok předešlý. Závod investuje 
do nové haly na výrobu nákladních plášťů, 
celková výše investice je zhruba 4,4 mld. 
Kč. Loni firma zvýšila produkci nákladních 
a industriálních plášťů a poprvé za dobu 
své existence jich vyrobila více než milion 
kusů. 

Zdroj: www.finance.cz  

ZE ZAHRANIČÍ 

Německý průmysl se v dubnu vrátil 
k růstu  

Německá průmyslová produkce se 
v dubnu meziměsíčně zvýšila o 0,8 %, 
po březnovém poklesu 1,1 % (očištěno od 
sezónních a kalendářních vlivů). Průmysl 
bez energií a stavebnictví vzrostl 
meziměsíčně o 1,1 %. Výroba energií 
stoupla v dubnu rovněž o 1,1 %, zatímco 
stavební výroba klesla o 1,7 %.  

Zdroj: Destatis  

Britský průmysl v dubnu zrychlil růst 

Průmyslová produkce ve Velké Británii 
v dubnu stoupla meziměsíčně o 2 %, což 
bylo nejvíce od července 2012 (v březnu 
se zvýšila o 0,3 %). V meziročním srovnání 
produkce rostla o 1,6 %. Produkce ve 
výrobním sektoru v dubnu stoupla 
meziměsíčně o 2,3 % a meziročně o 0,8 %. 
Za růstem zpracovatelského průmyslu stál 
především výrazný nárůst výroby 
farmaceutických produktů, bez kterého 
by zpracovatelský průmysl stáhla dolů 
produkce kovů, počítačů nebo 
chemických produktů. Celkovou produkci 
táhla mírně dolů také těžba.  

Zdroj: Patria  

Slovenská ekonomika v 1. čtvrtletí 
zpomalila růst 

Slovenská ekonomika v 1. čtvrtletí 2016 
zvolnila tempo růstu proti předchozímu 
kvartálu na 0,8 %, z 1,0 % v posledním 
loňském čtvrtletí (po očištění od 
sezónních vlivů). V meziročním srovnání 
tempo růstu slovenského HDP zpomalilo 
na 3,4 % ze 4,3 % v posledním čtvrtletí 
minulého roku, kdy slovenská ekonomika 
dosáhla i díky čerpání peněz z evropských 

http://www.mpo.cz/
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fondů nejlepšího výsledku za posledních 
pět let. 

Zdroj: HN  

Nezaměstnanost v Polsku výrazně 
poklesla 

V Polsku klesla nezaměstnanost v květnu 
na 8,2 %. Jde o nejnižší úroveň za téměř 

osm let. Sdělilo to polské ministerstvo 
práce. V březnu přitom byla 
nezaměstnanost 10%, v dubnu poklesla na 
úroveň 9,5 %.   

Zdroj: E15 

 

 

 

 

 

Průmysl dál táhne produkce automobilového průmyslu 

Průmyslová produkce v dubnu letošního roku meziročně reálně zrychlila růst na 4,2 %, z březnového revidovaného 

růstu o 1,2 %. Tahounem průmyslové výroby byl zpracovatelský průmysl s růstem o 5,3 %. Produkce se po sedmi 

měsících mírně zvýšila i ve výrobě a rozvodu elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu, a to o 0,4 %. V těžbě 

a dobývání produkce v dubnu klesla o 10,5 %.  

Ve zpracovatelském průmyslu byla hlavním nositelem růstu již tradičně výroba motorových vozidel, která se zvýšila 

o 16,9 %. Z dalších odvětví vyšší růst produkce zaznamenala výroba nábytku o 10,9 %, ostatní zpracovatelský průmysl 

o 10,6 %, odvětví tisku a rozmnožování nahraných nosičů o 10,3 % a výroba usní a souvisejících výrobků o 10,2 %. 

Produkci zpracovatelského průmyslu nepříznivě ovlivnil pokles výroby chemických látek a chemických přípravků 

o 17,4 %, v důsledku omezení výroby po srpnovém požáru etylenové jednotky Unipetrolu. 

Dobrou zprávou pro vývoj celé ekonomiky jsou výsledky průmyslu v členění podle hlavních průmyslových seskupení, 

kde rostla výroba pro investice meziročně o 10,1 % a výroba pro dlouhodobou spotřebu o 9,8 %. Z dalších seskupení 

dosáhla mírnějšího růstu výroba pro krátkodobou spotřebu o 3,0 % a výroba pro mezispotřebu o 1,3 %. Pouze ve 

výrobě energií se v dubnu produkce snížila o 2,4 %.  

Meziměsíčně byla v dubnu průmyslová produkce nižší o 1,3 % (po vyloučení sezónních vlivů). V kumulaci od ledna do 

dubna letošního roku průmyslová produkce meziročně vzrostla o 3,2 %, přitom ve zpracovatelském průmyslu o 4,5 %. 

V těžbě a dobývání a také ve výrobě a rozvodu elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu však byla výroba nižší 

o 2,3 %, resp. o 3,5 %.    

 

Zdroj: ČSÚ 
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Vývoj indexu PX          Vývoj měnových kurzů 

OKÉNKO SNS:  

  

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

  

UDÁLOSTI V TÝDNU od 13. do 17. června 2016 

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

   

Zdroj: BCPP    Zdroj: ČNB Zdroj: ČNB 

   

PONDĚLÍ  

ÚTERÝ 
Eurostat: Průmysl (duben 2016)  
Eurostat: Zaměstnanost - národní účty (1. čtvrtletí 2016) 
ČNB: Platební bilance (1. čtvrtletí 2016)  

STŘEDA  

ČTVRTEK 
ČSÚ: Indexy cen výrobců (květen 2016) 
ČSÚ: Indexy cen vývozu a dovozu (duben 2016)   
Eurostat: Inflace (květen 2016) 

PÁTEK  

http://www.mpo.cz/

