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V květnu dále rostl počet zaměstnaných osob  

Z výběrového šetření pracovních sil ČSÚ vyplývá, že v 
květnu letošního roku po osmé v řadě vzrostl počet 
zaměstnaných a činil 5 016,7 tis. osob. Míra 
zaměstnanosti (podíl počtu zaměstnaných osob ve 
skupině 15-64 letých) očištěná od sezónních vlivů 
dosáhla 71,9 % a oproti květnu loňského roku se zvýšila 
o 1,7 procentního bodu. Zaznamenala tak nejvyšší 
hodnotu od roku 1993, tj. od počátku tohoto 
výběrového šetření. Míra zaměstnanosti mužů činila 
79,1 %, žen 64,4 %.  

Obecná míra nezaměstnanosti 15–64letých se v květnu 
meziměsíčně snížila o 0,1 p. b. na 4,1 %. V meziročním 
porovnání klesla o 1,0 procentního bodu. V mužské 
populaci nezaměstnanost v květnu letošního roku 
dosáhla 3,5 % a nezaměstnanost žen 4,9 %.  

Eurostat uveřejnil metodicky shodnou měsíční míru nezaměstnanosti, ale za věkovou skupinu 15–74 let. Česká 
republika v květnu v rámci EU vykázala nejnižší míru nezaměstnanosti (4,0 %). Průměrná míra nezaměstnanosti za EU 
klesla na 8,6 %, z 9,6 % v květnu 2015. Je to nejnižší hodnota v EU od března 2009.  

 Zdroj: Eurostat   
 Pozn. * březen 2016, ** duben 2016 

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, červenec 2016 

** přeshraniční pojetí     
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Z DOMOVA  

ČSÚ zlepšil údaje o růstu ekonomiky 

Česká ekonomika vzrostla loni meziročně 
o 4,5 % a předloni o 2,7 %. Vyplývá to 
z revize ročních národních účtů, kterou 
zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ). Růst 
ekonomiky tak zlepšil ze 4,2 % 
a předloňských 2,0 % podle předchozích 
údajů. ČSÚ prováděl revizi národních účtů 
za roky 2011 až 2015 v souvislosti se 
změnami ve vymezení sektoru vládních 
institucí. 

Zdroj: HN 

Moody's: Růst české ekonomiky 
letos zpomalí  

Růst české ekonomiky v letošním roce 
výrazně zpomalí a dosáhne 2,1 %. 
Předpověděla to mezinárodní ratingová 
agentura Moody's Investors Service. 
Napřesrok pak očekává mírné oživení 
tempa růstu na 2,5 %. Moody's 
upozornila, že zlepšení rozpočtové situace 
v posledních letech vytvořilo v ČR prostor 
pro stimulaci ekonomiky a absorbování 
šoků. Česká ekonomika se však potýká 
s problémy ve struktuře pracovní síly 
a  omezenou inovační kapacitou. Také 
poukázala na potíže související se 
stárnutím populace. Česká národní banka 
odhaduje letošní růst ekonomiky na 2,3 %, 
Ministerstvo financí na 2,5 %. 

Zdroj: České noviny 

Třinecké železárny exportují dvě 
třetiny produkce  

Hutní společnost Třinecké železárny 
dosáhla v loňském roce zisku 2,78 mld. Kč. 
Oproti roku 2014 je to pokles o necelých 
270 mil. Kč. Tržby společnosti loni činily 
36,9 mld. Kč, což bylo meziročně zhruba 
o miliardu méně. Více než 66 % produkce 
železárny exportovaly, zejména do zemí 
Evropy. Celosvětovým problémem jsou 
nadbytečné kapacity a rostoucí čínská 
konkurence, Třinecké železárny však 
využívají výrobní zařízení téměř na 100 %. 
V loňském roce proinvestovaly 2,406 mld. 
Kč, z toho 888 mil. tvořily dotace na 
dokončení ekologických staveb. 

Zdroj: HN 

Lasselsberger zmodernizoval linku  

Společnost Lasselsberger, výrobce 
keramických obkladaček a dlažeb, ve 
svém závodě v Lubné u Rakovníka 
zmodernizovala výrobní linku za 

327 mil. Kč. Kapacita výroby se zvýšila až o 
40 % na 14 mil. metrů čtverečních 
obkladového materiálu ročně.  

Zdroj: E15   

Společnosti Fatra loni vzrostly tržby  

Napajedelské společnosti Fatra, která 
patří k největším zpracovatelům plastů, se 
loni mírně zvýšily tržby na 3,6 mld. Kč. 
Vykázala zisk před zdaněním 353 mil. Kč, 
v roce 2014 to bylo 322 mil. Kč. 

Zdroj: E15   

Toshulin zvedl tržby a zisk  

Společnost Toshulin z Hulína na 
Kroměřížsku, která vyrábí obráběcí stroje, 
loni zvedla meziročně zisk o 11,5 mil. na 
123,7 mil. Kč. Tržby jí vzrostly o téměř 
6 mil. na 856,3 mil. Kč. Podle vedení firmy 
tržby negativně ovlivnily západní sankce 
vůči Rusku. Společnost tak přišla o trh, 
kam směřovala velká část produkce. 

Zdroj: E15   

Firmě Kavalierglass stouply tržby  

Sklářské firmě Kavalierglass se loni zvedly 
tržby meziročně o 7 % na 2,3 mld. Kč. 
Letos je chce ještě navýšit o 5 %. Firmě se 
daří díky dobré ekonomické situaci 
i stabilnímu kurzu eura. Více než 93 % 
tržeb tvoří zahraniční trhy. Dodává do 
90 zemí, hlavně do německy mluvících, 
ale také do Egypta, Francie, Itálie, Indie 
nebo USA. V současnosti zaměstnává 
téměř 1800 lidí.  

Zdroj: HN  

Laufen začal vyvážet do USA 

Česká pobočka švýcarského výrobce 
sanitární keramiky Laufen výrazně 
expanduje. Loni začala exportovat 
do USA, ale náklady do vybudování pozice 
tam byly vyšší. Firma se dostala do ztráty. 
Tržby se však zvýšily o 13 % na 2,8 mld. Kč. 
Dalším důvodem, proč se firma propadla 
do ztráty, je vysoká fluktuace nových 
pracovníků.   

Zdroj: HN 

Domácí zbrojaři loni zvýšili export  

Export zbraní, obranného materiálu 
a služeb byl loni rekordní, když překročil 
15 mld. Kč. Výrazně se zvýšil především 
vývoz do Spojených států a také do zemí 
Evropské unie. Export pro české 
zbrojařské podniky představuje 90 % 
celkové produkce. 

Zdroj: E15 

Tempo růstu vývozu zrychlí  

Podle predikce Asociace exportérů by 
mělo tempo růstu vývozu v letošním 
3. čtvrtletí zrychlit na meziročních 5 %. 
V září by měla měsíční hodnota českého 
exportu dokonce překonat rekord 
z března 2015, kdy vývoz činil 304 mld. Kč.  

Zdroj: České noviny  

ZE ZAHRANIČÍ 

Německý maloobchod v květnu rostl  

V Německu maloobchodní tržby v květnu 
vzrostly meziměsíčně o 0,9 %, po 
dubnovém poklesu o 0,3 %. Meziročně 
květnové tržby stouply o 2,6 %, po 2,7 % 
růstu předchozí měsíc.  

Zdroj: Destatis 

Ceny v Německu zrychlily tempo 
růstu  

V Německu se v červnu zvedly 
spotřebitelské ceny meziročně o 0,3 %, 
předchozí měsíc o 0,1 %. Nahoru tlačily 
inflaci vyšší ceny služeb, ceny energií 
klesaly pomaleji. Meziměsíčně stouply 
spotřebitelské ceny v červnu o 0,1 %,  

Zdroj: Destatis  

Nezaměstnanost v Maďarsku dále 
klesla  

Nezaměstnanost v Maďarsku klesla ve 
třech měsících od března do května 2016 
na 5,5 %, když před rokem dosahovala 
7,1 %. Je to nejnižší hodnota od června 
2004. Přitom se nezaměstnanost mladých 
do 25 let snížila na 13,8 % a lidí ve věkové 
skupině 55 – 64 let na 4,3 %.  

Zdroj: www.tradingeconomics.com  

Růst americké ekonomiky v prvním 
kvartále upraven znovu směrem 
vzhůru   

Ekonomika USA rostla v prvním kvartále 
rychleji, než ukazovaly původní údaje. 
Podle třetího zpřesnění rostla americká 
ekonomika mezičtvrtletně o 1,1 %, 
zatímco předchozí dva odhady 
předpokládaly růst o 0,5 %, resp. 0,8 %. 
Vzhůru byla upravena dynamika investic 
a také zahraničního obchodu. Hlavním 
tahounem ekonomiky zůstala soukromá 
spotřeba, i když oproti čtvrtému kvartálu 
minulého roku zpomalila.  

Zdroj: Patria 

http://www.mpo.cz/
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Vývoj indexu PX          Vývoj měnových kurzů 

OKÉNKO SNS:  

  

 
Zdroj: NBÚ, graf MPO 

 
Zdroj: ECB, graf MPO 

 
  

 

UDÁLOSTI V TÝDNU od 4. do 8. července 2016  

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

  
 

Zdroj: BCPP    Zdroj: ČNB Zdroj: ČNB 

   

PONDĚLÍ Eurostat: Ceny průmyslových výrobců (květen 2016) 

ÚTERÝ Eurostat: Maloobchod (květen 2016) 

STŘEDA Německo: Nové objednávky v průmyslu (květen 2016)  

ČTVRTEK ČSÚ: Zahraniční obchod (květen 2016)  

PÁTEK 
ČSÚ: Průmysl (květen 2016)  
ČSÚ: Stavebnictví (květen 2016) 
ČSÚ: Maloobchod (květen 2016)  

http://www.mpo.cz/

