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Zahraničnímu obchodu se stále daří 
  

Květnové výsledky zahraničního obchodu se zbožím přinesly opět příznivou zprávu pro celou domácí ekonomiku a její 

letošní vývoj. Zejména vývoz stále úspěšně zdolává vysokou srovnávací základnu předchozích období, když jeho růst 

v květnu ještě zesílil. Nové objednávky spolu s efektem uměle udržovaného oslabení české koruny přinášejí vyšší příjmy 

exportérům. Importy jsou sice zatíženy vysokou poptávkou po dovozech vyvolanou solidní průmyslovou aktivitou 

a vysokou spotřebou domácností, ale jejich růst za dražší korunu je zatím tlumen nízkými cenami dovážených surovin, 

takže jeho dynamika je daleko nižší než u vývozu. Na značném přebytku obchodní bilance se v největší míře podílí 

vysoké aktivum obchodu se stroji a dopravními prostředky (především díky vývozu silničních vozidel, který těží 

z příznivé situace na evropských automobilových trzích). 

Podle údajů přeshraniční statistiky (v b. c.) v květnu 2016 obchodní bilance skončila přebytkem ve výši 41,5 mld. Kč, 

oproti květnu 2015 o 12,2 mld. Kč vyšším, když vývoz rostl rychlejším tempem (meziročně o 8,1 % na 326,0 mld. Kč) 

než dovoz (o 4,5 % na 284,4 mld. Kč). Z teritoriálního pohledu se zvýšil vývoz nejvíce do Francie (o 15,2 %), Rakouska 

(o 11,9 %) a na Slovensko (o 9,3 %). Do EU jako celku vzrostl vývoz meziročně o 9,0 %, do eurozóny o 10,0 %, mimo EU 

o 4,0 %. Z mimoevropských zemí klesl vývoz do Číny (o 1,7 %) a do Ruska (o 7,6 %). Za leden až květen činil přebytek 

obchodní bilance 241,4 mld. Kč, což je o 53,9 mld. Kč více než loni, protože vývoz byl letos celkově vyšší o 5,3 %, tj. o 

83,6 mld. Kč, kdežto dovoz rostl nižším tempem o 2,1 %, tj. o 29,6 mld. Kč. 

Bilance zahraničního obchodu v národním pojetí (v b. c.) v květnu 2016 skončila přebytkem 18,2 mld. Kč, meziročně 

o 7,7 mld. Kč vyšším. Vývoz se zvýšil meziročně o 6,8 % na 282,9 mld. Kč a dovoz o 4,1 % na 264,7 mld. Kč. Bilance 

zahraničního obchodu se státy EU vykázala přebytek 52,2 mld. Kč, meziročně o 8,0 mld. Kč vyšší. Schodek obchodu se 

státy mimo EU se snížil o 0,2 mld. Kč na 32,2 mld. Kč. Pozitivní vliv na celkovou bilanci měl zejména růst přebytku 

bilance obchodu se stroji a dopravními prostředky o 4,4 mld. Kč a pokles schodku bilance minerálních paliv meziročně 

o 3,6 mld. Kč. Meziročně se zvýšil přebytek bilance s průmyslovým spotřebním zbožím o 0,8 mld. Kč a klesl deficit 

obchodu s potravinami a živými zvířaty o 0,1 mld. Kč. Nepříznivě se v celkové bilanci projevilo prohloubení schodku 

bilance s chemickými výrobky o 1,6 mld. Kč a snížení kladného salda bilance s polotovary a materiály o 0,7 mld. Kč 

a surovinami o 0,2 mld. Kč. Za leden až květen dosáhl celkový přebytek obchodní bilance 108,9 mld. Kč, což je 

o 30,2 mld. Kč více než loni. Vývoz byl meziročně vyšší o 2,5 %, tj. o 34,7 mld. Kč, a dovoz o 0,3 %, tj. o 4,5 mld. Kč. 

 

Makroekonomická situace v ČR 

Základní ukazatele - poslední údaje  

 
 HDP (y/y, %) 1.  Q  2016 3,0  Stavební výroba (y/y, %) květen 2016 -4,3 

 Míra inflace (y/y, %)  květen 2016 0,4  Vývoz zboží ** (y/y, %, z b.c.) květen 2016 8,1 

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

 Průmyslová produkce (y/y,%) květen 2016 8,6        

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

** přeshraniční pojetí     
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Z DOMOVA  

Stavební produkce v květnu 
zpomalila pokles  

Stavebnictví v květnu kleslo meziročně 
o 4,3 %. Pokles však zpomalil 
z dvouciferného čísla v dubnu (-13,7 %). 
Výroba se snížila v pozemním 
i  v  inženýrském stavitelství (-1,8 %, resp. 
-9,1 %). Zvýšil se počet vydaných 
stavebních povolení meziročně o 9,7 % na 
7 907 povolení. Orientační hodnota 
těchto staveb dosáhla 30,8 mld. Kč 
a meziročně vzrostla o 41,2 %. V bytové 
výstavbě vzrostl počet zahájených i 
dokončených bytů, do propočtu se však 
promítla nízká srovnávací základna z roku 
2015. Zahájené byty se zvýšily o 44,6 % na 
2 632 bytů, dokončené o 61,4 % na 
2 500 bytů. Oproti předchozímu měsíci 
byla celková stavební produkce očištěná 
od sezónních vlivů vyšší o 2,8 %.  

Zdroj: ČSÚ  

Českým firmám chybí lidé  

Nedostatek odpovídající pracovní síly v ČR 
žene firmy na východ. Část výroby, 
zejména v technologicky méně náročných 
odvětvích, některé z tuzemských firem 
přesouvají na sousední Slovensko i dále. 
Pozice s nižší požadovanou kvalifikací by 
firmy rády řešily formou dovozu 
pracovníků ze zahraničí. Jejich rychlému 
začlenění do výroby v současnosti 
nicméně brání celá řada administrativních 
překážek.  

Zdroj: E15 

Společnost ERA koupila podíl ve 
slovenské R-SYS 

Pardubická společnost ERA, výrobce 
radarů, koupila rozhodující podíl ve 
slovenské firmě R-SYS. Spojení společnosti 
R-SYS s ERA je vyústěním dlouholeté 
spolupráce obou firem.  

Zdroj: E15 

Český Avast kupuje nizozemského 
rivala AVG  

Český výrobce bezpečnostního softwaru 
Avast Software se dohodl na převzetí 
nizozemského konkurenta AVG 
Technologies za 1,3 mld. dolarů. 
Společnost AVG vznikla stejně jako Avast 
v ČR, v současnosti však sídlí 
v Amsterodamu. Oba podniky mají těžiště 
svých vývojových center umístěna v ČR 

(v Praze a v Brně). Nejdůležitějším 
odbytištěm i po spojení jsou USA 
(souhrnný počet uživatelů produktů 
přesahuje 400 milionů). 

Zdroj: Finanční noviny 

Prodej aut v prvním pololetí stoupl 

Prodej nových osobních aut v 1. pololetí 
vzrostl o 17 % na rekordních 132 778 vozů. 
Z toho více než 74 % koupily firmy. Nejvíce 
prodala Škoda s 43 658 prodanými vozy. 
Odbyt zvýšila o 19,5 % a dosáhla téměř 
33% podílu na trhu. Druhý skončil 
Volkswagen s růstem odbytu o 2 % na 
12 928 vozů. Třetí Hyundai zvýšil počet 
prodaných aut o 17 % na 10 462 vozidel. 
Oznámil to Svaz dovozců automobilů. 

Zdroj: Finanční noviny 

ZE ZAHRANIČÍ 

Růst německé průmyslové produkce 
v květnu zvolnil  

Německý průmysl v květnu vzrostl 
meziročně o 4,1 %, po 4,3 % růstu 
v předchozím měsíci. V meziměsíčním 
srovnání klesl o 1,3 % (očištěno 
o kalendářní a sezónní vlivy). Průmyslová 
produkce bez stavebnictví a energií byla 
nižší meziměsíčně o 1,8 %. Stavební 
výroba se snížila meziměsíčně o 0,9 %, 
výroba energií naopak vzrostla o 3,9 %.  

Zdroj: Destatis  

Německo zdvojnásobilo vývoz zbraní 

Německý vývoz zbraní se loni skoro 
zdvojnásobil na 7,9 mld. eur. Nejvíce se 
vyvezlo na Blízký východ. Největším 
zákazníkem byl Katar s nákupem 
za 1,6 mld. eur. V Německu musí vývoz 
zbraní do zemí, které nejsou členy 
Evropské unie nebo NATO, schvalovat 
Rada. Do nich nyní směřuje 59 % 
německého zbrojního exportu.  

Zdroj: HN 

Prodej aut v Německu vzrostl 

Prodej nových osobních automobilů 
v Německu se v 1. pololetí 2016 zvýšil 
meziročně o 7 % na 1,73 mil. vozů, 
v červnu o 8 % na 340 tis. vozů. Tempo 
růstu však zpomalilo z téměř 12 % 
v předchozím měsíci. Německo je 
největším automobilovým trhem 
v Evropě. V roce 2016 německé sdružení 

automobilového průmyslu VDA očekává 
nárůst prodeje o 3 % na 3,3 mil. vozů.  

Zdroj: Finanční noviny 

Slovenský maloobchod v květnu 
zrychlil růst  

Na Slovensku v květnu vzrostly tržby 
v maloobchodě meziročně o 4 % (bez 
motorových vozidel), po 3,7 % v dubnu 
tohoto roku. Je to nejsilnější růst od 
prosince 2014. Vyšší tržby se nejvíce 
projevily v potravinách a pohonných 
hmotách. Tržby za prodej a opravy 
motorových vozidel se zvýšily meziročně 
o 24,2 %.    

Zdroj: statistics.sk  

Britský průmysl v květnu překonal 
odhady 

Výsledky za průmyslovou výrobu ve Velké 
Británii v květnu překonávaly odhady.  
Meziměsíčně se průmyslová produkce 
snížila o 0,5 %, po 2,4% dubnovém růstu. 
Odhady však čekaly silnější pokles. 
Meziročně byla výroba o 1,4 % vyšší. Dolů 
táhla celková čísla těžba. Zpracovatelský 
průmysl naopak zrychlil na meziročních 
1,7 %. Ve zpracovatelském průmyslu hrály 
rozhodující kladnou roli obory s výrobou 
dopravních prostředků.  

Zdroj: statistics.sk  

Důvěra britských podniků po 
referendu prudce klesla 

Důvěra britských podniků v ekonomiku se 
po vítězství brexitu prudce zhoršila. Počet 
firem s pesimistickým náhledem na vývoj 
ekonomiky v období příštích 12 měsících 
se v týdnu po konání historického 
referenda o vystoupení Británie z EU zvýšil 
na 49 %. Před referendem to bylo pouze 
25 %. Ukázaly to výsledky průzkumu 
agentury YouGov a Střediska pro výzkum 
ekonomiky a podnikání (CEBR). 

Zdroj: Finanční noviny 

EU prodloužila sankce proti Rusku  

Evropská unie prodloužila hospodářské 
sankce vůči Rusku do konce ledna 2017. 
Rada EU rozhodla prodloužit sankce po 
vyhodnocení plnění minských dohod. 
Opatření, která omezují především ruský 
přístup na finanční trhy a zakazují export 
určitých typů výrobků, přijala EU v roce 
2014. 

Zdroj: HN 
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Domácí průmysl si v květnu udržel solidní růst  

Průmyslová produkce se květnu meziročně reálně zvýšila o 8,6 %, po očištění od počtu pracovních dní byla vyšší 

o 1,0 % (v květnu 2015 byla pracovní doba o tři pracovní dny kratší). Meziměsíčně se však průmyslová produkce snížila 

o 0,4 % (po vyloučení sezónních vlivů). Tahounem celého průmyslu byl zpracovatelský průmysl s růstem produkce 

o 8,9 %, ve výrobě a rozvodu elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu se produkce zvýšila o 10,0 % 

(s příspěvkem k růstu průmyslu +1,1 p. b.). Další pokles zaznamenala těžba a dobývání o 4,5 % (s výjimkou února klesá 

od počátku roku). 

Hlavním nositelem růstu zpracovatelského průmyslu byla již tradičně výroba motorových vozidel, která se v květnu 

zvýšila o 21,4 % (zatím nejvyšší tempo v letošním roce). Z dalších odvětví vyšší růst produkce dosáhlo odvětví tisku 

a rozmnožování nahraných nosičů o 24,6 %, výroba nábytku o 24,0 %, výroba oděvů o 17,2 %, výroba základních 

farmaceutických výrobků a přípravků o 14,1 %, výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků o 11,1 % a výroba 

textilií o 11,0 %. Současně se zhoršily podmínky v rámci zpracovatelského průmyslu, protože v odvětví výroby 

chemických látek a chemických přípravků je zatím stále omezena produkce Unipetrolu, kvůli loňské nehodě na 

ethylénové jednotce ve výrobním závodě Litvínov – Záluží, a v květnu bylo postiženo další mimořádnou událostí 

v rafinérii společnosti Unipetrol RPA v Kralupech nad Vltavou, která zastavila zpracovávání ropy na benzin. Květnový 

meziroční pokles ve výrobě chemických látek a chemických přípravků činil 13,6 %. Snížila se také výroba ostatních 

dopravních prostředků o 11,6 %, jejíž výsledky byly ovlivněny vysokou základnou předchozího roku. 

Pozitivní výsledky průmyslu v členění podle hlavních průmyslových seskupení jsou zároveň významným indikátorem 

dalšího vývoje ekonomiky, když meziročně rostla nejvíce výroba pro dlouhodobou spotřebu o 17,9 % a výroba pro 

investice o 12,5 %. V dalších seskupeních vzrostla výroba pro krátkodobou spotřebu o 7,6 %, výroba energií o 6,6 % 

a výroba pro mezispotřebu o 5,4 %.  

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 11. do 15. července 2016  

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