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Konjunkturální průzkum ČR v srpnu: optimismus si upevnil pozici 

Celková důvěra v domácí ekonomiku se v srpnu zvýšila, když se indikátor ekonomického sentimentu meziměsíčně 

zvýšil o 1,4 bodu na hodnotu 96,8 bodů. V průmyslu se v srpnu důvěra podnikatelů meziměsíčně zvýšila o 2,8 bodu na 

hodnotu 97,8 bodů. Hodnocení současné celkové ekonomické situace respondentů se téměř nezměnilo, hodnocení 

současné celkové i zahraniční poptávky se také téměř nezměnilo, stejně tak se nezměnily zásoby hotových výrobků. 

Respondenti očekávají pro příští tři měsíce zvýšení tempa růstu výrobní činnosti a téměř neměnnost zaměstnanosti. 

Celková důvěra v odvětví průmyslu je v meziročním srovnání vyšší. Ve stavebnictví se důvěra meziměsíčně zvýšila o 

1,5 bodu na hodnotu 77,6 bodů. Hodnocení celkové poptávky po stavebních pracích se oproti červenci zvýšilo, v 

meziročním srovnání je ale důvěra podnikatelů ve stavebnictví nižší. Respondenti očekávají pro příští tři měsíce pokles 

tempa stavební činnosti a mírné snížení zaměstnanosti. Indikátor důvěry v odvětví obchodu se oproti červenci mírně 

zvýšil o 0,6 bodu na hodnotu 98,5 bodů. Zásoby zboží se téměř nezměnily. Očekávání vývoje celkové ekonomické 

situace pro období příštích tří i šesti měsíců se téměř nezměnila. Indikátor spotřebitelské důvěry se v srpnu 

meziměsíčně zvýšil o 2 body na hodnotu 104,3 body. Úmysl spotřebitelů spořit se v porovnání s červencem také 

nezměnil. Obavy ze zvýšení nezaměstnanosti a z růstu cen se snížily. V meziročním srovnání je důvěra spotřebitelů 

vyšší. 

Nejnovější průzkum nálad 

mezi firmami a domácnostmi 

vyznívá velmi slibně, a to i přes 

vyšší srovnávací základnu 

minulého roku. Naznačuje, že 

se české ekonomice povede 

velmi dobře i ve třetím 

čtvrtletí, i když meziroční 

tempa růstu nedosáhnou 

loňských přírůstků. Potěšující 

je, že si domácí ekonomika 

vede dobře i v mezinárodním 

srovnání. 
Zdroj: ČSÚ 

 

Makroekonomická situace v ČR 

Základní ukazatele - poslední údaje  

 
 HDP (y/y, %) 2.  Q  2016 2,5  Stavební produkce (y/y, %) červen 2016 -12,7 

 Míra inflace (y/y, %)  červenec 2016 0,3  Vývoz zboží ** (y/y, %, z b.c.) červen 2016 1,4 

 Obecná míra nezaměstnanosti* (v %) červen 2016 4,2  Dovoz zboží ** (y/y, %, z b.c.) červen 2016 -1,7 

 Průmyslová produkce (y/y,%) červen 2016 3,9        

* podíl počtu nezaměstnaných na celkové pracovní síle ve věku 15-64 let   Zdroj: ČSÚ, srpen 2016 

** přeshraniční pojetí     
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Z DOMOVA  

Vliv Německa na českou ekonomiku 
roste  
Význam Německa pro tuzemskou 
ekonomiku roste. Od roku 2010 se zvýšil 
export českých firem do sousední země o 
více než polovinu, import vzrostl o 60 %. 
Vyplývá to z analýzy Asociace malých a 
středních podniků a živnostníků a 
Komerční banky. Zhruba 4000 německých 
investorů drží rovněž největší podíl (21,9 
%) zahraničního kapitálu v Česku a 
Německo je s podílem 32 % 
nejvýznamnější exportní destinací 
tuzemských podniků. Celkově 21,9 % ze 
všech mezinárodních investic v ČR od roku 
1993 činí z Německa největšího investora, 
přičemž je v ČR v současnosti odhadováno 
3500 až 4000 podniků s německou účastí. 
Hlavním zájmem německých investorů je 
automobilový segment, obchod, finanční 
služby a výroba elektrických přístrojů. V 
Německu je naopak přibližně 150 podniků 
s více než padesátiprocentní účastí 
českých firem, které mají alespoň tři 
pracovníky. 
Pramen: E15 

 

Export zbraní z ČR v loňském roce 
vzrostl 
Export zbraní a vojenského materiálu z 
Česka byl loni rekordní, když dosáhl 15 
miliard korun. Největší část (28 procent) 
mířila do států EU, ze zemí pak do Iráku. 
Předloni byl z ČR vyvezen vojenský 
materiál v hodnotě 11,8 miliardy Kč. 
Celkem bylo v roce 2015 uděleno k vývozu 
vojenského materiálu 1144 licencí v 
hodnotě 24 miliard korun. Vyplývá to ze 
zprávy ministerstva průmyslu a obchodu 
(MPO), kterou ve středu projedná vláda. 
Pramen: Finanční noviny 

 

Odstávka v JE Temelín 
Jaderná elektrárna Temelín od pátku 
nebude několik dní vyrábět elektřinu. 
Začíná plánovaná odstávka jejího prvního 
bloku, odstávka druhého bloku ještě 
neskončila. Stávající situace neovlivní 
dodávky elektřiny, chybějící výkon ČEZ 
pokryje jinými zdroji. Obě odstávky jsou s 
předstihem nahlášené právě na letní 
období, kdy je nižší spotřeba.  
Pramen: Idnes.cz 

 
 
  

Češi dluží více 
Celkový dluh obyvatel ČR dosáhl koncem 
druhého čtvrtletí 1,89 bil. Kč, což je o 134 
mld. meziročně více. Počet lidí s dluhem 
se meziročně mírně zvýšil o 26.000 na 
3,06 mil. Stejně tak se mírně zvýšil počet 
úvěrových smluv, o 36.000 na 5,85 mil. 
Vyplývá to z údajů Bankovního a 
Nebankovního registru klientských 
informací. 
Pramen: E15 

 
České dráhy zmodernizují své vozy  
Devět jídelních a devět lůžkových vozů 
nechají České dráhy zrekonstruovat. 
Celková odhadovaná hodnota obou 
zakázek dosahuje 117 mil. Kč, z toho 63 
mil. Kč připadá na modernizaci jídelních 
vozů. Ty budou předělány na 
kombinované vozy první třídy s kuchyní a 
bistrem.  
Pramen: E15 

 

Pohonné hmoty v ČR do konce srpna 
zdraží 
Pohonné hmoty v ČR v uplynulém týdnu 
po více než měsíci zdražily. 
Nejprodávanější benzin Natural 95 se 
vrátil nad hranici 29 korun za litr, 
průměrně se prodává za 29,06 Kč. Cena 
nafty od minulé středy vzrostla o 14 
haléřů na průměrných 27,60 Kč/l. Vyplývá 
to z údajů firmy CCS, která ceny 
pohonných hmot sleduje. Do konce srpna 
by benzin i nafta mohly zdražit až o 50 
haléřů. Důvodem je prudké zdražení ropy 
na světových trzích na současných 50 USD 
za barel, když ještě na počátku srpna stál 
barel 42 USD. 
Pramen: Finanční noviny 

 

ZE ZAHRANIČÍ 

Předběžné výsledky PMI 
Podle prvních předběžných odhadů o 
vývoji aktivity nákupních manažerů 
v ekonomice, zpracovávaných společností 
Markit Economics, si eurozóna v srpnu až 
na průmyslovou výrobu navýšila svou 
ekonomickou aktivitu. Kompositní index 
PMI v srpnu meziměsíčně vzrostl 
nejtěsnějším nárůstem, o 0,1 bodu, na 
53,3 bodu. Kompositní index PMI pro 
Německo však oslabil, klesl na 54,4 bodu 
oproti červencovým 55,3 bodu a 
zaznamenal 15ti měsíční minimum.  
Pramen: E15 

 

IFO nečekaně silně klesl 
Nálada v německé ekonomice se výrazně 
zhoršila. Index podnikatelského klimatu 
Ifo meziměsíčně klesl o 2,1 bodu, ze 108,3 
bodů v červenci na 106,2 bodů v srpnu. 
Index nálady klesl nejníže od prosince 
2014. Současnou obchodní situaci i 
očekávání pro příštích šest měsíců 
hodnotí společnosti hůře než v 
předchozím měsíci. Podnikatelé se po 
rozhodnutí Spojeného království opustit 
Evropskou unii stali méně optimističtí a 
hodnotí hůře svou současnou i budoucí 
situaci. Nálada se zhoršila ve 
zpracovatelském průmyslu, maloobchodě 
i velkoobchodě, ve stavebním sektoru 
zůstala beze změny. Index nálady pro 
sektor služeb se však mírně zvýšil. Tempo 
růstu německé ekonomiky ve druhém 
čtvrtletí výrazně zpomalilo na 0,4 % z 
0,7 % v prvním čtvrtletí. 
Pramen: Ifo.de 

 

Německá ekonomika v kondici 
Vývoz, spotřeba, ale také státní výdaje v 
souvislosti s uprchlickou krizí táhnou 
německou ekonomiku. Zpomalování však 
zažívá i tento evropský velikán, tempo 
růstu německé ekonomiky ve druhém 
čtvrtletí se snížilo ve srovnání s 
předchozími třemi měsíci na 0,4 % z 0,7 % 
v prvním čtvrtletí. V meziročním srovnání 
se hrubý domácí produkt zvýšil o 3,1 %. 
Meziroční růst očištěný od kalendářových 
faktorů pak dosáhl 1,8 %.  
Pramen: E15 

 

Nezaměstnanost v Polsku klesla 
Míra nezaměstnanosti v Polsku v červenci 
klesla na 8,6 % (z červnových 8,8 %) 
a dostala se na nejnižší úroveň za 25 let 
(podle tamního statistického úřadu). 
Počet nezaměstnaných se proti červnu 
snížil asi o 31.000 osob (o 2,2 % na 1,362 
mil. lidí). Polská ekonomika se ve 
2. čtvrtletí 2016 vrátila k růstu, HDP se 
meziročně zvýšil o 0,9 % proti 
předchozímu čtvrtletí pokles o 0,1 %. 
Polsko je jedinou evropskou zemí, která 
nezažila hospodářskou recesi.  
Pramen: Finanční noviny 

 

Řecké ekonomice se stále nedaří 
Řecká ekonomika sice ve 2. čtvrtletí v 
porovnáním s uplynulým obdobím 
překvapivě vzrostla o 0,3 %, meziročně 
však zaznamenala pokles o 0,7 %. Oživení 
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navíc může být jen dočasné. Země za ně 
částečně vděčí zdařilé turistické sezoně, 
která není výsledkem snahy jejích 
představitelů, ale strachu Evropanů z 
terorismu. 
Pramen: E15 

 

Španělsko: HDP opět vzrostlo 
Španělská ekonomika pokračovala ve 
2. čtvrtletí v silném růstu s podporou 
vysokých spotřebních výdajů i solidního 
vývozu. HDP země proti předešlému 
čtvrtletí stoupl o 0,8 % a v celoročním 
přepočtu se zvýšil o 3,2 %. Tempa růstu 
zůstala stejná jako v prvních třech 
měsících roku. Spotřební výdaje vzrostly 
meziročně o 3,6 %. Dobře si vede i vývoz 
služeb a rekordní sezonu očekává cestovní 

ruch. Podle úřadující vlády by ekonomika 
měla letos růst tempem 2,9 %. Loni 
španělský HDP vzrostl o 3,2 %, což byl 
nejvyšší růst od začátku ekonomické krize 
z roku 2008. Země se koncem roku 2013 
vymanila z recese, nicméně stále se 
potýká s vysokou nezaměstnaností (kolem 
20 %), která je druhou nejvyšší v EU po 
Řecku. Španělsko je nyní jednou z 
nejrychleji rostoucích ekonomik eurozóny 
i přesto, že už osm měsíců nemá 
definitivní vládu a je v politické krizi. 
Pramen: E15 

 

 
 
 

Číně se nedaří snížit produkci oceli 
Cíl čínské vlády na snížení nadbytečných 
produkčních kapacit v ocelářském 
průmyslu a těžbě uhlí se zatím nedaří 
naplňovat. Jen o 10 % plánovaného 
množství snížily některé čínské provincie 
výrobu oceli. Koncem července se přitom 
splnilo 47 % národního plánu na snížení 
produkce oceli a jen 38 % cíle na redukci 
kapacity těžby uhlí. Do konce roku 2016 
by měl být splněn cíl snížení těžby uhlí o 
250 mil. tun uhlí a snížení výroby oceli o 
45 mil. tun.  
Pramen: E15 

 

 

 

Vývoj indexu PX          Vývoj měnových kurzů 

UDÁLOSTI V TÝDNU od 29. srpna do 2. září 2016  

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

 

 

   

   

   

PONDĚLÍ  

ÚTERÝ 
Eurozóna:    Sentiment Index v ekonomice, Index důvěry spotřebitelů,  Index podnikatelského 
sentimentu,  Index obchodního optimismu v průmyslu 
Německo:    Index spotřebitelských cen 

STŘEDA Eurozóna, Německo:   Míra nezaměstnanosti  

ČTVRTEK 

Čína:  PMI index výrobní aktivity  
Čína:  Index aktivity v nevýrobním sektoru  
Čína:  Výrobní PMI od HSBC   

Eurozóna, Německo:  PMI, index výrobního sektoru 

PÁTEK Eurozóna:  Index cen výrobců 


