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Důvěra se zlepšila hlavně mezi spotřebiteli  

Celková důvěra v domácí ekonomiku se v září mírně zvýšila, když souhrnný indikátor důvěry, vyjádřený v bazickém 

indexu, stoupl meziměsíčně o 0,3 bodu na 97,1 bodu. Vyšší hodnotu zaznamenal naposledy v lednu letošního roku. 

Oproti minulému roku je celková důvěra vyšší.  

Nálada se zlepšila především mezi spotřebiteli, a to o 2,1 bodu na 106,4 bodu, a dosáhla nejlepšího výsledku 

od letošního února. Spotřebitelé jsou více optimističtí ohledně jejich finanční situace v dalších měsících.   

Důvěra mezi podnikateli se sice mírně snížila meziměsíčně o 0,1 bodu, ale drží se na slušných 95,2 bodu. Oproti 

srpnovým výsledkům se zvýšila nálada pouze v odvětví služeb. Podnikatelé v průmyslu snížily náladu meziměsíčně 

o 0,7 bodu na hodnotu 97,1. Přes mírný pokles, když krotili svá očekávání vývoje v dalších měsících, dosáhla celkem 

solidní hodnoty. Meziročně je nálada v průmyslu vyšší. Nízká důvěra panuje v odvětví stavebnictví a meziměsíčně se 

ještě snížila o 5,1 bodu na hodnotu 72,5. Odvětví trpí nedostatkem zakázek a stavaři zhoršili svá očekávání pro další 

měsíce. Nižší důvěry naposledy toto odvětví dosáhlo v říjnu 2014. Také obchodníci překvapivě korigovali svou důvěru 

směrem dolů.  

Zdroj: ČSÚ   

Makroekonomická situace v ČR 

Základní ukazatele - poslední údaje  
 

 HDP (y/y, %) 2. Q  2016 2,6  Stavební výroba (y/y, %) červenec 2016 -16,3 

 Míra inflace (y/y, %)  srpen 2016 0,3  Vývoz zboží ** (y/y, %, z b.c.) červenec 2016 -14,2 

 Obecná míra nezaměstnanosti* (v %) srpen 2016 4,0  Dovoz zboží ** (y/y, %, z b.c.) červenec 2016 -12,3 

 Průmyslová produkce (y/y,%) červenec 2016 -14,1        

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

** přeshraniční pojetí     
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Z DOMOVA  

ČR v žebříčku konkurenceschopnosti 
zůstala na stejném místě  

Česká republika se letos stejně jako loni 
v žebříčku globální konkurenceschopnosti 
umístila na 31. místě. Loni zaznamenala 
posun o šest příček vzhůru. Žebříček vede 
Švýcarsko. ČR se nachází mimo jiné před 
Polskem, Maďarskem, Slovenskem, 
Portugalskem, Řeckem, Maltou či 
Kyprem. Z nových členských států EU je 
konkurenceschopnější pouze Estonsko 
(30. místo). ČR se proti minulému období 
zlepšilo u nadpoloviční většiny kritérií, 
například ve vyspělosti finančních trhů, 
technologické připravenosti a vyššího 
vzdělání. Zhoršila se 
u makroekonomického prostředí, 
velikosti trhu a inovací. Zprávu o globální 
konkurenceschopnosti každoročně 
vydává švýcarská nezisková organizace 
Světové ekonomické fórum. Letos 
porovnávala 138 ekonomik světa.  

Zdroj: HN 

ČSÚ: Zaměstnanost stoupla, 

nezaměstnanost klesla  

V srpnu se zvýšila míra zaměstnanosti 
meziročně o 1,5 p. b. na 71,9 % (očištěná 
od sezónních vlivů). Míra 
nezaměstnanosti dosáhla 4,0 % a  snížila 
se meziročně o 0,9 p. b. Rychleji klesla 
nezaměstnanost žen, která činila v srpnu 
4,7 %. Nezaměstnanost mužů dosáhla 
3,5 %.  

Zdroj: ČSÚ  

ČR nepatří mezi evropské inovátory, 
má ale své silné stránky 

Inovační výkonnost v tuzemsku rostla až 
do roku 2012, poklesla v roce 2013 
a v posledních letech opět vykazuje růst. 
Podobný trend se objevuje v celé 
Evropské unii. Ve srovnání s průměrem EU 
vykazuje ČR relativně silné stránky 
v oblasti lidských zdrojů, pevných investic 
nebo financování. Relativně slabé stránky 
studie vidí u duševního vlastnictví a ve 
výzkumu. Evropskými inovačními leadery 
jsou Švédsko, Dánsko, Finsko, Německo 
a Nizozemí. ČR se umístila společně 
s Maltou, Estonskem a Kyprem mírně pod 
průměrem EU. Vyplývá to z Evropského 
srovnávacího přehledu inovací, který 
pravidelně od roku 2008 vydává Evropská 
komise. 

Zdroj: HN 

Výroba nábytku v tuzemsku 
v prvním pololetí stoupla  

Nábytkářské firmy v ČR v 1. pololetí 
vyrobily zboží za 22,18 mld. Kč, což je 
meziročně o 1,8 % více. Prodej nábytku 
vzrostl o 2,3 % na 17,74 mld. Kč. Vyvezlo 
se zboží za 13,54 mld. Kč, meziročně 
o 13,2 % více.  Téměř třetinový podíl má 
Německo. Stoupl i dovoz nábytku, 
meziročně o 14,4 % na 8,63 mld. Kč. 
Největší podíl mělo Polsko, následují 
Německo a Čína. Podíl dovozu na prodeji 
dosáhl 45,4 %. Informace zveřejnila 
Asociace českých nábytkářů.  

Zdroj: www.finance.cz 

Vítkovice Cylinders pronikly 
do Austrálie 

Výrobce vysokotlakých ocelových lahví a 
nádob Vítkovice Cylinders ze strojírenské 
skupiny Vítkovice Machinery Group získal 
první zakázku v Austrálii na výrobu 
mlecích těles na úpravu vytěženého 
černého uhlí. První část zakázky dodal v 
srpnu, druhou expeduje v těchto dnech. 
Na trhu mlecích těles je velká konkurence 
mezi výrobci ze západní Evropy, ale také z 
Číny. Proniknutí na další trh je tak pro 
podnik významné.  

Zdroj: E15  

Kordárně Plus vzrostl prodej  

Kordárna Plus z Velké nad Veličkou zvýšila 
v 1. pololetí prodej meziročně o 7 %. 
Dosáhla provozního zisku 131 mil. Kč. 
Loňské tržby přesáhly 2,5 mld. Kč a letos 
je očekává nejvyšší od roku 2009. Firmě 
pomáhá růst evropských výrobců 
pneumatik, kteří jsou její největší 
odběratelé. 

Zdroj: HN, E15  

Spolchemie zvýší výrobní kapacitu 
o třetinu 

Spolchemie spustí do konce roku novou 
linku využívající membránovou 
elektrolýzu, která nahradí starý provoz, 
v němž se používá jedovatá rtuť 
a vyžaduje značné výdaje na údržbu. Nový 
provoz zvýší kapacitu výroby hydroxidu 
draselného a hydroxidu sodného 
z nynějších 60 tis. tun až na 100 tis. tun.  
Podnik do zařízení investoval 1,9 mld. Kč. 
Podle pravidel Evropské unie se budou 
muset rtuťové elektrolýzy uzavřít 
do konce následujícího roku. 

Zdroj: E15  

Důl Paskov se nebude zavírat dříve 
než v květnu 2017 

Důl Paskov na Frýdecko-Místecku nebude 
možné zavřít dříve než k 1. květnu 2017. 
Dřív se to nedá stihnout kvůli splnění 
legislativních požadavků. O jeho uzavření 
už se mluví tři roky. Měsíčně generuje 
ztrátu okolo 100 mil. Kč.  

Zdroj: www.finance.cz 

ZE ZAHRANIČÍ 

WTO snížila odhad růstu globálního 
obchodu na letošní i příští rok 

Světová obchodní organizace (WTO) 
snížila odhad růstu globálního obchodu na 
letošní i příští rok. Podle nejnovější 
prognózy se má objem obchodu 
v letošním roce zvýšit o 1,7 %, místo 
doposud uváděných 2,8 %. Odhad růstu 
v příštím roce snížila na 1,8 % až 3,1 %, 
místo dříve predikovaných až 3,6 %. 
Zhoršení prognózy odráží hlavně 
zpomalení růstu v Číně a Brazílii, ale 
i zpomalení dovozu do Spojených států. 
Zpráva také zdůrazňuje obavy, že po 
dlouhém období růstu v důsledku 
globalizace a důvěry v globální obchod se 
vlády v období ekonomických potíží stále 
více snaží chránit svůj vlastní průmysl 
a ekonomiku čím dál víc táhne domácí 
spotřeba. Mezinárodní obchod poroste 
poprvé za 15 let mnohem pomaleji, než 
globální ekonomika.  

Zdroj: České noviny  

Nálada podnikatelů v Německu je 
nejlepší za více než dva roky 

Podnikatelská nálada v Německu se v září 
po srpnovém poklesu nečekaně zlepšila. 
Celkový index podnikatelského klimatu 
vzrostl o 3,2 bodu na 109,5 bodu, což je 
nejvyšší hodnota od května 2014. Podniky 
hodnotí lépe svou současnou situaci 
i výhled na nejbližších šest měsíců. 
Průzkum institutu Ifo je založen na 
dotazech u zhruba 7000 německých firem. 

Zdroj: finance.cz   

V Německu nezaměstnanost v září 
mírně klesla  

Počet nezaměstnaných v Německu v září 
oproti předchozímu měsíci klesl o téměř 
77 tis. na 2,608 mil. Meziročně byl počet 
lidí bez práce nižší o 100 tis. Míra 
nezaměstnanosti dosáhla 5,9 % a byla 
nižší meziměsíčně o 0,2 p. b. Podle sezoně 
přepočtených údajů míra 
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nezaměstnanosti zůstala na 6,1 %, což je 
nejnižší údaj od znovusjednocení 
Německa v roce 1990. V září nacházejí 
práci absolventi škol a také firmy nabírají 
nové zaměstnance po letním dovolených. 
Německé firmy měly navíc tolik volných 
míst jako málokdy předtím. Informace 
zveřejnil spolkový úřad práce. 

Zdroj: www.finance.cz  

V Maďarsku se snížila 
nezaměstnanost 

Míra nezaměstnanosti v Maďarsku klesla 
na 4,9 % ve třech měsících končící srpnem, 
z 6,7 % ve stejném období loňského roku.  
Dosáhla tak nejnižší hodnoty od roku 
1999. Počet nezaměstnaných klesl 
o 77 tis. na 227 tis. lidí. Naopak počet 
zaměstnaných stoupl o 135 tis. na 
4 386 tis. Celkem 230,8 tis. lidí je 

zaměstnáno na veřejných pracích 
a 114,8 tis. v zahraničí. Informace 
zveřejnil maďarský statistický úřad.  

Zdroj: www.tradingeconomics.com 

Ekonomika USA rostla ve druhém 
čtvrtletí rychleji, než se uvádělo 

Americká ekonomika rostla ve 2. čtvrtletí 
rychleji, než se dosud předpokládalo. 
Hrubý domácí produkt se v celoročním 
přepočtu zvýšil o 1,4 %, zatímco předchozí 
odhad činil 1,1 %. Celkové firemní 
investice byly vyšší o 1 %, což byl první růst 
od 3. čtvrtletí loňského roku. 
Spotřebitelské výdaje se zvýšily o 4,3 %. 
Výdaje spotřebitelů se na celkové 
ekonomické aktivitě v USA podílejí zhruba 
dvěma třetinami. V 1. čtvrtletí ekonomika 
rostla tempem 0,8 %.  

Zdroj: www.finance.cz 

OPEC se dohodl na snížení těžby  

Členové Organizace zemí vyvážejících 
ropu (OPEC) se dohodli, poprvé za osm let, 
na snížení těžby ropy na 32,5 mil. až 
33 mil. barelů denně. Podrobnosti kartel 
dojedná na svém zasedání v listopadu. 
V současnosti členové OPEC těží zhruba 
33,24 mil. barelů denně. Cílem tohoto 
kroku je podpořit ceny ropy. Dohoda 
prakticky znovu zavádí těžební limit, který 
kartel opustil zhruba před rokem. 

Zdroj: E15 

 

 

 

Mezinárodní strojírenský veletrh Brno 

V Brně se bude příští týden od pondělí do pátku konat 58. Mezinárodní strojírenský veletrh. Letošního ročníku se 

zúčastní 1 670 vystavovatelů, z toho 835 ze zahraničí, z 34 zemí. Ze zahraničí přijede nejvíce vystavovatelů z Německa 

(274), dále z Číny (150), Slovenska (81), Itálie (61), Rakouska (46) a Švýcarska (34).   

Na veletrhu jsou zastoupeny všechny klíčové oblasti strojírenského a elektrotechnického průmyslu. Hlavním tématem 

je letos Průmysl 4.0, nová etapa průmyslu spojená s průmyslovou automatizací. Pozornost se dále zaměří na robotizaci, 

digitalizaci a zasíťování. Současně konají se také další specializované výstavy, především veletrh obráběcích a tvářecích 

strojů, slévárenský veletrh, veletrh svařovací techniky a další.  

Partnerskou zemí letošního ročníku je Čína, ze které se představí 150 vystavovatelů. V takovém rozsahu se účastní 

brněnského veletrhu poprvé. Čínská strana bere svou účast jako součást strategie země pro střední a východní Evropu. 

Také chce ukázat, že je výrobcem špičkových technologií. Budou vystaveni například roboti, rychlovlaky, 3D tisk nebo 

LED technologie.  

Součástí veletrhu je bohatý doprovodný program odborných konferencí, seminářů a  workshopů. Na programu bude 

například proexportní politika státu, dopad brexitu na tuzemský vývoz, vize v automatizaci, prezentace o nových 

digitálních trendech a technologiích a další.  

Vývoj indexu PX          Vývoj měnových kurzů 

  
 

 

Zdroj: BCPP    Zdroj: ČNB Zdroj: ČNB 
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UDÁLOSTI V TÝDNU od 3. do 7. října 2016  

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

PONDĚLÍ  

ÚTERÝ Eurostat: Ceny průmyslových výrobců (srpen 2016)  

STŘEDA Eurostat: Maloobchod (srpen 2016)  

ČTVRTEK 
Německo: Nové objednávky v průmyslu (srpen 2016)  
ČSÚ: Maloobchod (srpen 2016)  

PÁTEK 

ČSÚ: Zahraniční obchod (srpen 2016)  
ČSÚ: Průmysl (srpen 2016) 
ČSÚ: Stavebnictví (srpen 2016)    
Německo: Průmysl (srpen 2016)  


