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Zahraniční obchod v srpnu ve skvělé kondici 

Srpnové výsledky zahraničního obchodu se zbožím dopadly velmi dobře, což napovídaly již předstihové indikátory. 
Dosavadní výkon tak směle naznačuje, že zahraniční obchod s největší pravděpodobností i letos viditelně přispěje 
k ekonomickému růstu České republiky. 

Podle metodiky národního pojetí (v b. c.) se vývoz zvýšil meziročně o 17,4 % na 265,9 mld. Kč a dovoz o 10,5 % na 252,1 mld. 
Kč. Bilance zahraničního obchodu v srpnu skončila přebytkem 13,8 mld. Kč, kdežto v srpnu 2015 vykázala schodek ve výši 
1,7 mld. Kč. Pozitivní vliv na celkovou bilanci měl zejména růst přebytku bilance obchodu se stroji a dopravními prostředky 
o 15,4 mld. Kč a pokles schodku bilance minerálních paliv meziročně o 1,7 mld. Kč. K mírnému zvýšení aktiva došlo u bilance 
polotovarů a materiálů a surovin nepoživatelných (shodně o 0,1 mld. Kč). Negativně se v celkové bilanci projevilo 
prohloubení deficitu obchodu s chemickými výrobky o 1,0 mld. Kč, potravinami a živými zvířaty a s nápoji a tabákem (shodně 
o 0,4 mld. Kč) a průmyslovým spotřebním zbožím o 0,2 mld. Kč. Bilance zahraničního obchodu se státy EU vykázala přebytek 
47,9 mld. Kč, meziročně o 11,8 mld. Kč vyšší. Schodek obchodu se státy mimo EU se snížil o 4,0 mld. Kč na 32,7 mld. Kč. Za 
leden až srpen dosáhl celkový přebytek obchodní bilance v národním pojetí 146,4 mld. Kč, což je o 55,0 mld. Kč více než loni. 
Vývoz byl meziročně vyšší o 2,0 %, zatímco dovoz klesl o 0,6 %. 

Podle údajů přeshraniční statistiky (v b. c.) se vývoz (zboží opouštějící území ČR) zvýšil o 15,0 % na 308,9 mld. Kč, dovoz 
(zboží vstupující na území ČR) o 8,6 % na 273,8 mld. Kč. Z teritoriálního pohledu stoupl vývoz nejvíce do Rakouska (o 23,7 %), 
Francie (o 18,0 %), Německa (o 17,0 %), do Polska (o 13,5 %) a Spojeného království (o 11,7 %). Vývoz na Slovensko zmírnil 
pokles na 1,7 %. Do EU jako celku byl vyšší meziročně o 15,0 %, do eurozóny o 15,8 % a mimo EU o 15,2 %. Z mimoevropských 
zemí stoupl vývoz do Číny o 17,4 % a do Ruské federace o 13,3 %. Obchodní bilance v srpnu skončila přebytkem ve výši 
35,1mld. Kč, oproti loňskému srpnu o 18,7 mld. Kč vyšším. Za leden až srpen dosáhl celkový přebytek obchodní bilance 
v pojetí přeshraniční statistiky 353,0 mld. Kč, což je o 86,5 mld. Kč více než loni. Vývoz byl letos celkově vyšší o 3,9 %, a dovoz 
0,6 %.  

Zdroj: ČSÚ  

Makroekonomická situace v ČR 

Základní ukazatele - poslední údaje  
 

 HDP (y/y, %) 2. Q  2016 2,6  Stavební výroba (y/y, %) srpen 2016 -5,9 

 Míra inflace (y/y, %)  srpen 2016 0,3  Vývoz zboží ** (y/y, %, z b.c.) srpen 2016 15,0 

 Obecná míra nezaměstnanosti* (v %) srpen 2016 4,0  Dovoz zboží ** (y/y, %, z b.c.) srpen 2016 8,6 

 Průmyslová produkce (y/y,%) srpen 2016 13,1        

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

** přeshraniční pojetí     
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Z DOMOVA  

Stavební produkce pokračovala 
v poklesu  

Stavební produkce pokračovala v srpnu 
v poklesu, který se zmírnil na meziročních 
-5,9 %, z -16,3 % v červenci. Po očištění od 
vlivu počtu pracovních dnů se snížila 
o 8,4 %. Letošní srpen měl ve srovnání se 
stejným měsícem předchozího roku 
o 2 pracovní dny více. Výrazný pokles 
zaznamenalo inženýrské stavitelství, a to 
o 18,2 %. Pozemní stavitelství dosáhlo 
v meziročním srovnání prvního růstu od 
začátku roku, když bylo vyšší o 1,1 %. 
Počet vydaných povolení spadl naopak do 
minusu, když se jich vydalo o 5,2 % méně, 
tj. 6 702. V bytové výstavbě se zvýšil počet 
zahájených bytů o 5,1 % na 2 539 bytů. 
Počet dokončených bytů se snížil o 12,3 % 
na 1 834 bytů.  

Zdroj: ČSÚ  

Maloobchod se vrátil k silnému růstu  

Tržby v maloobchodě včetně motorových 
vozidel v srpnu stouply meziročně 
o 11,1 %. Růst byl ovlivněn o 2 dny vyšším 
počtem pracovních dní než ve stejném 
měsíci loňského roku. V červenci měl 
maloobchod krátkou přestávku, když 
tržby klesly o 0,4 %. Spotřebitelská 
poptávka je však letos silná. V srpnu 
nejrychleji rostly tržby za prodej a opravy 
motorových vozidel, a to o 18,8 %. 
Dvouciferný růst také zaznamenaly tržby 
za nepotravinářské zboží (12,4 %) a za 
pohonné hmoty (10,6 %). Tržby za 
potravinářské zboží se zvýšily o 1,5 %.  

Zdroj: ČSÚ  

Podnikatelské podmínky ve výrobě 
se zlepšily 

Podnikatelské podmínky ve výrobě se 
během září zlepšily. Ukazuje to zvýšení 
indexu nákupních manažerů PMI 
na 52 bodů ze srpnových 50,1 bodu. 
Zlepšily se zejména nové zakázky, které 
začaly po poklesech v červenci a srpnu 
opět růst, což vedlo k nejrychlejšímu 
navýšení výroby od dubna tohoto roku. 
Lepší byla domácí poptávka, zatímco 
objem zakázek ze zahraničí se v podstatě 
nezměnil. S růstem výroby se zvýšila 
zaměstnanost. Aktuální hodnota byla 
přesto pod dlouhodobým průměrem 
52,9 bodu.  

Zdroj: Markit  

Vývoz strojů vzrostl, jejich dovoz 
klesl   

Export obráběcích a tvářecích strojů 
v 1. pololetí meziročně vzrostl o 2 % na 
7,96 mld. Kč. Tyto stroje nejčastěji míří do 
Německa, Ruska a Číny. Dovoz strojů klesl 
meziročně o 38 % na 4,87 mld. Kč, nejvíce 
v oblasti obráběcích center. Vyplývá to 
z údajů Svazu strojírenské technologie.  

Zdroj: E15 

Tuzemská spotřeba ocelářských 
výrobků vzrostla 

Tuzemská spotřeba ocelářských výrobků 
(podle ředitele svazu Hutnictví železa) 
v 1. pololetí 2016 vzrostla o 3,3 % 
na 3 466,6 tis. tun. Růst spotřeby se 
zejména týká plochých výrobků, které 
jsou převážně zajišťovány dovozem. Stále 
platí, že podíl dovozu ocelářských výrobků 
na spotřebě výrazně překračuje hranici 
70 %.   

Zdroj: České noviny 

Minimální mzda od ledna stoupne 

Minimální mzda stoupne od začátku 
příštího roku na 11 tisíc korun měsíčně. 
O navýšení o 1100 Kč rozhodla vláda na 
základě dohody se sociálními partnery. 
Odbory žádají ještě vyšší růst, a to 
o dalších 500 Kč. Zaměstnavatelé jsou 
proti. Zvyšování minimální mzdy nutí 
firmy zvednout i ostatní tarify a přidat 
také dalším pracovníkům. Tlak na základní 
složku pak zmenšuje pohyblivou 
motivační část.  
Zdroj: E15 

ArcelorMittal investoval do výroby 

ArcelorMittal začal s výrobou plochých 
tyčí pro listové pružiny do automobilů 
a kolejových vozidel. Do jejich výroby 
investoval 210 mil. Kč. Posunem 
ke speciálním produktům se snaží 
vyhnout kolísání cen oceli na trhu 
komoditních výrobků. Loni totiž kvůli 
pádu cen oceli společnost přišla o dvě 
třetiny zisku.  

Zdroj: E15 

Škoda Transportation dodá tramvaje 
do finského Tampere 

Skupina Škoda Transportation vyhrála 
tendr na dodávku tramvají pro nově 
budovanou trať ve finském Tampere. 
Zakázka zahrnuje také desetiletý servis 
vozidel a opci na dalších až 46 tramvají. 
Nová tramvaj se bude vyrábět v dceřiné 
společnosti Transtech ve Finsku. Firma 

letos získala zakázky na tramvaje do 
německého Chemnitzu, tureckého 
Eskişehiru a lotyšské Rigy.  

Zdroj: E15 

Linet koupil většinový podíl v Borcad 
Medical 

Výrobce zdravotnických lůžek Linet koupil 
většinový podíl ve společnosti Borcad 
Medical, která vyrábí porodní postele, 
gynekologická, transportní a dialyzační 
křesla. Borcad Medical sídlí ve Fryčovicích 
na Frýdecko-Místecku. Zaměstnává 
přibližně 75 pracovníků a má v Evropě 
silnou zákaznickou základnu. Linet Group 
sídlí v nizozemském Dordrechtu. Vyrábí ve 
dvou závodech, a to v německém Wickede 
a v Želevčicích u Slaného na Kladensku.  

Zdroj: E15 

Český Lanex dodal šňůry izraelské 
armádě 

Lanex z Bolatic na Opavsku, díky 
kontaktům z veletrhu vojenského 
vybavení ISDEF v Tel Avivu, začal dodávat 
vysoce pevná lana speciálním jednotkám 
izraelské armády.  Finanční objem zakázky 
není velký, ale firma by ráda díky první 
úspěšné spolupráci prorazila na tamním 
trhu s dalšími produkty, jako jsou 
například lodní lana nebo vybavení pro 
výškové práce, a to i v civilním sektoru.  

Zdroj: E15 

ZE ZAHRANIČÍ 

MMF: Světová ekonomika zůstane 
slabá 

Mezinárodní měnový fond (MMF) 
ponechal v nejnovější globální prognóze 
odhady růstu světové ekonomiky beze 
změn. Zhoršil mírně růstové vyhlídky 
vyspělých ekonomik a naopak zlepšil 
výhled pro zbytek světa. Letos čeká stejný 
růst světové ekonomiky jako loni, tj. 
o 3,1 %, na příští rok předpovídá zrychlení 
růstového tempa na 3,4 %. Podle MMF 
přešlapuje světová ekonomika jako celek 
na místě. Pro českou ekonomiku ponechal 
fond v platnosti jarní odhad, tj. letos 2,5% 
růst, příští rok zrychlení růstu na 2,7 %. 
Pro eurozónu MMF čeká letos zvolnění 
růstu na 1,7 % z loňských 2 % a příští rok 
další sestup tempa na 1,5 %. Výrazně 
zhoršil prognózu pro Spojené státy na 
1,6 % proti letnímu odhadu 2,2 %. 
Japonská ekonomika zůstane ve stagnaci. 
Čínská ekonomika bude dál postupně 
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zpomalovat a příští rok by měl její výkon 
zeslábnout na 6,2 % z loňských 6,9 %. Čínu 
by tak předehnala Indie, jejíž růstové 
tempo zůstane podle odhadu nad 7 %.  

Zdroj: HN  

EU: Složité předpisy brzdí v ČR 
projekty  

Evropská komise navrhuje prodloužit 
a navýšit kapacitu Evropského fondu pro 
strategické investice, takzvaného 
Junckerova plánu. Do roku 2020 by měl 
přinést do evropské ekonomiky investice 
v objemu půl bilionu eur. Podle Evropské 
komise by ČR měla odstranit 
administrativní a regulační překážky, 
které brání přijímání dotací z evropských 
fondů. Týká se to hlavně staveb silnic 
a dálnic nebo oblasti energetiky. 
Prodlužují dobu mezi vznikem projektu 
a jeho uskutečněním i na desítky let. Jde 
například o zdlouhavé postupy pro 
vydávání územních povolení 
nebo zpoždění plynoucí z řešení stížností 
u antimonopolního úřadu. 

Zdroj: HN  

Ceny průmyslových výrobců v EU 
pokračovaly v poklesu 

Ceny průmyslových výrobců v Evropské 
unii pokračovaly v srpnu v meziročním 
srovnání v poklesu, který zvolnil na -1,6 %, 
z -2,3 % v červenci. Tento vývoj ovlivnily 
zejména ceny energií, které klesly 
meziročně o 4,9 %, v červenci o 7,4 %. 
Nižší byly také ceny výrobků pro 
mezispotřebu o 1,6 %. Ceny zboží pro 
krátkodobou spotřebu vystoupily na 
rovnou nulu, z -0,2 % v červenci. Ceny 
zboží pro dlouhodobou spotřebu a pro 
investice vzrostly shodně o 0,9 %.  

Zdroj: Eurostat  

Německým průmyslovým firmám 
nečekaně vzrostl objem zakázek 

Objem zakázek německých průmyslových 
podniků se v srpnu zvýšil mnohem 
výrazněji, než se čekalo. Zakázky vzrostly 
o 1 %, po 0,3 % v červenci. K růstu 
přispěla  vysoká poptávka ze zemí 
eurozóny a také od domácích zákazníků. 
Domácí zakázky se zvýšily o 2,6 %. Zakázky 
ze zahraničí celkem klesly o 0,2 %, když 
byly nižší zakázky ze zemí mimo eurozónu 

o 2,8 %. Poptávka ze zemí eurozóny se ale 
zvýšila o 4,1 %.  

Zdroj: HN  

V Německu se produkce v srpnu 
vrátila k růstu 

V Německu se v srpnu produkce, tj. 
průmysl a stavebnictví, vrátila k růstu, 
když byla meziročně o 8,1 % vyšší. Dosáhla 
tak nejvyššího růstu od začátku letošního 
roku. V červenci zaznamenala pokles 
o 7,7 %. Údaje zveřejnil německý 
statistický úřad.  

Zdroj: Destatis  

Řecko počítá na příští rok s růstem 
ekonomiky 

Řecká vláda předpokládá, že tamní 
ekonomika se v roce 2017 vrátí k růstu, 
jehož tempo dosáhne 2,7 %. Slibuje 
i splnění rozpočtových cílů, které jsou 
stanoveny v podmínkách mezinárodního 
záchranného programu. Návrh 
předpovídá pokles veřejného dluhu 
o 4 body na 174,8 % HDP a pokles míry 
nezaměstnanosti na 22,4 % z letošních 
23,5 %.  

Zdroj: České noviny  

Nárůst průmyslové produkce v srpnu vyrovnal červencový pokles 

Průmyslová produkce v srpnu kompenzovala červencový pokles, když dosáhla meziročního růstu o 13,1 %. Po očištění 

od vlivu počtu pracovních dnů vzrostl průmysl o 7,7 %. Červencové a srpnové údaje byly významně ovlivněny rozdílným 

počtem pracovních dnů, rozložením státních svátků v pracovním týdnu a pohybem celozávodních dovolených.  

V srpnu byl tahounem zpracovatelský průmysl se zvýšením produkce o 16,6 %. Oba další sektory zaznamenaly pokles 

produkce. Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu klesla meziročně o 7,2 % a těžba 

a dobývání o 4,6 %. 

K meziročnímu růstu průmyslové produkce nejvíce přispěla odvětví výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů 

(+53,1 %), dále výroba pryžových a plastových výrobků (+17,1 %) a výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků 

(+10,6 %).  

Nepříznivě na vývoj zpracovatelského průmyslu působil pokles produkce ve výrobě základních farmaceutických 

výrobků a farmaceutických přípravků (o 15,9 %). Na odvětví stále působí omezená výroba po požáru etylenové 

jednotky Unipetrolu, která je však v současné době postupně zprovozňována.  Mírné snížení produkce zaznamenala 

výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení o 1,3 %. Všechny ostatní odvětví zpracovatelského průmyslu kromě 

těchto dvou dosáhly meziročního zvýšení produkce.  

V srpnu v meziročním srovnání došlo k růstu nových zakázek, když stouply o 18,7 %. Vyšší byly nové zakázky z tuzemska 

i ze zahraničí (o 16,1 %, resp. o 20,0 %).  
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Zdroj: ČSÚ 

Vývoj indexu PX          Vývoj měnových kurzů 

UDÁLOSTI V TÝDNU od 10. do 14. října 2016  

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

  
 

 

Zdroj: BCPP    Zdroj: ČNB Zdroj: ČNB 

   

PONDĚLÍ 
ČSÚ: Indexy spotřebitelských cen – inflace (září 2016) 
MPSV: Nezaměstnanost (září 2015)  
Německo: Zahraniční obchod (srpen 2016)  

ÚTERÝ  

STŘEDA Eurostat: Průmysl (srpen 2016)  

ČTVRTEK  

PÁTEK  


