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Nezaměstnanost v Evropské unii v září držela srpnovou úroveň 

Nezaměstnanost v Evropské unii v září zůstala oproti srpnu beze změny na 8,5 %. V meziročním porovnání klesla 

o 0,7 p. b. Byla to nejnižší nezaměstnanost EU zaznamenaná od února 2009. V eurozóně byla míra nezaměstnanosti 

vyšší, a to 10,0 %, která meziročně klesla o 0,6 p. b. 

Mezi jednotlivými státy Evropské unie nejnižší nezaměstnanosti dosáhla v září Česká republika s 4,0 %, údaj 

po sezónním očištění. Málo lidí bez práce zaznamenalo opět Německo (4,1 %), dále následovala Malta (4,7 %). Naopak 

nejvyšší nezaměstnanosti dosáhlo Řecko (23,2 % v červenci 2016) a Španělsko (19,3 %), i když i v těchto státech došlo 

k jejímu meziročnímu snížení o 1,6 p. b., resp. o 2,1 p. b. 

Podle údajů ČSÚ se v České republice v září snížila nezaměstnanost meziročně stejným tempem jako v celé EU, tj. 

o 0,7 p. b. Mužů bez práce bylo 3,3 %, nezaměstnanost žen byla vyšší, a to 5,0 %, avšak v obou kategoriích došlo 

v meziročním srovnání k poklesu o 0,6 p. b., resp. o 0,9 p. b.   

Zdroj: Eurostat 

Pozn. *srpen 2016, ** červenec 2016 

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

 Obecná míra nezaměstnanosti* (v %) září 2016 4,1  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, listopad 2016 

** přeshraniční pojetí     
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Z DOMOVA  

ČNB zlepšila odhad letošního růstu 
HDP 

Česká národní banka (ČNB) v nové 
prognóze zlepšila odhad vývoje české 
ekonomiky v letošním roce na 2,8 %, ze 
2,4 % podle předchozí srpnové prognózy. 
Výhled pro příští rok zhoršila o 0,1 p. b. na 
2,9 %. V roce 2018 by podle odhadu ČNB 
měla ekonomika vzrůst o 2,9 %. Tento 
týden také rozhodla ponechat úrokové 
sazby na stávající úrovni. Dvoutýdenní 
repo sazba zůstává na 0,05 %, diskontní 
sazba na 0,05 % a lombardní sazba na 
0,25 %. Devizový kurz bude i nadále 
udržovat poblíž hladiny 27 CZK/EUR.  

Zdroj: ČNB 

Podmínky ve výrobním sektoru se 
v říjnu dále zlepšily 

Index nákupních manažerů (PMI) v říjnu 
vzrostl na 53,3 bodu z 52 bodu 
v předchozím měsíci. Nad prahem 
50 bodů, což znamená celkové zlepšení 
sektoru, se PMI držel třetí měsíc v řadě. 
Na jeho růst působilo pozitivně všech pět 
jeho složek. Výroba i nové zakázky vzrostly 
nejrychleji od března. Celkové zlepšení 
v obchodních podmínkách potvrdil také 
růst zaměstnanosti, exportu a nákupní 
aktivity. Exportní zakázky se zvýšily 
poprvé za čtyři měsíce, ale hlavním 
tahounem výroby byla domácí poptávka. 
Výsledky průzkumu poukázaly na rostoucí 
tlaky na podnikatelské marže způsobené 
dalším zrychlením inflace cen vstupů, 
zatímco ceny za zboží klesly. 

Zdroj: Markit  

Vývoz přesáhne rekordní čtyři 
biliony 

Hodnota vývozu zboží by podle odhadu 
Asociace exportérů mohla letos vzrůst 
o zhruba 3 % a přesáhnout 4 biliony korun 
po loňských 3,89 bilionu. Byl by to nový 
exportní rekord. Dosud nejvyššího vývozu 
čeští výrobci dosáhnou přesto, že se 
potýkají s výrazným nedostatkem 
pracovníků. Firmám podle asociace schází 
kolem 160 tisíc pracovníků, přičemž přes 
90 % pozic připadá na místa ve výrobních 
podnicích. 

Zdroj: E15 

Job Air Technic postaví v Mošnově 
druhý hangár na opravy letadel 

Společnost Job Air Technic (JAT) postaví 
na letišti v Mošnově druhý hangár 
na opravy letadel za 250 mil. Kč. Počet 
svých zaměstnanců chce z nynějších 
202 postupně zvýšit na 400. Společnost 
JAT patří do holdingu Czechoslovak 
Group. Jeho portfolio zahrnuje výrobu 
a prodej vojenských vozidel, terénních 
nákladních automobilů, zbraní, munice, 
produktů pro automobilový, železniční 
a letecký průmysl a brzdových systémů 
pro kolejová vozidla. 
Zdroj: České noviny 

Brněnský Zetor se vrací na barmský 
trh 

Brněnský Zetor se vrací na barmský trh. 
Firma v barmském Rangúnu otevřela nové 
obchodní zastoupení, kterého se 
zúčastnila i diplomatická delegace vedená 
ministrem průmyslu a obchodu. V roce 
2017 tam chce dodat stovky traktorů 
o výkonech od 50 do 110 koní. V minulosti 
tam měla firma svou montovnu. 
Zdroj: České noviny 

Škoda Electric dodá na Slovensko 
30 trolejbusů 

Škoda Electric dodá do Žiliny a Prešova 
30 nízkopodlažních trolejbusů za 435 mil. 
Kč. Podnik s 800 zaměstnanci je největším 
evropským výrobcem trolejbusů, loni jich 
prodal přes 250. Jeho tržby se pohybují 
mezi 5 až 6 mld. Kč. 

Zdroj: E15 

ZE ZAHRANIČÍ 

V EU rostl HDP stejným tempem jako 
v předchozím kvartále  

Ekonomika Evropské unie ve 3. čtvrtletí 
vzrostla mezičtvrtletně o 0,4 % 
a meziročně o 1,8 %, v obou případech 
stejným tempem jako ve druhém 
kvartálu. V eurozóně hrubý domácí 
produkt rovněž udržel tempo růstu na 
úrovni z předchozího kvartálu, když se 
zvýšil proti předchozímu čtvrtletí o 0,3 % 
a v meziročním srovnání o 1,6 %. Vyplývá 
to z předběžného odhadu Eurostatu.  

Zdroj: Eurostat  

MMF: Růst zemí střední a východní 
Evropy zrychlí 

Ekonomický růst zemí střední, východní 
a jihovýchodní Evropy příští rok zrychlí 

díky oživení v Rusku a sousedních zemích. 
Tempo růstu fond odhaduje v roce 2017 
na 2,1 % po 1,3 % v letošním roce. HDP 
Ruska má díky příznivějším cenám ropy 
příští rok stoupnout o 1,1 % po letošním 
poklesu o 0,8 %. V regionu Ukrajina, 
Bělorusko a Moldavsko celkově fond 
očekává příští rok růst ekonomik o 1,6 % 
po 0,1 % letos. Růst ve střední Evropě 
podle odhadu zrychlí na 3 % z letošních 
2,8 %.  Uvedl to ve svém pravidelném 
ekonomickém výhledu Mezinárodní 
měnový fond (MMF).  

Zdroj: HN 

V Rusku ceny zpomalily růst  

V Rusku spotřebitelské ceny v říjnu 
vzrostly meziročně o 6,1 %, po 6,4 % 
v předchozím měsíci. Zaznamenalo 
nejnižší míru inflace od ledna 2014. 
Meziměsíčně šly ceny nahoru o 0,4 %. Loni 
v říjnu míra inflace dosahovala téměř 
k 16 %.  

Zdroj: www.tradingeconomics.com 

Prodej vozů v Číně příští rok stoupne 

Podle čínského svazu výrobců automobilů 
(CAAM) prodej motorových vozidel v Číně 
v září 2016 stoupl zhruba o 26 % 
na 2,6 mil. jednotek (v srpnu o 24,5 %). 
Tempo růstu bylo nejprudší za více než 
3,5 roku. Za 1. až 3. čtvrtletí 2016 se odbyt 
vozidel zvýšil o více než 13 %, s využitím 
daňových výhod pro malé vozy. CAAM 
zvýšil odhad prodejů v roce 2016 na 7 % 
z dříve předpokládaných 6 %. V případě 
prodloužení daňové výhody, která má 
vypršet ke konci roku, očekává růst 
prodeje v roce 2017 v  rozsahu 6 až 7 %.  

Zdroj: Autofox 

Prodej aut v USA v říjnu klesl 

Prodej automobilů v USA v říjnu opět klesl, 
ačkoli se výrobci snažili podpořit poptávku 
výraznými slevami. Podle údajů 
společnosti WardsAuto se odbyt 
meziročně snížil zhruba o 6 % na 1,36 mil. 
vozů. Tempo poklesu zrychlilo ze 
zářijových 0,5 %. Výrazný propad 
zaznamenala v USA největší evropská 
automobilka Volkswagen potýkající se 
s negativními dopady skandálu kolem 
měření emisí, a to o 18,5 %.  
Zdroj: České noviny 
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Vývoj indexu PX          Vývoj měnových kurzů 

UDÁLOSTI V TÝDNU od 7. do 11. listopadu 2016 

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