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Česká ekonomika v závěru roku 2016 zaostala za očekáváním  
 

Podle předběžného odhadu ČSÚ hrubý domácí produkt (očištěný o cenové, sezónní a kalendářní vlivy) ve 4. čtvrtletí 

meziročně ještě dále klesl na 1,7 %, proti 3. čtvrtletí o 0,2 p. b. V průměru za celý rok 2016 se výkonnost ekonomiky 

zvýšila o 2,3 % a její růstové tempo tak bylo ve srovnání s rokem 2015 poloviční. Na zpomalení se významně podepsala 

vysoká srovnávací základna, ovlivněná vrcholícím dočerpáváním EU fondů z předchozího programového období. 

Mezičtvrtletní tempo růstu zůstalo na 0,2 %, stejně jako ve 3. čtvrtletí.  

Zvolnění růstu tuzemské ekonomiky je překvapivé, protože dostupné údaje statistiky průmyslu naznačovaly spíše jeho 

zrychlení, když např. průmyslová produkce ve 4. čtvrtletí 2016 meziročně vzrostla o 2,7 %, zatímco ve 3. čtvrtletí pouze 

o 0,3 %.  Na druhé straně pokračoval útlum ve stavebnictví, ve 4. čtvrtletí 2016 stavební produkce meziročně klesla 

o 3,3 %, a to vlivem hlubokého propadu (meziročně -15,8 %) inženýrského stavitelství. Nadále se dařilo maloobchodu, 

jehož tržby (bez prodejů motorových vozidel) se meziročně zvýšily o 4,2 %. 

Údaje o struktuře hrubého domácího produktu zveřejní ČSÚ až v březnovém standardním odhadu, předpokládáme 

však, že hlavním tahounem byla spotřeba, zejména díky silným výdajům domácností. Nárůst spotřeby domácností 

plynul zejména z rostoucích příjmů a z vysoké důvěry spotřebitelů. Vliv vnějšího sektoru na hospodářský růst byl 

pravděpodobně nižší, protože hlavní charakteristiky zahraničního obchodu zvolnily tempo. Brzdou ekonomiky po celý 

loňský rok byly investice, jejichž pokles v sektoru vládních institucí byl odrazem vlivu vysoké srovnávací základny roku 

2015 v souvislosti s dočerpáváním strukturálních fondů.  
 

Hrubý domácí produkt (ve stálých cenách, očištěný o cenové, sezónní a kalendářní vlivy, změna v %) 

 2015 2016 

 1.Q 2.Q 3.Q 4.Q 1.Q 2.Q 3.Q 4.Q 

meziročně 4,6 5,0 4,8 4,0 3,0 2,6 1,9 1,7 

proti předchozímu čtvrtletí 1,4 1,3 1,0 0,3 0,4 0,9 0,2 0,2 

Zdroj: ČSÚ 

 

 

Makroekonomická situace v ČR 

Základní ukazatele - poslední údaje  

 HDP (y/y, %) 4. Q  2016 1,7  Stavební produkce (y/y, %) prosinec 2016  1,9 

 Míra inflace (y/y, %)  leden 2016 0,8  Vývoz zboží ** (y/y, %, z b.c.) prosinec 2016   0,7 

 Obecná míra nezaměstnanosti* (v %) prosinec 2016 3,6  Dovoz zboží ** (y/y, %, z b.c.) prosinec 2016 -1,8 

 Průmyslová produkce (y/y, %) prosinec 2016 2,7        

* podíl počtu nezaměstnaných na celkové pracovní síle ve věku 15-64 let   Zdroj: ČSÚ, únor 2017 

** přeshraniční pojetí     
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Z DOMOVA  

Ceny v zahraničním obchodu se 
za loňský rok snížily 

Ceny v zahraničním obchodu se v průměru 
za rok 2016, stejně jako předchozí rok, 
snížily. Vývozní ceny klesly o 3,1 %, 
dovozní o 4,0 %. Za rok 2015 klesly 
o 1,7 %, resp. 1,9 %. Za samotný prosinec 
se meziročně snížily ceny vývozu o 0,5 %, 
ceny dovozu naopak poprvé po 
18 měsících vzrostly o 1,5 %. 

Zdroj: ČSÚ 

Škodě Auto vzrostly v lednu prodeje 
aut 

Škoda Auto prodala v lednu 93 800 vozů, 
meziročně o 2 200 aut více, tj. o 2,4 %. 
Prodeje zvýšila ve střední Evropě o 17,6 % 
na 16 700 vozů, ve východní Evropě 
o 23,2 % na 2 400 vozů, v západní Evropě 
o 4 % na 34 200 vozů. V Číně naopak 
automobilka zaznamenala meziroční 
pokles prodejů meziročně o 4,3 % 
na 30 000 vozů.  
Zdroj: HN  

SAP: Českým automobilkách chybí 
pracovníci 

Českým automobilkám a výrobcům 
autodílů chybí aktuálně zhruba 
4000 pracovníků. Podobnou roční 
potřebu nových zaměstnanců budou mít 
nejméně do roku 2020. Vyplývá to 
z informací Sdružení automobilového 
průmyslu (SAP). Automobilky v oblasti 
středního školství dlouhodobě prosazují 
zavádění co nejvíce prvků z modelu 
duálního vzdělávání, tedy kombinaci 
teorie ve škole a praxe ve firmách. 
Na vysokých školách roste zájem o nové 
obory spojené s dopravními prostředky, 
například zaměřené na bezpečnost 
dopravy nebo informační a komunikační 
technologie a jejich aplikace v dopravě. 

Zdroj: E15 

Výroba aut v lednu na rekordu 

Tuzemská výroba osobních aut v lednu 
letošního roku stoupla o téměř 17 % 
na rekordních 130 362 vozů. Nejvíce 
rostla Škoda Auto, která meziročně zvýšila 
produkci oproti loňskému lednu o 22,5 % 
na 76 556 aut. U Škody se zřejmě na 
výrazném nárůstu projevil náběh výroby 
velkého SUV Kodiaq, které se začne 
oficiálně dodávat zákazníkům 22. února. 
Hyundai vyrobil 32 500 vozů, tj. o 13,2 % 
více, a kolínská TPCA 21 306 aut, tedy 

o 3,6 % více. Produkce nákladních aut 
Tatra se zvýšila o 119 % na 105 vozidel. 
Výroba autobusů se zvedla o 9 % na 
310 vozů. Oznámilo to Sdružení 
automobilového průmyslu. 

Zdroj: ČTK 

Výrobci pneumatik letos zdraží  

Výrobci pneumatik letos zdraží až o 9 %. 
Za zvýšením cen stojí zdražení surovin 
a posilující dolar. Kvůli konkurenci 
a předzásobení se růst cen u obchodníků 
projeví zřejmě jen částečně. Zdražily 
základní suroviny, tedy kaučuk, butein 
a olej. Koncern Michelin oznámil 
celosvětové zdražení ve všech 
segmentech pneu od dubna až o 8 %. 
Podobný posun cen chystá i koncern 
Goodyear, Pirelli avizuje až 9% zdražení. 
Continental, Nokian ani Hankook zatím 
zdražení nehlásili, přesto je 
pravděpodobné, že k němu v průběhu 
jarní sezóny dojde. 

Zdroj: ČTK 

Škoda Electric investuje do areálu 
sto milionů 

Škoda Electric zahájila zásadní přestavbu 
svého výrobního areálu v plzeňských 
Doudlevcích. Investuje víc než 100 mil. Kč. 
Vznikne tak nové zázemí pro 
zaměstnance, výrobní prostory a sklady. 
Navíc vybuduje nový moderní vjezd 
a parkoviště. Firma zaměstnává zhruba 
760 lidí a ročně utrží mezi 5 až 6 mld. Kč.  

Zdroj: E15 

Saar Gummi plánuje rozšíření výroby  

Gumárny Saar Gummi Czech z Červeného 
Kostelce, jež vyrábějí automobilová 
těsnění, v roce 2016 zvedly tržby o 19 % 
na 3,4 mld. Kč. Chystají rozšíření výroby 
za 700 mil. Kč. Podnik patří skupiny Saar 
Gummi, která od roku 2011 patří 
čínskému koncernu CQLT. 

Zdroj: E15 

Karlovarské minerální vody utržily 
loni více  

Skupině firem Karlovarských minerálních 
vod (KMV) loni stoupl obrat na 7,5 mld. Kč, 
ze 7,3 mld. Kč v roce 2015. Také vykázala 
nárůst zisku. Loni se podařilo zvýšit 
prodeje meziročně o 2 %. K úspěchu 
přispěl i skvělý vývoj prodejů balených vod 
v Maďarsku, kde v roce 2015 KMV získaly 
značky Szentkiralyi a Theodora. V roce 
2016 pokračovaly v rozvoji exportu svých 

produktů do více než 20 zemí světa. Čtvrtý 
největší exportní trh představuje Čína.  

Zdroj: http://kmv.cz/cs 

ZE ZAHRANIČÍ 

Průmysl v EU v prosinci zpomalil růst  

Průmyslová produkce v Evropské unii 
v prosinci 2016 mírně zpomalila meziroční 
růst na 2,9 %, z 3,1 % v listopadu. Všechny 
sekce průmyslu vykázaly růst, nejrychleji 
rostla výroba energií. Dvouciferného 
meziročního růstu průmyslu dosáhlo 
Chorvatsko (14,9 %), Lotyšsko (11,5 %), 
Dánsko (11,1 %), Slovinsko (10,2 %) 
a Estonsko (10,0 %). Pokles průmyslové 
výroby vykázalo Lucembursko (-5,1 %), 
Irsko (-1,8%), Německo a Švédsko (shodně 
-0,8 %). 

Zdroj: Eurostat  

Německá ekonomika v závěru roku 
zrychlila 

Německá ekonomika ve 4. čtvrtletí 2016 
vzrostla proti předchozímu čtvrtletí 
o 0,4 %. Tempo růstu tak výrazně zrychlilo 
z 0,1 % ve 3. kvartálu. Hrubý domácí 
produkt se za celý loňský rok zvýšil 
meziročně o 1,9 %, což je nejvyšší tempo 
za pět let. Hospodářský růst v Německu 
loni podpořila silná soukromá spotřeba, 
zvýšené vládní výdaje a příznivý vývoj 
ve stavebním sektoru. To kompenzovalo 
horší výkon zahraničního obchodu. 

Zdroj: E15 

Fitch potvrdila rating Slovenska 

Ratingová agentura Fitch Ratings 
ohodnotila úvěrovou spolehlivost 
Slovenska stupněm A+ se stabilním 
výhledem. Rating podle agentury odráží 
mimo jiné solidní stav bankovního 
sektoru, členství země v eurozóně a její 
schopnost přilákat zahraniční investice. 

Zdroj: E15 

Ukrajinský HDP zrychlil růst  

Na Ukrajině hrubý domácí produkt stoupl 
ve 4. čtvrtletí 2016 meziročně o 4,7 %, 
Zrychlil tak z 2% růstu ve 3. kvartále. Byl to 
nejsilnější růst od posledního kvartálu 
2011 a zároveň čtvrté období po sobě 
s růstem HDP. Mezičtvrtletně HDP vzrostl 
o 1,9 %, po 0,5% růstu v předchozím 
čtvrtletí.  

Zdroj: www.tradingeconomics.com 



 

TÝDENÍK EKONOMICKÝCH AKTUALIT 7. týden – 13. až 17. února 2017 3 

 

Inflace v Německu je nejvýše 
za 3,5 roku 

Míra inflace v Německu letos v lednu, 
podle údajů harmonizovaných 
s metodikou Evropské unie, meziročně 
dosáhla 1,9 % a je tak nejvyšší za 3,5 roku. 
Nejvíce se během ledna zvyšovaly ceny 
potravin, alkoholických nápojů, tabáku 
a dopravy. Proti prosinci 2016 se ceny 
o 0,8 % snížily. Zveřejnil to německý 
statistický úřad.  

Zdroj: E15 

Nejvyšší inflace v USA za čtyři roky 

Inflace ve Spojených státech v lednu 
vystoupala nejvýš za poslední čtyři roky, 
když index růstu cen spotřebitelského 
zboží CPI meziměsíčně přidal 0,6 %. 
Meziročně pak index CPI, vykázal nárůst 
o 2,5 %, což je nejvyšší číslo od března 
2012. Zvýšily se zejména ceny benzínu, 
dále také oděvních výrobků a nových aut.  

Zdroj: Patria  

Prodej aut na alternativní pohon 
v Evropě rostl, v ČR klesl 

Prodej nových osobních aut na 
alternativní pohon v evropských zemích 
loni stoupl o 6,7 % na 687 tis. vozů. V ČR 
však klesl o 4,6 % na 5 090 vozidel. Země 
tak skončila na šestnáctém místě 
v Evropě. Ukazují to údaje Sdružení 
evropských výrobců automobilů ACEA. 

Zdroj: E15 

OPEC dodržuje dohodu o omezení 
těžby z více než 90 procent 

Členové Organizace zemí vyvážejících 
ropu (OPEC) v lednu dodržovali dohodu 
o snížení produkce z více než 90 %, když 
celková těžba zemí OPEC se podle měsíční 
zprávy kartelu snížila na zhruba 
32,1 milionu barelů denně z prosincových 
33 milionů. Na snížení produkce se nejvíce 
podílela Saúdská Arábie. K dohodě OPEC 
se připojily i některé nečlenské země. 
V Rusku těžba ropy v lednu klesla 
o 100 000 barelů na 11,11 milionu barelů 
denně. Vyšší těžba v USA podle investorů 
podkopává snahy Organizace zemí 
vyvážejících ropu snížit dodávky ropy 
na trhu a zvýšit tak ceny. 

Zdroj: ČTK  

Výroba v Číně se přestává vyplácet 

Platy čínských tkalců vzrostly za poslední 
dva roky o čtvrtinu. Hodinová mzda 
v čínských textilních továrnách v roce 
2016 dosahovala 3,5 dolaru, což je o 25 % 
více než v roce 2014. Produkce se stěhuje 
hlavně do ostatních asijských zemí, jako 
Kambodža, Vietnam, Filipíny nebo Srí 
Lanka. Mzdové náklady tam jsou na 
úrovni, která v Číně panovala před 15 lety. 
Do Evropy se zatím stěhuje minimum 
výroby, zvláště za situace, kdy třeba 
v českém textilním průmyslu vzrostly 

mzdové náklady v minulém roce skoro 
o 10 %. 

Zdroj: E15 

Strabag získal loni více zakázek  

Rakouská stavební společnost Strabag 
získala v loňském roce zakázky za 
rekordních 14,8 mld. eur, meziročně 
o 13 % více. Koncern oznámil, že zakázky 
získával především v Rakousku 
a v Německu. Horší výsledky zaznamenaly 
trhy na Slovensku, v Polsku a ČR. 

Zdroj: E15 

GM prodává Opel 

Americký koncern General Motors už 
několik měsíců vyjednává s francouzským 
koncernem PSA o prodeji chronicky 
ztrátové evropské divize. Do ní patří 
německý Opel. General Motors požaduje 
od Francouzů částku v řádu několika 
miliard dolarů. Američany už zjevně 
přestalo bavit lepit díry v německé 
automobilce, která je ve ztrátě posledních 
17 let. Nově se přidala těžko vyčíslitelná 
rizika odchodu Velké Británie z Evropské 
unie. Za loňský rok skončila evropská část 
skupiny ve ztrátě 257 mil. USD jen kvůli 
oslabení libry po referendu o brexitu. 

Zdroj: E15   

 
 

Ekonomika EU rostla loni stabilním tempem   

Hrubý domácí produkt Evropské unie se ve 4. čtvrtletí 2016 vrátil na 1,8% meziroční růst, který EU vykázala v prvním 

a druhém čtvrtletí, zatímco ve třetím růst dosahoval 1,9 %. HDP eurozóny v posledním kvartále loňského roku taktéž 

snížil meziroční růst o 0,1 p. b. na 1,7 %. V mezičtvrtletním srovnání obě uskupení dosahovala stejného růstu jako 

v předchozím kvartále, tj. 0,5 % v EU a 0,4 % v eurozóně.  

Z jednotlivých členských zemí EU, za které jsou data k dispozici, nejvyšší meziroční růst HDP ve 4. čtvrtletí vykázalo 

Rumunsko (4,8 %), dále Bulharsko (3,4 %), Polsko (3,1 %) a Španělsko (3,0 %). Německo, které je největším obchodním 

partnerem ČR, dosáhlo 1,8% meziročního růstu.  

Ve své pravidelné zimní makroekonomické předpovědi Evropská komise uvedla, že hospodářství Evropské unie letos 

i příští rok vykáže růst o 1,8 %. Pro eurozónu letos uvádí růst o 1,6 % a v roce příštím o 1,8 %. Poprvé za téměř deset 

let čeká prognóza růst ekonomiky všech zemí EU po celé sledované období, tedy od roku 2016 až do roku 2018. 

Prognóza komise zároveň upozorňuje na sílící rizika, která mohou údaje ovlivnit, především narůstající 

protekcionistické nálady, zatím nejasnou podobu odchodu Británie z EU a její následné vztahy s Unií a také nadcházející 

volby v řadě členských zemí EU. 

Zdroj: Eurostat  

 

 

https://www.patria.cz/ekonomika/ukazatel/inflace.html
https://www.patria.cz/ekonomika/ukazatel/inflace.html
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Jak promítnout sdílenou ekonomiku do HDP 

Pracovníky Statistického direktorátu OECD upoutala pozornost na rychlý nárůst digitálních transakcí, zejména 

prostřednictvím platformy webově „sdílené ekonomiky“ v posledních letech, které znepřehlednily vztah mezi 

spotřebiteli a výrobci (pozn. u nás např. Uber, Airbnb, Zonky). Tento vzestup vytvořil nové výzvy pro měření HDP, 

zejména na pozadí zpomalení tempa růstu produktivity, jež vede k otázce, zda zpomalení odráží tyto nové transakce.  

Zdroj: Observer OECD 

 

Vývoj indexu PX          Vývoj měnových kurzů 

UDÁLOSTI V TÝDNU od 20. do 24. února 2017 

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