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Sekce průmyslu         
Odbor ekonomických analýz 

                               Týdeník (10. týden – 3. až 7. března 2014) 

CO PŘINESL PRÁVĚ KONČÍCÍ TÝDEN 

TÉMA TÝDNE 
Evropa začíná utrácet? 

Oživení evropské ekonomiky 
a lepšící se sentiment se již 
snad začínají promítat také 
do spotřeby domácností. 
Tento týden Eurostatem 
zveřejněné výsledky maloob-
chodních prodejů v eurozóně 
překvapily meziměsíčním 

nárůstem o 1,6 % po prosincovém propadu 
o 1,3 %. Meziročně pak maloobchodní prodeje 
v zemích platících eurem přidaly 1,3 %. 
Nejrychleji v lednu rostly prodeje nepotravi-
nářského zboží, kterým se oproti prosinci dařilo 
lépe o 1,9 %. Následovaly prodeje pohonných 
hmot s růstem o 1,5 % a nejnižší růst 
zaznamenaly prodeje potravin, nápojů 
a tabáku o 1,1 %. Pro další vývoj evropské 
ekonomiky je významný zejména růst 
maloobchodních prodejů v Německu, který 
patřil s tempem 2,5 % k nejvyšším. 
Optimistická jsou také data za celou Evropskou 
unii. Meziměsíční růst maloobchodu byl v EU 
sice o trochu nižší než v eurozóně, když oproti 
prosinci přidal 0,9 %. Meziročně ale naopak 
rostly celoevropské maloobchodní prodeje 
rychleji, a to o 1,9 %. Další měsíce ukáží, zda šlo 
pouze o ojedinělý výkyv či zda dochází 
k žádoucí změně trendu. Oživení evropské 
ekonomiky má sice příznivý vliv na budoucí 
očekávání domácností, proti naopak hovoří 
stále velmi vysoké míry nezaměstnanosti, 
zejména v tzv. periferních zemích. 
Ing. Jaroslav Vomastek, ředitel odboru 
ekonomických analýz 

VÝVOJ  INDEXU  PX 

Zdroj: BCPP, březen 2014 

ZPRÁVA TÝDNE 
Výsledky domácí ekonomiky v závěru roky příjemně překvapily 
ČSÚ tento týden zveřejnil zpřesněné výsledky celkového výkonu české ekonomiky 
za 4. čtvrtletí, které ještě vylepšily jejich předběžný odhad z února. Hrubý domácí 
produkt vzrostl proti 3. čtvrtletí reálně o 1,9 % (v předběžných výsledcích o 1,6 %) 
a potvrdil, že recese domácí ekonomiky je již minulostí. 

V meziročním srovnání se ve 4. čtvrtletí hrubý domácí produkt zvýšil o 1,3 % 
(tj. o 0,5 proc. bodu více, než uváděl předběžný odhad), s tím, že 

• tvorba fixního kapitálu měla na růst produktu největší vliv, který je 
kvantifikován 0,6 p.b.  K růstu investic o 2,7 % přispěly zejména výdaje do 
dopravních prostředků a strojního vybavení, naopak stavební investice 
pokračovaly v propadu;  

• výdaje na konečnou spotřebu se zvýšily o 1,2 %, rychleji však rostly v sektoru 
vlády (o 2,1 %), než u domácností (o 0,7 %). S ohledem na větší váhu spotřeby 
domácností však příspěvek k růstu obou sektorů byl totožný, a to 0,4 p.b.;  

• zahraniční obchod se zbožím a službami sice po propadu ve 3. čtvrtletí obnovil 
své kladné působení na hospodářský růst, ale jeho příspěvek ve výši 0,4 p.b. je 
mírným zklamáním. Vývoz vzrostl o 3,5 %, především jako odraz oživování 
zahraniční poptávky, a dovoz o 3,2 %.  

Hrubá přidaná hodnota vzrostla pouze o 0,6 %, což podle našeho názoru lépe 
vystihuje kondici domácí ekonomiky, protože tento ukazatel neobsahuje daňové 
příjmy. O významném vlivu daní na úroveň HDP konkrétně ve 4. čtvrtletí svědčí 
to, že předzásobení tabákovými výrobky koncem roku v reakci na zvýšení 
spotřební daně od 1.1.2014, a ním spojený růst inkasa této daně, výrazně zvedly 
celkový ekonomický výkon (ovšem na úkor následujícího čtvrtletí).  
Za celý rok 2013 česká ekonomika meziročně klesla o 0,9 %. 

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

 
Zdroj: ČSÚ 

Vývoj kurzu od 24. února do 7. března 2014 

      
Zdroj: ČNB, březen 2014 

1.Q 2.Q 3.Q 4.Q 1.Q 2.Q 3.Q 4.Q
meziročně -0,3 -0,9 -1,2 -1,4 -2,2 -1,6 -1,0 1,3
proti předchozímu čtvrtletí -0,4 -0,4 -0,3 -0,3 -1,2 0,3 0,3 1,9

2012 2013 HDP (y/y, %) 4.Q 1,3
 Míra inflace (y/y, %) leden 14 1,3
 Míra nezaměstnanosti*/(konec období,%) leden 14 8,6
 Průmyslová produkce (y/y,%) prosinec 9,3
 Stavební výroba (y/y, % ) prosinec 1,4
 Vývoz zboží (y/y,%, z b.c.) prosinec 18,3
 Dovoz zboží (y/y,%, z b.c.) prosinec 16,8

Zdroj: ČSÚ, MPSV, březen 2014
 15-64 let k obyvatelstvu  stejného věku
*/ podíl počtu dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku

 Základní ukazatele
2013

poslední   údaj
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Z DOMOVA  
Státní rozpočet v únoru 
skončil přebytkem  
Přebytek státního rozpočtu ČR ke 
konci února stoupl na 50,1 mld. Kč 
z lednových 45 mld. Kč. Informovalo 
o tom ministerstvo financí. Na tomto 
výsledku se pozitivně projevilo 
meziročně vyšší inkaso celkových 
příjmů o 35,0 mld. Kč. Stouply příjmy 
z EU (o 10,6 mld. Kč), mimořádné 
příjmy z aukce kmitočtů (8,5 mld. Kč), 
vyšší inkaso DPH (o 7,2 mld. Kč) 
a inkaso spotřební daně z tabákových 
výrobků (o 5,4 mld. Kč). Meziroční 
srovnání čerpání výdajů je však 
zkresleno o druhou zálohu 
regionálnímu školství, která bude 
provedena až začátkem března, 
zatímco loni to bylo již koncem února.  

Výroba aut v ČR by mohla letos 
dosáhnout rekordních čísel   
Výroba osobních aut v českých 
automobilkách by se letos mohla 
zvýšit o 2 až 6 % až na 1,2 milionu vozů 
a překonat tak rekord 1,195 milionu 
z roku 2011. Uvedl to prezident 
Sdružení automobilového průmyslu 
Martin Jahn. Poptávka v Evropě se 
zřejmě odrazila ode dna a za celý 
letošní rok se očekává růst o 1 až 2 %. 
Také automobilky chystají nové 
modely, jak kolínský TPCA, tak i Škoda 
Auto.   

ČZ Strakonice zvedá tržby 
hlavně díky exportu  
Tržby strakonické strojírenské firmy ČZ 
loni přesahovaly 1,4 mld. Kč. K mezi-
ročnímu růstu o 1,1 % firmě pomohl 
hlavně export, který se na tržbách 
podílel zhruba 60 %. Firma vyvezla 
zboží za více než 830 mil. Kč. Jedním 
z klíčových zákazníků ČZ je světový 
výrobce zemědělské techniky John 
Deere.  

Bioveta plánuje miliardový 
obrat  
Výrobce farmaceutických a biologicko-
veterinárních přípravků Bioveta 
z Ivanovic na Hané chce letos 
dosáhnout miliardového obratu. 

V současné době firma zaměstnává 
550 lidí a vyváží do 75 zemí světa. 
Libor Bittner, který se na začátku 90. 
let podílel na privatizaci společnosti, 
získal cenu Podnikatel roku 2013 
v Jihomoravském kraji.  

Porcelánka Haas & Czjzek chce 
znovu vyrábět 
Hornoslavkovská porcelánka Haas & 
Czjzek chce obnovit výrobu. Před více 
než dvěma lety porcelánka zkrachovala, 
nyní ji koupila společnost Sideline. 
Firma plánuje obnovit výrobu nejspíš už 
v dubnu a nabírá kvůli tomu nové 
zaměstnance.  

V bývalém průmyslovém 
areálu v Ostravě vzniká 
podnikatelská zóna 
V Ostravě-Kunčičkách vzniká 
podnikatelská zóna Business Park 
Ostrava, kde by mohlo v budoucnu 
najít práci až 1500 lidí. Vzniku 
podnikatelské zóny pomohly peníze 
z evropských fondů díky programu 
Jessica, spolu se soukromým 
kapitálem. V provozu je první ze sedmi 
plánovaných hal, v které zatím pracuje 
zhruba 50 lidí.  

Podnikatelem roku 2013 
se stal majitel firmy Juta  
Podnikatelem roku 2013 se stal majitel 
největší české textilní společnosti Juta 
ze Dvora Králové Jiří Hlavatý. Loni Juta 
zvedla celkové tržby o 4 % na 
rekordních 5,8 mld. Kč, přitom 85 % 
tržeb šlo z exportu. Soutěž Podnikatel 
roku pořádá poradenská firma EY 
(dříve Ernst & Young), v České 
republice se uskutečnila počtrnácté.  

ZE ZAHRANIČÍ  
Eurozóna zrychlila růst HDP 
Statistický úřad Eurostat vydal 
zpřesněné odhady vývoje hrubého 
domácího produktu (HDP). Ekonomika 
eurozóny ve 4. čtvrtletí loňského roku 
zrychlila meziroční růst na 0,5 % 
a 0,3 % oproti předešlému čtvrtletí. 
Hlavním tahounem růstu byl koncem 
loňského roku vývoz. Pozitivně 
přispěly také investice a mírně 

i soukromá spotřeba. Naopak vládní 
výdaje a změna zásob ekonomiku 
brzdily. V celé Evropské unii rostl HDP 
meziročně o 1,1 % a mezičtvrtletně 
o 0,4 %. Za celý rok 2013 HDP 
v eurozóně klesl o 0,5 % a v EU28 
vzrostl o 0,1 %. 

Evropa lépe inovuje 
Evropská unie smazává náskok 
Spojených států a Japonska v inovacích, 
avšak rozdíly mezi členskými státy EU 
jsou stále velké. Žebříček států EU 
v inovační výkonnosti zůstává poměrně 
stabilní: v čele je Švédsko, po něm 
následuje Dánsko, Německo a Finsko. 
V posledních letech se nejvýrazněji 
zlepšily Portugalsko, Estonsko 
a Lotyšsko. Česká republika je pod 
průměrem EU s jen mírnou inovační 
výkonností.  

Deflace ve výrobních cenách 
v EU i v eurozóně se za leden 
prohloubila 
Index cen výrobců v eurozóně se za 
leden snížil meziměsíčně o 0,3 %. Za 
poklesem stojí výrobní ceny energií, 
které se snížily o 1,4 %. Index cen 
výrobců se snížil oproti loňskému 
lednu o 1,4 %, zatímco v prosinci 
meziroční změna činila -0,8 %. V celé 
Evropské unii klesly ceny výrobců 
meziměsíčně o 0,4 % a meziročně 
o 1,2 %.  

V Německu rostly průmyslové 
objednávky  
Vývoj podnikových objednávek 
v Německu předčil očekávání 
a napravil slabší prosinec. Průmyslové 
objednávky v lednu rostly oproti 
prosinci 2013 o 1,2 %, meziročně 
o 8,4 %. 

Slovenský hrubý domácí 
produkt ve 4. čtvrtletí 2013 
rostl 
Hrubý domácí produkt Slovenska 
ve 4. čtvrtletí 2013 se zvýšil reálně 
o 1,5 %, což bylo o 1,1 p. b. rychlejší 
růst než ve 4. čtvrtletí 2012. Oproti 
předchozímu čtvrtletí HDP po 
sezónním očištění vzrostl o 0,4 %. 
Hospodářský růst v předcházejících 
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devíti měsících ovlivňoval jen 
zahraniční obchod, v posledním 
čtvrtletí se přidala i domácí poptávka. 
Za celý rok 2013 vzrostl HDP v běžných 
cenách meziročně o 1,5 %, ve stálých 
cenách o 0,9 %.  

Itálie si v roce 2013 pohoršila  
Hrubý domácí produkt Itálie v loňském 
roce klesl o 1,9 %. Deficit rozpočtu 
stagnoval na 3 % HDP a státní dluh 
vyskočil na 132,6 % HDP ze 127 % HDP 
v roce 2012. 

V únoru ve Španělsku klesl 
počet nezaměstnaných poprvé 
po sedmi letech  
Španělské úřady práce v únoru 
registrovaly 4,81 milionu nezaměstna-
ných, což bylo oproti předešlému 
měsíci méně o 1949, čili o 0,04 %. 
V meziročním srovnání došlo také ke 
snížení počtu registrovaných 
nezaměstnaných, a to o více než 
227 000 lidí. Mírné snížení počtu 
nezaměstnaných je signálem zlepšující 
se ekonomické situace v zemi. 

Čínská vláda stanovila cíl růstu 
ekonomiky v letošním roce  
Čínská vláda stanovila cíl růstu 
ekonomiky v letošním roce na 7,5 %, 
tedy na stejnou úroveň jako 
v minulém roce. Inflace by měla zůstat 
pod 3,5 %. Vláda plánuje letos 
rozpočet se schodkem 2,1 % HDP. 
Maloobchodní tržby by měly narůst 
o 14,5 %. 

Aktivita v čínském 
zpracovatelském sektoru 
v únoru opět klesla 
Čínský index nákupních manažerů 
(PMI) minulý měsíc klesl na 48,5 bodu 
ze 49,5 bodu v lednu. Aktivita 
v čínském zpracovatelském průmyslu 
minulý měsíc klesla, snížilo se množství 
nových zakázek a kvůli tomu už čtvrtý 
měsíc za sebou zaměstnavatelé 
snižovali stavy. Ukázaly to výsledky 
ankety banky HSBC mezi nákupními 
manažery čínských firem. 

Inflace ve Španělsku v únoru 
rostla 
Ve Španělsku v únoru se index 
spotřebitelských cen zvýšil 
meziměsíčně o 0,1 % a meziročně 
o 0,6 %. V lednu spotřebitelské ceny 
meziměsíčně vzrostly o 0,4 % 
a meziročně o 1,1 %. 

Prodej osobních vozů v 
Německu v únoru vzrostl 
Prodej nových osobních automobilů 
v Německu vzrostl v únoru meziročně 
o 4 % na 209.400 vozů. Před 
zahájením autosalonu v Ženevě to řekl 
předseda německého sdružení 
automobilového průmyslu VDA 
Matthias Wissmann. Vyhlídky 
největšího automobilového trhu 
v Evropě se podle něj výrazně zlepšily. 

Dodávky počítačů na trh loni 
klesly  
Dodávky osobních počítačů na globální 
trh v roce 2013 klesly o rekordních 

9,8 % na 315,1 milionu kusů. Uvedla to 
výzkumná společnost IDC. Další pokles 
čeká IDC kvůli slabé poptávce 
v rozvíjejících se zemích i v roce 2014, 
a to o 6,1 %. Pokles prodeje počítačů 
IDC čeká až do roku 2018, kdy se má 
prodej snížit o 0,2 %. 

Ve světě se staví nejvíce 
jaderných reaktorů za 25 let 
Podle Mezinárodní agentury pro 
atomovou energii se ve světě nyní 
staví nejvíce jaderných reaktorů za 
posledních 25 let. Rozvoj jaderné 
energie se soustředí především 
do Asie. Jaderná energetika udělala po 
třech letech od roztavení reaktoru 
v  japonské Fukušimě podstatný 
pokrok v posílení bezpečnosti. 
Na konci loňského roku fungovalo 
ve světě 437 reaktorů. 

Německá energetická firma 
RWE se loni propadla do ztráty 
Německá energetická skupina RWE 
loni hospodařila s čistou ztrátou 
2,76 mld. eur po zisku 1,31 mld. eur 
v předchozím roce. Výsledky byly 
zasaženy odpisy hodnoty majetku 
v rozsahu 4,8 mld. eur, které se týkaly 
především uhelných elektráren. Ty se 
dostaly pod tlak kvůli prudkému růstu 
nabídky elektřiny z obnovitelných 
zdrojů na tamním trhu. 
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FOCUS 

Index PMI pro ČR vzrostl, v eurozóně zaznamenal mírný pokles 
Index nákupních manažerů (PMI) v českém průmyslu se v únoru zvýšil o 0,6 bodu na hodnotu 56,5 bodu. PMI v českém 
průmyslu roste již více jak rok a od května minulého roku se drží nad padesátibodovou hranicí, v oblasti růstu. Hodnoty indexu 
tak potvrzují oživení českého průmyslu, které se navíc neustále zrychluje. Průzkum také ukazuje na další zvyšování produkce 
v budoucnu. Příznivě roste i objem nových zakázek a hlavní hybnou silou zůstává zahraniční poptávka. I přesto výrobci nadále 
zůstávají opatrní při najímání nových zaměstnanců a v cenové 
politice.  

V pondělí byly zveřejněny i výsledky indexu pro eurozónu. 
Index meziměsíčně mírně klesl o 0,8 bodu na hodnotu 
53,2 bodu. Snížily se indexy produkce a nových objednávek, 
přestože nadále zůstávají nad neutrální padesátibodovou 
hranicí. Příznivý je pokračující nárůst objemu nevyřízených 
zakázek. Tempo produkce však zatím není takové, aby nutilo 
firmy do výraznějšího navyšování kapacit.  Zatímco ve Francii 
index dosáhl pětiměsíčního maxima (49,7 bodu), v Německu 
naopak klesl o 1,7 bodu na hodnotu 54,8 bodu, což 
představuje dvouměsíční minimum. Únorový nárůst indexu 
registrovalo Nizozemí, jehož hodnota 55,2 bodu znamená 
dvouměsíční maximum. Překvapením je Španělsko 
(52,5 bodu), jehož index dosáhl čtyřicetišestiměsíční 
maximum. Naopak pokles se kromě Německa projevil i v Itálii 
(52,3 bodu) a Rakousku (53 bodů).  

Výsledky ukazují, že eurozóna pokračuje v pozvolném oživení, 
příznivé jsou zejména  nárůsty nových zakázek. Únor 
zaznamenal zmírnění rozdílů mezi jednotlivými státy 
eurozóny. Zmenšil se náskok Německa a Rakouska, naopak 
Francie se Španělskem se přiblížily k průměru eurozóny. 
Poslední údaje indexu podstatně zlepšily obraz francouzského 
průmyslu, i když jeho hodnoty dlouhodobě setrvávají pod padesátibodovou hranicí.  

UDÁLOSTI V PŘÍŠTÍM TÝDNU  (10. až 14. března 2014) 
Pondělí (10.3.)  

• ČSÚ: Zahraniční obchod (leden 2014) 
• ČSÚ: Index spotřebitelských cen – inflace (únor 2014) 
• MPSV: Nezaměstnanost (únor 2014)  
• Slovensko: Průmyslová výroba (leden 2014)  

Úterý (11.3.) 
• ČSÚ: Průměrné mzdy (4. čtvrtletí 2013) 
• Německo: Zahraniční obchod (leden 2014) 
• Slovensko: Zahraniční obchod (leden 2014)  

Středa (12.3.) 
• Eurozóna: Průmyslová výroba (leden 2014)  

Pátek (14.3.) 
• ČSÚ: Průmysl (leden 2014) 
• ČSÚ: Stavebnictví (leden 2014) 
• ČSÚ: Maloobchod (leden 2014)  

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