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Sekce průmyslu         
Odbor ekonomických analýz 

                               Týdeník (15. týden – 7. až 11. dubna 2014) 

CO PŘINESL PRÁVĚ KONČÍCÍ TÝDEN 

TÉMA TÝDNE 
Světlo na konci tunelu?  

Řecko se tento týden vrátilo 
na finanční trhy. Poprvé od 
začátku roku 2010 vydala 
řecká vláda emisi obligací. 
A návrat to byl úspěšný. 
Původně si Řecko hodlalo 
vypůjčit 2,5 miliardy EUR, 
poptávka po pětiletých 

obligacích s výnosem 4,95 % ale převýšila 
20 miliard. Návrat na finanční trhy má přitom 
pro řeckou vládu velký význam. Je považován 
za symbolickou tečku za krizovým obdobím 
a obrat směrem ke stabilizaci řecké 
ekonomiky. Před blížícími se květnovými 
komunálními a evropskými volbami potřebuje 
řecká vláda přesvědčit voliče o smysluplnosti 
ekonomických opatření a dát konkrétní 
příklady zlepšující se situace. Po šesti letech 
recese a kumulativního poklesu řecké 
ekonomiky o 25 % se zdá, že letošní rok by 
mohl přinést konečně obrat. Kromě sektoru 
služeb začíná jevit známky oživení také 
zpracovatelský průmysl. Nejsledovanější 
předstihový indikátor, index nákupních 
manažerů PMI, se v lednu dostal poprvé od 
srpna 2009 nad 50 bodů, tedy do pásma 
expanze. K vyřešení problémů řecké 
ekonomiky je ještě velmi dlouhá cesta, 
nicméně důležité je, že se snad začíná 
objevovat pověstné světélko na konci tunelu. 
Ing. Jaroslav Vomastek, ředitel odboru 
ekonomických analýz 

VÝVOJ  INDEXU  PX 

Zdroj: BCPP, duben 2014 

ZPRÁVA TÝDNE 

Zahraniční obchod ČR v únoru pokračoval v růstu 
Podle předběžných výsledků ČSÚ se v únoru vývoz v národním pojetí meziročně zvýšil 
o 15,3 % (na 252,5 mld. Kč) a dovoz vzrostl o 17,9 % (na 238,9 mld. Kč). Obchodní 
bilance v únoru skončila přebytkem ve výši 13,6 mld. Kč, meziročně o 2,8 mld. Kč méně. 
V kumulaci přebytek dosáhl 27,7 mld. Kč, což je meziročně o 8,6 mld. Kč více.  

Vysoký růst vývozu i dovozu byl i v únoru ovlivněn nízkou srovnávací základnou 
minulého roku, pokračujícím oživením v eurozóně a oslabením koruny. Daří se prakticky 
všem oborům a za pozitivními výsledky stojí, stejně jako v předcházejících měsících, vyšší 
vývoz motorových vozidel a dopravních prostředků, strojů a zařízení, počítačů, 
elektronických a optických přístrojů a elektrických zařízení. Nárůst dovozů ve vysoce 
dovozově náročné tuzemské ekonomice je signálem pokračujícího oživování českého 
průmyslu. Růst dovozu byl mimo jiné ovlivněn i vyššími cenami ropy a mimořádným 
růstem dovozu plynu z důvodu strategického „dozásobení“. Výsledky indikátorů důvěry 
a zvýšení počtu zakázek naznačují i pro nejbližší měsíce pokračování růstu.  
Z teritoriálního pohledu meziročně vzrostl vývoz především do Rakouska (o 25,2 %), 
Spojeného království (o 21,5 %) a Německa (o 19,7 %). Krize na Ukrajině se promítla 
do vývozu do Ruska, který v meziročním srovnání klesl o 0,4 %. 

Zdroj: ČSÚ 

Podle předběžných údajů přeshraniční statistiky v únoru v běžných cenách meziročně 
vzrostl vývoz (o 16,1 %) i dovoz (o 17,4 %) a poosmé v řadě tak dovoz i vývoz skončil 
v kladných číslech. Obchodní bilance v únoru dosáhla 34 mld. Kč, za leden a únor 
zaznamenal přebytek 77,7 mld. Kč, což je meziročně o 14,7 mld. Kč více. 

Vývoj kurzu od 31. března do 11. dubna 2014 

         
Zdroj: ČNB, duben 2014 

 HDP (y/y, %) 4.Q 2013 1,2
 Míra inflace (y/y, %) březen 1,0
 Míra nezaměstnanosti*/(konec období,%) březen 8,3
 Průmyslová produkce (y/y,%) únor 6,7
 Stavební výroba (y/y, % ) únor 6,1
 Vývoz zboží (y/y,%, z b.c.) únor 16,1
 Dovoz zboží (y/y,%, z b.c.) únor 17,4

Zdroj: ČSÚ, MPSV, duben 2014

 Základní ukazatele
2014

poslední   údaj

 15-64 let k obyvatelstvu  stejného věku
*/ podíl počtu dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku
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Z DOMOVA  
MF zlepšilo odhad růstu 
ekonomiky  
Ministerstvo financí (MF) očekává, že 
česká ekonomika letos poroste 
o 1,7 %. Ještě v lednové prognóze 
přitom předpokládalo růst o 1,4 %. 
Růst ekonomiky by měl postupně 
zrychlovat až na 2,5 % v roce 2017. MF 
letos předpokládá růst spotřeby 
domácností i vlády a prorůstově by 
měl působit i vývoj zahraničního 
obchodu.  

MMF: Český HDP letos zrychlí 
růst 
Česká ekonomika by měla letos, po 
loňském propadu o 0,9 %, stoupnout 
o  1,9 %. V novém globálním výhledu 
to předpověděl Mezinárodní měnový 
fond (MMF). V předchozí prognóze 
počítal s růstem 1,5 %. V příštím roce 
očekává MMF mírné zrychlení růstu na 
rovná 2 %. Spotřebitelské ceny podle 
prognózy letos stoupnou o 1 % a míra 
nezaměstnanosti letos klesne na 
6,7 %. V příštím roce by se měla 
situace na trhu práce nadále zlepšovat 
a míra nezaměstnanosti by měla 
klesnout na 6,3 %.  

Náklady na úroky ze státního 
dluhu loni stouply 
Podle informací Ministerstva financí 
náklady na úroky ze státního dluhu 
loni stouply meziročně o 0,8 mld. na 
57,5 mld. Kč. Náklady na úroky 
v případě domácího dluhu mírně klesly 
na 43,8 mld. Kč a v případě 
zahraničního dluhu hrubé náklady 
stouply zhruba o 1 mld. na 13,75 mld. 
Kč. Například v předkrizovém roce 
2007 náklady na úroky činily 29,5 mld. 
Kč.  

Podle firem by minimální 
mzda měla růst 
Na 46 % podnikatelů a firem míní, že 
by se měla minimální mzda zvýšit nad 
současnou úroveň 8500 Kč. Více než 
čtvrtina je pro její výrazné zvýšení. 
Na nynější úrovni by minimální mzdu 
zachovala třetina podniků. Vyplývá to 
z průzkumu, který uskutečnila ČSOB 

mezi 500 malými a středními podniky. 
Snížit minimální mzdu by doporučilo 
pět firem ze sta a její úplné zrušení 
15 %.  

ČR je pátá na světě ve vývozu 
ICT zboží 
ČR je pátým největším vývozcem 
komunikačních a informačních techno-
logií na světě. Podle předběžných 
údajů v roce 2013 vývoz ICT zboží klesl 
o 34 mld. Kč na 410 mld. Kč. Vyplývá 
to z informací ČSÚ v aktuálním vydání 
časopisu Statistika & My. ČR je "spíše 
montovnou než mozkovnou" tohoto 
zboží, ICT výrobky se tu kompletují. 
Přidaná hodnota a nepřímo i zisk 
z vyváženého zboží patří zemím, jako 
jsou USA, Japonsko, nebo Německo. 
V Evropě ČR předstihlo svým vývozem 
ICT jen Maďarsko a Slovensko. 
Hlavním vývozcem je Čína a mezi pěti 
největšími exportéry je ještě Korea. 

Škoda Auto prodala v 1. čtvrtletí 
rekordní počet aut 
Škoda Auto prodala v letošním 
1. čtvrtletí rekordních 247.200 vozů, 
což je meziročně o 12,1 % více, jen 
v březnu meziročně zvýšila prodej 
o 14,6 % na 96.100 aut. Na největším 
trhu automobilky, v Číně, zvýšila 
v březnu firma prodej meziročně 
o 10,1 % a v 1. čtvrtletí o 7,5 % 
na 62.000 aut. V západní Evropě Škoda 
Auto v březnu zvýšila počet dodávek 
zákazníkům o 18,7 % a od ledna do 
března o 15,6 % na 104.400 aut. Ve 
východní Evropě se v březnu prodeje 
zvýšily o 3,8 % a za celé čtvrtletí tam 
automobilka dodala 26.500 vozů, 
meziročně o 5,3 % více. Na českém 
trhu si značka v březnu polepšila 
o 20,7 % na 5600 dodaných vozů.  

CZ Loko se prosazuje 
ve východní Evropě 
Firma CZ Loko z České Třebové dodala 
do východní Evropy díly na 150 
lokomotiv. Společnost dodává do 
zahraničí kompaktní moduly, z nichž 
pak v Litvě, Lotyšsku nebo Bělorusku 
tamní partnerské firmy montují 
lokomotivu na připravený podvozek 
a rám. 

Škoda Electric zvýší dodávky 
do Bratislavy  
Společnost Škoda Electric zvýší 
dodávky trolejbusů do Bratislavy 
o polovinu. Tamní městský dopravní 
podnik uplatnil opci a k původní 
zakázce na 80 trolejbusů si u plzeňské 
firmy objednal dalších 40 vozidel. První 
tendr na osmdesát vozů Škoda vyhrála 
s cenou 41,6 mil. eur. 

Poláci chtějí ovládnout klíčové 
podniky české petrochemie 
Polský PKN Orlen má v plánu získat 
kontrolu nad státními podniky Mero 
a Čepro, které vlastní strategické 
ropovody a zásobníky. PKN Orlen už 
ovládá Českou rafinérskou přes 
společnost Unipetrol. Pokud dojde 
k propojení všech těchto firem, 
vznikne na tuzemském trhu 
petrochemické uskupení s hodnotou 
desítek miliard Kč. V ní by polská 
skupina držela kontrolní podíl. 

Objem veřejných stavebních 
zakázek do března vzrostl  
Stavební firmy získaly v 1. čtvrtletí 
2014 od veřejné správy zakázky za 
celkem 26,4 mld. Kč, což je meziročně 
více o 84,6 %. Obrátil se tak trend 
z posledních let, kdy objem zakázek 
klesal, v roce 2013 meziročně o 31,4 % 
(v roce 2012 o 8 %). Vyplývá to 
z analýzy inženýrské a poradenské 
společnosti ÚRS Praha. 

Prázdné kanceláře v Praze  
Výstavba nových kancelářských budov 
v Praze způsobila, že prázdných 
kanceláří je v hlavním městě nejvíce za 
poslední roky. V závěru loňského roku 
bylo v hlavním městě bez nájemce 
téměř 390 tisíc m2 moderních 
administrativních ploch, což 
představovalo přes 13 % z celkového 
objemu. Na hlavních trzích typu 
Londýna, Paříže nebo Mnichova činí 
neobsazenost nejvíce 7 %. 

Metrostavu loni vzrostly tržby  
Metrostavu loni vzrostly tržby na 
21,6 mld. Kč z předloňských 20,83 mld. 
Kč. Čistý zisk firmy loni činil 286,67 mil. 

http://www.patria.cz/kurzy/home.html
http://www.patria.cz/ekonomika/ukazatel/inflace.html
http://www.patria.cz/ekonomika/ukazatel/nezamestnanost.html
http://www.patria.cz/ekonomika/ukazatel/nezamestnanost.html
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Kč proti předloňským 288,58 mil. Kč. 
Loni společnost propustila 170 lidí a ke 
konci roku tak zaměstnávala celkem 
3 006 lidí.  

Mileta posiluje na světových 
trzích 
Textilní společnost Mileta z Hořic 
na Jičínsku v účetním roce od dubna 
2013 do konce března 2014 zvýšila 
tržby o 15 % na 563 mil. Kč a dosáhla 
tím nejvyššího prodeje za posledních 
6 let. Firmě se daří zejména na trzích 
Afriky a Blízkého východu.  

ZE ZAHRANIČÍ  
Růst světové ekonomiky letos 
zrychlí 
Tempo růstu světové ekonomiky by 
mělo v roce 2014 zrychlit na 3,6 % (loni 
3 %). Předpověděl to Mezinárodní 
měnový fond (MMF). Globální 
hospodářská aktivita nabírá na síle díky 
vyspělým ekonomikám, jejichž výkon 
by měl letos zrychlit na 2,2 % (loni 
1,3 %). V příštím roce MMF počítá se 
zrychlením růstu světové ekonomiky 
na 3,9 % a v eurozóně na 1,5 %. 

Německá ekonomika snížila 
svůj výkon 
Německá ekonomika loni vzrostla 
pouze o 0,4 % a vykázala tak nejhorší 
výkon od globální finanční krize v roce 
2009. Pro letošní rok německá vláda 
odhaduje zrychlení tempa růstu 
ekonomiky na 1,8 %.  

Německá inflace zpomalila  
Německý statistický úřad oznámil, že 
meziroční tempo růstu spotřebi-
telských cen zpomalilo v březnu 
na 1 %, což je nejméně od srpna 2010. 
V únoru meziroční inflace v Německu 
činila 1,2 %. 

Průmyslová výroba 
v Německu v únoru zpomalila  
Průmyslová výroba v Německu (podle 
údajů tamního ministerstva 
hospodářství) zpomalila v únoru 

meziměsíční růst na 0,4 % z lednového 
0,7 %. Díky silnému vzestupu 
ve výrobě meziproduktů byl nárůst 
o něco vyšší, než se předpokládalo. 
Produkce zpracovatelského průmyslu 
(tradiční tahoun německé ekonomiky) 
se zvýšila o 0,5 %, z toho výroba 
meziproduktů vyskočila o 1,3 %. Růst 
celého průmyslu brzdil pokles 
v energetice. 

Slovenský průmysl v únoru 
Podle nejnovějších údajů Slovenského 
statistického úřadu index průmyslové 
výroby meziročně po očištění stoupl 
o 9,1 %, a to především díky růstu 
průmyslové výroby (o 11,4 %). 
V meziměsíčním srovnání zmírnil svoji 
dynamiku a po sezónním očištění 
oproti lednu klesl o 0,2 %.  Průmyslová 
produkce klesla v dodávkách elektřiny, 
plynu, tepla a klimatizovaného 
vzduchu (o 2,9 %) a v těžbě a dobývaní 
(o 0,6 %). Zvýšení celkové produkce 
ovlivnil především růst ve výrobě 
elektrických zařízení (o 33,1 %), 
počítačových, elektronických a optic-
kých výrobků (o 19 %), výrobků 
z gumy, plastu a ostatních nekovových 
minerálních výrobků (o 14,1 %) 
a dopravných prostředků (o 12,5 %). 
Objem produkce se snížil nejvýrazněji 
u farmaceutických výrobků a přípravků 
(o 24,8 %). 

Zaměstnanost v USA 
na předkrizovém maximu  
Americká ekonomika (mimo 
zemědělství) vytvořila v březnu 
192.000 nových pracovních míst. 
Zaměstnanost v privátním sektoru se 
dostala nad předkrizové maximum 
(116,1 mil. zaměstnanců), čímž byl 
překonán rekord z ledna 2008 na 
úrovni 116 mil. Míra nezaměstnanosti 
se v březnu nezměnila a zůstala 
na 6,7 %.  

Vývoz z Číny v březnu klesl již 
druhý měsíc za sebou 
Vývoz z Číny v březnu nečekaně klesl 
a snížil se již druhý měsíc za sebou. 

Prudce klesl i dovoz. Obchodní bilance 
skončila v přebytku 7,7 mld. USD po 
schodku 23 mld. USD v únoru. Zprávu 
zveřejnil čínský celní úřad a posílily se 
tak obavy analytiků ze zpomalení 
ekonomického růstu a výroby 
zpracovatelského sektoru druhé 
největší ekonomiky světa. 

Ceny mědi padají  
Cena mědi od začátku roku klesla 
o více než 10 % a spadla pod 6.700 
dolarů za tunu. V březnu se dostala 
dokonce na tříleté minimum. 
Důvodem jsou obavy o nabídky 
na globálním trhu a klesající čínská 
spotřeba mědi. Analytici letos 
očekávají propad ceny mědi pod 6.000 
dolarů za tunu. 

Prodej počítačů klesl již osmé 
čtvrtletí za sebou 
Podle zpráv výzkumných organizací 
IDC a Gartner dodávky osobních 
počítačů na globální trh v 1. čtvrtletí 
2014 klesly osmé čtvrtletí za sebou. 
Spotřebitelé dávají přednost tabletům 
a chytrým telefonům. Pokles prodeje 
zpomalil díky firmám, které se před 
očekávaným koncem podpory 
operačního systému Windows XP 
rozhodly nahradit své stárnoucí 
počítače novými. 

Nová pravidla EU podpory 
"zelené" energie  
Evropská komise navrhuje v nových 
pravidlech postupné zavádění tržních 
mechanismů do státní podpory 
energetiky z obnovitelných zdrojů. 
Pravidla mají platit od počátku 
července. Země EU mají nový systém 
podpory prostřednictvím nabídkových 
řízení nejprve testovat, a to jen u malé 
části své kapacity obnovitelných 
zdrojů. Plně funkční by měl být systém 
až od roku 2017.  
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FOCUS 

Průmysl dosáhl v únoru 2014 solidního růstu, vývoj zakázek naznačuje pokračování příznivého vývoje 
Průmyslová produkce se v únoru meziročně reálně zvýšila o 6,7 % (v lednu po revizi o 5,7 %) a po sezónním očištění byla 
meziměsíčně vyšší o 1,7 %. Tento výsledek nebyl ovlivněn počtem pracovních dní, neboť letošní únor měl meziročně 
stejný počet pracovních dní. Za příznivým vývojem stál především růst zahraniční poptávky a oživení domácí poptávky.  
Z odvětví zpracovatelského průmyslu rozhodující nárůst o 16,1 % evidovala výroba motorových vozidel (na celkových 
tržbách průmyslu se podílela 26,9 %). Automobilový průmysl těží ze zlepšené situace na evropských trzích a z rostoucích 
prodejů tuzemských výrobců. To se odráží ve zvýšené výrobě domácích automobilek, především Škody Auto. Vedle 
automobilového průmyslu výrazný únorový růst zaznamenala výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů 
(o 33,3 %) a výroba základních farmaceutických výrobků a přípravků (o 31,6 %). Z růstu automobilového průmyslu 
významně těžila i jeho dodavatelská odvětví a obory (např. výroba pryžových a plastových výrobků vzrostla o  12,2 %). 
Dvouciferným tempem rostla i některá další odvětví (chemický průmysl, výroba ostatních nekovových minerálních 
výrobků, výroba nábytku). Optimismus přináší objem celkových zakázek, který se v únoru zvýšil o 19,9 %, přičemž 
rozhodující zahraniční zakázky (na celkových zakázkách se podílely 70,6 %) vzrostly o 23 %. K nim se přiřadila i  zvýšená 
domácí poptávka o 14,1 %. Údaje o vývoji zakázek a indikátorů důvěry (index nákupních manažerů PMI) dávají 
předpoklad pokračování solidního růstu průmyslové produkce v nejbližších měsících roku 2014. 

 
Zdroj: ČSÚ 

Stavební produkce v únoru vzrostla  
Stavební produkce v únoru 2014 vzrostla meziročně reálně o 6,1 % a zrychlila tak svůj růst z 5,0 % v lednu. Oproti lednu 
stavební produkce očištěná od sezónních vlivů byla v únoru 2014 vyšší o 1,4 %. Stavební výroba rostla v únoru v pozemním 
stavitelství meziročně o  7,2 %, v inženýrském stavitelství o 2,7 %. Růst stavebnictví ovlivnilo, stejně jako v lednu, teplotně 
i srážkově příznivé počasí a také nízká srovnávací základna minulého roku. Počet vydaných stavebních povolení se meziročně 
snížil o 13,8 % na 5501. V bytové výstavbě v únoru klesl počet zahájených bytů meziročně o 11,2 % na 1312. Počet 
dokončených bytů se meziročně zvýšil o 14,3 %, především díky nárůstu bytů v bytových domech. 



 

              2014 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
Týdeník (15. týden –7. až 11. dubna 2014) 

 

5 

 
Zdroj: ČSÚ 

Inflace v březnu stagnovala 
Spotřebitelské ceny v březnu zůstaly na stejné úrovni jako v předchozím měsíci. Zvýšení cen potravin a odívání a obuvi bylo 
kompenzováno levnějším benzínem a sezónním poklesem cen rekreace. Ceny potravin stouply o 0,4 %, když podražily 
zejména mléko a mléčné výrobky, maso, vejce, i těstoviny, levnější byla zelenina. Sezónní vliv se projevil v růstu cen oblečení 
o 0,9 % a obuvi o 1,3 %. Proti růstovému trendu šly ceny dopravy, které klesly o 0,3 %, z toho zejména pohonných hmot 
(benzín v březnu zlevnil o cca 30 haléřů za litr, a motorová nafta o zhruba 20 haléřů za litr). Ke konci zimní sezóny jako obvykle 
klesly ceny rekreace, kde se snížily ceny dovolených s komplexními službami, tentokrát o 3,9 %. 

Meziročně inflace stagnovala již třetí měsíc na úrovni 0,2 %, jednotlivé oddíly spotřebního koše však zaznamenaly rozdílný 
cenový vývoj. Zrychlení nastalo v oddíle odívání a obuv, kde ceny oděvů byly v březnu vyšší o 1,5 % (v únoru o 0,5 %) a obuvi 
o 7,9 % (v únoru o 7,1 %), dále i v oddíle alkoholické nápoje a tabák v důsledku zvýšení cen lihovin o 5,9 (z 3,2 % v únoru). 
Naopak ke zpomalení došlo u potravin, kde se projevil efekt vývoje v předchozím roce, když meziměsíční zvýšení cen v březnu 
2014 bylo nižší než v březnu 2013 (zejména u másla, zeleniny a chleba). Ceny dopravy přešly z mírného růstu v únoru 
v březnový pokles vlivem vývoje cen pohonných hmot, které v březnu klesly o 1,6 %, zatímco v únoru měly cenový růst nulový. 

Zásadní vliv na výši celkové hladiny spotřebitelských cen měly ceny potravin, nápojů a tabáku zrychlením dynamiky 
meziročního růstu na 4,5 % (ceny tabákových výrobků vzrostly o 5,1 % a ceny alkoholických nápojů o 4 %). Ve prospěch 
snižování meziročního cenového růstu působily ceny bydlení vlivem poklesu cen elektřiny o 10,5 % a zemního plynu o 9,1 %. 
Vzrostly ale naopak ceny čistého nájemného o 0,8 %, vodného o 3,4 %, stočného o 3,2 %, tepla a teplé vody o 0,7 %. 
Pokračoval pokles cen telefonických a telefaxových služeb, tentokrát o 9,3 % a cen mobilních telefonů o 16,8 %. 

Průměrná míra inflace opět snížila tempo růstu, v březnu na 1 % (z 1,1 % v únoru). 

Přírůstek harmonizovaného indexu spotřebitelských cen v ČR v březnu 2014 stoupl stejně jako v lednu a v únoru o 0,3 %, 
v meziměsíčním srovnání o 0,1 %. Dynamika jeho meziročního růstu v eurozóně je odhadována na 0,5 %. Průměrný meziroční 
přírůstek HICP za EU 28 vzrostl v únoru na 0,8 %, což je o 0,1 p.b. méně než v lednu (meziměsíční se zvedl na 0,3 %). Nejvíce 
stouply ceny ve Finsku a na Maltě (shodně o 1,6 %), v Bulharsku naopak klesly o 2,1 %, na Kypru o 1,3 %, v Řecku o 0,9 %. 
Na Slovensku ceny klesly ceny o 0,1 % z nulového růstu v lednu, v Německu zpomalil růst na 1 % z 1,2 % v lednu. 

Aktuální vývoj spotřebitelských cen potvrzuje velmi nízkou inflaci, která se výrazněji nebude měnit ani v nejbližších měsících. 
Oživení ekonomiky stále ještě nevytváří tlak na růst cen, ani oslabení kurzu koruny zatím výrazněji růst inflace nepodpořilo. 
Zásah centrální banky proti kurzu koruny by se měl promítat do inflace zejména ve druhé polovině roku.  
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Nezaměstnanost se v březnu snížila 
Úřad práce ČR k poslednímu březnu evidoval 608 315 uchazečů o zaměstnání, což znamená pokles oproti únoru o 17 075 lidí, 
ale meziročně počet nezaměstnaných vzrostl o 20 547 osob. Podíl nezaměstnaných osob tak klesl v březnu na 8,3 % 
z únorových 8,6 %, ale v březnu loňského roku nezaměstnanost dosahovala 8,0 %. Nezaměstnanost klesla hlavně z důvodu 
začátku sezonních prací. Na jedno volné pracovní místo připadalo v průměru 14,9 uchazečů o zaměstnání, zatímco v únoru 
tento podíl dosahoval 16,3. V rozložení nezaměstnanosti podle okresů byla nejvyšší v okresech Bruntál (14,5 %), Most 
(13,7 %), Jeseník (13,6 %), Ústí nad Labem (13,1 %), Karviná (12,8 %) a Znojmo (11,9 %).  

 

OKÉNKO SNS 

Rusko: 
10.4.2014  proběhla rozšířená schůzka místopředsedů Mezivládní komise pro hospodářskou, průmyslovou 
a vědeckotechnickou spolupráci mezi Českou republikou a Ruskou federací.  Projednávaly se aktuální problémy 
dvoustrané obchodní a ekonomické spolupráce, společné projekty v  rámci česko-ruského partnerství pro modernizaci. 

Ázerbajdžán: 
24.4.2014 proběhne v Baku zasedání Smíšené česko-ázerbájdžánské komise pro hospodářskou, průmyslovou 
a vědeckotechnickou spolupráci. Na pořadu jednání je především spolupráce v energetice, průmyslu, obchodu 
a investicích, dopravě a infrastruktuře, zemědělství a potravinářství. Druhý den budou české firmy prezentovat svůj 
potenciál na podnikatelském fóru a budou jednat s ázerbájdžánskými partnery. 

  

  Zdroj: MPSV
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Dovoz ropy do ČR – průběžně    Dovoz ropy do ČR - průběžně 

 
rok: 2014 

  
rok: 2014 

 
měsíc: 1 

  
měsíc: 2 

Země původu Dovozy (tis.t) Podíly(%) 
 

Země původu Dovozy (tis.t) Podíly(%) 
Ázerbájdžán 136,099 25,22 

 
Ázerbájdžán 154,591 30,94 

Kazachstán 122,781 22,75 
 

Kazachstán 87,936 17,60 
Rusko 280,796 52,03 

 
Rusko 257,132 51,46 

      
 

      
Součet 539,676   

 
Součet 499,659   

       
Dovoz ropy do ČR – průběžně    Dovoz ropy do ČR - průběžně 

 
rok: 2013 

  
rok: 2013 

 
měsíc: 1 

  
měsíc: 2 

Země původu Dovozy (tis.t) Podíly(%) 
 

Země původu Dovozy (tis.t) Podíly(%) 
Ázerbájdžán 123,735 22,28 

 
Ázerbájdžán 139,683 26,41 

Kazachstán 92,483 16,65 
 

Kazachstán 93,100 17,60 
Rusko 339,088 61,06 

 
Rusko 296,189 55,99 

      
 

      
Součet 555,306   

 
Součet 528,972   

       
       Ropovody (%) rok 2012 rok 2013 

 
 01/2014  02/2014 

 DRB 42,3 60,0 
 

50,4 51,4 
 IKL 57,7 40,0 

 
49,6 48,6 

 
Zemní plyn 
Celková spotřeba plynu v České republice dosáhla v lednu 1 067,2 mil. m3 (11 367,9 GWh), což je o 12,4 % méně proti 
stejnému období roku 2013. 
Celkový dovoz pro potřeby zákazníků v ČR za leden byl 493,9 mil. m3 (5 234,2 GWh), což je meziročně o 1,3 % méně (v lednu 
2013 to bylo 500,3 mil. m3; 5 284,7). 
Celková spotřeba plynu v České republice dosáhla v únoru 895,1 mil. m3 (9 518,2 GWh), což je o 15,4 % méně proti stejnému 
období roku 2013. 
Celkový dovoz pro potřeby zákazníků v ČR za únor byl 498,9 mil. m3 (5 336,4 GWh), což je meziročně o 29,9 % méně (v únoru 
2013 to bylo 712,1 mil. m3, 7 539,2 GWh). 

Ropa 
Za první dva měsíce bylo do ČR dovezeno 1039,3 tis. tun ropy v hodnotě 17,15 mld. Kč.  Množstevně objem meziročně 
klesl o 4,4 %. V hodnotovém vyjádření se dovoz snížil o 2,1 %. 

V únoru se ropa Brent v průměru obchodovala za 108,84  USD/barel (v lednu za 110,17 USD/barel), ropa WTI za 100,72 
USD/barel (v lednu za 94,86 USD/barel).  

Moody's snížila rating Ukrajiny  
Ratingová agentura Moody's Investors Service srazila své hodnocení úvěrové spolehlivosti Ukrajiny o jeden stupeň na Caa3 
z Caa2. Rozhodnutí odůvodnila stupňující se politickou krizí a napjatou finanční situací země poté, co Rusko zrušilo svoji 
finanční podporu pro Ukrajinu a zdražilo jí plyn. V kategorii C, která znamená značná rizika pro investory, vedou rating Ukrajiny 
i další dvě velké světové agentury Standard & Poor's a Fitch. 
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Kyjev přišel ztrátou Krymu o přírodní zdroje za 10 mld. USD  
Podle odhadů ukrajinského ministerstva pro ekologii a přírodní zdroje přišel Kyjev ztrátou poloostrova Krym o přírodní zdroje 
a další přírodní bohatství v hodnotě přibližně 127 mld. hřiven (222,6 mld. Kč). Ukrajina nyní hodlá u mezinárodních soudů 
vymáhat odškodné za zabrání Krymu Ruskem. 

   
Zdroj: NBU, graf MPO          Zdroj: ECB, graf MPO 

 
Zdroj: www.kurzy.cz, graf MPO 

 

UDÁLOSTI V PŘÍŠTÍM TÝDNU  (14. až 18. dubna 2014) 
Pondělí (14.4.)  

• Eurostat: Průmysl (únor 2014)  
• Slovensko: Indexy spotřebitelských cen (březen 2014)  

Úterý (15.4.) 
• Eurostat: Zahraniční obchod (únor 2014)  
• Slovensko: Nové objednávky v průmyslu (únor 2014)  
• ZEW: Indikátor ekonomického sentimentu  

Středa (16.4.) 
• ČSÚ: Indexy cen výrobců (březen 2014) 
• ČSÚ: Indexy cen vývozu a dovozu (únor 2014) 
• Eurostat: Inflace (březen 2014)  

Čtvrtek (17.4.) 
• Eurostat: Platební bilance eurozóny (únor 2014) 

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