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 HDP (y/y, %) 4.Q 2014 1,4

 Míra inflace (y/y, %) březen 0,3

 Míra nezaměstnanosti*/(konec období,%) březen 7,2

 Průmyslová produkce (y/y,%) únor 4,5

 Stavební výroba (y/y, % ) únor 6,0

 Vývoz zboží **/(y/y,%, z b.c.) únor 7,7

 Dovoz zboží **/(y/y,%, z b.c.) únor 6,2

**/přeshraniční pojetí

Zdroj: ČSÚ, MPSV, duben 2015     

 Základní ukazatele
2015

poslední   údaj

 15-64 let k obyvatelstvu  stejného věku

*/ podíl počtu dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve 

 

Sekce průmyslu         
Odbor ekonomických analýz                               Týdeník (15. týden – 6. až 10. dubna 2015) 

CO PŘINESL PRÁVĚ KONČÍCÍ TÝDEN 

ZPRÁVA TÝDNE 

Zahraniční obchod ČR v únoru pokračoval v růstu 

Zahraniční obchod navázal na pozitivní vývoj z minulých měsíců a rostl i přes vyšší srovnávací základnu loňského roku. 
K tomu významnou měrou přispěla stále velmi dobrá situace na evropských automobilových trzích a oživení 
některých evropských ekonomik, které těží především z nízkých cen ropy, oslabení eura a uvolnění monetární politiky 
v eurozóně. Vývoj na straně vývozu i dovozu nadále ovlivňovaly také faktory působící v loňském roce, tj. slabý kurz 
koruny, ale i zostřená geopolitická rizika. 

Podle předběžných výsledků ČSÚ skončila v únoru obchodní bilance v národním pojetí v běžných cenách přebytkem 
18,0 mld. Kč, což byl meziročně o 3,2 mld. Kč lepší výsledek. Vývoz v národním pojetí se v únoru meziročně zvýšil 
o 7,5 % a dovoz o 6,7 %.  

Zdroj: ČSÚ, graf MPO  

Podle předběžných údajů přeshraniční statistiky v únoru v běžných cenách meziročně vzrostl vývoz o 7,7 % na 
307,4 mld. Kč, dovoz dosáhl hodnoty 268,7 mld. Kč a zvýšil se o 6,2 %. Obchodní bilance skončila přebytkem 

38,7 mld. Kč, který byl oproti loňskému únoru o 6,2 mld. Kč vyšší.  

Z teritoriálního pohledu meziročně vzrostl vývoz především na Slovensko (o 17,1 %) a do Spojeného království 
(o 16,1 %). Zvýšil se i vývoz do Německa (o 8,9 %), Francie (o 6,1 %) a Polska (o 4,0 %), zatímco do Rakouska klesl 
o 8,4 %. Z mimoevropských zemí stoupl vývoz do Číny (o 22,7 %). Vývoz do Ruské federace pokračoval v meziročním 
propadu (o 36,7 %), pravděpodobně vlivem sankcí (nicméně před rokem 2011 dosahoval ještě nižších hodnot než 
v letošním únoru).   

 

    VÝVOJ  INDEXU  PX                                    Vývoj kurzu od 30. března do 9. dubna 2015 

               
Zdroj: BCPP, duben 2015                                           Zdroj: ČNB                                                                      Zdroj: ČNB 
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Z DOMOVA 

Strojaři čekají letos růst tržeb 
Tržby ve strojírenství by měly v roce 
2015 stoupnout, a to o 3,7 %. Více 
než dvě třetiny českých 
strojírenských firem očekává, že jim 
tržby porostou i v příštím roce. 
Upozorňují však na nejistotu 
v sektoru, způsobenou zejména 
geopolitickým vývojem ve východní 
Evropě. Vyplývá to z analýzy Studie 
českého strojírenství v 1. čtvrtletí 
roku 2015 od analytické společnosti 
CEEC Research. 

Favorit znovu zahájí 
malosériovou výrobu  
Společnost Favorit Czechoslovakia 
obnoví značku bicyklů Favorit. Letos 
se chystá vyrobit několik stovek 
jízdních kol, která budou ručně 
vyráběna na míru.  

Škoda Electric dodá do Rigy 
dalších 25 trolejbusů 
Škoda Electric pokračuje 
v naplňování kontraktu z roku 2013, 
ve kterém se zavázala do lotyšské 
Rigy dodat až 125 trolejbusů. Do 
konce letošního roku tam předá 
dalších 25 souprav za více než 
0,5 mld. Kč. Firma v roce 2014 
vyrobila rekordní počet téměř 300 
trolejbusů a získala zakázky 
v Budapešti či v Boloni.  

Plzeň koupí nové trolejbusy 
a autobusy 
Plzeňské městské dopravní podniky 
(PMDP) podepsaly se Škodou 
Electric smlouvu na dodávku 
30 trolejbusů v příštích třech letech 
za 350 mil. Kč. PMDP dále letos 
koupí 22 krátkých 
dvanáctimetrových autobusů od 
české firmy SOR a pět dlouhých 
autobusů od polského výrobce 
Solaris. 

Dovoz ojetin stoupl do března 
o čtvrtinu 
Dovoz ojetých osobních aut 
v 1. čtvrtletí 2015 vzrostl o 24 % na 

33.916 vozů (v roce 2013 klesl 
o 4 %). Nejčastěji se (podle údajů 
Svazu dovozců automobilů) do ČR 
dováží ojetiny staré 10 až 15 let. 
Starší vozy však představují vyšší 
ekologickou zátěž. Podle výpočtu 
tvoří auta bez katalyzátoru 13 % 
tuzemského vozového parku a na 
celkových emisích se podílejí 27 %. 

EGAP pojistí vývoz 
za 45 miliard 
Exportní garanční a pojišťovací 
společnost (EGAP) plánuje letos 
pojistit vývoz za zhruba 45 mld. Kč. 
V roce 2014 pojistila export za 
47,2 mld. Kč. EGAP loni vyplatila 
pojistné za 3,6 mld. Kč, zatímco 
o rok dříve to bylo 2,3 mld. Kč.  

Nejrizikovějšími obory 
podnikání jsou obchod 
a pohostinství 
Z analýzy poradenské společnosti 
Bisnode vyplývá, že 
k nejrizikovějším oborům podnikání 
patří obchod a pohostinství, kde je 
ohrožena krachem každá třetí 
firma. V dopravě je ohrožena každá 
čtvrtá a ve stavebnictví každá pátá. 
Nejstabilnější a nejméně rizikové 
jsou firmy, které podnikají v oblasti 
zdravotní péče, výroby elektřiny, 
vzdělávání, nemovitostí a 
zemědělství.  

Počet osobních bankrotů 
roste 
V březnu bylo vyhlášeno 
1573 osobních bankrotů, což bylo 
o 174 více než v únoru. Návrhů na 
osobní bankrot bylo podáno 2038, 
tedy o 284 více než v předchozím 
měsíci. Osobních bankrotů bylo 
nejvíce od července 2014, návrhů 
na ně od dubna 2014. Vyplývá to 
z informací společnosti CRIF - Czech 
Credit Bureau. 

Češi vyjíždějí více za prací 
V roce 2014 šlo do zahraničí za 
prací 110.400 Čechů, tedy o téměř 
55.000 více než například v roce 
2006. Míří zejména do Velké 

Británie, Německa, Rakouska a 
severských zemí. Zájem je hlavně 
o profese ve zdravotnictví, 
gastronomii, službách 
a v technických oborech. Vyplývá to 
z orientačních údajů evropské 
služby zaměstnanosti EURES, která 
spadá pod Úřad práce ČR. Přesné 
údaje o vycestování občanů za prací 
do ciziny úřad nemá, protože je Češi 
nemají povinnost hlásit. 

ZE ZAHRANIČÍ 

Chabý růst maloobchodu 
v eurozóně  

Maloobchodní tržby v EU v únoru 
v meziměsíčním porovnání zůstaly 
na nule, po 0,7% lednovém růstu. 
V eurozóně ale klesly o 0,2 %, když 
v lednu vzrostly o 0,9 %.  Na 
zhoršení se podepsal prodej 
potravin, pohonných hmot 
i průmyslového zboží. Meziročně 
maloobchod v eurozóně stoupl 
o 3 %, v EU o 3,6 %.  

Průmyslové zakázky 
v Německu v únoru klesly 

Zakázky německých průmyslových 
podniků se v únoru meziměsíčně 
snížily o 0,9 % a navázaly na 
lednový propad o 2,6 %. Domácí 
zakázky stagnovaly, objednávky ze 
zahraničí klesly o 1,6 %. Vedle 
investičního zboží se snížily 
i zakázky na meziprodukty a obě 
kategorie vykázaly pokles o více než 
1 %. Naopak zakázky na zboží 
dlouhodobé spotřeby vzrostly 
o 2,9 %, když domácí objednávky 
v této kategorii sice klesly, ale 
zakázky ze zahraničí se zvýšily 
o 5,7 %, z toho ze zemí eurozóny 
o 13,9 %. 

Průmyslová výroba 
v Německu vzrostla  
Německé ministerstvo hospodářství 
oznámilo, že průmyslová výroba 
v Německu se v únoru 
v meziměsíčním srovnání po 
sezonním očištění zvýšila o 0,2 %, 
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po lednovém poklesu o 0,4 %. 
Průmysl podpořila hlavně výroba 
kapitálového zboží a energie 
(shodně +1,2 %). Naopak klesla 
výroba spotřebního zboží (o 0,3 %) 
a ve stavebnictví (o 3,1 %).   

Shell se dohodl na převzetí 
britské BG 
Britsko-nizozemský ropný koncern 
Royal Dutch Shell se dohodl na 
převzetí britské plynárenské 
skupiny BG Group za zhruba 70 mld. 

USD. Obě firmy to uvedly ve 
společném prohlášení. Jedná se 
o první megafúzi v odvětví těžby 
ropy a plynu za poslední desetiletí. 

 

FOCUS 
 

Nezaměstnanost v březnu klesla 
Nezaměstnanost ke konci března 2015 podle údajů Úřadu práce se snížila oproti předchozímu měsíci o 0,3 p. b. 
na 7,2 %. Bez práce bylo 525 315 
lidí. Jejich počet se zmenšil 
meziměsíčně o 22 802 lidí a ve 
srovnání s březnem roku 2014, kdy 
míra nezaměstnanosti dosahovala 
8,3 %, o celých 83 000. 
Meziměsíční pokles 
nezaměstnanosti zaznamenalo 
všech 77 okresů. Souvisel 
s rozjezdem sezónních prací, 
hlavně ve stavebnictví a 
zemědělství. Počet volných 
pracovních míst se zvýšil na 76050 
a na jedno volné pracovní místo 
tak připadá 6,9 uchazeče 
o zaměstnání (v březnu 2014 tento 
podíl činil 14,9).    

Zdroj: MPSV 

    
 

OKÉNKO SNS 

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

 

Ruský import v I. čtvrtletí propadl o více než třetinu  
Ruský celní úřad oznámil, že dovoz v letošním I. čtvrtletí meziročně klesl o více než třetinu. Hodnota ruského importu 
se snížila na 37,9 mld. USD z 59,1 mld. USD ve stejném období loňského roku. Mimořádně silný pokles byl 
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zaznamenán u potravinářských produktů, které jsou zahrnuty do ruského embarga na dovoz z Evropské unie a dalších 
západních zemí.  

Inflace v Rusku se zvyšuje  

Z údajů zveřejněných ruským statistickým úřadem vyplývá, že inflace v Rusku se v březnu meziměsíčně zvýšila 
o 1,2 %, což znamenalo zpomalení z únorových 2,2 %. Meziroční tempo růstu spotřebitelských cen zrychlilo na 16,9 % 
z únorových 16,7 % a inflace se tak dostala na nové třináctileté maximum. Loni v březnu přitom inflace v Rusku činila 
jen 6,9 %. 

Prodeje automobilů v Rusku stále klesají 
Prodeje automobilů v Rusku se v březnu opět meziročně propadly, a to o 43 %. V únoru se prodalo meziročně o 38 % 
méně aut, v lednu o čtvrtinu. Největší ztráty zaznamenal v březnu Opel (-78 %), Chevrolet (-74 %), Ford (-73 %),  VW 
(-57 %) a Nissan (-51 %). Škodovka prodala o 41 % méně vozů.  

 

UDÁLOSTI V PŘÍŠTÍM TÝDNU (13. až 17. dubna 2015) 

Pondělí (13.4.) 

 ČNB: Základní měsíční údaje platební bilance (únor 2015) 

Úterý (14.4.) 

 Eurostat: Průmysl (únor 2015) 

Středa (15.4.)  

 Eurostat: Zahraniční obchod se zbožím (únor 2015) 

 Slovensko: Nové objednávky v průmyslu (únor 2015) 

Pátek (17.4.) 

 ČSÚ: Indexy cen výrobců (březen 2015) 

 ČSÚ: Indexy cen vývozu a dovozu (únor 2015) 

 Eurostat: Inflace (březen 2015) 
 

 
Informační zdroje Týdeníku: ČSÚ, ČNB, E 15, Hospodářské noviny, internet. 
 


