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Sekce průmyslu         
Odbor ekonomických analýz                               Týdeník (45. týden – 3. až 7. listopadu 2014) 

CO PŘINESL PRÁVĚ KONČÍCÍ TÝDEN 

TÉMA TÝDNE 
Top 100 globálních inovátorů 

Zajímavé informace o vývoji 
inovačního úsilí velkých 
světových firem přinesl tento 
týden zveřejněná studie 
společnosti Thomson Reuters 
„TOP 100 Global Innovators“. 
Při sestavování žebříčku 
nejvýznamnějších světových 

inovátorů se společnost Thomson Reuters 
neřídí pouze počtem registrovaných patentů, 
ale hodnotí zejména jejich kvalitu, 
mezinárodní dosah a vliv na další inovace. 
V letošním roce žebříčku dominovaly japonské 
společnosti, jichž se do první stovky dostalo 
39.  Japonsko tak převzalo první příčku od 
Spojených států, které se s 35 společnostmi 
umístily na druhém místě. Třetí Francie ale 
v počtu společností výrazně zaostala, v první 
stovce se jich letos udrželo 7, což je o 5 méně 
než loni. Poprvé se do žebříčku dostala také 
čínská společnost, výrobce telekomunikačních 
nařízení Huawei. Dosud Čína v hodnocení 
Thomson Reuters nefigurovala, a to přesto, že 
ročně přihlásí k ochraně nejvíce patentů na 
světě. Důvodem je skutečnost, že pouze 10 % 
z nich je přihlášeno k mezinárodní ochraně. 
V sektorovém členění žebříčku dominují 
společnosti vyrábějící elektroniku a 
polovodiče. Následují výrobci výpočetní 
techniky a telekomunikačních zařízení. Počty 
firem z automobilového průmyslu, 
aeronautiky či dopravy se rok od roku snižují. 
Zástupci petrochemického průmyslu letos 
z žebříčku zcela zmizeli, farmaceutické firmy 
se naopak do první stovky po dvou letech 
opět vrátily.  
Ing. Jaroslav Vomastek, MBA, ředitel odboru 
ekonomických analýz 

VÝVOJ  INDEXU  PX 

 
Zdroj: BCPP, listopad 2014 

ZPRÁVA TÝDNE 

Zahraniční obchod ČR v září strmě vzrostl 

Podle předběžných výsledků ČSÚ skončila v září obchodní bilance 
v národním pojetí v běžných cenách přebytkem ve výši 19,3 mld. Kč, což je 
meziročně o 8,2 mld. Kč více. Vývoz se meziročně zvýšil o 14,1 % na 284,2 
mld. Kč, dovoz vzrostl o 11,3 % na 264,9 mld. Kč.  
Zahraniční obchod v září zrychlil svoji dynamiku, tempo růstu vývozu a 
dovozu se vrátilo na svoji předsrpnovou úroveň. Na výkonu zahraničního 
obchodu se odráží vyšší poptávka po výrobcích sektorů zpracovatelského 
průmyslu a rostoucí prodeje na evropských automobilových trzích. 
Ochlazování evropských ekonomik se zatím do vývoje českého zahraničního 
obchodu výrazněji nepromítá, stejně tak jako nejsou zatím patrné přímé 
dopady ukrajinské krize a sankcí mezi EU a Ruskou federací. 

    Zdroj: ČSÚ, graf MPO 

Podle předběžných údajů přeshraniční statistiky v dubnu v běžných cenách 
meziročně vzrostl vývoz o 16,0 % na 328,2 mld. Kč, dovoz dosáhl hodnoty 
280,8 mld. Kč a zvýšil se o 13,9 %. Obchodní bilance dosáhla přebytku 47,4 
mld. Kč. 
Z teritoriálního pohledu meziročně vzrostl vývoz především do Německa 
(o 20,6 %), Francie (o 19,4 %), Polska (o 11,9 %) a do Spojeného království 
(o 11,8 %), z mimoevropských zemí stoupl vývoz do Číny (o 15,7 %). Vývoz 
do Ruské federace se meziročně zvýšil o 4,7 %.  

 

Vývoj kurzu od 27. října do 6. listopadu 2014 

    

    
Zdroj: ČNB, listopad 2014 

 HDP (y/y, %) 2.Q 2,5

 Míra inflace (y/y, %) září 0,5

 Míra nezaměstnanosti*/(konec období,%) září 7,3

 Průmyslová produkce (y/y,%) září 8,3

 Stavební výroba (y/y, % ) září 9,5

 Vývoz zboží (y/y,%, z b.c.) září 16,0

 Dovoz zboží (y/y,%, z b.c.) září 13,9

Zdroj: ČSÚ, MPSV, listopad 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 

ČNB zhoršila odhad vývoje 
ekonomiky  
Bankovní rada ČNB zhoršila odhad 
vývoje české ekonomiky pro letošní 
i příští rok na 2,5 %, v roce 2016 
očekává růst o 2,9 %. V červencové 
prognóze přitom odhadovala 
letošní růst na 2,9 % a příští rok na 
3,0 %. Úrokové sazby nechala beze 
změny a i nadále bude pokračovat v 
režimu devizových intervencí s 
cílem udržet kurz poblíž 27 Kč/EUR. 

Prognóza EK: Česká 
ekonomika letos poroste 
o 2,5 % 
Česká ekonomika podle podzimní 
prognózy Evropské komise letos 
poroste o 2,5 %. Deficit veřejných 
financí by měl zůstat bezpečně pod 
3 %, letos na úrovni 1,4 %. Míru 
nezaměstnanosti v ČR letos 
předpokládá na úrovni 6,3 %.          
V materiálu je zdůrazněn význam 
posilující domácí poptávky, růst 
investiční aktivity a pozitivní 
význam exportu. Pro roky 2015 a 
2016 komise předpokládá růst 
hrubého domácího produktu 
o  2,7  %. 

Růst maloobchodních tržeb 
v září zrychlil  

Podle ČSÚ maloobchodní tržby 
v  září zrychlily meziroční růst na 
6,2 % (v srpnu vzrostly o 2,7 %). Ke 
zvýšení více přispěl motoristický 
segment (růst o 15,3 %) než 
samotný maloobchod (růst 
o 2,4 %). Po očištění od vyššího 
počtu pracovních dní se celkové 
tržby zvýšily o 4,5 %. Za celé třetí 
čtvrtletí tržby meziročně reálně 
vzrostly o 5,1 %. 

Schodek státního rozpočtu 
v říjnu stoupl  
Ministerstvo financí oznámilo, že 
schodek státního rozpočtu ke konci 
října stoupl na 45,4 mld. Kč ze 
zářijových 34,4 mld. Kč. Loni ke 

konci října deficit dosahoval 47,7 
mld. Kč. 

Prodej aut do konce října 
stoupl  
Podle Svazu dovozců automobilů 
prodej nových osobních vozů do 
konce října vzrostl o 17,5 % na 
159.261 vozů. Nejprodávanější byla 
i nadále Škoda s podílem 30,3 %. 
Škoda zvýšila prodej o 17 % na 
48.322 aut. Na druhé příčce 
skončilo Hyundai s růstem o 22 % 
na 15.984 vozů, třetí Volkswagen 
rostl téměř o 23 % na 15.110 aut. 
Následují značky Ford, Dacia a 
Peugeot. 

Škoda Electric zmodernizuje 
trolejbusy  
Plzeňská Škoda Electric 
zmodernizuje 32 kloubových 
trolejbusů pro americký Boston. 
Hodnota zakázky na roky 2015 a 
2016 je zhruba 100 mil. Kč. Škoda 
Electric už dříve dodala do Bostonu 
kloubové vozy a trolejbusy. 

Zónu Škoda Auto Kvasiny by 
mohly podpořit stát i kraj 
Stát a Královéhradecký kraj by 
mohly do dalšího rozvoje zóny 
Škoda Auto v Kvasinách dát 
přibližně přes 1,2 až 1,3 mld. Kč. 
Zastupitelé hradeckého kraje 
chválili memorandum, ve kterém se 
kraj, Škoda Auto a MPO přihlašují 
k rozšíření zóny. Škoda Auto 
v  závodě Kvasiny plánuje investice 
za 13 mld. Kč a vytvoření 1500 
pracovních míst. 

Mitas investuje do továrny 
v Srbsku 
Výrobce mimosilničních pneumatik 
Mitas plánuje další investice ve 
svém závodě v srbském městě 
Ruma, kde chce postupně rozšířit 
výrobní kapacitu o 10 tisíc tun 
pneumatik ročně. Jde o investici 
řádově v milionech eur. Mitas také 
vlastní tři výrobní závody v ČR, 
v Praze, Zlíně a Otrokovicích, a 
jeden v USA. 

Tatra Kopřivnice ožívá 
Automobilka Tatra letos prodá asi 
840 vozidel, čímž překročí plán 
zhruba o 15 %. Asi čtvrtinu vozů 
tvoří modelová řada Tatra Phoenix s 
motory nejpřísnější emisní 
specifikace Euro 6. Tento model byl 
představen na svém polygonu v 
Kopřivnici na Novojičínsku. Podnik 
intenzivně jedná o nových 
zakázkách v Asii nebo Jižní Americe. 
Začíná se prosazovat také v Rusku.  

Tonava dodá váhy 
pneumatikářskému koncernu 
Výrobce vah a vážicích zařízení 
Tonava z Úpice na Trutnovsku 
dokončuje poslední ze série 
navažovacích linek pro německý 
pneumatikářský koncern 
Continental. Celková hodnota 
kontraktu činí zhruba 100 mil. Kč. 
Úpická firma současně jedná 
o dalších kontraktech pro 
Continental. 

Huť ArcelorMittal Ostrava se 
spojila s válcovnou plechu 
Huť ArcelorMittal Ostrava se od 1. 
listopadu spojila se svou dceřinou 
společností ArcelorMittal Frýdek-
Místek, která se zabývá válcováním 
plechu za studena. Smyslem je 
zjednodušení firemní struktury a 
zefektivnění výroby. Podnik si 
slibuje úspory v nákladech a větší 
efektivitu výroby. Sloučení nebude 
mít vliv na zaměstnanost. 

Státní podnik VOP CZ chce 
rozšířit svou vojenskou 
výrobu 
Státní podnik VOP CZ z Šenova 
u Nového Jičína chce rozšířit svou 
vojenskou výrobu. V minulých 
letech, kvůli nedostatku armádních 
zakázek, se transformoval a nyní 
90 % jeho zakázek tvoří výroba a 
opravy civilní techniky. Do 
budoucna by VOP CZ rád získal více 
armádních zakázek, což by pro 
podnik znamenalo rozšíření i 
přibírání zaměstnanců. 
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V současnosti zaměstnává zhruba 
800 zaměstnanců. Letos očekává 
obrat okolo miliardy Kč. 

Lovochemie postaví novou 
linku na výrobu hnojiv 
Největší český výrobce dusíkatých 
hnojiv Lovochemie hodlá příští rok 
začít se stavbou nové linky. Náklady 
firma odhaduje na 1,5 až 1,8 mld. 
Kč. Novou linkou s větší kapacitou 
reaguje na růst poptávky. 
V současnosti firma zaměstnává 
647 osob a po zprovoznění nové 
linky se jejich počet mírně navýší. 

Čína už není levná 
Stále více českých firem zjišťuje, že 
dodávat zboží z Číny už není tak 
výhodné jako dříve. Z tohoto 
důvodu často mění čínského 
dodavatele, nejčastěji za 
evropského. V Číně roste kvalita a 
s ní i cena výrobků a také mzdy 
dělníků. Prodlužují se i dodací lhůty 
z důvodu přesunu výroby 
z pobřežních měst hlouběji do 
vnitrozemí, kde je pracovní síla 
levnější. Světoví výrobci zboží stále 
častěji přesouvají výrobu jinam, 
například do jihovýchodní Asie – do 
Vietnamu, Thajska, Indonésie či 
Bangladéše. V těchto zemích chybí 
dostatečná infrastruktura, což má 
za následek velké výkyvy v 
dodávkách.  

ZE ZAHRANIČÍ 

Evropská komise snížila 
růstový výhled EU a eurozóny 

Evropská komise snížila odhad růstu 
Evropské unie v letošním roce na 
1,3 % z v květnu odhadovaných 
1,6 % a v příštím roce na 1,5 % 
oproti původnímu 2% odhadu. 
Mírně horší je pohled na celkový 
vývoj eurozóny, jejíž státy by měly 
letos vykázat průměrný růst 0,8 % a 
v příštím roce 1,1 % (původní 
odhady 1,2 resp. 1,7 %). EK též 
uvedla, že až do roku 2016 očekává 
utlumené tempo inflace pod 2 %. 
Letos by se tempo růstu cen mělo 

pohybovat na 0,5 %, příští rok na 
0,8 % oproti očekávaným 0,6 resp. 
1,1 %.  

Výrobní ceny v eurozóně 
v  deflaci 
Ceny průmyslových výrobců 
v eurozóně se za září zvýšily 
meziměsíčně o 0,2 % po stejně 
velkém poklesu v srpnu. Predikce 
počítala s meziměsíční stagnací. 
Meziročně jsou ceny níž o 1,4 %. 
Tempo meziročního růstu drží pod 
nulou zejména levnější energie. 
Pokles jejich cen v září dosáhl 4,3 %. 
Dále klesají ceny zboží běžné 
spotřeby a meziproduktů, a to o 0,5 
resp. 0,2 %. Naopak rostou ceny 
kapitálového zboží a zboží 
dlouhodobé spotřeby (meziročně 
o  0,5 resp. o 1,0 %).  

Maloobchod v eurozóně se 
v  září propadl 
Maloobchodní tržby, sezónně 
očištěné, v září v EU meziměsíčně 
klesly o 1,2 %, v eurozóně se snížily 
o 1,3 %. V srpnu přitom rostly v EU 
o 1,1 % a v eurozóně o  0,9 %. 
Výrazný pokles registrují tržby 
v Německu (-3,2 %), které výsledek 
za celý blok do velké míry ovlivnily. 
Mírně se snížily nákupy potravin, 
naopak dál stoupaly tržby za 
pohonné hmoty. Negativní vývoj se 
týká hlavně široké škály 
spotřebního zboží, jako jsou oděvy, 
elektrické přístroje, počítače, léky 
atd. Meziroční růst tržeb 
zpomaluje, v září dosáhl 1,0 % 
v zemích EU a 0,6 % v eurozóně.  

ECB převzala dozor nad 
největšími bankami 
v  eurozóně 
Evropská centrální banka oficiálně 
převzala funkci centrálního dozoru 
nad bankovním sektorem 
v  eurozóně. Přímo bude dohlížet na 
120 největších finančních institucí, 
dalších zhruba 3.500 bank bude 
kontrolovat nepřímo ve spolupráci 
s národními regulátory. ECB již dříve 
uvedla, že náklady na centrální 

bankovní dohled v eurozóně budou 
činit odhadem 260 mil. eur ročně. 

OECD čeká rychlejší růst 
ekonomiky Slovenska 
Z nejnovější prognózy Organizace 
pro hospodářskou spolupráci a 
rozvoj vyplývá, že slovenská 
ekonomika bude v příštích dvou 
letech zrychlovat tempo 
ekonomického růstu, a to v roce 
2015 o 2,8 % oproti 2,6 % 
odhadovaným na tento rok. V roce 
2016 by měl HDP přidat 3,4 %. 
OECD zároveň Slovensku doporučila 
vyšší investice do vzdělávání, 
poskytování pobídek k zavádění 
nových technologií a inovací, 
zlepšení silniční a železniční 
infrastruktury, podnikatelského 
prostředí, pokračovat v boji proti 
korupci a podpořit rozvoj 
nájemného bydlení. 

Německý export a průmysl 
obnovily růst  
Spolkový statistický úřad oznámil, 
že německý zahraniční obchod se 
zotavil ze srpnového poklesu. 
Export v září vzrostl meziročně 
o 8,5  %, import o 8,4 %. 
Meziměsíčně se vývoz zvýšil o 5,5 % 
a dovoz o 5,4 %. Přebytek bilance 
zahraničního obchodu činil 21,9 
mld. eur, po sezónním očištění 18,5 
mld. eur. Ožila také průmyslová 
výroba, která se meziměsíčně po 
sezónním očištění zvýšila o 1,7 %.  

Italský statistický úřad zhoršil 
výhled ekonomiky 

Italský statistický úřad ISTAT 
očekává v letošním roce pokles HDP 
o 0,3 % (v předchozím odhadu z 
května růst o 0,6 %). Italská 
ekonomika by měla v roce 2014 
vykázat třetí celoroční pokles 
v řadě. Nová předpověď je 
v  souladu s vládní prognózou. 
Itálie, která je po Německu a Francii 
třetí největší ekonomikou 
v eurozóně, patří v posledních 
deseti letech v EU k zemím 
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s nejslabším hospodářským 
vývojem. 

Zahraniční obchod USA 
překvapil vyšším deficitem 
Schodek zahraničního obchodu 
Spojených států amerických se 
zvýšil na 43,0 mld. USD ze 
srpnových 40 miliard. Důvodem byl 
slabší vývoz jak u ropných produktů 
a dalšího zboží, tak i u služeb. 
Výsledek je horší než konsensus 
nastavený na -40,2 mld. USD. Vývoz 
za září klesl meziměsíčně o 1,5 %, 
meziročně stoupl o 2,8 %. Dovoz 
celkově meziměsíčně stagnoval, 
meziročně je o 2,5 % výš.  

Průmyslové objednávky 
v USA zmírnily pokles 
Propad průmyslových zakázek 
v  USA v září zmírnil, objednávek 
ubylo meziměsíčně 0,6 %, což je 
v  souladu s odhady. V srpnu 
objednávky klesaly o 10 %. Zářijová 
data negativně ovlivnily klesající 
objednávky dopravních prostředků. 
Bez nich by došlo ke stagnaci 
nových zakázek. Samotné 
objednávky dopravních prostředků 
klesly o 3,5 %, snížil se také objem 
objednávek strojů, počítačů a 
elektroniky. Naopak surových kovů, 
elektrického vybavení nebo 
kovových výrobků se objednávalo 
více. Meziročně jsou nové 
objednávky vyšší o 1,6 %, 
objednávky včetně těch 
nevyřízených o 3,2 %.  

Americký sektor služeb mírně 
snížil aktivitu 
Index nákupních manažerů 
sestavovaný institutem ISM pro 

americký nevýrobní sektor se v říjnu 
snížil na 57,1 ze zářijových 58,6 
bodu a nedosáhl tak očekávaných 
58 bodů. Jedná se sice o druhé 
snížení hlavního indexu v řadě, ale 
jeho hodnota se drží stále vysoko.  

Prodej aut v USA stoupl 
Prodej automobilů v USA se v říjnu 
meziročně zvýšil o 6 % na 1,28 mil. 
vozů. K růstu poptávky přispěly 
klesající ceny benzinu. Největší 
americká automobilka General 
Motors zvýšila prodej na domácím 
trhu o pouhých 0,2 %, Chrysler 
zaznamenal nárůst o 22 % a u Ford 
Motor prodej poklesl o téměř 2 %. 
Poprvé za jeden a půl roku 
zaznamenala nárůst na americkém 
trhu německá automobilka 
Volkswagen, a to o 8 %. 

Prodej aut v Německu se 
zvýšil  
Německo, největší automobilový 
trh v Evropě, podle údajů 
spolkového úřadu pro registraci 
vozidel KBA, vykázalo v říjnu nárůst 
prodeje osobních automobilů na 
více než 275 tis. vozů, což je 
meziročně o 4 % více. Od ledna do 
října prodej meziročně stoupl o 3 % 
na 2,56 mil. vozů. Zvýšily se firemní 
nákupy, zatímco poptávka ze strany 
spotřebitelů zůstává, navzdory 
stoupajícím mzdám, stále slabá. 

Zisk Audi vzrostl díky 
rekordnímu prodeji  
Německému výrobci aut Audi 
vzrostl za devět měsíců letošního 
roku zisk o téměř 10 % na 3,4 mld. 
eur. Audi investovala více než 1 
mld. eur do nových závodů v 

Mexiku a Brazílii a do roku 2018 
chce investovat další 22 mld. eur. 
Očekává se, že letos by možná 
poprvé výroba v zahraničí mohla 
překonat výrobu v Německu. Audi 
se na zisku automobilové skupiny 
Volkswagen, kam patří, podílí 
zhruba 40 %. 

Volkswagen přeruší výrobu 
v ruské Kaluze 
Největší evropská automobilka 
Volkswagen na tento týden přeruší 
výrobu aut ve své továrně v ruském 
městě Kaluga, kde se vyrábějí 
rovněž vozy Škoda Fabia a Octavia. 
Důvodem je údajně tržní situace 
v  Rusku. Výrobní linky v Kaluze, kde 
vznikají také modely Volkswagenu 
Polo a Tiguann, stály i v září. 

Ukrajinská ekonomika 
skomírá, inflace roste 
Podle údajů ukrajinské centrální 
banky by se měl HDP země za 
prvních devět měsíců letošního 
roku snížit o 7 % oproti původní 
prognóze, která počítala s 9% 
propadem. Podle zářijových dat by 
měl HDP klesnout o 5,1 %, odhad 
MMF předpovídá pro letošek 
oslabení Ukrajiny o 6 %. Růst 
ekonomiky brzdí také vysoká míra 
inflace, která aktuálně dosahuje 
úrovně 17,5 %. Ukrajinská hřivna od 
počátku roku ztratila proti dolaru 
přes 57 % 
 
. 

FOCUS 
 

Po jednorázovém srpnovém poklesu v září průmysl opět nabírá tempo  

Průmyslová produkce se v září meziročně zvýšila o 8,3 %, po očištění od počtu pracovních dní byla vyšší o 5,6 % 
(meziměsíčně po očištění vzrostla o 4,5 %). Zpracovatelský průmysl posílil o 7,8 % a jeho podíl na celkových tržbách 
dosáhl 93,6 %. Zvýšila se i výroba a rozvod elektřiny, plynu a tepla o 15 %. Naopak se snížila těžba a dobývání surovin 
o 2,2 %. Celkové zakázky se zvýšily o 15 %, z toho zahraniční zakázky o 10,8 %. Po srpnovém zvýšení o pouhých 0,7 % 
se tak vrátily ke dvoucifernému růstu. Rostoucí domácí spotřeba se projevila na domácích zakázkách jejich zvýšením 
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o 22,9 %. Příznivě na ně působil rozhodující automobilový průmysl (na  celkových tržbách průmyslu se podílel 27,4 %) 
a o jeden den vyšší počet pracovních dní. Z významnějších odvětví se produkce zvýšila u výroby chemických látek a 
přípravků (o 17,7 %), výroby počítačů elektronických a optických přístrojů (o 17 %).  
Produkce členěná podle hlavních průmyslových seskupení se meziročně zvýšila ve všech seskupeních, u  výroby 
energií (o 11,7 %), u výroby pro investice (o 11,3 %), u výroby meziproduktů (o 5,6 %), u výroby pro dlouhodobou 
spotřebu (o 4,4 %) a u výroby pro krátkodobou spotřebu (o 3,8 %). Na vývoji zaměstnanosti, která se v září meziročně 
zvýšila o 2 %, se projevilo zvýšení zakázek a produkce. Produktivita práce se zvýšila o 11 %, průměrná mzda vzrostla o 
2,7 % a dosáhla 26 416 Kč.  
V kumulaci za devět měsíců se průmyslová produkce meziročně zvýšila o 5,5 %, zpracovatelský průmysl posílil o 
7,2  %. U těžby a dobývání surovin a u výroby a rozvodu elektřiny, plynu a tepla se však produkce snížila o 2,2 %, resp. 
o 2,6 %. U významného odvětví zpracovatelského průmyslu, výroby motorových vozidel, se produkce zvýšila o 15,3 % 
(na celkových tržbách průmyslu se podílela 26,3 %). Z dalších odvětví vysoký nárůst zaznamenala výroba počítačů, 
elektronických a optických přístrojů o  16,9 %, výroba chemických látek a přípravků o 11,5 % a koksování a rafinérské 
zpracování ropy o 10,6 %. Nejvíce poklesla výroba oděvů o 5,6 %. Celkové nové zakázky ve vybraných odvětvích se 
meziročně zvýšily o 13,7 %, z toho zakázky ze zahraničí vzrostly o 15,1 % a domácí zakázky byly vyšší o 11,1 %. 
Celková zaměstnanost se zvýšila o 1,6 %, produktivita práce byla vyšší o 9,3 %. 
Podle konjunkturálního průzkumu ČSÚ očekávají průmyslové podniky v příštích třech měsících neměnnost 
zaměstnanosti. Zářijové výsledky potvrdily očekávání, že za slabým srpnem stály především dovolené a nikoliv útlum 
poptávky. Domácí předstihové indikátory - index PMI (index nákupních manažerů, který je ukazatelem hospodářské 
aktivity) a důvěra mezi průmyslovými podniky, žádné výrazné zpomalení produkce v nejbližších měsících nesignalizují. 
Příznivý vývoj predikuje i index PMI pro eurozónu a Německo. Po jednorázovém poklesu v září překonal 
padesátibodovou hranici a opět zakotvil v oblasti růstu.    
  

 
Zdroj: ČSÚ 

Stavební produkce se v září zvýšila 

Stavebnictví v září zaznamenalo po dvou měsících poklesu příznivé výsledky, když meziročně reálně vzrostlo o 9,5 %. 
Po očištění od vlivu počtu pracovních dní, září mělo ve srovnání se stejným měsícem loňského roku o 1 pracovní den 
více, se zvýšilo o 8,2 %. V meziměsíčním srovnání stavebnictví zrychlilo tempo růstu na 2,8 % (v srpnu vykázalo růst 
meziměsíčně o 1,7 % a v červenci pokles o 3,0 %). Stavebnictví táhlo zejména inženýrské stavitelství (růst meziročně 
o 19,2 %), nicméně i pozemní stavitelství zaznamenalo pozitivní výsledky (růst o 5,3 %).  Ve výsledcích se sice 
projevila nízká srovnávací základna, přesto lze pozorovat změnu trendu i v souvislosti s růstem zakázek. Ve větších 
stavebních podnicích s 50 a více zaměstnanci rostly zakázky od veřejného i soukromého sektoru a také ze zahraničí. 
Stavebnictví tak v letošním roce pravděpodobně zaznamená, ve srovnání s předchozími lety, mírný růst.  
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 Zdroj: ČSÚ 
 

Podmínky ve zpracovatelském sektoru ČR se v říjnu zhoršily 

Podmínky ve zpracovatelském sektoru v České republice se v říjnu mírně zhoršily. Index nákupních manažerů (PMI) 
meziměsíčně klesl o 1,2 bodu na hodnotu 54,4 bodu a i přes pokles se hodnota indexu nachází nad dlouhodobým 
průměrem a ukazuje na dobré podmínky v průmyslu. Index pozitivně ovlivnily zakázky, výroba i zaměstnanost. Nové 
zakázky však růstové tempo zpomalily, když zaznamenaly nejslabší hodnotu od října 2013. Nižšího růstu dosáhly 
zakázky z tuzemska a také z Ruska, Ukrajiny a Polska, což však vykompenzovala silná poptávka ze západní Evropy, 
například z Německa a Velké Británie. Výroba pokračovala v  růstovém tempu, které nasadila v září. S tím souvisí i 
vyšší rozpracovanost a zaměstnanost. Hlavním rizikem dalšího vývoje ekonomiky tak zůstala vnější poptávka.  
Index nákupních manažerů za eurozónu se v říjnu změnil jen minimálně, když vzrostl o 0,3 bodu na hodnotu 50,6 
bodu, a jen mírně převyšoval neutrální hranici 50 bodů. Růst v eurozóně omezovala zejména slabá poptávka. Údaje 
z jednotlivých zemí zdůrazňovaly rozdílnost výkonu mezi zeměmi. V říjnu zlepšení podmínek zaznamenaly v Irsku, 
Španělsku, Nizozemí a v Německu, naopak ve Francii a Itálii se zhoršily, v Rakousku klesly dokonce na nejnižší úroveň 
za dva roky.   
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Analýza vývoje ekonomiky ČR za 2. čtvrtletí 2014 
V tomto týdnu zveřejnilo MPO na svých webových stránkách „Analýzu vývoje ekonomiky ČR za 2. čtvrtletí 2014“. 
Analýza sleduje hlavní tendence makroekonomického vývoje, vývoje v průmyslu a ve stavebnictví a dále 
v zahraničním a vnitřním obchodě, včetně přímých zahraničních investic. Dokument je k dispozici na: 
http://www.mpo.cz/cz/ministr-a-ministerstvo/analyticke-materialy/. 
 

 

OKÉNKO SNS 

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

 
        Zdroj: www.kurzy.cz, graf MPO 

UDÁLOSTI V PŘÍŠTÍM TÝDNU (10. až 14. listopadu 2014) 

Pondělí (10.11.) 

 ČSÚ: Indexy spotřebitelských cen - inflace (říjen 2014) 

 MPSV: Nezaměstnanost (říjen 2014) 

 Slovensko: Průmysl (září 2014) 

 Slovensko: Zahraniční obchod (září 2014) 

Středa (12.11.) 

 Eurostat: Průmysl (září 2014) 

Čtvrtek (13.11.)  

 Německo: Inflace (říjen 2014) 

Pátek (14.11.)  

 ČSÚ: Předběžný odhad hrubého domácího produktu (3. čtvrtletí 2014) 

 Eurostat: Odhad HDP eurozóny a EU (3. čtvrtletí 2014) 

 Eurostat: Inflace (říjen 2014) 

 Německo: Hrubý domácí produkt (3. čtvrtletí 2014) 

 Slovensko: Hrubý domácí produkt (3. čtvrtletí 2014) 
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