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CO PŘINESL PRÁVĚ KONČÍCÍ TÝDEN 

TÉMA TÝDNE 
Výzvy pro BRICS  

Ekonomiky zemí skupiny BRICS 
zpomalují své tempo růstu 
a v letošním roce budou čelit 
řadě významných výzev. MMF 
snížil nedávno odhad průměr-
ného růstu uskupení z 6,5 % na 
4,2 %. Jednou z nejaktuálněj-
ších výzev je nutnost reagovat 

na potřeby rychle rostoucí střední třídy. Podle 
odhadů přibylo za posledních deset let jen 
v Brazílii nejméně 30 miliónů nových 
spotřebitelů vyžadujících výrobky a služby dle 
západních standardů. V Číně se tento přírůstek 
odhaduje mezi 100 a 380 milióny osob. A tito 
noví konzumenti chtějí také standardní kvalitu 
veřejných služeb a infrastruktury, jejíž rozvoj 
bohužel zaostává. S tím je spojena i další výzva, 
která spočívá ve zlepšení kvality státní správy. 
I když je zadlužení většiny zemí BRICS 
na přijatelné úrovni, roste poměrně hrozivě 
dynamika jejich zadlužování. Globální výzvou je 
také schopnost jednotného vystupování na 
mezinárodním poli. Diskuse kolem založení 
společné rozvojové banky na loňském summitu 
v Durbanu ukázaly, jak je nalezení společného 
postupu složité. Země BRICS jsou jedním 
z motorů rozvoje globální ekonomiky. Jak se 
vyrovnají s výše uvedenými výzvami, bude tedy 
důležitým faktorem pro další vývoj světového 
hospodářství.  
Ing. Jaroslav Vomastek, ředitel odboru 
ekonomických analýz 

VÝVOJ  INDEXU  PX 

Zdroj: BCPP, únor 2014 

ZPRÁVA TÝDNE 

Česká ekonomika v závěru loňského roku zrychlila výrazněji, 
než se čekalo 
Podle předběžného odhadu ČSÚ vzrostla domácí ekonomika ve 4. čtvrtletí minulého 
roku ve srovnání s předchozím čtvrtletím o výrazných 1,6 % a dosáhla třetího kladného 
výsledku v řadě. V průběhu roku však nebyl vývoj hrubého domácího produktu zcela 
přesvědčivý. Po propadu v 1. čtvrtletí následovalo ve 2. čtvrtletí solidní oživení, které ale 
ve 3. čtvrtletí opět ubralo na intenzitě (první odhad uváděl dokonce pokles výkonnosti). 
Nicméně předběžné údaje ze závěru roku vedou k přesvědčení, že hospodářská recese 
je již minulostí. Hrubý domácí produkt  vzrostl ve 4. čtvrtletí meziročně o 0,8 % 
a v úhrnu za celý rok 2013 zmírnil propad na 1,1 %. 

Podrobnější údaje o hrubém domácím produktu nejsou v předběžném odhadu 
publikovány, avšak ze stručného komentáře ČSÚ poněkud překvapivě vyplývá, že na 
výdajové straně ekonomiky se na meziročním růstu podílela především tvorba fixního 
kapitálu (a v jejím rámci zejména investice do dopravních prostředků a strojního 
vybavení). V zahraničním obchodě vzrostl vývoz o 4,8 %, což při růstu dovozu o 4,5 % 
vedlo jen k nepatrnému příspěvku vnějšího sektoru k hospodářskému růstu. Výdaje 
na konečnou spotřebu prakticky stagnovaly. Na nabídkové straně ekonomiky se zvýšila 
tvorba hrubé přidané hodnoty zejména ve zpracovatelském průmyslu, energetice, 
peněžnictví a pojišťovnictví, naopak klesla ve stavebnictví, zemědělství, obchodu, 
dopravě a většině odvětví služeb. 

Vedle dynamiky růstu je příjemným zjištěním, že se jeho impulsem staly investice, 
protože nízká investiční aktivita byla dosud hlavní brzdou rychlejšího rozjezdu 
ekonomiky. Výdaje do fixního kapitálu klesaly po dva a půl roku a jejich propad za tři 
čtvrtletí minulého roku se stabilizoval na cca 5 %. Oživení investic by tedy mělo být 
dobrou zprávou, zatím ale nelze potvrdit, zda se jedná o skutečný obrat, nebo pouze 
o jednorázový vliv. 

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

 
Pramen: ČSÚ 

Vývoj kurzu od 3. do 14. února 2014 

      
Zdroj: ČNB, únor 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 -2,3 -1,7 -1,2 0,8

proti  předchozímu čtvrtletí -0,4 -0,4 -0,3 -0,3 -1,3 0,3 0,2 1,6

2012 2013

 HDP (y/y, %) 4.Q** 0,8
 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

**/ předběžný údaj

Zdroj: ČSÚ, MPSV, únor 2014

 Základní ukazatele
2013

poslední   údaj

 15-64 let k obyvatelstvu  stejného věku

*/ podíl počtu dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku
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Z DOMOVA  
Loňský běžný účet s nejnižším 
deficitem za osm let 
Běžný účet platební bilance loni skončil 
schodkem 39,12 mld. Kč. Jde o nejnižší 
schodek od roku 2005. Meziročně se 
pasivum snížilo téměř o tři pětiny 
z 94 mld. Kč v roce 2012. Na 
narovnávání bilance se nejvíce podílel 
zahraniční obchod a jeho rekordní 
loňský přebytek. Vyplývá to z údajů 
České národní banky. V prosinci 2013 
se pasivum prohloubilo na 9,4 mld. Kč 
z listopadových 7,3 mld. Kč. 

ČR patří mezi ekonomicky 
nejsvobodnější země světa 
The Heritage Foundation ve spolupráci 
s Wall Street Journal sestavil jako 
každý rok žebříček zemí podle indexu 
ekonomické svobody. Česká republika 
se nachází na 26. místě se 72,2 body. 
V posledních letech se hodnocení naší 
země zlepšuje a stoupá žebříčkem. Na 
špici  se umístil Hongkong (90,1) 
a Singapur (89,4). Švýcarsko skončilo 
na 4. místě (81,6), USA na 12. místě 
(75,5), Německo na 18. (73,4) nebo 
Rakousko na 24. (72,4).  

Počet aut registrovaných v ČR 
loni stoupl 
Počet registrovaných osobních aut v ČR 
se v roce 2013 zvýšil o 89.000 vozů na 
téměř 4,8 milionu. Podle údajů 
Sdružení automobilového průmyslu 
stoupl průměrný věk automobilů z 13,9 
na 14,2 roku. V roce 2013 se procento 
obměny vozidlového parku snížilo na 
3,5 %. V motoristicky vyspělých zemích 
Evropy se tato hodnota pohybuje 
v rozmezí 6 až 10 %. 

Skanska se propadla do ztráty 
Skanska v ČR a na Slovenku loni 
zaznamenala nejhorší hospodářské 
výsledky z celé skupiny. Loni se Skanska 
na našem trhu propadla do ztráty 
299 mil. švédských korun (cca 936 mil. 
Kč). Zakázky Skansky na tuzemském 
trhu klesly o 21 %. Výsledek však 
ovlivnili manažeři jedné z divizí, kteří 
údajně účetně zkreslovali výsledky. 

Inekon se po USA chystá 
do Číny  
Společnost Inekon, výrobce tramvají, 
je ve finále tendru na šest tramvají za 
30 mil. USD ve Spojených státech. Tam 
již dodala tramvaje do několika měst. 
Inekon se snaží dostat i na čínský trh. 
V Číně se nyní dokončuje prototyp 
plně nízkopodlažní tramvaje, kterou 
hodlají nabídnout čínským městům.  

Společnost Unex zvýší na 
Slovensku počet zaměstnanců 
Strojírensko-metalurgická společnost 
Unex z Uničova na Olomoucku vytvoří 
díky novým zakázkám ve svém 
výrobním závodě ve východo-
slovenské Snině přibližně stovku 
nových pracovních míst. Nyní tam 
zaměstnává 250 lidí. Skupina Unex 
nyní dokončuje velkou zakázku na 
dodávku svařovaných konstrukcí 
jeřábů pro nově budovaný přístav 
v Severním moři a získala nové 
kontrakty v Evropě i v zámoří.  

Český porcelán překonal 
ekonomickou krizi a zvyšuje zisk  
Firmě Český porcelán z Dubí na 
Teplicku se podařilo překonat 
ekonomickou krizi, která zasáhla 
společnost v roce 2010. Meziročně se 
zvýšil zisk firmy o 10 % na 5 mil. Kč. 
Firma vyváží celkem 60 % produkce, 
daří se jí prodávat výrobky na Dálný 
východ a znovu dobývá ruský trh.  

LS seating utržila jako před 
krizí 
Firma LS seating z Boskovic, výrobce 
kancelářských a designových židlí, se 
vrátila v tržbách na předkrizová čísla. 
V loňském roce rodinný podnik utržil 
190 mil. Kč, což znamená meziroční 
nárůst o 4 %.  

ZE ZAHRANIČÍ  
OECD: Vyhlídky většiny 
vyspělých ekonomik se zlepšují 
Vyhlídky většiny vyspělých ekonomik 
se zlepšují, v čele hospodářského 
oživení stojí Spojené státy a Japonsko. 
Vyplývá to z údajů Organizace pro 

hospodářskou spolupráci a rozvoj 
(OECD). Souhrnný předstihový 
indikátor, který zahrnuje 33 členských 
zemí OECD, v prosinci stoupl na 100,9 
bodu z listopadových 100,8 bodu. 
Dostal se tak na nejvyšší úroveň za 
téměř tři roky. Index pro USA se 
vyšplhal na nejvyšší hodnotu od 
března 2008. Nárůst zaznamenaly 
rovněž indexy pro Japonsko a euro-
zónu, zatímco indikátory pro Rusko 
a Čínu zůstaly beze změny.  

Německá ekonomika 
v posledním čtvrtletí rostla  
V Německu hrubý domácí produkt 
ve 4. čtvrtletí 2013 podle předběžných 
dat vzrostl mezičtvrtletně o 0,4 %. 
Meziroční růst HDP vystoupal na 
1,3 %. HDP tak pokračoval v růstu 
vykázaném v předchozích dvou 
čtvrtletích. Ve 3. čtvrtletí HDP se 
meziročně HDP zvýšilo o 1,1 %.  

Německá vláda zlepšila odhad 
růstu ekonomiky 
Německá vláda zlepšila odhad růstu 
domácí ekonomiky pro letošní rok na 
1,8 % z dříve předpokládaných 1,7 %. 
V příštím roce počítá se zrychlením 
hospodářského růstu na 2 %. Míra 
nezaměstnanosti by letos měla 
klesnout na 6,8 % z loňských 6,9 %. 
Německá ekonomika letos bude podle 
ministerstva hospodářství těžit z růstu 
domácí poptávky, stejně jako loni ji ale 
bude brzdit zahraniční obchod. Export 
by se měl letos zvýšit o 4,1 %, zatímco 
import by měl stoupnout o 5 %.  

Inflace v Německu v lednu 
mírně zpomalila  
V Německu meziroční tempo růstu 
spotřebitelských cen v lednu mírně 
zpomalilo na 1,3 %, což je o desetinu 
proc. bodu méně než v prosinci. 
Ve srovnání s předchozím měsícem 
byly ceny nižší o 0,6 %. Zvýšily se ceny 
potravin meziročně o 3,2 %, ceny 
alkoholických nápojů a tabáku vzrostly 
o 3,9 %, naopak klesly ceny za 
vzdělání, v komunikacích a v dopravě. 

http://www.patria.cz/ekonomika/ukazatel/obchod.html
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Ve Francii HDP ve čtvrtém 
kvartále vzrostl 
Francouzská ekonomika ve 4. čtvrtletí 
minulého roku rostla mezičtvrtletně 
o 0,3 %, zatímco v předchozím čtvrtletí 
hrubý domácí produkt stagnoval. 
Oznámil to francouzský statistický 
úřad. Za celý rok 2013 HDP 
zaznamenal růst také o 0,3 %, 
po stagnaci v roce předchozím.  

Slovenská ekonomika rostla 
Slovenský hrubý domácí produkt 
v 4. čtvrtletí 2013 meziročně ve stálých 
cenách vzrostl o 1,5 %. Po očištění 
o sezónní vlivy se HDP zvýšil meziročně 
o 1,3 % a oproti předcházejícímu 
čtvrtletí o 0,4 %  

Inflace na Slovensku se 
v lednu zastavila 
Na Slovensku v lednu se meziroční 
míra inflace zastavila. Vyplývá to 
z údajů slovenského statistického 
úřadu. V meziměsíčním srovnání ceny 
zboží a služeb v lednu stouply o 0,2 % 
(v prosinci naopak o 0,1 % klesly). 
K zastavení inflace v lednu přispěl 
pokles cen v několika kategoriích, 
včetně zlevnění energií a jen mírného 
zdražení potravin.  

Průmyslová výroba na 
Slovensku loni rostla  
Na Slovensku za rok 2013 index 
průmyslové produkce vzrostl 
meziročně o 5,2 %. Růst souvisel se 
zvýšením hlavně ve výrobě dopravních 
prostředků meziročně o 6,8 %, výroby 
elektrických zařízení o 42,4 %, dále 
výroby kovů a kovových konstrukcí 
o 9,1 % nebo ve výrobě pryžových 
a plastových výrobků a ostatních 
nekovových minerálních výrobků 
o 6,1 %. V prosinci index průmyslové 
produkce meziročně vzrostl o 12,2 %. 
Například výroba dopravních 
prostředků se zvýšila meziročně 
v prosinci o 25,9 %.  

Slovenské stavebnictví 
v prosinci rostlo 
Stavební výroba na Slovensku 
v prosinci 2013 druhý měsíc po sobě 
meziročně rostla, v prosinci se 

meziročně zvýšila o 10,1 %. Po očištění 
od sezónních vlivů byla o 2,9 % vyšší 
než v listopadu. Za celý rok 2013 
dosáhla stavební výroba poklesu 
meziročně o 5,3 %.  

V Maďarsku rostla průmyslová 
výroba  
V Maďarsku průmyslová produkce 
v prosinci meziročně rostla o 6,8 %, 
očištěná o vliv pracovních dnů byla 
o 4,4 % vyšší. Oproti předcházejícímu 
měsíci poklesla průmyslová výroba 
o 1,9 %. Kromě nízké srovnávací 
základny zvýšení hlavně vyplývá 
z významného růstu ve výrobě 
dopravních prostředků a spřízněných 
dodavatelských oborech.  

Americký maloobchod stahuje 
dolů propad prodejů aut 
V USA maloobchodní tržby za leden 
klesly meziměsíčně o 0,4 %. V prosinci 
tržby po revizi údajů klesly o 0,1 %. Za 
snížením tržeb v obou posledních 
měsících stál především propad 
prodejů aut. Tržby očištěné o dopravní 
prostředky v lednu stagnovaly. 
Meziročně maloobchod rostl o 2,6 %, 
což ale také znamená značné 
zpomalení růstu tržeb.    

Prodej aut v Rusku se na 
začátku roku vrátil k poklesu 
Prodej nových osobních a lehkých 
užitkových automobilů v Rusku se 
v lednu meziročně snížil o 6 % 
na 152 662 vozů, když v prosinci 
zaznamenal nárůst o 4 %. Vyplývá to 
z údajů podnikatelského svazu AEB. 
Mladoboleslavská automobilka Škoda 
Auto v lednu podle AEB zaznamenala 
nárůst prodeje na ruském trhu o 3 % 
na 4744 vozů. 

V Japonsku se snížil přebytek 
běžného účtu na minimum  
V Japonsku přebytek bilance běžného 
účtu se v loňském roce snížil na 3,3 bil. 
jenu, což byl nejnižší objem od roku 
1985. K poklesu přispěly stagnace 
vývozu a růst nákladů na dovoz 
energií. Vývoz ze země loni stoupl 
o 9 %, dovoz však vzrostl až o 15,4 %. 
Dluh země na konci roku vystoupil 

na rekordních 1,017 bil. jenu. 
Japonsko je tak nejzadluženější 
z velkých průmyslových ekonomik.  

Přebytek zahraničního 
obchodu Číny v lednu 
nečekaně rostl 
Čínský vývoz v lednu vzrostl meziročně 
nečekaně o 10,6 %, v prosinci vývoz 
rostl o 4,3 %.  Dovoz do Číny se v lednu 
zvýšil o 10 % a v prosinci o 8,3 %. 
V lednu se propadl vývoz z Číny 
do Hong Kongu o 18,3 %, naopak rostl 
do USA o 10,7 % a do EU o 18,8 %. 
Přebytek bilance zahraničního 
obchodu Číny v lednu nečekaně vzrostl 
na 31,9 mld. USD z prosincových 25,6 
mld. USD. Silné údaje překvapily trhy 
a zmírnily obavy ze zpomalení druhé 
největší ekonomiky světa.  

V Řecku vzrostla 
nezaměstnanost 
Míra nezaměstnanosti v Řecku 
v listopadu vystoupila na 28 % 
a zaznamenala tak nový rekord.  
Oznámil to ve čtvrtek tamní statistický 
úřad ELSTAT. Nezaměstnanost v Řecku 
tak byla více než dvojnásobkem 
průměru eurozóny, kde v listopadu její 
míra činila 12,1 %.  

V Itálii rostou nesplácené 
úvěry 
V Itálii dosáhly nesplácené úvěry 
u bank již 150 mld. eur, což 
představuje asi 9 % všech poskytnu-
tých úvěrů a jejich objem by měl růst 
ještě další 2 roky. Itálie v restruktu-
ralizaci bank zaostává za Španělskem 
nebo Irskem, protože si kvůli 
napjatému rozpočtu nemůže dovolit 
financovat sanaci ze státních peněz. 
Finanční ústavy se tak snaží 
o ozdravení alespoň v rámci 
soukromého sektoru.  

Automobilka Nissan zvýšila 
zisk 
Automobilka Nissan ve 3. fiskálním 
čtvrtletí v loňském roce zvýšila čistý 
zisk o 57 % na 84,3 mld. jenů. Tržby 
automobilky stouply o 25 % na 2,5 bil. 
jenů. Firmě pomohl slabší jen a vyšší 
prodej v Číně a Japonsku. Zvýšila 
prodej v Číně téměř o čtvrtinu 

http://www.kurzy.cz/cnb/ekonomika/vyvoz-fob/
http://www.kurzy.cz/tema/usa/
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a zároveň o 16 % na domácím trhu 
v Japonsku. V Nissanu vlastní podíl 
43,4 % francouzský Renault. 

Renaultu klesl zisk 
Francouzské automobilce Renault loni 
klesl čistý zisk o zhruba dvě třetiny na 
586 mil. eur. K poklesu přispěly vysoké 
náklady na restrukturalizaci. Tržby loni 
činily 40,92 mld. eur a ve srovnání 
s předchozím rokem se téměř 
nezměnily. Firma plánuje nabídnout 
letos nové produkty a chystá expanzi 
v rozvíjejících se zemích.  

Prodeje Toyoty v Číně v lednu 
rostly  
Lednové prodeje japonské Toyoty 
v Číně rostly meziročně o 18 % na 85 
600 vozů. Aktuálně největší 
automobilka světa podle počtu 
prodaných vozů pro rok 2014, počítá 
s růstem prodejů v Číně o 20 % na 
1,1 miliónu. Podíl Toyoty, resp. 
dceřiných společností China FAW 
a Guangzhou Automobile, se v roce 
2013 mírně snížil na 16,35 % oproti 
16,4 % v roce 2012. 

Volkswagen v lednu zvýšil 
odbyt aut se značkou VW 
Německý automobilový koncern 
Volkswagen v lednu zvýšil odbyt 
osobních aut značky VW, meziročně 
o 5 % na 515.700 vozů. V Evropě odbyt 
vzrostl o 8 %, v Číně se zvýšil dokonce 
o 14 %, zatímco v USA odbyt o 19 % 
klesl. Volkswagen (součástí je i Škoda 
Auto) je největší automobilkou 
v Evropě. Do roku 2018 se chce stát 
největším výrobcem na světě. 
 

FOCUS 

Nezaměstnanost v lednu stoupla  
Nezaměstnanost v České republice se v lednu zvýšila na 8,6 % z prosincových 8,2 %. Bez práce bylo 629.274 lidí, což je 
o 32.441 více než na konci loňského roku. Informoval o tom Úřad práce ČR. Hranici 600 tisíc překročil počet 
nezaměstnaných poprvé v novodobé historii 
České republiky. Letos navzdory mírné zimě 
ovlivnilo nezaměstnanost přerušení 
některých sezónních prací ve stavebnictví, 
zemědělství a lesnictví. Firmy se nadále snaží 
reagovat na růst zakázek vyšším využitím 
stávajících kapacit, nevytvářejí nová pracovní 
místa a nenabírají tak nové zaměstnance. 
Oživení ekonomiky bude muset ještě zvýšit 
intenzitu, aby se projevila na pracovním trhu. 
Z hlediska regionů vysoká nezaměstnanost 
byla v okresech Bruntál (15,2 %), Jeseník 
(14,6 %), Most (14 %), Ústí nad Labem (13 %) 
a Karviná a Znojmo (shodně 12,8 %). Nejnižší 
nezaměstnanost zaznamenali naopak 
v Praze-východ (3,6 %), Praze-západ (4,4 %), 
Mladé Boleslavi (4,9 %) a v Praze (5,4 %). 

Lednová inflace skončila výrazně pod očekáváním  
Spotřebitelské ceny na počátku roku 2014 ztlumily meziměsíční růst až na 0,1 %, což byl nejnižší meziměsíční lednový růst 
v historii samostatné ČR. Zasloužil se o to zejména mimořádný jednorázový pokles cen energií (zejména elektřiny o 9,9 %), 
který se odehrál teprve podruhé v posledních deseti letech (obvykle totiž v lednu docházelo k výraznému růstu regulovaných 
cen). Pomohla také oblast lékařské péče zrušením regulačního poplatku za pobyt v nemocnici, a znovu klesly ceny oděvů 
a obuvi (o 2,7 %, resp. o 6,2 %). Na dráze růstu, tentokrát o 1,8 %, se stále držely ceny potravin a nápojů, kde se projevovaly 
sezónní vlivy a kde zdražily ovoce o 7,3 % a zelenina o 4 %, dále trvanlivé pečivo o 5,3 %, mouka o 4,4 %, cukr o 2,3 %, 
čokoláda o 4,6 %, pokračoval růst cen sýrů o 1,3 %, jogurtů o 5,3 % a ostatních mléčných výrobků o 1,5 %. Ceny lihovin stouply 
o 5,4 % a piva o 2,5 %. Slabší koruna se podepsala na vyšších cenách dovolených s komplexními službami o 4,3 %, mírně opět 
vzrostly ceny pohonných hmot o 0,4 %.  

Zdroj: MPSV

http://www.patria.cz/ekonomika/ukazatel/nezamestnanost.html
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Inflace sice podle předpokladu ubrala na tempu, nicméně zpomalila meziročně až na 0,2 % (z 1,4 % v prosinci), což znamená 
nejnižší meziroční nárůst od října 2009. Velké překvapení nepřinesla ani struktura inflace. Zpomalení cenového růstu nastalo 
v různé míře ve většině oddílů spotřebního koše, u bydlení a zdraví z již uvedených důvodů došlo k poklesu cen. V bydlení byly 
ceny elektřiny meziročně nižší o 10,5 % (v prosinci růst o 2,7 %), u zemního plynu se prohloubil pokles cen na 9,1 % (ze 7 % 
v prosinci). V oddíle zdraví klesly ceny o 3,8 %. Ke zvolnění meziročního cenového růstu došlo i u potravin a nealko nápojů, a to 
v důsledku nižšího meziměsíčního růstu cen v lednu 2014 než v lednu 2013 (vliv daňových změn), u mléka na 10,9 % ze 17,1 % 
v prosinci, másla na 12,5 % ze 14,9 %, jedlých olejů na 2 % z 3,6 % a zeleniny o 17,6 % z 22,4 %. Pokračoval pokles cen 
telefonických a telefaxových služeb, které byly nižší o 10,1 %, ceny mobilních telefonů o 15,2 %, přístrojů a spotřebičů pro 
domácnost o 3,8 %. 

Rozhodující vliv na výši celkové hladiny spotřebitelských cen měly ceny potravin, nápojů a tabáku. Ceny bydlení přispěly 
k výraznému snížení meziročního cenového růstu vůbec poprvé od roku 1993. 

Průměrná míra inflace navázala na trend z minulého roku a dále snížila tempo růstu, v lednu na 1,3 % (z 1,4 % v prosinci). 

Přírůstek harmonizovaného indexu spotřebitelských cen v ČR v lednu 2014 vzrostl na 0,3 % (z 1,5 % v prosinci), 
v meziměsíčním srovnání na 0,1 %. Dynamika jeho meziročního růstu v eurozóně je odhadována na 0,7 %. Průměrný 
meziroční přírůstek HICP za EU 28 činil v prosinci 2013, stejně jako v listopadu, 1 %. Nejvíce stouply ceny ve Spojeném 
Království, Rakousku a Estonsku, shodně o 2 %, v Řecku naopak klesly o 1,8 % a v Bulharsku o 0,9 %. Na Slovensku ceny 
zpomalily růst na 0,4 % (z  0,5 % v listopadu), v Německu na 1,2 % (z 1,6 % v listopadu). 

Česká ekonomika sice oživuje, ale lednovými údaji se ocitla téměř na hraně deflace. Důvodem bylo výrazné snížení cen 
elektřiny pro domácnosti a odeznění dopadů změn DPH a spotřebních daní. V dalších měsících však inflace poroste, protože 
do ní skrze dovozní ceny bude prosakovat vliv slabé koruny, což ale pravděpodobně povede k opětovnému útlumu 
spotřebitelské poptávky.  

Průmyslová výroba v eurozóně a v EU v prosinci klesla 
Podle údajů Eurostatu se v prosinci 2013 průmyslová produkce v eurozóně meziročně zvýšila o 0,5 % a  v EU o 0,9 %. 
Při meziměsíčním porovnání však klesla v eurozóně i v EU shodně o 0,7 %. Na  meziměsíčním poklesu se nejvíce 
podílela výroba výrobků investiční povahy 
(o 2,1 %), výroba energií (o  2,1 %) a výroba zboží 
krátkodobé spotřeby (o 0,1 %). Růst naopak 
doznala výroba meziproduktů (o  0,9  %) 
a výroba zboží dlouhodobé spotřeby (o 0,4 %).     

V meziročním porovnání se v prosinci zvýšila 
pouze výroba meziproduktů (o 3,6 %), 
u ostatních sektorů se  produkce snížila (např. 
výroba výrobků investiční povahy o 0,3 %). 
Z členských států, za které jsou data k dispozici, 
se průmyslová produkce meziročně zvýšila 
nejvíce na Slovensku (o 12,2 %), v Portugalsku 
(o 7,1 %), v Rumunsku (o 7 %) a v ČR (o 6,7 %). 
Nejvyšší pokles evidovala Malta (o 7,3 %), Irsko 
(o 6,7 %) a  Estonsko (o 6,4 %). U našeho nejdůležitějšího obchodního partnera Německa se průmyslová výroba 
meziměsíčně snížila o 0,7 %, meziročně však vzrostla o 2,4 %. 

I přes celkový  pokles na tom byl průmysl za celé čtvrté čtvrtletí lépe, než ve čtvrtletí předchozím. I tak stoupá riziko, že 
se ekonomice eurozóny nepodařilo zrychlit, jak se dosud předpokládalo.  
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UDÁLOSTI V PŘÍŠTÍM TÝDNU  (17. až 21. února 2014) 

Pondělí (17.2.)  
• ČSÚ: Indexy cen vývozu a dovozu (prosinec 2013) 

Úterý (18.2.) 
• ZEW: Indikátor ekonomického sentimentu  

Středa (19.2.)  
• Eurostat: Stavebnictví (prosinec 2013) 

Čtvrtek (20.2.) 
• Čína: HSBC Index aktivity ve zpracovatelském průmyslu 

 

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