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S H R N U T Í 

Po útlumu ekonomické aktivity na počátku roku, začaly ve 2. čtvrtletí přicházet z evropské ekonomiky 

příznivější zprávy. Naděje na lepší vyhlídky nejdříve signalizovaly předstihové indikátory, které byly 

následně potvrzovány také dílčími statistickými daty. Jejich završením bylo překonání období 

mezičtvrtletních poklesů hrubého domácího produktu v eurozóně, a tím ukončení rok a půl trvající 

recese. Nicméně skutečnost, že oživení se týkalo zejména jádra eurozóny, zatímco její periférie je nadále 

zatížena hrozbou dluhové krize, představuje pro další vývoj značné riziko. Omezení spočívají rovněž 

ve vysoké nezaměstnanosti a přísných úsporných opatřeních v některých zemích.   

Ekonomika eurozóny vzrostla ve 2. čtvrtletí (proti 1. čtvrtletí) o 0,3 %. O tento výsledek se zasloužily 

zejména největší ekonomiky Německo a Francie, které přispěly rozhodujícím dílem také k tomu, že recesi 

opustila rovněž Evropská unie jako celek (její produkt se proti předchozímu čtvrtletí zvýšil o 0,4 %). 

Naopak s recesí dosud zápolí některé další velké ekonomiky postižené dluhovou krizí, jako Španělsko 

a Itálie, které pouze zmírnily svůj pokles.    

Z pohledu meziročního srovnání není zlepšení tolik patrné. Hospodářství Unie v průměru stagnovalo, 

zatímco eurozóna pouze snížila míru svého propadu na 0,5 %. Z růstu se těšila polovina členských zemí 

Unie na čele s pobaltskými republikami (Lotyšsko 4,3 %, Litva 4,2 %), s odstupem následovanými 

Spojeným královstvím (1,5 %). Ze zemí středoevropského regionu prodloužilo růstový trend Polsko (1,1 %) 

se Slovenskem (0,8 %), pozitivně lze hodnotit také návrat do kladných hodnot v Maďarsku (0,2 %). 

Na druhé straně nadále zaostávaly především země z periférie eurozóny, Kypr (-5,2 %) a Řecko (-4,6 %).  

Lepší vnější prostředí se příznivě promítlo do výsledků české ekonomiky. Hrubý domácí produkt 

ve 2. čtvrtletí vzrostl proti 1. čtvrtletí o 0,6 %, což stejně jako v případě eurozóny znamenalo překonání 

rok a půl trvající recese. Ve srovnání s krizovým rokem 2009 byla právě ukončená recese sice delší, ale 

zároveň mírnější. Nejhlouběji domácí ekonomika mezičtvrtletně poklesla v letošním 1. čtvrtletí (-1,3 %), 

ale ve srovnání s propadem o 3,4 % v 1. čtvrtletí 2009 to bylo výrazně méně.   

Z pohledu meziročního vývoje však domácí ekonomika na žádoucí obrat stále čeká. Ve 2. čtvrtletí sice 

vcelku razantně snížila pokles na 1,3 % (z 2,3 % v 1. čtvrtletí), Česká republika však zůstává jedinou zemí 

středoevropského regionu, která ještě neroste. Z postkomunistického bloku je na tom hůře pouze 

Slovinsko, stále bojující s recesí, a mezi zeměmi Unie s třetím nejhlubším propadem (-2,2 %).  

Stejně jako na počátku roku nejvíce ubrala výkonu tuzemské ekonomiky tvorba hrubého kapitálu, která 

byla poznamenána jak nižšími výdaji do fixního kapitálu, tak i vývojem stavu zásob. Pokles tvorby fixního 

kapitálu se meziročně prohloubil na 5,2 % a zasáhl všechny hlavní druhy investičních výdajů. Šlo o druhý 



MPO – odbor ekonomických analýz                                                                                      Analýza vývoje ekonomiky ČR za 2. čtvrtletí 2013 

4 
 

nejhlubší propad za poslední dva roky, kdy byl počátek investičního útlumu vyvolán především dopady 

restriktivní politiky vlády, s cílem ozdravit veřejné finance. 

Po dvou letech obnovila růst celková konečná spotřeba, když výdaje na ni vzrostly o 0,6 %. Kladný vliv 

na produkt zajistil pouze vládní sektor, jehož spotřeba zrychlila dynamiku na 1,8 %. Výdaje domácností 

pouze stagnovaly, protože obyvatelstvo se stále snaží vyrovnat se složitou příjmovou situací a ani jeho 

nejistoty z budoucího vývoje zatím nepominuly. Zájem spotřebitelů se soustředil hlavně na produkty 

určené k dlouhodobé spotřebě, zejména na bytové vybavení a dopravní prostředky. 

Pro vývoj ve 2. čtvrtletí bylo důležité, že po přechodném poklesu na počátku roku, opět rostl zahraniční 

obchod. Vývoz zboží a služeb (ve stálých cenách) se zvýšil o 0,6 % a udržel si rychlejší tempo před 

dovozem, který poklesem o 1,6 % odrážel slabou domácí poptávku. Předstih vývozní dynamiky před 

dovozní vedl k meziročnímu zlepšení přebytku bilance zahraničního obchodu, které odvrátilo hlubší 

propad ekonomiky. 

Spotřebitelské ceny hned na počátku roku zřetelně snížily tempo růstu a po více než roční pauze se 

dostaly zpět pod úroveň 2 % (inflační cíl ČNB). Hlavním důvodem poklesu cenové hladiny byl efekt vysoké 

statistické základny předchozího roku, kdy od ledna došlo ke zvýšení dolní sazby DPH o 4 p.b. Inflace však 

i nadále byla tažena daňovými změnami a růstem regulovaných cen. Její výši ovlivňovaly především 

nákladové faktory a slabší kurz koruny, protiinflačně působila stále slabá spotřebitelská poptávka a pokles 

reálných mezd. Ve 2. čtvrtletí se na dalším zpomalení meziročního růstu inflace v průměru na 1,5 % 

podílelo zejména pokračující snižování růstu regulovaných cen, zatímco tržní ceny stagnovaly na úrovni 

1. čtvrtletí. Průměrná míra inflace od počátku roku plynule klesala a tempo růstu, které ještě v lednu činilo 

3,2 %, v červnu zmírnilo na 2,3 % (v srpnu na 2 %). 

Na trhu práce pokračoval růst zaměstnanosti, který lze přičíst, s ohledem na pokles počtu odpracovaných 

hodin, růstu podílu částečných pracovních úvazků. Celková zaměstnanost vzrostla meziročně o 1,3 %, 

zvýšil se však pouze počet zaměstnanců (o 2,4 % a činil 82,3 % z celkové zaměstnanosti). Méně příznivý byl 

vývoj nezaměstnanosti a volných pracovních míst. Podíl nezaměstnaných osob se zvýšil na 7,3 % 

(meziročně o 0,9 p. b.), pozitivem však je, že tento přírůstek v zásadě stagnoval. Počet volných pracovních 

míst klesl na 40,6 tis. (téměř o 2 tis.). Mzdový vývoj se po turbulentním vývoji v předchozích dvou 

čtvrtletích, ovlivněném přesuny mzdových prostředků v podnikatelské sféře v reakci na legislativní změny, 

stabilizoval. Nominální mzda sice meziročně vzrostla o 1,2 %, to však nezabránilo poklesu její reálné 

úrovně o 0,3 %. 

Pokles průmyslové výroby zmírnil na 2,4 %, protože zejména německé hospodářství překonalo stagnaci 

z počátku roku (což se odrazilo ve zmírnění poklesu zahraničních zakázek). Produkce vzrostla ve výrobě 
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základních farmaceutických výrobků a přípravků (o 5,1 %), ve výrobě kovových konstrukcí a kovodělných 

výrobků (o 3,5 %), ve zpracování dřeva, výrobě dřevěných výrobků o (2,9 %) a dále ještě ve čtyřech méně 

významných odvětvích. Naopak odbytové problémy na evropském trhu automobilů výrazně 

poznamenaly jak tuzemský automobilový průmysl (s více než čtvrtinovým podílem na celkových tržbách 

odvětví), tak i produkci jeho dodavatelských oborů. Pokračoval propad výroby počítačů, což se nepříznivě 

promítlo v dalším snížení váhy vyspělých technologií ve struktuře zpracovatelského průmyslu (podíl 

sektoru HIGH-TECH nyní dosahuje necelých 8 %). Tempo růstu produktivity práce průmyslu (1,2 %) bylo 

shodné s vývojem reálných mezd, což rezultovalo ve stagnaci jednotkových mzdových nákladů. 

Stavební výroba prohloubila propad na 13,9 % (k němu dochází již pátým rokem) s tím, že váhově 

významnější produkce pozemního stavitelství se na tomto poklesu podílela dvěma třetinami a inženýrské 

stavitelství jednou třetinou. Dvouciferný byl také meziroční úbytek počtu i hodnoty nasmlouvaných 

zakázek. Zakázky chybí především ze strany státu, ale i společností a domácností, na což doplácejí 

především drobné firmy. Snižuje se zaměstnanost odvětví, ve 2. čtvrtletí meziročně o 6,9 %.  Také 

v bytové výstavbě pokračoval trend klesající produkce, když se snížil počet zahájených i dokončených 

bytů. Situace stavebnictví je kritická a hrozí mu další vlna bankrotů (počet firem s více než 

50 zaměstnanci se od roku 2008 snížil o 164 na 603 v minulém roce). 

Lepší odbytové možnosti se promítly do výsledků zahraničního obchodu, který po poklesu na počátku 

roku opět zvýšil svou exportní výkonnost. Vývoz zboží vzrostl meziročně o 1,3 % (podle přeshraniční 

statistiky), ale jeho vývoj nebyl rovnoměrný. Mimořádně se dařilo vývozu v dubnu, kdy byl zaznamenán 

výrazný nárůst zejména výrobků energetického strojírenství. Ve čtvrtletním výsledku dubnový růst vývozu 

dokonce převýšil jeho poklesy v květnu a v červnu. Dovoz, poznamenaný utlumenou domácí poptávkou, 

rostl také pouze v dubnu a za celé čtvrtletí zmírnil pokles na 2,2 %. Rychlejší tempo vývozu před dovozem 

se příznivě promítlo do obchodní bilance, jejíž kladné saldo se meziročně zvýšilo o 25 mld. Kč na téměř 

96 mld. Kč. Nejvýraznějšího meziročního zlepšení obchodní bilance bylo dosaženo s Čínou, Jižní Koreou, 

Tureckem a Rakouskem, zatímco nejvyššího přebytku s hlavními obchodními partnery, Německem 

a Slovenskem. Z hlediska komodit nejdůležitější položka, stroje a dopravní prostředky, vykázala aktivum 

ve výši téměř 140 mld. Kč (o 16,5 mld. Kč meziročně vyšší), částečně však oslabila svou pozici, protože 

vlivem poklesu vývozu o 0,8 % a dovozu o 6,6 % se její podíl na celkovém zahraničním obchodě snížil 

na 53,7 %, resp. 40,8 %.  

Situace na vnitřním trhu se stabilizovala, když stagnace maloobchodních tržeb přerušila trend jejich 

poklesu (naposledy došlo k meziročnímu zvýšení maloobchodních tržeb v 1. čtvrtletí minulého roku). 

Jednotlivé segmenty se na tomto výsledku podílely diferencovaně, na jedné straně rostly prodeje 

obchodu, oprav a údržby motorových vozidel (o 2,9 %), které byly na druhé straně kompenzovány nižšími 
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prodeji pohonných hmot (o 1,8 %) a maloobchodu (o 1,1 %). V chování domácností stále převládá nižší 

důvěra v další vývoj, což se projevuje opatrností v jejich vydáních, oddalováním nákupů a větším 

spořením. 

Výsledky 2. čtvrtletí nabádají ke střízlivému optimismu.  Očekáváme proto, že ve zbytku roku ekonomika 

umaže část meziročního poklesu z prvního pololetí a v celoročním výsledku neklesne o více než 1 %. Při 

stále slabé domácí poptávce by se pokračující oživení mělo nadále opírat především o růst exportních trhů 

hlavních obchodních partnerů. Tato úvaha je konzistentní s názory nadnárodních institucí (Evropská 

komise, OECD apod.), které předpokládají další zlepšení v eurozóně. Pro českou ekonomiku jde o klíčovou 

záležitost, protože je na exportu životně závislá. 
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I. HLAVNÍ TENDENCE MAKROEKONOMICKÉHO VÝVOJE 

I.1 VÝKONNOST EKONOMIKY 

I.1.1 Ekonomický růst 

Ve 2. čtvrtletí 
vybředla z recese 
jak EU,… 

Poté, co si domácí ekonomika sáhla na počátku roku na dno, přinesly výsledky 
2. čtvrtletí očekávané zlepšení. Jeho zdrojem bylo mírné oživení zahraniční 
poptávky, především obnovení růstu ve velkých ekonomikách Německa 
a Francie, které se zasloužilo o to, že jak Evropská unie, tak i eurozóna jako 
celek, vystoupily z recese. 

…tak i česká 
ekonomika,… 

Z pohledu české ekonomiky je hlavním pozitivem, že hospodářská recese byla 
překonána také v tuzemsku. Hrubý domácí produkt ve 2. čtvrtletí vzrostl proti 
1. čtvrtletí o 0,6 % a ukončil rok a půl trvající trend mezičtvrtletních poklesů 
(technické hledisko definuje recesi jako mezičtvrtletní hospodářský pokles 
minimálně ve dvou čtvrtletích v řadě). Ve srovnání s rokem 2009 byla tato 
recese sice delší, ale zároveň ne tak hluboká. Nejvíce se ekonomika 
mezičtvrtletně propadla v letošním 1. čtvrtletí (-1,3 %), což však bylo výrazně 
méně než snížení o 3,4 % v 1. čtvrtletí 2009. 

…za úrovní 
minulého roku však 
stále zaostávala 

Přehnaný optimismus z vývoje ve 2. čtvrtletí však zatím není na místě, protože 
v meziročním srovnání produkt úrovně minulého roku ještě nedosáhl. Zatím 
došlo pouze k celkem razantnímu snížení míry jeho poklesu na 1,3 %, z 2,3 % 
v 1. čtvrtletí (viz graf č. I.1.1.1). V úhrnu za 1. pololetí se hrubý domácí produkt 
proti srovnatelnému období minulého roku snížil o 1,8 %. 

Graf č. I.1.1.1 Hrubý domácí produkt 
                         (stálé ceny, sezónně očištěné údaje, změna v %) 

 
Pramen: ČSÚ, graf MPO 

Vývoj výdajových 
položek byl 
diferencovaný 

Ke zmírnění meziročního poklesu přispěla zejména vyšší zahraniční poptávka, 
vzrostla také konečná spotřeba (po mírném poklesu v 1. čtvrtletí), pouze však 
zásluhou vyšších vládních výdajů. Naopak výkonu ekonomiky ubírala tvorba 
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hrubého kapitálu, kterou poznamenaly jak nižší výdaje do fixního kapitálu, tak 
i vývoj stavu zásob. 

 Jednotlivé výdajové položky se v meziročním srovnání vyvíjely následovně 
(ve stálých cenách): 

Tempo vývozu bylo 
rychlejší než tempo 
dovozu 

• V zahraničním obchodě vzrostl vývoz zboží a služeb o 0,6 % a jejich dovoz 
se snížil o 1,6 %. Díky příznivé relaci těchto dynamik se aktivní saldo 
meziročně zvýšilo o 12,3 mld. Kč (na 73,8 mld. Kč). Vnější sektor tak opět 
přispěl k navýšení tuzemského produktu 1,6 p.b., a to po dočasném poklesu 
obratu zahraničního obchodu v letošním 1. čtvrtletí, který byl vyvolán 
zhoršením odbytových možností v zemích hlavních obchodních partnerů; 

Spotřební výdaje se 
zvýšily po dvou 
letech 

• Konečná spotřeba vzrostla o 0,6 %, a tím zajistila kladný vliv na hrubý 
domácí produkt ve výši 0,4 proc. bodu. O zvýšení se zasloužila spotřeba 
vládního sektoru, která mírně zrychlila růst na 1,8 %. Spotřeba domácností 
sice pouze stagnovala, ale přerušila tendenci poklesu, která trvala od 
počátku minulého roku. Zájem spotřebitelů byl ve větší míře než loni 
soustředěn na produkty určené k dlouhodobé spotřebě, zejména na bytové 
vybavení a dopravní prostředky. Dalšímu oživení spotřebních výdajů nadále 
brání napjatá příjmová situace obyvatelstva a nejistoty v zaměstnání 
i z budoucího vývoje; 

Výdaje do fixního 
kapitálu se dále 
propadly 

• Tvorba hrubého kapitálu klesla o 14 % a snížila úroveň produktu o 3,3 p.b. 
s tím, že na tomto propadu se pokles stavu zásob podílel zhruba dvěma 
třetinami a fixního kapitálu jednou třetinou. Propad tvorby fixního kapitálu 
činil 5,2 % a zasáhl všechny hlavní druhy investičních výdajů, tedy i stroje 
a zařízení. Slabá investiční aktivita je stále poznamenána dopady fiskální 
konsolidace a opatrností firem a domácností při investičním rozhodování. 
Pro další vývoj ekonomiky je alarmující nejen prodloužení období 
investičního útlumu již na dva roky, ale také skutečnost, že míra propadu se 
ve srovnání s počátkem roku nesnížila. 

Ekonomiku brzdí 
slabá investiční 
aktivita 

Výkonnost ekonomiky tak nadále sráží domácí poptávka, protože mírné 
oživení konečné spotřeby v letošním 2. čtvrtletí nepostačilo na pokrytí 
hlubokého propadu ve výdajích na tvorbu hrubého kapitálu. Naopak zahraniční 
obchod hospodářský pokles (s výjimkou 1. čtvrtletí letošního roku) brzdil. Míru 
vlivu jednotlivých výdajů na vývoj hrubého domácího produktu lze kvantifikovat 
pomocí přírůstkové analýzy, jejíž propočty uvádí graf č. I.1.1.2. 
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Graf č. I.1.1.2 Struktura výdajů na HDP (v p.b.) 

 
Pramen: ČSÚ, graf MPO 

 Vývoj hrubého domácího produktu a jeho poptávkové struktury je uveden 
v tabulkové příloze I. Makroekonomické ukazatele. 

Cenovou hladinu 
ovlivnil zejména 
vývoj cen 
zahraničního 
obchodu 

Hrubý domácí produkt v běžných cenách meziročně vzrostl o 0,2 % a dosáhl 
objemu 964,2 mld. Kč. Nárůst nominálního produktu byl ovlivněn zvýšením 
úhrnné cenové hladiny (vyjádřené implicitním deflátorem HDP) o 1,5 %, 
na kterém se podílel zejména růst deflátoru vývozu zboží a služeb o 0,7 % (při 
současném snížení deflátoru jejich dovozu o 0,5 %). Z domácích výdajů 
nejrychleji rostly ceny konečné spotřeby domácností (o 1,2 %). 

Za poklesem hrubé 
přidané hodnoty… 

Hrubá přidaná hodnota meziročně klesla o 0,8 %, tedy méně než hrubý domácí 
produkt. Rozdíl byl dán nižším příspěvkem daní z produktů (o -3,4 %) a růstem 
dotací na produkty (0,8 %). Vývoj těchto položek je nerovnoměrný, v poklesu 
daní z produktů patrně ještě dozníval vliv přezásobení tabákovými výrobky 
z konce minulého roku. 

… stálo výrazné 
oslabení průmyslu 

Z hlediska odvětví je vývoj hrubé přidané hodnoty v rozhodující míře určován 
průmyslem, který se na její tvorbě podílí z téměř třetiny. Ve 2. čtvrtletí se tak 
o 1,3 % meziročně nižší hrubá přidaná hodnota v průmyslu zasloužila o to, že 
toto hlavní odvětví domácí ekonomiky se na jejím celkovém propadu podílelo 
celou polovinou. Nicméně díky rychlejšímu cenovému vývoji (úhrnná cenová 
hladina na nabídkové straně ekonomiky se zvýšila meziročně o 1,2 %, ale 
v průmyslu o 3,3 %) podíl průmyslu na celkové přidané hodnotě vzrostl 
na 31,6 %, tj. proti stejnému období minulého roku o 0,4 p.b. Slabá domácí 
poptávka po spotřebním a investičním zboží zapříčinila další pokles tvorby 
hrubé přidané hodnoty také ve vnitřním obchodě a stavebnictví. Naopak 
pozitivní výsledky dosáhlo peněžnictví a pojišťovnictví, jeho podíl na celkové 
hrubé přidané hodnotě však pouze stagnoval vlivem meziročního snížení 
cenového deflátoru o téměř 7 %. 
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Tabulka č. I.1.1.1 Vývoj hrubé přidané hodnoty ve 2. čtvrtletí 2013 
                                (sezónně očištěné údaje, meziroční změna a příspěvek ke změně  
                                       ze stálých cen,  podíl odvětví v běžných cenách) 

 Meziroční 
změna 

Příspěvek 
ke změně 

Podíl odvětví v % 

 % proc.body 2.Q 2011 2.Q 2012 

NH celkem -0,8 -0,8 100,0 100,0 
v tom: Průmysl -1,3 -0,4 31,2 31,6 
           z toho: zpracovatelský -0,5 -0,1 24,7 25,1 
           Stavebnictví -2,4 -0,2 6,4 6,0 
           Obchod a doprava -1,5 -0,3 19,5 19,1 
           Peněžnictví a pojišťovnictví 15,8  0,7 4,4 4,4 
           Informační činnosti -0,5  0,0 5,0 4,8 
           Činnosti v nemovitostech   1,6  0,1 7,0 7,2 

Pramen: ČSÚ, propočty MPO 

Pokles produktivity 
práce se zmírnil 

Produktivita práce (hrubá přidaná hodnota na pracovníka) pokračovala již 
pátým čtvrtletím v meziročním poklesu, jeho hloubka se však ve srovnání 
s předchozím čtvrtletím zmírnila na 2,1 %. Na utlumenou ekonomickou aktivitu 
jako by zatím nereflektoval vývoj zaměstnanosti. Průměrný počet osob 
s jedním zaměstnáním (v metodice národních účtů) od počátku roku 2012 
meziročně rostl, aktuálně o 1,3 % (na 5142 tis. osob). Z poklesu počtu 
odpracovaných hodin však lze usuzovat, že růst zaměstnanosti je dán rostoucím 
vlivem částečných pracovních úvazků.  

I.1.2. Reálná konvergence 

Výkonnostní mezera 
vůči EU vzrostla 

Česká ekonomika dosáhla v roce 2012 cca 79 % průměrné výkonnosti EU-28, 
což jí stačilo v rámci tohoto seskupení k udržení 17. místa (nově přistoupivší 
Chorvatsko s 61 % se řadí do spodní skupiny zemí). V procesu reálné 
konvergence si však ve srovnání s léty 2010-2011  dokonce pohoršila, protože 
relace jejího produktu na 1 obyvatele k EU se snížila o 1 procentní bod. 

 Reálnou konvergencí se zpravidla rozumí proces, při kterém méně rozvinuté 
ekonomiky dohánějí výkonnost vyspělejších zemí. Její úroveň se nejčastěji měří 
pomocí ukazatele hrubého domácího produktu na obyvatele, přepočteného 
podle standardu kupní síly. 

 Od vstupu do EU v roce 2004, kdy dosahovala výkonnost České republiky 78 % 
úrovně EU, se tak (vlivem vývoje v posledních letech) relativní pozice domácí 
ekonomiky výrazněji nezměnila. Rychlejší míry konvergence však dosahují další 
nové země Unie, které měly nižší startovací úroveň (viz graf č. I.1.2.1). 
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Graf č. I.1.2.1 Hrubý domácí produkt na obyvatele (PPS, v %, EU-27=100) 

 
Pramen: Eurostat, graf MPO 

Hlavní zásluhu 
na obnovení růstu 
v eurozóně… 

Postupně se lepšící ekonomická nálada v eurozóně posilovala naděje na blížící 
se formální ukončení její hospodářské recese. To bylo potvrzeno 
mezikvartálním růstem o 0,3 % ve 2. čtvrtletí, o který se zasloužilo především 
jádro eurozóny. Ekonomiky Německa a Francie přispěly rozhodujícím dílem také 
k tomu, že recesi opustila rovněž Unie jako celek, jejíž výkonnost se proti 
předchozímu čtvrtletí zvýšila o 0,4 %. Naopak z recese se dosud nevymanily 
některé další velké ekonomiky stále zápolící s dluhovou krizí, jako Španělsko a 
Itálie, které míru svého propadu pouze snížily. 

…mělo Německo Německá ekonomika vzrostla ve srovnání s přechozími třemi měsíci o 0,7 % 
a úspěšně překonala období méně příznivého vývoje z přelomu letošního roku. 
Rostly všechny výdajové položky, více však domácí poptávka (s příspěvkem 
k růstu 0,5 p.b.), než čistý vývoz (0,2 p.b.). Pokračoval růst konečné spotřeby 
domácností (0,5 %) a vlády (0,6 %), ke kterému se nově přidaly kapitálové 
výdaje (1,9 %), včetně investic ve stavebním sektoru (2,6 %). Významným 
prorůstovým faktorem je nízká nezaměstnanost, odrážející se v příznivém 
vývoji útrat domácností. 

Výsledky 
jednotlivých zemí se 
značně liší 

Oživení, ke kterému došlo ve 2. čtvrtletí, se v meziročních výsledcích projevilo 
pouze částečně. Lepšího výsledku dosáhla Unie jako celek, která v průměru již 
stagnovala, zatímco eurozóna pouze zmírnila svůj pokles na 0,5 %. Růst HDP 
(ze zatím neúplných údajů) si udržela polovina členských zemí, kterým vévodí 
Lotyšsko (4,3 %), následované Litvou (4,2 %), z vyspělých zemí si pak nejlépe 
vedlo Spojené království (1,5 %). Na druhém konci tohoto žebříčku jsou 
především země z periférie eurozóny, Kypr (-5,2 %) a Řecko (-4,6 %). 

 Vývoj hrubého domácího produktu v jednotlivých zemích EU je uveden 
v tabulkové příloze I. Makroekonomické ukazatele. 
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Graf č. I.1.2.2 Vývoj hrubého domácího produktu ve 2. Q 2013 (v %) 

 
Pramen: Eurostat, ČSÚ, graf MPO 

Pokles domácí 
poptávky byl 
kompenzován 
čistým vývozem 

Obdobně jako v České republice, také v Evropské unii jako celku ubírala 
na výkonnosti nižší domácí poptávka. Nejvýraznější dopad měl propad výdajů 
na tvorbu hrubého fixního kapitálu (meziročně o 3,6 %), protože obavy 
z nedořešené dluhové krize stále poznamenávají investiční rozhodování. Při 
v zásadě neutrálním vlivu konečné spotřeby, tak poklesu produktu zabránil 
zahraniční obchod (při růstu vývozu o 1,1 % a poklesu dovozu o 0,4 %). 

I.2 TRH PRÁCE 

Zaměstnanost se 
meziročně zvýšila… 

Celková zaměstnanost se ve 2. čtvrtletí 2013 zvýšila proti stejnému období roku 
2012 o 64,9 tis. osob, (tj. o 1,3 %) na 4 953 tis. osob. Na jejím zvýšení se podíleli 
především zaměstnanci, jejichž počet meziročně vzrostl o 93,9 tis osob a činil 
82,3 % z celkové zaměstnanosti. Počet osob v pozici podnikatelů v souhrnu 
naopak meziročně poklesl, a to o 29 tis. osob. Podíl podnikatelů na celkové 
zaměstnanosti se tak snížil na 17,7 %.  

Průměrný počet zaměstnaných (očištěný od sezónních vlivů) se ve 2. čtvrtletí 
2013 oproti minulému čtvrtletí zvýšil o 25,9 tis. osob. 

Míra zaměstnanosti (podíl počtu zaměstnaných osob ve skupině 15-64 letých) 
dosáhla 67,8 % (nejvyšší úroveň od 1. čtvrtletí 2008) a ve srovnání s 2. čtvrtletím 
roku 2012 vzrostla o 1,3 procentního bodu. Míra zaměstnanosti mužů se zvýšila 
o 1,2 procentního bodu na 75,8 %, míra zaměstnanosti žen vzrostla 
o 1,5 procentního bodu na 59,7 %. 

Dle členění základních sektorů národního hospodářství se podílel na meziročním 
zvýšení zaměstnanosti nejvíce terciální sektor, ve kterém se počet pracujících osob 
zvýšil o 78,0 tis. na celkových 2 946,5 tis. osob. V sekundárním sektoru počet 
pracujících osob naopak poklesl o 21,5 tis. osob na celkový počet 1 850,7 tis. osob. 
V primárním sektoru se ve 2. čtvrtletí tohoto roku, stejně jako v předcházejících 
třech čtvrtletích, opět zvýšil počet pracujících osob, a to o 8,3 tis. (celkově 155,6 tis. 
osob).  
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 ČSÚ zveřejnil studii "Pracovní doba v České republice je v rámci EU jedna 
z nejdelších", ze které vyplývá, že možnost práce na kratší pracovní dobu je 
jedním z faktorů, které výrazně ovlivňují úroveň celkové zaměstnanost. Od druhé 
poloviny devadesátých let však počet kratších úvazků v ČR stále klesal. Tento 
pokles byl způsoben hlavně ukončením pracovní aktivity řady osob 
v důchodovém věku a snižováním počtu žen pečujících o malé děti. Od přelomu 
tisíciletí lze pozorovat až do roku 2008 určitou stagnaci v počtu těchto úvazků. 
Jejich počet významněji vzrostl v roce 2009 a v posledních třech letech je již 
víceméně stabilizovaný. Podle výsledků výběrového šetření pracovalo v roce 2012 
na zkrácenou pracovní dobu v naší republice po přepočtu na celkovou populaci 
v průměru 282,5 tis. osob. Podíl pracujících se zkrácenou pracovní dobou však 
nebyl v celém sledovaném období nijak velký a pohyboval se v intervalu 5-6 % ze 
všech úvazků v hlavním zaměstnání. 

V rozhodující skupině produktivního věku 15-64 let dosáhl počet pracujících 
na zkrácený úvazek 238,2 tis. a podíl na celkovém počtu pracujících v tomto věku 
činil v minulém roce 5,0 %. Na kratší pracovní dobu pracují především ženy 
(179 tis., tj. 75 % všech zkrácených úvazků v hlavním zaměstnání). Ženy nejčastěji 
pracují na kratší dobu v obchodních organizacích, ve školství a zdravotnictví. 
Z necelých 60 tisíc 15-64letých mužů jich nejvíce pracuje na zkrácenou dobu 
ve zpracovatelském průmyslu, jejich podíl je oproti jiným zemím EU ale stále 
velmi nízký, a to ve všech zpracovatelských oddílech. V řadě států EU zkrácené 
úvazky ovlivňují situaci na trhu práce podstatně více. Podíl osob pracujících 
ve svém hlavním zaměstnání na částečný úvazek je v rámci EU daleko nejvyšší 
v zemích severní Evropy, u našich sousedů Německa a Rakouska, ve Spojeném 
Království, Belgii a Irsku. Na zkrácenou pracovní dobu v nich pracuje čtvrtina 
všech 15-64letých osob s jediným nebo hlavním zaměstnáním. Podíl těchto 
úvazků je mimořádně vysoký např. v Nizozemsku, kde na zkrácenou dobu pracuje 
dokonce každý druhý pracovník (49,2 % v roce 2002). Tyto země se pak vyznačují 
nejvyšší mírou zaměstnanosti ze všech členských států Evropské unie a zároveň 
mají nejvyšší úroveň pracovních příjmů. Není bez zajímavosti, že obdobná 
situace je i v dalších nečlenských zemích jako Island, Norsko a Švýcarsko, kde je 
zřejmá historická, geografická a ekonomická vazba s výše uvedenými zeměmi 
EU. 

Nezaměstnanost 
v ČR oproti 
minulému čtvrtletí 
klesla… 

Podíl nezaměstnaných osob1 (dle statistiky Ministerstva práce a sociálních věcí) 
poklesl ke konci druhého čtvrtletí 2013 na 7,3 % což je o 0,2 p.b. méně než 
v předcházejícím čtvrtletí. V dubnu 2013 činila 7,7 %, v květnu 7,5 %. 
V meziročním srovnání byly hodnoty vyšší, a to: za měsíc duben o 1,1 p.b., za 
měsíc květen o 1,1 p.b. a za měsíc červen o 0,9 p.b. 

 

  

                                                           
 
1 Ministerstvo práce a sociálních věcí přešlo na nový ukazatel nezaměstnanosti v ČR s názvem Podíl nezaměstnaných osob. 

Nový ukazatel vyjadřuje podíl nezaměstnaných ze všech obyvatel v daném věku, zatímco dosavadní míra nezaměstnanosti 
poměřovala uchazeče o zaměstnání pouze k ekonomicky aktivním osobám. K dohodě o změně výpočtu dospělo ministerstvo 
s Českým statistickým úřadem. Dosud obě instituce zveřejňovaly výsledky dvou různých šetření o nezaměstnanosti a to přinášelo 
možnou záměnu těchto čísel. Pro sledování vývoje nového ukazatele je zpětně dopočtena časová řada od roku 2005 (webové 
stránky MPSV) do úrovně okresů, protože nový ukazatel má kvůli odlišné definici výrazně jinou úroveň a je tudíž 
s původním ukazatelem nesrovnatelný.   
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Tabulka č. I.2.1 Podíl nezaměstnaných osob (v %) 

  leden Únor březen duben květen červen červenec srpen září  říjen  listopad prosinec 

2010 7,6 7,7 7,5 7,1 6,7 6,6 6,7 6,6 6,6 6,5 6,6 7,4 

2011 7,6 7,5 7,2 6,7 6,4 6,3 6,4 6,4 6,3 6,2 6,3 6,8 

2012 7,1 7,2 7,0 6,6 6,4 6,4 6,5 6,5 6,6 6,7 6,8 7,4 

2013 8,0 8,1 8,0 7,7 7,5 7,3 7,5 7,5         

meziroční změna 
v p.b. 2010/2011 0,0 -0,2 -0,3 -0,4 -0,3 -0,3 -0,3 -0,2 -0,3 -0,3 -0,3 -0,6 

meziroční změna 
v p.b. 2011/2012 -0,5 -0,3 -0,2 -0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,3 0,5 0,5 0,6 

meziroční změna 
v p.b. 2012/2013 0,9 0,9 1,0 1,1 1,1 0,9 1,0 1,0         

Pramen: MPSV 

 K dispozici jsou již údaje za prázdninové měsíce červenec a srpen, kdy podíl 
nezaměstnaných osob činil shodně 7,5 %. Podíl nezaměstnaných k 31. 8. 2013 
stejný nebo vyšší než republikový průměr vykázalo 36 okresů. Nejvyšší byl 
zaznamenán v okresech: Most (13,6 %) Bruntál a Ústí nad Labem (12,2 %), 
Karviná (12,0 %), a Chomutov (11,6 %). Nejnižší podíl nezaměstnaných 
vykazovaly okresy: Praha-východ (3,4 %), Praha-západ (4,2 %), Prachatice, 
Pelhřimov a Mladá Boleslav (shodně 4,7 %), hl. m. Praha a Rokycany (shodně 
5,0 %). 

Graf č. I.2.1 Podíl nezaměstnaných osob (v %) 

 
Pramen: MPSV, graf MPO 

 Dle metodiky Českého statistického úřadu (definice ILO) dosáhla obecná míra 
nezaměstnanosti ve 2. čtvrtletí 2013 hodnoty 6,8 %, což je meziročně o 0,1 p.b. 
více.  

V třídění podle stupně dosaženého vzdělání mají nízkou míru nezaměstnanosti 
stabilně vysokoškoláci (2,3 %) a osoby s úplným středním vzděláním s maturitou 
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(5,0 %). Nadprůměrnou míru nezaměstnanosti má skupina osob se středním 
vzděláním bez maturity vč. vyučených (8,3 %). Tradičně vysokou míru 
nezaměstnanosti vykazuje skupina osob se základním vzděláním (26,1 %).  

Průměrný počet nezaměstnaných osob (definice ILO) se oproti 1. čtvrtletí 2013 
snížil o 11,8 tis. osob na celkových 358,0 tis. osob. Meziročně došlo k mírnému 
zvýšení o 7,1 tis. nezaměstnaných osob. Na tomto zvýšení se podílela 
především ženská populace (+9,9 tis. osob), v mužské populaci došlo naopak 
k poklesu (o 2,8 tis. osob) populace. Přibylo také osob dlouhodobě 
nezaměstnaných, jejichž podíl na celkovém počtu nezaměstnaných činil 
ke konci 2. čtvrtletí 44,3 %.  

K 31. srpnu 2013 evidoval Úřad práce ČR na svých krajských pobočkách celkem 
551 731 uchazečů o zaměstnání, což bylo o 635 osob více než ke konci měsíce 
července (nárůst o 0,1 %). V porovnání se stejným obdobím roku 2012 byl 
zaznamenán nárůst o 65 038 uchazečů o zaměstnání. 

Meziměsíční pokles nezaměstnanosti byl registrován ve 41 okresech - největší 
pokles byl v okresech: Prachatice (o 2,5 %), Rychnov nad Kněžnou (o 1,8 %), 
Klatovy (o 1,7 %) Tábor a Ústí nad Orlicí (shodně o 1,5 %). Meziměsíční nárůst 
nezaměstnanosti byl zaznamenán v 36 okresech – nejvyšší pak v okresech: 
Plzeň-jih (o 4,1 %), Plzeň-město (o 2,3 %), Mladá Boleslav a Praha-západ 
(shodně o 1,6 %). 

Prognózy ohledně 
vývoje 
nezaměstnanosti 

Výsledky průzkumu „Manpower Index trhu práce2“ od společnosti Manpower 
Česká republika3 ukazují, že zaměstnavatelé v České republice předpovídají pro 
čtvrté čtvrtletí 2013 velmi slabé vyhlídky pro nábor zaměstnanců. Pouze 3 % 
zaměstnavatelů očekává nárůst počtu pracovních sil, 3 % předpovídá snížení 
pracovních sil a 91 % zaměstnavatelů nepředpokládá žádné změny. Na základě 
těchto údajů vykazuje Čistý index trhu práce pro Českou republiku pro 
4. čtvrtletí 2013 hodnotu 0 %. Ve srovnání s předchozím čtvrtletím se Index 
snížil o 2 procentní body a v meziročním srovnání zůstává Index poměrně 
stabilní. Po sezónním očištění je hodnota indexu -1 %. Zaměstnavatelé jsou 
ve svých náborových aktivitách značně opatrní a jejich náborové plány jsou 
velmi slabé. 

 V porovnání dle odvětví předvídají zaměstnavatelé pro 4. čtvrtletí roku 2013 
pokles počtu pracovních sil v pěti z deseti odvětví. V porovnání s předchozím 
čtvrtletím se Index snížil v sedmi z deseti odvětví. Nejslabší náborové aktivity 
predikují odvětví Výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody (Index -11 %; 
mezičtvrtletní pokles 21 p. b.), Doprava a skladování (Index -5 %; mezičtvrtletní 
pokles 9 p. b.) a Ubytování a stravování (Index -4 %; mezičtvrtletní pokles 
11 p.b.). Naopak nejsilnější náborové aktivity očekává odvětví Těžba nerostných 
surovin (Index +4 %). Nárůst o 5 p. b. očekávají také ve stavebnictví. 

 

                                                           
 
2 Manpower Index trhu práce probíhá již více než 48 let. Průzkum je veden na základě osvědčené jednotné metodiky a v souladu 

s nejvyššími standardy průzkumu trhu. Umožňuje předvídat, jaká bude situace na trhu práce v konkrétním oboru, a je podle něj 
možno se připravit na případný zvýšený tlak na trhu práce. Manpower Index trhu práce je založen na dotazování více než 64 000 
zaměstnavatelů z veřejného i soukromého sektoru napříč 39 zeměmi a je považován za vysoce důvěryhodný ekonomický 
indikátor. 

3 Společnost Manpower Česká republika je součástí společnosti Manpower Inc. Tato je světovým lídrem v oblasti inovativních 
řešení otázek lidských zdrojů. Má 4000 poboček v 82 zemích a oblastech světa 
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 Odvětví zpracovatelského průmyslu očekávají pro čtvrté čtvrtletí 2013 mírně 
negativní náborové prostředí s Čistým indexem trhu práce -2 %, což je stejně, jako v 
minulém čtvrtletí. V meziročním srovnání je Index slabší o 8 procentních bodů.  

Z regionálního pohledu očekávají zaměstnavatelé mírně optimistické náborové 
prostředí v Praze (Index +3 %) a v Čechách (Index +1 %). Na Moravě je hodnota 
Indexu záporná (-4 %), což znamená nepříznivé náborové prostředí. 
Za posledních devět čtvrtletí jsou náborové plány v tomto regionu negativní 
v osmi čtvrtletích. Index je v porovnání s minulým čtvrtletím slabší 
o 6 procentních bodů a v meziročním srovnání o 3 procentní body. 

 Z makroekonomické predikce, kterou Ministerstvo financí zpracovalo 
k 1. červenci 2013, vyplývá, že zaměstnanost, která se v loňském roce zvýšila 
o 0,4 %, by v letošním roce mohla dále vzrůst o 0,5 %. Pro rok 2014 je již 
počítáno s poklesem zaměstnanosti o 0,2 %. Míra nezaměstnanosti by 
z loňských 7,0 % měla vzrůst na 7,5 % a k jejímu nepatrnému meziročnímu 
zvýšení by mohlo dojít i v roce 2014. Růst objemu mezd a platů by v tomto roce 
mohl dosáhnout 0,7 %, v roce 2014 pak 2,1 %. 

Počet volných 
pracovních míst se 
meziročně snížil… 

K 31. srpnu 2013 evidoval Úřad práce ČR celkem 40 579 volných pracovních 
míst, což bylo o 404 více než v předchozím měsíci. V meziročním srovnání však 
došlo ke snížení počtu volných pracovních míst, a to o 1 980. 

 Na jedno volné pracovní místo připadalo v průměru 13,6 uchazeče. Nejvíce 
uchazečů na volnou pracovní pozici bylo ke konci srpna 2013 zaregistrováno 
v okresech: Bruntál (49,7), Karviná (49,9) a Jeseník (44,6). Volných pracovních 
míst pro absolventy a mladistvé bylo registrováno 9 875 a na jedno volné 
místo připadalo 3,2 uchazečů této kategorie. 

Graf č. I.2.2 Počet uchazečů o zaměstnání připadající  
                        na jedno volné pracovní místo 

 
Pramen: MPSV, graf MPO 

Vysoká 
nezaměstnanost 
v EU i eurozóně 
stále trvá… 

Míra nezaměstnanosti sledovaná EUROSTATem (data očištěná od sezónních 
vlivů) byla podle dostupných údajů pro mezinárodní srovnání v červenci 2013 
v ČR 6,7 %. Míra nezaměstnanosti nižší než v ČR byla v Rakousku (4,8 %), 
v Německu (5,2 %) v Lucembursku (5,9 %) a na Maltě (6,4 %). Shodná pak byla 
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v Dánsku (6,7 %). V EU-27 a v EU-28 činila míra nezaměstnanosti v témže 
období shodně 10,9 %. Míra nezaměstnanosti vyšší než průměr EU-27 a EU-28 
byla zaznamenána ve Francii (11,0 %), v Itálii (12,1 %), v Litvě (12,2 %), 
v Bulharsku (13,0 %), v Irsku (13,7 %), na Slovensku (14,1 %), na Kypru (16,4 %), 
v Portugalsku (16,6 %), v Chorvatsku (16,9 %) a již dlouhodobě také 
ve Španělsku (26,2 %) a v Řecku (poslední údaj k 30.6 2013 je 27,9 %).   

Podle posledních dat úřadu EUROSTAT nezaměstnanost v Evropské unii (srovnání 
EU-27) ve srovnání s loňským rokem stoupla. V červenci 2012 činila v EU-27 
nezaměstnanost 10,5 %, ve stejný měsíc v roce 2013 to bylo již 10,9 %.  

Obdobný nárůst zaznamenaly také státy eurozóny, neboť v loňském roce zde 
celková nezaměstnanost dosahovala 11,5 %, v roce letošním stoupla na 12,1 %. 

Eurostat odhaduje, že v celé EU bylo v červenci bez práce 26,654 milionu lidí, 
z toho 19,231 milionu v eurozóně. Proti červnu počet nezaměstnaných v EU klesl 
o 33.000, meziročně však stoupl o 995.000. V eurozóně se počet nezaměstnaných 
snížil meziměsíčně o 15.000 a proti loňskému červenci vzrostl o 1,008 milionu. 

Hlavním problémem nadále zůstává vysoká nezaměstnanost mladých lidí. 
Na začátku letních prázdnin bylo v celé EU 5,6 milionů nezaměstnaných, jejichž 
věk nepřekročil 25 let. V eurozóně pak nemůže najít práci 3,5 milionů mladých. 
Nejvíce nezaměstnaných mladých hlásí podle EUROSTATu Řecko (62,9 %), 
Španělsko (56,1 %) a Chorvatsko (55,4 %). Naopak nejnižší míru nezaměstnanosti 
osob pod 25 let vykazuje Německo (7,7 %), Rakousko (9,2 %) a Malta (10,6 %). 

Graf č. I.2.3 Harmonizovaná míra nezaměstnanosti4  
                      v zemích EU-27 + Chorvatsko (k 30. 6. 2013) 

 
Pramen: Eurostat (data očištěna od sezónních vlivů), graf MPO 
Pozn.: od 1. července 2013 se Chorvatsko stalo členským státem EU 

 

 

                                                           
 
4 "Harmonizovaná míra nezaměstnanosti", kterou Eurostat používá pro mezinárodní komparace, se metodicky liší od ukazatele 

"Podíl nezaměstnaných osob", který vykazují úřady práce v ČR. Číselné hodnoty jsou proto odlišné, avšak schopnost vypovídat 
o vývoji a jeho změnách je prakticky shodná. 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/
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Reálná mzda ve 2 Q 
poklesla… 

Průměrná hrubá měsíční nominální mzda ve druhém čtvrtletí tohoto roku 
meziročně vzrostla o 1,2 %, tj. o 297 Kč (činila 24 953 Kč). Tyto výsledky již 
nejsou ovlivněny legislativními změnami, jako v předchozích dvou čtvrtletích 
a mzdový růst, jehož tempo je však nižší, tak navazuje na vývoj patrný do 3. 
čtvrtletí 2012. Spotřebitelské ceny se ve sledovaném období zvýšily o 1,5 %, 
reálná mzda byla tedy nižší o 0,3 % a objem mezd zůstal na stejné úrovni jako 
v témže období minulého roku. Ve srovnání s 1. čtvrtletím 2013 se průměrná 
mzda po očištění zvýšila o 0,4 %.  

V podnikatelské sféře se průměrná mzda meziročně zvýšila nominálně 
o 1,1 % %, reálně se snížila o 0,4 %. Ve sféře nepodnikatelské vzrostla 
nominálně (o 1,9 %) i reálně (o 0,4 %). 

Graf č. I.2.4 Nominální a reálná mzda na přepočtené počty pracovníků 

 
Pramen: ČSÚ, graf MPO 

 Evidenční počet zaměstnanců (přepočtený) se v tomto čtvrtletí opět snížil, a to 
o 1,2 %. Oproti stejnému období předchozího roku došlo tedy k poklesu o 44,3 
tis. zaměstnanců. Prohloubil se i pokles počtu zaměstnanců ve zpracovatelském 
průmyslu (-6,9 %). Dlouhodobě se nelepší ani situace ve stavebnictví (pokles 
počtu zaměstnanců o 4,6 %). Největší pokles však zaznamenal sektor Ubytování, 
stravování a pohostinství (-7,6 %). 

Hodnotíme-li mzdový vývoj za celé 1. pololetí 2013, pak průměrná mzda 
dosáhla výše 24 503 Kč, což je v meziročním srovnání přírůstek 101 Kč (0,4 %), 
spotřebitelské ceny se zvýšily o 1,7 % a reálně se mzda snížila o 1,3 %. 
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I.3 CENOVÝ A FISKÁLNÍ VÝVOJ 

I.3.1 Cenový vývoj 

Inflace ve 2. čtvrtletí 
držela sestupný 
trend, … 

Spotřebitelské ceny hned na počátku roku 2013 zřetelně snížily tempo růstu a 
po více než roční pauze se dostaly zpět pod úroveň 2 % (inflační cíl ČNB). 
Hlavním důvodem poklesu cenové hladiny byl efekt vysoké statistické základny 
předchozího roku, kdy od ledna 2012 došlo ke zvýšení dolní sazby DPH o 4 p.b. 
Inflace však i nadále byla tažena daňovými změnami a růstem regulovaných 
cen. Její výši ovlivňovaly především nákladové faktory a slabší kurz koruny, 
protiinflačně působila stále slabá spotřebitelská poptávka a pokles reálných 
mezd. Ve 2. čtvrtletí se na dalším zpomalení meziročního růstu inflace 
v průměru na 1,5 % (z 1,8 % v předchozím) podílelo zejména pokračující 
snižování růstu regulovaných cen na 2,8 % (z 3,5 % v 1. čtvrtletí), kdežto tržní 
ceny ve 2. čtvrtletí stagnovaly na úrovni 1. čtvrtletí (1,3 %). Průměrná míra 
inflace od počátku roku plynule klesala a tempo růstu, které ještě v lednu 
činilo 3,2 %, v červnu zmírnilo na 2,3 % (v srpnu na 2 %). 

... díky redukci 
cenového růstu 
v sektoru bydlení,… 

Zpomalení meziročního cenového růstu v sektoru bydlení v průměru na 2 % 
ve 2. čtvrtletí (z 2,6 % v předchozím) bylo ovlivněno zlevněním zemního plynu 
(meziroční růst jeho cen se snižoval od 2. čtvrtletí 2012, tento trend kulminoval 
v dubnu 2013, poté přešly v meziroční pokles o 4,2 %). U elektřiny se meziroční 
růst cen od ledna 2013 nezměnil. Pozvolnější byl pokles meziročního cenového 
růstu u čistého nájemného, v průměru z 2,6 % na 2,1 %. Ceny bydlení tedy 
zůstaly hlavním zdrojem inflace. 

… stravování 
a ubytování 
a v oddíle 
vzdělávání,… 

Ke zvolnění meziročního cenového růstu v oddíle stravování a ubytování, 
v průměru na 1,9 % ve 2. čtvrtletí (z 2,4 % v 1. čtvrtletí), došlo díky snížení růstu cen 
zejména stravovacích služeb v restauracích a jídelnách. V sektoru vzdělávání se 
meziroční růst cen snížil jen nevýznamně, v průměru na 1,5 % (z 1,6 % v 1. čtvrtletí). 

…proti šly ceny 
potravin, nápojů 
a tabáku, a zdraví 

Naproti tomu zdražily potraviny, kde zrychlení meziročního růstu cen na 5,4 % 
ve 2. čtvrtletí (z 4,9 % v předchozím) bylo ovlivněno zejména vývojem cen 
brambor, které byly meziročně vyšší o 75 %. Mírně zrychlil i růst cen chleba, 
mouky, mléka a sýrů. Ceny másla z 1,7% poklesu v 1. čtvrtletí přešly 
ve 2. čtvrtletí v meziroční růst o 8,2 %. Naopak klesající tendenci měly ceny 
masa, vajec, ovoce, jogurtů, cukru a kávy. V oddíle alkoholické nápoje a tabák 
vzrostly ceny meziročně v průměru o 4,2 % (z 3,6 % v 1. čtvrtletí), a to zejména 
z důvodu růstu cen lihovin a vína. V oddíle zdraví stouply ceny proti 
předchozímu čtvrtletí o 0,1 p.b., meziročně o 3,6 %. 

V poklesu setrvaly 
ceny oděvů a obuvi, 
bytového vybavení, 
zařízení domácnosti, 
pošty a 
telekomunikace, 
dopravy 

Vzestup celkové cenové hladiny i ve 2. čtvrtletí tlumily ceny v oddílech odívání 
a obuv (poklesem meziročně v průměru o 2,1 %), bytové vybavení a zařízení 
(přístroje a spotřebiče pro domácnost klesly o 0,8 %), svůj pokles ještě 
prohloubily ceny pošty a telekomunikací. V oddíle doprava se zvýšil meziroční 
pokles cen ve 2. čtvrtletí v průměru na 1,2 % (z 0,8 % v předchozím čtvrtletí), 
v reakci na vývoj cen pohonných hmot v dubnu a květnu, ale v červnu jejich 
pokles opět zmírnil. 

Inflace v srpnu ještě 
polevila 

Volatilní inflace v jednotlivých měsících 2. čtvrtletí v následujícím období 
nabrala sestupný trend, v srpnu meziročně až na 1,3 %, což je nejnižší hodnota 
za více než tři poslední roky. Zpomalení cenového růstu ovlivnily zejména ceny 
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dopravy, kde ceny pohonných hmot přešly v srpnu v pokles o 0,7 % z 1,8% růstu 
v červenci. Důvodem byl jejich výrazný meziměsíční růst ve srovnatelném 
období předchozího roku 2012. Rozhodující vliv na výši celkové hladiny 
spotřebitelských cen měly i nadále ceny potravin a bydlení. Z potravin vzrostly 
ceny mouky meziročně o 20,1 %, vepřového masa o 7,1 %, másla o 13,4 %, 
mléka o 11,6 %, ovoce o 11,2 %, brambor o 103,4 %. V oddíle bydlení se zvýšilo 
čisté nájemné o 2,2 %, vodné o 6,6 %, stočné o 7,1 %. Ceny elektřiny vzrostly 
o 3,3 %, tepla a teplé vody o 3,9 %, ceny zemního plynu byly meziročně nižší 
o 6,9 %. Na redukci meziročního cenového růstu se podílel pokles cen v oddíle 
pošty a telekomunikace o 11,2 %, bytového vybavení a zařízení domácnosti 
o 3,3 %. 

Pokles dovozních 
cen ... 

Výkyvy globální poptávky a klesající ceny hlavních surovin na světových trzích 
přispěly k dalšímu snížení dovozních cen ve 2. čtvrtletí v průměru meziročně 
o 0,7 % (z 0,3 % v předchozím čtvrtletí), kterému nezabránil ani slabý kurz 
koruny. Výrazně meziročně klesly zejména ceny minerálních paliv o 7,7 %, 
ostatních surovin o 6,5 % a ceny chemikálií o 1,7 %. Naopak z významnějších 
skupin vzrostly ceny potravin o 6 % a ceny strojů a dopravních prostředků 
o 0,9 %. 

Tabulka č. I.3.1.1 Vývoj cen v hlavních cenových okruzích (meziroční změna v %) 

 
Pramen: ČSÚ 

… se přesouval do 
cen průmyslových 
výrobců, nejprve 
do rafinérských 
produktů 

Pokles dovozních cen se odrazil do cen průmyslových výrobců, které proto ve 
2. čtvrtletí ještě více zpomalily růst, v průměru meziročně na 0,5 % (z 1,2 % 
v předchozím). V květnu snížily růst až na 0,3 %, což je nejnižší tempo 
v posledních třech letech, poté následovalo opět oživení (viz tabulka č. I.3.1.1). 
Ve 2. čtvrtletí klesly ceny koksu a rafinovaných ropných produktů meziročně 
v průměru o 6,9 % (z 2,9 % v předchozím čtvrtletí), obecných kovů 
a kovodělných výrobků o 2,1 %, chemických výrobků o 0,5 % (z 5% růstu 
v 1. čtvrtletí). Růst cen průmyslových výrobců táhly především potravinářské 
výrobky, které vzrostly meziročně v průměru o 3,7 %, dále elektřina, plyn, pára 
o 3,5 % a zásobování vodou o 5,7 %. Klíčovou roli ve vývoji cen průmyslových 
výrobců v obou směrech sehrály nákladové faktory. 

 Ceny průmyslových výrobců v srpnu opět zmírnily meziroční tempo růstu 
(na 0,5 %). Snížily se znovu ceny koksu a rafinovaných ropných produktů 
o 6,1 %, obecných kovů a kovodělných výrobků o 2,2 %. Protisměrně cenovou 
hladinu ovlivnily rostoucí ceny elektřiny, plynu a páry o 3,6 % a potravinářských 
výrobků, nápojů a tabáku o 3,7 %. 

Ceny stavebních 
prací se stále drží 
pod úrovní 
předchozího roku 

Stavebnictví stále setrvává v útlumu. Slabý výkon ekonomiky a fiskální úspory 
zatím neumožnily sektoru vytvořit prostor pro opětovný růst cen stavebních 
prací. Ty zůstaly i ve 2. čtvrtletí 2013 pod úrovní předchozího roku, v průměru 
o 1,3 %, na které se drží nepřetržitě již od března 2010, a kde setrvaly 
i v červenci a v srpnu. Pozemní stavitelství je nadále zatíženo slabou poptávkou 

březen červen září prosinec průměr leden únor březen duben květen červen červenec srpen

 Ceny

  - spotřebi telské 3,8 3,5 3,4 2,4 3,3 1,9 1,7 1,7 1,7 1,3 1,6 1,4 1,3

  - průmys lových výrobců 3,0 1,5 1,7 1,2 2,1 1,4 1,3 1,0 0,5 0,3 0,7 1,1 0,5

  - s tavebních prací -0,8 -0,5 -0,6 -0,9 -0,6 -0,7 -1,0 -1,1 -1,2 -1,2 -1,4 -1,4 -1,4

  - zemědělských výrobců -2,8 0,2 10,3 15,9 4,1 15,4 15,6 12,5 12,7 8,0 7,3 4,7 -0,2

  - dovozní 4,2 6,6 2,8 -0,6 4,2 -1,4 -0,5 1,1 0,8 -1,1 -1,9 -1,0 x

20132012
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po výstavbě, inženýrské stavby jsou nepříznivě ovlivňovány nižšími výdaji 
veřejného sektoru na infrastrukturu. Ceny materiálů a výrobků 
spotřebovávaných ve stavebnictví v průměru za kvartál meziročně klesly 
o 0,5 %, zatímco ještě v 1. čtvrtletí rostly (v průměru meziročně o 0,7 %). 

Ceny zemědělských 
výrobců meziročně 
klesly až v srpnu 

Pokles cen komodit na světových trzích se postupně přeléval i do cen domácích 
zemědělských výrobců, které zejména ve 2. čtvrtletí výrazně snižovaly 
růstovou dynamiku, meziročně v průměru na 9,3 % (z 14,5 % v předchozím). 
V červenci pokračovaly až na 4,7 % a v srpnu se po třináctiměsíčním růstu 
konečně dostaly pod hladinu předchozího roku (viz tabulka č. I.3.1.1). O jejich 
růst ve 2. čtvrtletí se zasloužily zejména ceny rostlinných výrobků, které 
narostly meziročně o 15,9 %, kdežto ceny živočišné výroby se zvýšily pouze o 
1,6 %. Vzrostly zejména ceny brambor o 32,7 %, čerstvé zeleniny o 20,6 %, a 
obilovin o 20,5 %, naproti tomu ceny ovoce klesly o 5,9 %. V živočišné výrobě 
byly vyšší ceny skotu o 3,2 %, mléka o 3,5 % a drůbeže o 10,4 %. Výrazně 
propadly ceny vajec o 25,3 %. Srpnový meziroční pokles ovlivnily zejména ceny 
v rostlinné výrobě, které z červencového 4,2% růstu klesly v srpnu o 6,5 %, 
naopak ceny v živočišné výrobě vzrostly o 7,6 %. 

I.3.2 Ceny v mezinárodním srovnání 

Světová ekonomika 
vykazovala známky 
oživení 

Globální ekonomika, i přes dozvuky dluhové krize v eurozóně a spory kolem 
deficitu v USA, příjemně překvapila. Jejím tahounem zůstala i letos americká 
ekonomika, jejíž výkon podpořil export, rostoucí ceny realit, nové pracovní 
příležitosti, i povzbuzení spotřebitelské poptávky, a také progresivně se 
rozvíjející asijské země (Čína, Indie, tentokrát i Japonsko). Určité zlepšení 
nastalo také v Evropě, která se zejména díky silnému Německu 
vymanila z recese, avšak rozdíly ve vývoji jednotlivých ekonomik zůstávají 
značné a proces jejich postupného zotavování slabý. 

I přes 
administrativní 
zásahy rostla inflace 
v ČR o něco 
pomaleji než v EU 

Inflaci téměř v celé Evropě táhly především nákladové faktory, dynamika jejího 
růstu však od počátku roku zpomaluje. Důvodem je jednak pokles cen komodit 
na světových trzích, ale také slabá konkurenceschopnost EU, která by 
stimulovala výraznější výkon. Proto i vyhlídky pro růst spotřebitelských cen 
zůstávají nejasné. Domácí HICP se od počátku roku pohyboval pod úrovní 2 % 
a ve 2. čtvrtletí si meziročním průměrem 1,5 % udržoval těsný kontakt 
s cenovým růstem jak v EU, tak i v eurozóně. Evropské státy s rozdílnou 
strukturou ekonomiky a hospodářským vývojem se ve svých výsledcích lišily. 
Nejvíce s inflací v červnu zápasilo Rumunsko a nejméně Lotyšsko, dluhovou krizí 
nejvíce postižené Řecko skončilo v deflaci (viz graf č. I.3.2.1). 
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Graf č. I.3.2.1 Spotřebitelská inflace v červnu 2013 (meziroční změna v %) 

 
Pramen: Eurostat, graf MPO 

Inflaci hlídala 
Amerika, … 

Americká ekonomika se i ve 2. čtvrtletí 2013 nacházela v daleko lepší kondici 
než evropská. Příznivější makrodata a podnikatelský sentiment posouvaly 
meziroční inflaci v USA na stále nižší úroveň (ve 2. čtvrtletí v průměru 
meziročně na 1,2 %, z 1,6 % v předchozím). Nepotvrdily se tak obavy, že 
měnová stimulace ordinovaná centrální bankou v podobě kvantitativního 
uvolňovaní, zapříčiní rozvinutí inflační spirály a ohrozí cenovou stabilitu. Cenový 
index byl ovlivněn zejména nižšími cenami strategických surovin, v dubnu jej 
na 100,8 % srazily ceny benzínu, které proti březnu spadly o 8,1 % (nejhlubší 
pokles od konce roku 2008, kdy se světové ceny ropy zřítily na mnohaletá 
minima). Ekonomika, podporovaná Fedem, se tak zatím nemusí obávat 
inflačních tlaků. 

… i Čína Číně, jako světové hospodářské dvojce, se dařilo držet inflaci pod letošním 
vládním cílem 3,5 %. Přesto se v červnu proti březnu zvýšila meziročně o 0,6 
p.b., na 2,7 %, zejména v důsledku zdražení potravin, které mají v tamním 
indexu spotřebitelských cen největší podíl. Tlak na růst cen zůstává relativně 
nízký kvůli slabé poptávce, nadměrné výrobní kapacitě v mnoha odvětvích 
a nižším nákladům na suroviny. 

Ceny v průmyslu 
v ČR rostly rychleji 
než v EU 

Ceny průmyslových výrobců v Evropské unii redukovaly dynamiku růstu 
rychleji než v tuzemsku. V Evropské unii jako celku vzrostly ve 2. čtvrtletí 
meziročně v průměru jen o 0,1 % (z 1,2 % v předchozím), v eurozóně dokonce 
meziročně klesly o 0,2 % (z 1,2% růstu v 1. čtvrtletí). V ČR přidaly ve 2. čtvrtletí 
v  průměru meziročně o 0,5 % (z 1,2 % v předchozím), v Německu o 0,3 %. 
Nejvíce vzrostly v Estonsku a v Rumunsku, v průměru meziročně o 10,7 %, resp. 
o 4,9 %. Pod úroveň předchozího roku nejvýrazněji klesly v Polsku a ve Švédsku, 
v průměru o 1,8 %, resp. o 1,5 %, a dále i v Řecku o 0,8 %. Dosažené výsledky 
podle agregovaného indexu jsou ale do jisté míry zkreslující, protože úroveň 
cenového růstu je závislá na struktuře hospodářství, od které se odvíjí váha 
jednotlivých odvětví v indexu, jejich rozdílná náročnost a tím i citlivost na vývoj 
cen vstupů. 
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I.3.3 Fiskální vývoj 

Schodek státního 
rozpočtu 
v 1. pololetí 2013 
představoval 1,6 % 
HDP 

Hospodaření státní pokladny skončilo v 1. pololetí 2013 kumulovaným 
deficitem ve výši 31,5 mld. Kč, který proti srovnatelnému období loňského roku 
znamenal výsledek lepší o 40,2 mld. Kč a nejnižší deficit za posledních pět let. 
Vývoj schodku tak již třetí rok v řadě potvrzuje tendenci k postupné konsolidaci 
veřejných rozpočtů. Meziročně příznivější výše deficitu byla výsledkem 
celkového růstu příjmů státního rozpočtu, jak daňových, ovlivněných 
legislativními úpravami nepřímých daní, tak zejména nedaňových, díky čerpání 
evropských fondů. Ty meziročně vzrostly o 33 mld. Kč a jejich zásluhou se plnění 
celkových příjmů dostalo nad 50% hranici, když daňové příjmy včetně 
pojistného na sociální zabezpečení vykázaly plnění na pouhých 48,1 %. Příjmy 
státního rozpočtu mohly být ještě o více než 3 mld. Kč vyšší, nebýt změn 
v rozpočtovém určení daní, které od počátku roku upevnily preferenci územních 
rozpočtů (došlo ke snížení podílu pro státní rozpočet o 0,47 p.b. proti stavu 
v roce 2012). Celkové výdaje zatím kopírovaly vývoj čerpání z roku 2012 
a tlumily investice. V dalším období se kumulovaný schodek státního rozpočtu 
držel stále v mínusu a do konce srpna se zhoršil na 36,2 mld. Kč. 

Tabulka č. I.3.3.1 Pokladní plnění státního rozpočtu ( v mld. Kč) 

Měsíc 2012 2013 Saldo 

  Saldo  Saldo  Příjmy  Výdaje   Saldo za měsíc 
  kumulované za měsíc kumulované   

Leden 20,99 20,99 125,02 82,60 42,42 42,42 

Únor -16,55 -37,54 196,61 191,03 5,58 -36,84 

Březen -22,68 -6,13 292,87 278,90 13,97 8,39 

Duben -44,75 -22,07 373,24 389,78 -16,54 -30,51 

Květen -79,05 -34,30 441,89 481,67 -39,78 -23,24 

Červen -71,72 7,33 549,91 581,43 -31,52 8,26 

Červenec -51,69 20,03 629,88 657,45 -27,57 3,95 

Srpen -67,02 -15,33 703,49 739,70 -36,21 -8,64 

Pramen: MF ČR 

Deficit státního 
rozpočtu na rok 
2013 byl schválen 
ve výši 100 mld. Kč 

Státní rozpočet na rok 2013 byl schválen se schodkem 100 mld. Kč, s příjmy 
1080,8 mld. Kč a výdaji 1180,8 mld. Kč, což oproti schválenému rozpočtu na rok 
2012 znamenalo pokles celkových příjmů o 0,4 %, pokles celkových výdajů 
o 0,8 % a schodek by se měl snížit o 5 mld. Kč, tj. o 4,8 %. Ve srovnání se 
skutečností roku 2012 počítá rozpočet s nárůstem příjmů o 29,4 mld. Kč 
(o 2,8 %), výdajů o 28,4 mld. Kč (o 2,5 %) a se snížením schodku o 1 mld. Kč 
(o 1 %). Rozpočtovými opatřeními k 30. 6. 2013 došlo k navýšení příjmů 
i výdajů, shodně o 2,2 mld. Kč, bez vlivu na schválený schodek. 

Za vyššími příjmy 
stála především 
DPH… 

Na bilanci celkových příjmů se pozitivně projevilo oživení (i když velmi mírné) 
daňových příjmů, zejména DPH, a zčásti i DPFO ze závislé činnosti: 

 výběr inkasa daně z přidané hodnoty, meziročně vyšší o 12,1 mld. Kč, tj. 
13,1 % (loni pokles o 2,5 mld. Kč, tj. o 2,6 %), souvisel zejména 
s legislativními úpravami, které s účinností od 1. ledna 2013 zvýšily obě 
sazby DPH o jeden procentní bod, na 15 a 21 %. Rozpočet počítá s růstem 
o 6,2 % oproti skutečnosti roku 2012; 
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  inkaso daně z příjmů fyzických osob se meziročně nezměnilo. Rozpočet 
počítal s růstem o 6 % proti skutečnosti 2012. Vyšší byly pouze DPFO ze 
závislé činnosti, které meziročně stouply o 1,4 mld. Kč, tj. o 3,6 %. Rozpočet 
počítá s růstem o 5,8 % proti skutečnosti 2012. Do růstu inkasa se promítly 
administrativní vlivy (zrušení základní slevy pro pracující důchodce 
a zavedení tzv. solidární přirážky ve výši 7 % z příjmů převyšujících 4násobek 
průměrné měsíční mzdy, aj.); 

  u daně z příjmů právnických osob přetrvává nepříznivá situace, jejich 
inkaso ubralo meziročně o 2,2 mld. Kč, tj. o 4,5 % (loni pokles o 1,3 mld. Kč, 
tj. o 1,8 % oproti stejnému období 2011). Možnost podání daňového 
přiznání s využitím daňových poradců, které připadlo na 1. 7. 2013, 
v rozhodující míře ovlivnilo vývoj inkasa až o měsíc později, tj. k 31. 7. 2013. 
Rozpočet počítá s poklesem o 5,5 % proti skutečnosti 2012. Výše výnosu 
DPPO na úrovni státního rozpočtu bude v roce 2013 ovlivněna především 
změnou zákona o rozpočtovém určení daní; 

  inkaso spotřebních daní meziročně kleslo o 1,9 mld. Kč, tj. o 2,9 %, 
s plněním na 44,1 % rozpočtu (v roce 2012 to bylo 45,4 %) a bylo 
zapříčiněno propadem výběru daně z minerálních olejů (váhově nejsilnější 
položky) o 2,4 mld. Kč, tj. o 7 %, a to zejména v důsledku pokračujícího 
poklesu tržeb z prodeje pohonných hmot. Inkaso spotřební daně 
z tabákových výrobků činilo 22,4 mld. Kč a vzrostlo tak meziročně o 1,4 
mld. Kč, tj. o 6,9 %. Bylo ovlivněno zvýšením sazeb tabákových výrobků od 
1. 1. 2013, když došlo ještě ve větším rozsahu než v minulém roce 
k předzásobení se výrobky s nižší sazbou před jejím zvýšením. Výnos 
dynamicky rostoucích odvodů z elektřiny ze slunečního záření v 1. pololetí 
2013 oslabil na 1,8 mld. Kč (z 2,3 mld. Kč ve stejném období 2012), tj. 
meziročně o téměř 23 % (z 17,1% růstu v pololetí 2012); 

  příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a státní politiku zaměstnanosti 
meziročně klesly o 1,4 mld. Kč. Rozpočet přitom počítá s růstem o 1,7 % 
proti skutečnosti 2012. Do rozpočtu byl zapracován dopad 2. pilíře 
důchodového spoření platného od 1. 1. 2013. Z celkové částky připadlo 
na důchodové pojištění 164,5 mld. Kč, tj. 49,3 % rozpočtu, při meziročním 
poklesu o 1,3 mld. Kč, tj. o 0,8 %. 
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Tabulka č. I.3.3.2  Plnění státního rozpočtu v roce 2013 (v mld. Kč) 

  2012 2013     

  Skutečnost Rozpočet Skutečnost % Plnění Index 

  leden-červen po změnách leden-červen  2013/2012 

Příjmy celkem 504,64 1083,00 549,91 50,8 109,0 

Daňové příjmy celkem 441,48 932,00 448,61 48,1 101,6 

z toho: 

41,42 98,10 41,43 42,2 100,0 Daň z příjmů fyzických osob 

Daň z příjmů právnických osob 48,92 84,30 46,73 55,4 95,5 

DPH 92,14 212,00 104,24 49,2 113,1 
Spotřební daně, včetně energetických 
a odvodu z elektřiny ze slunečního záření 

64,63 142,20 62,75 44,1 97,1 

Pojistné na soc. zabezpečení, příspěvek 
na politiku zaměstnanosti 

185,58 377,77 184,18 48,8 99,2 

Ostatní 8,79 17,63 9,28 52,6 105,6 

Nedaňové a ostatní příjmy  63,17 151,00 101,29 67,1 160,3 

Výdaje celkem 576,36 1183,00 581,43 49,1 100,9 

v tom: 

534,43 1081,07 544,65 50,4 101,9 Běžné výdaje  

z toho : sociální dávky 237,52 495,66 238,09 48,0 100,2 

            z toho důchody 187,47 389,84 184,08 47,2 98,2 

Kapitálové výdaje 41,93 101,94 36,78 36,1 87,7 

Pramen: MF 

... a zejména vysoké 
příjmy z EU 

Daleko progresivnějšího růstu než daňové příjmy dosáhly nedaňové 
a kapitálové příjmy a přijaté transfery, které byly o 38,1 mld. Kč vyšší než loni 
(viz tabulka č. I.3.3.2). Růst těchto příjmů ovlivnily hlavně transfery přijaté od 
EU, které činily 75,1 mld. Kč, tzn., že vzrostly meziročně o 33 mld. Kč (o 78,4 %), 
s plněním rozpočtu na 73,4 %. 

Slabý výběr daní 
brzdil výdaje ... 

Mírný meziroční růst celkových výdajů státního rozpočtu o 5 mld. Kč zajistily 
běžné výdaje, kapitálové naopak klesly již potřetí v řadě (proti úrovni 
z poloviny roku 2010 byly nižší o více než 30 %). Z běžných výdajů nejvyšší 
meziroční dynamiku růstu (o 24,9 %) vykázaly neinvestiční transfery veřejným 
rozpočtům ústřední úrovně (státním fondům a fondům sociálního a veřejného 
zdravotního pojištění). Největší objem z běžných výdajů (přes 40 %) byl 
vynaložen na sociální dávky, jejichž čerpání meziročně více méně stagnovalo. 
Obrat nastal u objemově nejvýznamnější  položky - výdajů na důchody, které 
zastavily po více než pěti letech svůj meziroční růst a snížily se o 3,4 mld. Kč, tj. 
o 1,8 %. Naopak pokles ostatních sociálních dávek, typický pro předchozí dva 
roky, letos skončil. Důvodem změny byla recese ekonomiky, následovaná 
růstem nezaměstnanosti a poklesem reálných příjmů. Meziročně tak stouply 
dávky státní sociální podpory o 5,5 %, prostředky na podpory 
v nezaměstnanosti o 10,7 %, dávky pomoci v hmotné nouzi o 39,8 %, příspěvek 
na péči o 6,7 %. 

 Na důchodovém účtu bylo za 1. pololetí 2013 vygenerováno záporné saldo 
(rozdíl příjmů ze sociálního pojištění na důchody a čerpáním sociálních dávek) 
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v objemu 19,5 mld. Kč. Bylo meziročně nižší o 2,1 mld. Kč a souviselo 
s poklesem vyplacených dávek důchodového pojištění. Důvodem byl mírně 
klesající počet příjemců důchodů a rostoucí podíl příjemců s trvale zkráceným 
důchodem. 

… zejména čerpání 
investic 

Kapitálové výdaje klesly meziročně o 5,2 mld. Kč, tj. o 12,3 %, proti alikvótní 
polovině rozpočtu byly nižší o 14,2 mld. Kč (ve stejném období roku 2012 byly 
plněny na 39,3 %). Převážný objem (26,8 mld. Kč) z celkové částky tvořily výdaje 
určené na financování společných programů EU a ČR. K nízkému čerpání došlo 
u investičních transferů veřejným rozpočtům ústřední úrovně (o 23,8 %), 
u investičních transferů rozpočtům územní úrovně a transferů příspěvkových 
organizacím (o 12,7 %, resp. o 25,8 %). Jako jediné meziročně vzrostly transfery 
podnikatelským subjektům (o 5,9 mld. Kč). 

Územní rozpočty 
vykázaly vyšší 
přebytek než loni 

Hospodaření územních rozpočtů skončilo přebytkem vyšším než loni, tentokrát 
34,6 mld. Kč. Kladné saldo bylo dosaženo na všech úrovních územních rozpočtů 
- v rozpočtech krajů činilo 11,4 mld. Kč (z větší části vliv časového posunu 
převodu přímých nákladů na vzdělání), obcí a DSO 21,1 mld. Kč, regionálních 
rad 2,1 mld. Kč. 

Státní dluh za 
1. pololetí vzrostl 
o 10,5 mld. Kč 

V souvislosti se schodkovým hospodařením státního rozpočtu narostl i státní 
dluh, z 1667,6 mld. Kč na počátku roku již na 1678,1 mld. Kč, tj. o 0,6 % ke konci 
června (jeho nepřetržitý růst začal v roce 1997, po poklesech v letech 1993-
1996). Vnitřní dluh se zvýšil o 8,4 mld. Kč a vnější o 2,1 mld. Kč. Státní půjčky 
spočívaly v emisích státních dluhopisů. Bylo realizováno 13 emisí státních 
pokladničních poukázek o objemu 106,3 mld. Kč. Prodejem spořících státních 
dluhopisů bylo vypůjčeno 17,6 mld. Kč, prodejem střednědobých 
a dlouhodobých dluhopisů 81,2 mld. Kč a prostřednictvím přijímání 
krátkodobých půjček na domácím trhu 14,7 mld. Kč. V průběhu 1. pololetí se 
uskutečnily splátky úvěrů od EIB v celkové výši 2,2 mld. Kč, k čerpání žádné další 
tranše nedošlo. 

Graf č. I.3.3.1 Vývoj státního dluhu v ČR od roku 1993 

 
Pramen: MF, graf MPO 
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I.3.4 Veřejné finance v mezinárodním srovnání 

 S ohledem na to, že údaje o veřejných rozpočtech jsou k dispozici vždy až po 
skončení sledovaného roku (po zpracování závěrečných účtů), jsou 
v této  kapitole informativně využita data z predikce OECD pro rok 2013. 

Přestože se Evropě 
zatím nevede moc 
dobře… 

Deficity vládních rozpočtů jednotlivých států se podílejí na dalším růstu 
vládních dluhů. Většina sledovaných zemí (viz graf č. I.3.4.1) přesahuje limit 
maastrichtského kritéria pro hrubý veřejný dluh, tj. ekvivalent 60 % HDP a jejich 
pasíva dlouhodobě rostou. Důvody jsou nedůsledná konsolidace veřejných 
financí, dluhová krize eurozóny a přijatá stabilizační opatření, která vyústila 
v další dramatické zadlužování Evropy, zejména jejích periferních států, 
a v poslední době i stimulace opatření na podporu ekonomik. Situaci v Evropě, 
zejména pak v eurozóně, stěžuje strukturální nesourodost zemí, jejich 
institucionální uspořádání, k prohlubování rozdílů mezi zeměmi přispívá 
i jednotná měnová politika sedmnáctky. 

…. politika 
úsporných opatření 
bude 
pravděpodobně 
pokračovat, 

Podle predikce na rok 2013 závazky většiny zemí dále narůstají, pořadí nejvíce 
zadlužených států se více méně nemění. Nejvíce zadlužené Řecko, podporované 
mohutnými finančními stimuly z eurozóny, stále bojuje. Jeho dluh přidal proti 
předchozímu roku o 11 % (od roku 2007 o 54 %). Průmyslová Itálie drží veřejný 
dluh nad 100 % tradičně již více než deset let (od roku 2007 se zvýšil o čtvrtinu), 
má však lepší pozici k řešení konsolidace svých financí.  Lépe na tom nejsou 
Irsko, Portugalsko, ani Španělsko. Na opačném pólu stojí disciplinované 
Estonsko. Eurozóna se svými dluhy překračuje hranici 100 % HDP již druhým 
rokem (od roku 2007 se její dluhy zvýšily o více než 3 000 miliard eur) a tak se 
země měnové zóny (s rozdílnou strukturou dluhu, schopnostmi jej splácet, atd.) 
podmínkám Maastrichtských kritérii, které si samy určily, spíše vzdalují. 

…i u nás ČR v této mezinárodní konkurenci stojí na osmé pozici. Dluh oproti průměru 
zemí eurozóny byl sice poloviční, ale velice rychle stoupá (od roku 2007 se 
téměř zdvojnásobil). Z uvedeného mezinárodního srovnání vývoje veřejných 
financí je patrné, že Česká republika si nevede v rámci Evropy špatně, a má tak 
lepší výchozí pozici pro nastartování ekonomického růstu. 
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Graf č. I.3.4.1 Predikce zadlužení ve vybraných zemích v roce 2013 (v % HDP) 

 
Pramen: OECD, graf MPO 

I.4 MĚNOVÁ POLITIKA 

I.4.1 Směnné kurzy 

Slabost evropské 
ekonomiky 
a nejistota plynoucí 
ze stále doutnající 
dluhové krize… 

Faktory ovlivňující vývoj kurzu domácí měny zůstaly ve 2. čtvrtletí 2013 beze 
změn. V Evropě nadále dominovala dluhová krize a obecná slabost ekonomiky, 
v březnu se vyhrotila situace kolem Kypru a EU mu musela poskytnout pomoc, 
v Itálii trvala stále komplikovaná politická situace. To vše v kontrastu s celkem 
slušnou výkonností USA, kde se Fed intenzivně zabýval riziky spojenými 
s kvantitativním uvolňováním, zatím však potvrdil jeho pokračování. To mělo 
zásadní vliv na vývoj kurzů obou referenčních měn. Dolaru pomáhala opět 
propuknuvší nejistota v EMU, takže se hned v březnu usadil pod 1,30 USD/EUR, 
kde převážně setrvával až do konce května. V Evropě se zatím stále 
neprojevovaly zřetelnější známky přicházejícího oživení, proto Evropská 
centrální banka v souladu s očekáváním většiny trhu snížila svou základní 
sazbu o 0,25 p.b. na 0,50 % (depozitní sazba zůstala na nule a zápůjční facilita 
se nově má úročit 1 % místo 1,5 %) a podpořila euro slibem prezidenta 
Draghiho, že politika ECB zůstane prorůstová tak dlouho, jak to bude nutné. To 
opět zlepšilo pozici eura na finančních trzích, ale hned v následujícím období 
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americkému dolaru pomáhaly spekulace o blížícím se omezení třetího kola 
kvantitativního uvolňování. 

… spolu 
s intervencemi ČNB 
srážely českou 
korunu 

Česká koruna pod tíhou špatných zpráv z eurozóny a čekání na konec recese 
zůstala po celé 2. čtvrtletí pod tlakem oslabování, což zcela neodpovídalo ani 
vážnosti této situace, ani výhledu tuzemského hospodářství. Ke slabosti koruny 
také přispívaly opakované slovní intervence České národní banky. Vůči euru ve 
druhé polovině května dokonce krátce překročila hranici 26 CZK/EUR, kterou 
naposledy překonala v listopadu 2011, a dostala se dokonce na více než tříleté 
minimum. V průběhu 2. čtvrtletí 2013 se pohybovala mezi červnovým minimem 
25,57 CZK/EUR a maximem 26,12 CZK/EUR v květnu, průměr za čtvrtletí zvýšila 
na 25,831 CZK/EUR (z 25,568 CZK/EUR v 1. čtvrtletí). Oproti prosinci 2012 tak 
koruna v červnu znehodnotila o 2,1 %, v meziročním srovnání byla slabší 
o 0,5 %. 

Graf č. I.4.1.1 Nominální kurz CZK/EUR (leden 2012 – srpen 2013) 

 
Pramen: ČNB, graf MPO 

Vůči dolaru domácí 
měna oslabila méně 

Na páru s americkým dolarem byl kurz koruny v průběhu 2. čtvrtletí 2013 více 
volatilní, v návaznosti na eurodolarovou pozici vůči němu znehodnotila koruna 
méně. V květnu kurz atakoval hranici 20 CZK/USD a vyšplhal se dokonce až na 
letošní maximum 20,323 CZK/USD, poté v červnu spadl na čtvrtletní minimum 
19,16 CZK/USD, v průměru za kvartál činil 19,778 CZK/USD (v 1. čtvrtletí to bylo 
19,375 CZK/USD). Oproti prosinci 2012 byla koruna v červnu slabší o 1,2 %, 
meziročně však zhodnotila o 4,6 %, protože právě před rokem se blížila k hranici 
21 CZK/USD (kterou poté v červenci pokořila) a pomohl jí tak efekt vysoké 
základny. 
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Graf č. I.4.1.2 Nominální kurz CZK/USD (leden 2012 – srpen 2013) 

 
Pramen: ČNB, graf MPO 

I.4.2 Vnější rovnováha 

Souhrnný výsledek 
platebních vztahů se 
zahraničím přinesl 
nárok na devizové 
rezervy 

Slabost evropských ekonomik a nejistota plynoucí ze stále doutnající dluhové 
krize, spolu s celkovou kondicí domácí ekonomiky, která čekala na konec recese, 
byly rámcem pro vývoj vnějších platebních vztahů se zahraničím v průběhu 
1. pololetí 2013. Přesto všechny hlavní účty platební bilance (v národním pojetí) 
skončily v kladných číslech. Obchodní bilance opět vykázala rekordní přebytek 
(111,3 mld. Kč) a dokázala vrátit běžný účet do kladných hodnot (8,6 mld. Kč). 
S nevelkým přebytkem skončil kapitálový (0,5 mld. Kč), vzrostl i finanční účet 
(na 23,2 mld. Kč). Celkový výsledek platebních vztahů se zahraničím nicméně 
znamenal nárok na devizové rezervy ČNB ve výši 2,4 mld. Kč, který vznikl vysokým 
záporným saldem v položce chyby a opomenutí, kursové rozdíly. 

I.4.2.1 Vývoj hlavních účtů platební bilance (v mld. Kč) 

 
Pramen: ČNB, graf MPO 

Běžný účet zůstal 
kladný … 

Běžný účet platební bilance v kumulaci za 1. pololetí 2013 vykázal po šesti 
letech deficitů kladnou hodnotu, když přebytek vytvořený v 1. čtvrtletí byl 
schodkem za 2. čtvrtletí (5,1 mld. Kč) korigován jen zčásti. Jeho ekvivalent 
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k nominálnímu HDP se snížil na 0,4 % (z 1,4 % v 1. čtvrtletí). Na roční bázi 
schodek běžného účtu klesl na 2 % HDP (proti 2,5 % v předchozím kvartále), ale 
proti stejnému období předchozího roku (1,5 % HDP) naopak stoupl. Znamená 
to, že meziročně se vnější rovnováha ve ztížených ekonomických podmínkách 
zhoršila, ale tento výsledek zapříčinil soustavný růst záporného salda bilance 
výnosů, které v kumulaci 1. pololetí 2013 dosáhlo již 138,2 mld. Kč. 

… díky zlepšení 
výkonové bilance … 

Příznivou skutečností pro domácí ekonomiku a vnější platební vztahy je to, že se 
výrazně zlepšila výkonová bilance na 144,2 mld. Kč (meziročně o 32,2 mld. Kč, 
tj. o 28,8 %), kterou zajistil jak vysoký nárůst bilance služeb (o 26,2 %), díky 
významnému přebytku v bilanci cestovního ruchu (24,2 mld. Kč), ale především 
vysoký nárůst (o 29,6 %) hodnotově nejvýznamnějšího kladného salda obchodní 
bilance (podle tzv. národního konceptu zahraničního obchodu). 

… zejména bilance 
se zbožím 

Přebytek obchodní bilance v objemu 111,3 mld. Kč a hlavně jeho růstová 
dynamika nadále potvrdily schopnost českých firem prosadit se na 
zahraničních trzích, přesto, že zahraniční poptávka oslabila. Vývoz klesl méně 
než dovoz, který byl poznamenaný poklesem investiční aktivity i nízkou 
spotřebou. Vývoz se snížil na 1 300,5 mld. Kč (meziročně o 1,1 %), dovoz na 
1 189,2 mld. Kč (o 3,2 %). Podrobnější analýze zahraničního obchodu podle 
pohybu zboží (přeshraniční statistika) se věnuje kapitola II.3. 

Deficit ve výnosech 
byl výsledkem 
poklesu příjmů při 
opětovném nárůstu 
výdajů 

Deficit bilance výnosů za 1. pololetí 2013 se v porovnání se srovnatelným 
obdobím  předchozího roku prohloubil o 19,7 mld. Kč (tj. o 16,7 %), ale zatím 
nedosáhl rekordní hodnoty z 1. pololetí roku 2011. Byl výsledkem poklesu 
příjmů (na 46,5 mld. Kč, tj. o 13 %) na jedné straně a nárůstu výdajů (na 184,7 
mld. Kč, tj. o 7,4 %) na straně druhé. Na dalším zhoršení salda se podílely 
především výnosy z investic (vzrostly na 174 mld. Kč, tj. o 7,7 %), do kterých se 
promítly zejména vyšší výplaty dividend zahraničním investorům. Dividendy 
z přímých investic narostly o 48,8 %, na 92,5 mld. Kč a z portfoliových investic 
o 221,9 %, na 7,7 mld. Kč. 

Graf č. I.4.2.2 Vývoj hlavních podúčtů běžného účtu (v mld. Kč) 

 
Pramen: ČNB, graf MPO 

Saldo běžných 
převodů zůstalo 
kladné 

Bilance běžných převodů zůstala v plusu (2,6 mld. Kč) jen díky přebytku 
z 1. čtvrtletí 2013, protože ve 2. čtvrtletí ji do pasiva (5,9 mld. Kč) dostalo záporné 
saldo plateb vůči rozpočtu EU a vládní příspěvky do mezinárodních organizací.  
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Finanční účet se 
ve 2. čtvrtletí obrátil 
do plusu 

Stejně jako běžný účet, tak i finanční účet platební bilance byl v kumulaci za 
1. pololetí 2013 přebytkový, objemem 23,2 mld. Kč byl o 7,4 % vyšší než saldo 
za stejné období předchozího roku. Jeho ekvivalent k nominálnímu HDP činil 
1,2 % a byl jen o málo vyšší než před rokem (1,1 %), na roční bázi však schodek 
finančního účtu výrazně stoupl (na 3,2 % HDP proti loňskému poměru 0,8 %). 
V jeho struktuře meziročně klesl příliv přímých zahraničních investic do 
českých podniků (o 13,3 %, na 78 mld. Kč), formou převážně kapitálových 
vstupů či reinvestovaného zisku zahraniční investoři vložili do společností v ČR 
celkem 87,8 mld. Kč, meziročně o pětinu méně. Zato tuzemské podniky 
proinvestovaly v zahraničí celkem 41,4 mld. Kč (meziročně o 273,9 % více) a byl 
to největší odliv přímých investic z ČR za 1. pololetí od roku 1993. Jedním 
z důvodů mohlo být zlevnění poptávaných aktiv v období recese. Návazně se 
snížilo čisté saldo přímých investic (o 53,6 %, na 36,6 mld. Kč). Naproti tomu 
přitekl vyšší objem portfoliových investic (66,4 mld. Kč, meziroční růst 
o 64,9 %), když v samotném 2. čtvrtletí byl jejich příliv dvaapůlkrát vyšší než 
v 1. čtvrtletí, díky emisím dluhopisů českých především nefinančních 
společností na zahraničních trzích, kdežto držba akcií domácích podniků v rukou 
zahraničních vlastníků klesla. V ostatních investicích pokračoval odliv, za 
1. pololetí již za 81,2 mld. Kč, nicméně meziročně byl nižší o 18,6 %. 

Graf č. I.4.2.3 Vývoj hlavních položek finančního účtu platební bilance 

 
Pramen: ČNB, graf MPO 

Zahraniční dluh ČR 
přesáhl již dva biliony 

Zahraniční dluh České republiky k 30. 6. 2013 stoupl na 2 025,4 mld. Kč 
a představoval již 57,7 % HDP, takže už výrazně překračuje obecně uznávanou 
„bezpečnou“ hranici 40 %. Pokračoval tedy trend rychlého růstu zadlužení 
v zahraničí, především v oblasti dlouhodobých dluhů (o 4,8 % na 1510,8 mld. 
Kč). V porovnání s koncem 2. čtvrtletí 2012 se zahraniční dluh zvýšil o 97,5 mld. 
Kč, oproti konci roku 2012 o 84,5 mld. Kč. Za růstem zahraniční zadluženosti 
v 1. pololetí 2013 stál zejména bankovní sektor, nárůst zadlužení obou dalších 
sektorů byl zhruba poloviční (graf č. I.4.2.4 Vývoj zahraniční zadluženosti ČR). 
Závazky bankovního sektoru vzrostly nejvíce (o 43,9 mld. Kč), nicméně 
objemem 470,5 mld. Kč stále tvořily nejmenší část zahraničního dluhu (23,2 %). 
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Zahraniční zadlužení 
vládního sektoru 
rostlo méně, 
zadlužoval se 
podnikový sektor 

Za 1. pololetí narostl vládní zahraniční dluh o dalších 19,9 mld. Kč, na 569,1 
mld. Kč. Jeho podíl na celkovém zahraničním zadlužení koncem 1. pololetí 2013 
činil 28,1 %. Zvýšení zahraničního zadlužení vládního sektoru je důsledkem 
nákupu českých vládních dluhopisů zahraničními investory. Největšímu příjemci 
finančních prostředků ze zahraničí, podnikovému sektoru, s podílem 48,7 %, 
stouply závazky již na 985,8 mld. Kč. Po celé pololetí klesala jeho krátkodobá 
zadluženost (o 39,3 mld. Kč, na 164,6 mld. Kč), kdežto dlouhodobé závazky 
rychle rostly (o 7,9 % od počátku roku, o 8,8 % meziročně), takže činily již 821,2 
mld. Kč. Téměř rovnoměrně byly jeho dluhy rozloženy mezi dluhopisy, půjčky 
a pasiva vůči zahraničním investorům. 

Graf č. I.4.2.4 Vývoj zahraniční zadluženosti ČR (v mld. Kč) 

 
Pramen: ČNB, graf MPO 

Zatímco domácí 
běžný účet se 
ve 2. čtvrtletí dostal 
do deficitu … 

Dlouhodobě deficitní běžný účet řadil ještě v loňském roce Českou republiku 
mezi evropské ekonomiky, které jednak postihla dluhová krize (jako např. 
Řecko, Kypr, Španělsko, Portugalsko), ale i mezi některé silné evropské 
ekonomiky, které se také potýkaly se schodkovou bilancí běžných peněžních 
toků. Na rozdíl od problémových „periferních“ zemí však schodky tuzemského 
běžného účtu způsobuje hlavně deficitní bilance výnosů, kde je hlavní příčinou 
masivní příliv zahraničního kapitálu do domácí ekonomiky v přechozích letech, 
nejčastěji ve formě přímých investic. Za 1. pololetí 2013 ekvivalent českého 
běžného účtu k HDP na roční bázi činil -2,0 % (v samotném 1. kvartále 1,5 % 
HDP, ve 2. kvartále -0,5 % HDP). 

… schodky 
platebních vztahů 
evropských zemí se 
daří snižovat… 

Situace v Evropě se však začala již ve druhé polovině minulého roku výrazně 
zlepšovat a v 1. pololetí 2013 běžný účet platební bilance za EU27 jako celek 
podle předběžných výsledků vytvářel přebytky - v 1. čtvrtletí 21,3 mld. eur 
(0,7 % HDP), ve 2. čtvrtletí již 39,4 mld. eur (1,2 % HDP). Přispěl k němu hlavně 
obchod se službami s přebytky 32,4, resp. 41,7 mld. eur, kdežto obchod se 
zbožím se dostal do plusu až ve 2. čtvrtletí (18,1 mld. eur). V eurozóně byl 
výsledek běžného účtu v obou čtvrtletích letošního roku ještě lepší, když skončil 
s přebytkem 24,6, resp. 52,8 mld. eur, přitom ještě v 1. čtvrtletí 2012 vykázal 
schodek 2,8 mld. eur. Pohyb zboží, služeb, kapitálu, investic mezi členskými 
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státy eurozóny a ostatními státy světa je tedy poměrně příznivý. V rámci 
samotné eurozóny je však tomu jinak (viz graf č. I.4.2.5 Vývoj běžného účtu 
platební bilance v % HDP). 

… s deficity se 
potýkají i vyspělé 
ekonomiky 

Hlavními nositeli vnější nerovnováhy v EU nejsou již jen státy periferní, jejichž 
schodky běžného účtu v minulosti vykazovaly hodnoty pohybující se kolem 10 % 
HDP a které se zlepšily a jejichž nerovnováha se již pohybuje v bezpečném 
limitu. Ve 2. čtvrtletí 2013 se s deficitem potýkaly i Velká Británie (-3,1 % HDP), 
Francie (-1,2 % HDP), Finsko (-1,4 % HDP) a nováček Chorvatsko (-2,4 % HDP). 
Naproti tomu vysoké přebytky běžného účtu, které převyšují i 5 % HDP, dosáhlo 
ve 2. čtvrtletí 2013 například Dánsko, Německo, Irsko, Kypr, Nizozemsko, 
Slovinsko, Slovensko a Švédsko. 

Graf č. I.4.2.5 Vývoj běžného účtu platební bilance v % HDP 

 
Pramen: ČNB, ČSÚ, Eurostat, OECD, propočty MPO 

I.5 KAPITÁLOVÝ TRH 

I.5.1 Globální trhy 

Světové akciové 
trhy rostly,… 

Ustupující recese světové ekonomiky podpořila globální akciové trhy, které 
vstoupily do roku 2013 růstem a v tomto pozitivním trendu pokračovaly 
i ve 2. čtvrtletí. I když tempo růstu americké ekonomiky, jako hlavního lídra 
světových kapitálových trhů, se proti předchozímu kvartálu zdvojnásobilo 
a ekonomika těžila ze stoupajícího exportu, rostoucích cen nemovitostí, 
zotavujícího se trhu práce a chuti spotřebitelů znovu utrácet, vše se stále ještě 
točilo kolem rizik z fiskálního deficitu USA a ze zadlužené eurozóny. Horší situace 
byla na evropském kontinentu, kde ekonomika zůstávala slabá. Pololetní 
makrodata i podnikatelský sentiment naznačily určité zlepšení ve vyspělejších 
ekonomikách eurozóny, zejména silné Německo se opět dostává do tempa, 
nicméně ostatní, především periferní země eurozóny, setrvaly zatím převážně 
v útlumu. 
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Graf č. I.5.1.1 Výkonnost vybraných akciových trhů k 30.6.2013 (v %) 

 
Pramen: HN, graf MPO 

… zejména 
v Americe, Asii, ... 

Příznivé předstihové ukazatele i korporátní výsledky firem vytvořily optimální 
tržní klima a podpořily růst cen zejména amerických akcií, a to jak 
mezikvartálně, tak zejména meziročně. Z amerických indexů nejvíce posílil 
technologický Nasdaq 100 o 3,8 % (meziročně o 11,4 %), burzovní S&P 500 
stoupl proti předchozímu čtvrtletí o 2,9 % (meziročně až o 17,9 %) a průmyslový 
DJIA o 2,5 % (meziročně o 15,8 %). Ještě lépe si vedl japonský index Nikkei, 
který přidal 12,7 % (meziročně až 51,9 %), když nová vláda a její měnové stimuly 
oslabily japonský jen a zlepšily vyhlídky hlavně exportně orientovaných 
japonských společností, jejichž akcie reagovaly skokovým růstem. Poněkud 
slabší dynamika čínského HDP a již nějakou dobu patrná nervozita na největších 
rozvíjejících se trzích, související se zprávami, že Fed ještě letos omezí příliv 
peněz do ekonomiky, přinesly jen mírný růst čínských indexů, který se 
pohyboval okolo 1 % (meziročně však povýšil o 21 %). 

… částečně 
v Evropě, ... 

Hlavní evropské akciové trhy se rovněž svezly na vlně mírného oživení 
globální ekonomiky a zakončily čtvrtletí vesměs také v plusu, i když váhavěji. 
Dluhová a ekonomická krize sice donutila firmy snižovat výrobu, odkládat 
investice i propouštět, ale vidina podpory ECB, i optimismus z vývoje v USA, 
dokázaly oživit trhy i vyspělejší části Evropy. Dařilo se zejména německému 
indexu DAX, který přidal mezikvartálně 2,1 % (meziročně 24,1 %), pařížský CAC 
40 vzrostl jen o 0,2 % (meziročně však o 17 %), naopak londýnský FTSE 
100 propadl o 3,1 % (meziročně však posílil o 11,6 %). 

... i v našem regionu Zatímco ceny, zejména německých akcií, zohlednily statut bezpečného přístavu 
a růstu ekonomiky, trhy ve střední a východní Evropě zůstaly volatilní, když 
kromě evropské krize byly zasaženy také vyšší averzí k riziku. Ze sledovaných 
indexů dopadl nejhůře tuzemský PX, který ztratil proti předchozímu čtvrtletí 
8,8 % (meziročně 2,5 %), také polský WIG klesl o 0,9 % (meziročně však přidal 
o 9,7 %), přesto, že polskou ekonomiku recese nepostihla. Exceloval naopak 
slovenský SAX, když reflektoval příznivý vývoj tamní ekonomiky, které se recese 
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jako jednomu z mála států eurozóny vyhnula a posílil o 6,6 % (meziročně 
o 3,3 %), i maďarský BUX s 6,5% růstem (meziročně o 9,7 %). Ruský index RTS se 
přidal ke ztrátovým, s propadem o 11,6 % (meziročně o 5,4 %). 

Vývoj cen komodit 
byl pod tlakem 
geopolitickým, … 

Na vývoj světové ekonomiky reagovaly i ceny komodit, jejich výkonnost se 
však lišila. Cena ropy Brent kolísala bez jednoznačného trendu od poloviny 
dubna do konce června mezi 100-106 dolary za barel. Její cenu směrem dolů 
posunovaly zprávy o zpomalující se čínské ekonomice, posilující dolar, rostoucí 
těžba ropy a obavy z postupného snižování měnového stimulu v USA. K vyšším 
hodnotám ji naopak tlačila geopolitická rizika spojená se stále napjatou situací 
na Blízkém a Středním východě (Írán a Sýrie), i optimističtější vyhlídky světové 
ekonomiky. Koncem června cena ropy Brent začala rychle růst a v polovině 
července se již nacházela těsně pod úrovní 110 dolarů za barel. Důvodem bylo 
především vyostření politické situace v Egyptě, ale i avizovaný růst poptávky 
v americké ekonomice. 

… i výkyvů 
celosvětové 
poptávky 

Zlato, jako alternativní investice, od počátku roku odepsalo 27 % (meziročně 
23 %) a uzavřelo čtvrtletí na hodnotě 1229 USD za trojskou unci. Kyperská krize 
ho sice poslala po delší pauze nad psychologickou hranici 1600 dolarů, ale jeho 
význam coby investiční jistoty slábl. Zatímco zájem o investiční produkty 
navázané na žlutý kov výrazně propadl, pokles jeho hodnoty vyvolal obrovský 
zájem o fyzické zlato, zejména v Asii (v Číně vzrostla poptávka od počátku roku 
o 54 %).  Vývozy zlata z Velké Británie, hlavního centra světového obchodu se 
zlatem, vzrostly téměř desetinásobně (denní objem obchodů na londýnské 
burze dosáhl dvanáctileté maximum – 900 tun v hodnotě 39 mld. USD). Také 
stříbro, které je již více průmyslovou než investiční komoditou, prošlo výprodeji 
a spadlo od počátku roku o více než 58 % (meziročně o 28,7 %), což znamenalo 
nejvyšší pokles mezi vzácnými kovy. Negativně se na něm projevila klesající 
průmyslová poptávka, zejména ze strany výrobců solárních panelů a zpomalení 
hospodářského růstu Číny, jeho druhého největšího zpracovatele. Dolů 
směřovaly i kotace platiny o 12,9 %, palladia o 7 % a pšenice o 14 %. 

I.5.2 Kapitálový trh v ČR 

Český PX výrazně 
zaostal za většinou 
hlavních indexů… 

Přestože index PX vstoupil do 2. čtvrtletí letos poprvé s mírným 0,5% ziskem, 
v dalších měsících spadl opět do minusu a úrovní 878,3 bodů odepsal 
mezikvartálně dalších 8,8 %, od počátku roku již dokonce 15,4 % (meziročně 
2,5 %) a výrazně tak zaostal nejen za hlavními, ale i za regionálními indexy. 
Slabou výkonnost indexu PX ovlivnila zejména sektorová struktura, neboť 
téměř 60 % indexu je tvořeno firmami z odvětví bankovnictví a energetiky, 
které v rámci Evropy zaostávaly za zbytkem trhu. Firmy na pražské burze navíc 
dopadly hůř než jejich sektorové indexy. 

… obchodní aktivita 
pokračovala 
v poklesu… 

Na BCPP pokračoval odliv investorů. Obchodní aktivita zůstala v poklesu 
a průměrný denní objem obchodů se držel hluboko pod miliardou korun. 
V období od ledna do června dosáhl průměrný denní objem obchodů 751 mil. 
Kč, což bylo o 29 % méně než loni. Objem zobchodovaných akcií ve 2. čtvrtletí 
celkem za 40,5 mld. Kč propadl proti předchozímu čtvrtletí o 13,1 % (meziročně 
až o 34,9 %). Obchody na burze klesají nepřetržitě od roku 2007, kdy přesáhly 
celkem 1 bilion Kč (denní objem obchodů činil v průměru 4 mld. Kč), stejně jako 
v roce 2005 (viz graf č. I.5.2.1). Po dvaceti letech od zahájení obchodování se 
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622 emisemi z první vlny kuponové privatizace (22. června 1993), tak pražská 
burza přichází o tituly, investory a obchody. 

 Za poklesy akcií stojí řada faktorů. Byla to nejprve finanční krize, pak 
ekonomická, dále omezené portfolio obchodů pouze s vybranými tituly, vysoké 
poplatky tuzemských brokerů a nízká kvalita jejich služeb, ale i přísnější 
evropská regulace, která však dopadla na většinu evropských burz. Pražské 
burze chybí tituly, které by dokázaly přilákat investory, naopak firmy z burzy 
odcházejí - KIT digital, či AAA Auto, což mj. nepodporuje její důvěryhodnost. 

… a ještě více snížila 
tržní kapitalizaci 

Tržní kapitalizace akciového trhu (28 emisí, z toho 17 domácích a 11 zahraničních) 
od počátku roku téměř plynule klesá, v červnu se snížila na 947,7 mld. Kč, když 
v prosinci 2012 ještě činila 1142,1 mld. Kč. Obchodování nadále dominovalo několik 
největších emisí - ČEZ, Komerční banka, Erste Bank, které tvoří přes 80 % obchodů. 

Graf č. I.5.2.1 Vývoj obchodů na BCPP  
                                (v mld.Kč, index PX - změny oproti předch. čtvrtletí)  

 
Pramen: BCPP, graf MPO 

… s propadem 
hlavních titulů 

Ze 14 hlavních titulů si ve 2. kvartále pouze tři polepšily (viz graf č. 3). Cena akcií 
nejúspěšnějšího Pegasu Nonwovens pokračovala v růstu i v tomto čtvrtletí a díky 
expanzi firmy do Egypta se očekává zvýšení nejen kapacity, ale především 
ziskovosti. V kladných hodnotách zůstaly také akcie společností VIG a Unipetrol. 
Výsledky VIG potvrdily stabilní růstový model, když společnost zvýšila vyplácenou 
dividendu při zachování silné kapitálové pozice. Unipetrol i přes pokles tržeb, 
horší rafinérské marže, i špatné podmínky na rafinérském trhu, snižoval předchozí 
ztrátu. Velké emise ČEZ a Telefónica CR zaznamenaly výrazné propady. Akcie ČEZ 
spadly na osmileté dno, přestože výsledky hospodaření byly velmi dobré. 
Důvodem je pokračující pokles cen elektřiny, což pravděpodobně způsobí 
v následujících letech i postupný pokles zisků a dividend. Podepsaly se na nich i 
problematické investice na Balkáně. Akcie Telefónicy O2 CR oslabují kvůli zvyšující 
se konkurenci na českém mobilním trhu a to navzdory tomu, že poptávku po 
akciích firmy na trhu zvyšuje program zpětného odkupu. Přestože Fortuna 
zakončila 2. čtvrtletí v minusu, od počátku roku zaznamenala nejvyšší růst ze 
všech titulů v rámci indexu. Společnost vyplatila rekordní dividendu, když 
rozdělila nejen loňský zisk, ale také emisní ažio. Podobný vývoj zažívá i firma 
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Philip Morris ČR, která dodržuje velmi atraktivní dividendovou politiku. 
Jednoznačně nejhorším titulem bylo NWR. Jeho ceny akcií prohloubily své 
historické minimum. Uhelná společnost trpí výrazným propadem cen své 
produkce, v polovině května oznámila rekordní čtvrtletní ztrátu. S účinností od 
4. 7. 2013 došlo na žádost emitenta k vyřazení emise akcií AAA Auto Group N.V. 
z obchodování na trhu Prime Market pražské burzy (současně s tím se firma 
stáhla i z burzy cenných papírů v Budapešti). Příchod dalších nových titulů na 
pražský trh se letos již neočekává. 

 10. června 2013 uvedla své akcie na Prime Market BCPP společnost Borealis 
Exploration Limited („Borealis“). Emise bude obchodována pod symbolem 
BOREY. Akcie Borealis byly doposud obchodovány na neregulovaném OTC trhu 
v USA, na pražskou burzu byly uvedeny formou tzv. technického listingu, to 
znamená, že společnost neupsala žádné nové akcie. Listing pouze nabízí 
stávajícím akcionářům možnost obchodovat doposud vydané akcie v rámci 
regulovaného trhu pražské burzy a novým akcionářům příležitost ke koupi akcií 
od třetích osob. 

Graf č. I.5.2.2 Výkonnost titulů v rámci PX Indexu k 30.6.2013 (v %) 

 
Pramen: BCPP, graf MPO 

Obchody v RM-
Systému si také 
nepolepšily 

České burze cenných papírů RM-Systém, zaměřené především na drobné 
a střední investory, se ve 2. čtvrtletí 2013 také nedařilo. Obchoduje s akciemi 
předních českých i zahraničních společností, ale uskutečnila obchody jen za 
0,9 mld. Kč a jejich rozsah klesl proti předchozímu čtvrtletí o 15,2 % (meziročně 
o 26,5 %). Největší objemy byly zrealizovány s akciemi ČEZ (za cca 325 mil. Kč, tj. 
19,6% pokles proti předchozímu čtvrtletí), dále Erste Bank (za cca 216 mil. Kč, tj. 
mezičtvrtletní pokles o 26,7 %) a Komerční banky (za 128 mil. Kč, tj. 40% 
nárůst). I přes pokles produkce a slabé finanční výsledky společnosti New World 
Resources si její akcie vedly relativně dobře (za 107 mil. Kč, tj. nárůst o 17 %), 
vysoce narostla cena (o 25 %) i akcií AAA Auto Praha, které nadále zůstávají 
v portfoliu burzy RM-Systém. V červnu se snížil průměrný počet denně 
obchodovaných emisí z 10 na 9 a tržní kapitalizace na 1996,2 mld. Kč. Index RM 
spadl proti předchozímu čtvrtletí o 7 % (meziročně o 2 %) a konec června 
uzavřel na 1737,5 bodu. 
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Graf č. I.5.2.3 Vývoj Indexu RM 

 
Pramen: RM-Systém, graf MPO 
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II. VÝVOJ REÁLNÉ EKONOMIKY 

II.1 PRŮMYSL 

Produkce, zaměstnanost a produktivita 

Ve 2. čtvrtletí 2013 
se pokles 
průmyslové 
produkce zmírnil 

V roce 2011 došlo vlivem sníženého růstu globální poptávky v jednotlivých 
čtvrtletích k postupnému zpomalování, průmyslová produkce i tak dosáhla 
vysokého růstu (o plus 5,9 %). V roce 2012 si ještě v 1. čtvrtletí produkce 
zachovala mírný růst (o plus 2,6 %), ale ve zbývajících čtvrtletích postupně klesala 
(ve 2. čtvrtletí o mínus 0,8 %, ve 3. čtvrtletí byla nižší o mínus 0,9 % 
a ve 4. čtvrtletí se její pokles prohloubil na mínus 4,1 %). Za celý rok 2012 se 
průmyslová produkce snížila o mínus 0,8 %.  

Tento vývoj pokračoval i v roce 2013, kdy se v 1. čtvrtletí pokles dále prohloubil 
o mínus 5,4 %. Ve 2. čtvrtletí se propad zmírnil na mínus 2,4 %. Z následujícího 
grafu je patrná velmi těsná vzájemná vazba. Oslabení ekonomik a snížení růstu 
průmyslu v zemích eurozóny a zejména Německa se projevilo poklesem 
výkonnosti českého průmyslu. Na dosažených výsledcích v roce 2013 v Německu, 
v celé eurozóně se projevilo oživení ekonomik, které bylo predikováno 
předstihovými ukazateli (naznačující růst produkce a zlepšování podnikatelského 
klimatu a zvyšování důvěry podnikatelů). Tyto pozitivní zprávy se odrazily 
ve snížení poklesu zahraničních zakázek průmyslových podniků. 

Graf č. II.1.1 Vývoj průmyslové produkce v ČR, v Německu a v eurozóně,  
                           včetně trendů (meziroční změna v %) 

 
Pramen: ČSÚ, Eurostat, graf MPO 

 Za nepříznivým vývojem v ČR byly prohlubující se problémy průmyslu vyvolané 
slabou zahraniční poptávkou a propadem domácí poptávky. Problémy 
evropského automobilového sektoru, přinesly sníženou poptávku a prodeje. To 
se projevilo u rozhodujícího domácího automobilového průmyslu (s více než 
čtvrtinovým podílem na celkových tržbách průmyslu) poklesem výroby 
u domácích automobilek (ŠKODA, Hyundai i TPCA). Dále se to odrazilo v nižší 
produkci u dodavatelských odvětví a oborů automobilového průmyslu.  
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Snížená průmyslová produkce a pokles celkových zakázek měly za následek nižší 
spotřebu elektřiny v průmyslu (ve 2. čtvrtletí 2013 se snížila o 2,1 %). 

V kumulaci za leden až červen 2013 průmyslová produkce (měřeno IPP) poklesla 
o mínus 3,9 %, tržby se snížily o mínus 2,9 %, tržby z přímého vývozu byly nižší 
o mínus 0,4 % a celkové zakázky za vybrané oddíly se snížily o mínus 3,6 % (z toho 
zahraniční o mínus 4 % a domácí o mínus 2,8 %). Zahraniční zakázky se 
na celkových zakázkách podílely 70,3 %. 

Graf č. II.1.2 Vývoj průmyslové produkce, zaměstnanosti a nových zakázek  
                        včetně trendů (meziroční změna v %) 

 
Pramen: ČSÚ, graf MPO 

Pokles produkce byl 
zaznamenán 
ve všech 
průmyslových 
seskupeních 

Průmysl, v členění produkce podle hlavních seskupení, se ve 2. čtvrtletí 2013 
snížil u všech seskupení. Světová finanční krize se projevuje sníženou kooperací 
nadnárodních společností poklesem výroby pro mezispotřebu o 0,3 %. Výroba 
pro dlouhodobou spotřebu byla nižší o 1,4 %, snížená investiční aktivita 
průmyslových podniků se odrazila poklesem výroby pro investice o 1,7 %. Snížení 
evidovala i výroba pro krátkodobou spotřebu o 2,1 %, zatímco výroba energií 
propadla o 8,3 %. V porovnání s předcházejícím čtvrtletím se dynamika poklesu 
produkce snižovala (snížení produkce bylo zahájeno ve 2. čtvrtletí 2012). 

Tabulka č. II.1.1 Vývoj průmyslové produkce a tržeb a jejich sekcí v roce 2013 
                               (organizace s 50 a více zaměstnanci, meziroční změna v %) 

 1. Q duben květen červen 2. Q 

Index průmyslové produkce       
Průmysl celkem (B+C+D) -5,4 0,5 -2,2 -5,3 -2,4 
 B Těžba a dobývání -9,2 -17,8 -25,3 -21,2 -21,6 
 C Zpracovatelský průmysl -5,6 2,9 -1,3 -4,5 -2,0 
 D Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizov. vzduchu -3,6 -7,0 1,5 -4,9 -3,6 

Tržby z průmyslové činnosti (v b.c.)      
Průmysl celkem (B+C+D) -5,4 2,6 -0,3 -3,2 -0,4 
 B Těžba a dobývání -14,6 -11,3 -15,2 -16,9 -14,5 
 C Zpracovatelský průmysl -5,7 2,7 -1,3 -4,9 -1,3 
 D Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizov. vzduchu  -0,2 7,8 23,9 34,9 21,3 

Pramen: ČSÚ 
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Produkce vzrostla 
u sektoru MEDIUM 
HIGH-TECH a sektoru  
LOW-TECH 

V členění produkce zpracovatelského průmyslu podle technologické náročnosti 
výroby se zvýšila produkce dvou sektorů - u MEDIUM HIGH-TECH o 0,8 %. Tento 
významný sektor zabezpečuje více než polovinu tržeb zpracovatelského průmyslu 
50,8 % a jeho podíl na celkových tržbách průmyslu se meziročně zvýšil o 1,1 bodu 
(zahrnuje strojírenství, automobilový průmysl, elektrotechnický průmysl a výrobu 
zbraní a střeliva). Růst evidoval i sektor LOW-TECH o 0,5 %, při zvýšení podílu 
o 0,3 bodu na 15,2 % (zahrnuje méně významná odvětví průmyslu - oděvní, 
kožedělný a dřevozpracující průmysl a výrobu nábytku).  

Významnější pokles produkce zaznamenal sektor HIGH-TECH o 11,9 %, při snížení 
podílu o 1 bod na 7,9 %. Sektor využívá vyspělé technologie a vytváří vyšší 
přidanou hodnotu. Výrazně poklesla rozhodující výroba počítačů o 14,4 %. Snížila 
se produkce i sektoru MEDIUM LOW-TECH o 2,7 %, při snížení podílu o 0,4 bodu 
na 26,1 % (zahrnuje hutnictví a výrobu koksu a rafinérské zpracování ropy). 

Tabulka č. II.1.2 Vývoj zpracovatelského průmyslu podle technologické  
                              náročnosti výroby ve 2. čtvrtletí  
                              (podíl v %, rozdíl v procentních bodech) 

  Tržby z průmyslové  Podíl na tržbách  Podíl na tržbách    
  činnosti zpracov. průmyslu  zpracov. průmyslu  Rozdíl  

  (meziroční změna) 2. Q. 2013 2. Q. 2012 2013-2012 

Zpracovatelský průmysl celkem -1,3 100,0 100,0 0,0 
HIGH-TECH -11,9 7,9 8,9 -1,0 
MEDIUM HIGH-TECH 0,8 50,8 49,7 1,1 
MEDIUM LOW-TECH -2,7 26,1 26,5 -0,4 
LOW-TECH 0,5 15,2 14,9 0,3 

Pramen: ČSÚ, propočty MPO 

Snížená zahraniční 
poptávka ovlivnila 
vývoj průmyslu 

Ve zpracovatelském průmyslu se ve 2. čtvrtletí 2013 produkce snížila o 1,1 %, 
tržby o 1,3 %. Za nepříznivým vývojem byla utlumená celková poptávka, když 
zakázky poklesly o 0,9 %. Zakázky ze zahraničí se snížily o 1,2 % (na celkové 
poptávce se podílela 70,1 %), mírné snížení evidovaly i domácí zakázky o 0,1 %.  

Z uváděných odvětví (23 odvětví) bylo růstových 7 odvětví (na celkových tržbách 
průmyslu se podílely 18,2 %). Výroba vzrostla ve výrobě základních 
farmaceutických výrobků a přípravků o 5,1 %, ve výrobě kovových konstrukcí 
a kovodělných výrobků o 3,5 %, ve zpracování dřeva, výroba dřevěných výrobků 
o 2,9 %, v ostatním zpracovatelském průmyslu o 2,4 %, ve výrobě strojů 
a zařízení o 2,3 %, ve výrobě usní a souvisejících výrobků o 2,2 % a ve výrobě 
papíru a výrobků z papíru o 1,8 %. 

Tržby z přímého vývozu se ve zpracovatelském průmyslu zvýšily o 2,2 %, přímý 
vývoz se na celkových tržbách průmyslu podílel 55,1 % a na tržbách sekce 60,3 %. 

Vysoký růst výroby 
farmaceutických 
výrobků 

Podle náročnosti výroby patří výroba základních farmaceutických výrobků 
a přípravků do sektoru HIGH-TECH technologií. Zahrnuje výrobu léčiv chemického 
nebo biologického původu a uspokojuje potřebu obyvatelstva po lécích. V rámci 
zpracovatelského průmyslu patří dlouhodobě k perspektivním odvětvím, 
na celkové průmyslové produkci se však podílí pouze 0,8 %. Kromě očekávaného 
demografického vývoje v ČR (nárůst počtu starších osob v populaci přinese větší 
poptávku po léčivech) ji posiluje i trend růstu spotřeby léků v celé populaci. 
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Předpokládá se, že se tento trend v příštích letech nezastaví, z čehož by měli 
nadále profitovat tuzemští výrobci. V odvětví jsou zastoupeny dva obory, z nichž 
významný růst (měřeno tržbami) zaznamenala výroba základních 
farmaceutických výrobků o 15,8 % (podíl 12,7 %). Mírný pokles evidovala výroba 
farmaceutických přípravků (antisér, očkovacích látek atd.) o 2,7 % (podíl 87,3 %). 
Významná část produkce je určena pro zahraničního zákazníka (82,5 %). O dalším 
růstu odvětví svědčí vývoj celkových zakázek, které se ve 2. čtvrtletí 2013 zvýšily 
o 4,8 %, z toho zahraniční byly vyšší o 12,6 %.   

K silným stránkám domácího farmaceutického průmyslu patří široká nabídka 
kvalitních generických léků, spolehlivost v dodávkách a dobré jméno našich firem, 
zejména ve střední a východní Evropě. 

Příznivý vývoj 
zahraniční i domácí 
poptávky po výrobě 
kovových konstrukcí 

Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků patří k odvětvím 
zpracovatelského průmyslu nacházející uplatnění ve většině odvětví (na celkových 
tržbách průmyslu se podílela 5,7 %). Přímo navazuje na hutní výrobu a zvyšuje 
přidanou hodnotu materiálových vstupů. Je jedním z důležitějších dodavatelů 
úspěšných odvětví (např. strojírenství), kterým dodává komponenty pro 
kompletaci konečných výrobků a zařízení. Dalším významným odběratelem 
produkce je stavebnictví, které se však stále potýká s hlubokou krizí. Z oborů 
dosáhla největšího nárůstu tržeb výroba zámků a kování o 45,2 % (podíl 9,3 %), 
výroba zbraní a střeliva o 33 % (podíl 3,2 %), výroba kovových dveří a oken 
o 20,1 % (podíl 1,4 %), kování, lisování, ražení a válcování o 9,6 % (podíl 8,9 % 
a výroby ostatních kovodělných výrobků jinde neuvedených (domácí 
a kancelářské potřeby z kovu, bezpečnostní skříně) o 5,3 % (podíl 12,2 %). Pro 
zahraničního zákazníka je určena více než polovina (68,7 %) produkce. 
O pokračování příznivého vývoje svědčí vývoj celkových zakázek, které se 
ve sledovaném období zvýšily o 11,4 %, z toho zahraniční byly vyšší o 13,4 % 
a domácí o 7,1 %.     

Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků v ČR má dobré vyhlídky 
na další rozvoj s ohledem na rozvoj strojírenství, automobilového průmyslu a po 
překonání propadu i stavebnictví, kde prefabrikáty získávají větší oblibu. 

Příznivý vývoj oboru 
stavebního 
truhlářství 
a tesařství 

K menším odvětvím zpracovatelského průmyslu patří zpracování dřeva, výroba 
dřevěných výrobků (na celkových tržbách průmyslu se podílelo 1,4 %). Dřevo 
a výrobky ze dřeva se uplatňuji prakticky ve všech oblastech života, ve většině 
odvětví, ve stavebnictví a v domácnostech. Méně kvalitní dřevo se uplatňuje jako 
ekologické palivo a obecně je považováno za materiál se slibnou budoucnosti. 
Kulatina a vlákninové dřevo se využívá při výrobě celulózy a papíru. Odvětví není 
závislé na dovozech, zpracovává výhradně domácí surovinu. Průmyslově se 
zpracovává skoro devadesát procent vytěženého surového dřeva. Rozhodujícím 
podnikem jsou Lesy ČR, které hospodaří na území o rozloze více než 1,3 mil. ha, 
což představuje asi šestinu území ČR a polovinu všech lesů. Hospodaření v roce 
2013 (roční výše těžby se pohybuje kolem 7,5 mil. m3) bude částečně ovlivněno 
zákonem č. 428/2012 Sb., „O majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými 
společnostmi“, který nabyl účinnosti dne 1. 1. 2013. Lesy ČR jsou (jako jedna 
z povinných osob) připraveny vydávat registrovaným církvím a náboženským 
společnostem jejich původní majetek. Podnik proto blokuje pro církevní restituce 
přibližně 142 tis. ha lesů (to je 11 % obhospodařované plochy). Z jednotlivých 
oborů se ve 2. čtvrtletí 2013 zvýšila výroba ostatních výrobků stavebního 
truhlářství a tesařství o 14,3 % (podíl 18,8 %), výroba dřevěných obalů o 4,9 % 
(podíl 7,4 %) a významná výroba pilařská a impregnace dřeva o 1,4 % (podíl 
40,5 %). 
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Konkurenční výhodou jsou vlastní zdroje obnovitelné ekologické suroviny. Odvětví 
má dobré předpoklady pro další rozvoj a zvyšovaní objemu a kvality výroby, a to 
i v kategoriích sofistikovaných výrobků s vyšším podílem přidané hodnoty. ČR 
naopak zaostává ve využívání dřeva za zeměmi EU, především ve stavebnictví. 
Pro další zefektivnění bude nutné zvýšit využití odpadů vznikajících ve výrobě 
např. formou pelet. Klíčovou otázkou dalšího rozvoje dřevařského průmyslu je 
zvyšování konkurenceschopnosti výrobků. Proto je nutné pokračovat v zavádění 
nových technik a technologií a v uplatňování moderních metod řízení. 

Vysoký růst her 
a hraček 
a lékařských 
dentálních nástrojů 

Ostatní zpracovatelský průmysl zahrnuje výrobu výrobků, které nejsou zařazeny 
v odvětvích. Jedná se o výrobu technologicky různorodou, jejichž výrobní procesy, 
vstupní materiály a použití výrobků se značně rozcházejí. Pro výrobu je 
charakteristická vysoká materiálová náročnost představující až 80 % z celkových 
nákladů. Z oborů dosáhla vysokého růstu výroba her a hraček o 9,9 % (podíl 
38,9 %), výroba lékařských a dentálních nástrojů a potřeb o 9,2 % (podíl 31,4 %) 
a ostatní zpracovatelský průmysl jinde neuvedený (zahrnuje ochranné 
a bezpečnostní pomůcky, psací náčiní, deštníky, zapalovače, knoflíky, zipy svíčky 
atd.) o 3,9 % (podíl 13,7 %). 

Pro odvětví je trvale aktuální zavádění nejmodernější techniky a technologií, a to 
i přesto, že v některých oddílech je ruční práce i nadále nenahraditelná (výroba 
klenotů, bižuterie a hudebních nástrojů). V oddílu budou v příštích letech 
základem investice do moderních strojů a zařízení, v menším rozsahu se bude 
jednat o výstavbu nových kapacit. 

Vývoj u strojírenství 
byl ovlivněn 
zvýšením domácích 
zakázek 

V rámci zpracovatelského průmyslu má výroba strojů a zařízení pro svou dlouhou 
tradici významnou pozici. Na celkových tržbách průmyslu se ve sledovaném 
období podílela 7,6 % a je hned za rozhodujícím automobilovým průmyslem. 
Svým rozsahem zasahuje do celého sektoru národního hospodářství, zahrnuje 
produkci určenou pro další investice a stroje a zařízení provádějící výrobní 
činnost. Ukazuje na směřování a další rozvoj hospodářství. Produkce odvětví je 
z více než tří čtvrtin určena pro zahraničního zákazníka. Na další vývoj ukazují 
celkové zakázky, které se ve sledovaném období zvýšily o 0,7 %, z toho zahraniční 
se mírně snížily o 1,7 % při růstu domácích zakázek o 9,2 %. Z oborů zaznamenala 
výrazný růst výroba strojů na výrobu papíru a lepenky o 47,9 % (podíl 1 %) 
a výroba kancelářských strojů o 45,3 % (podíl 0,2 %). Vysoký růst evidovala 
i výroba strojů na výrobu potravin, nápojů a zpracování tabáku o 19,2 % (podíl 
1,1 %) a výroba průmyslových chladících a klimatizačních zařízení o 19 % (podíl 
20,9 %). 

 Na pokračování dosavadního příznivého trendu ukazuje přesun části výroby 
strojírenské skupiny Siemens (vyrábí turbíny, vlaky i elektroniku) z Německa do 
Mohelnice na Šumpersku.  

Výrobce ČKD Blansko Small Hydro, uvede v roce 2013 do provozu 9 vodních 
elektráren v hodnotě 570 mil. Kč. Firma plánuje meziroční růst tržeb na 426 mil. Kč 
(z 270 mil. Kč v roce 2012). Nejvýznamnějším projektem společnosti je vodní 
elektrárna Tahtakorpu za 16 mil. eur (413 mil. Kč). Výrobními teritorii jsou země od 
Filipín, Indonésie, Ekvádoru, Salvadoru, Mexika až po Ázerbájdžán, Řecko, Turecko, 
Itálii, Norsko a Slovensko. Společnost rovněž získala významnou zakázku 
z Ázerbájdžánu (za 400 mil. Kč), kam má spolu se Siemensem dodat technologii pro 
místní vodní elektrárnu.  

Parní turbíny od brněnského závodu Siemens se vrací po dvanácti letech na 
izraelský trh. Firma dodá turbínu pro izraelskou cementárnu Nesher Cement Ramla 
Plant firmy Mashav Initiating and Development Ltd. za více než 120 mil. Kč. 
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Vysoký růst u výroby 
brašnářských 
a sedlářských 
výrobků 

Odvětví výroby usní a souvisejících výrobků patří k nejmenším v rámci 
zpracovatelského průmyslu (podíl na celkové průmyslové produkci byl 0,1 %). 
Zachovává proexportní orientaci, což je výsledkem zaměření na specializované 
výrobky a na spolupráci se zahraničními podniky (tržby z přímého vývozu se na 
celkových tržbách odvětví podílejí 82,6 %, což je nejvíce ze všech odvětví 
zpracovatelského průmyslu). Českým výrobcům se daří 70 až 80 procent své 
produkce úspěšně exportovat zejména do zemí EU. Poslední tři roky jsou cílovými 
teritorii hlavně Slovensko, Německo, Rakousko a Polsko. Ve velké míře je 
produkce podřízena módnosti. Na příznivém vývoji se podepsala úspěšná 
restrukturalizace se zaměřením na užší specializaci ve výrobě galanterie 
a módních doplňků. Velmi dobrých výsledků bylo dosaženo ve výrobě 
brašnářských a sedlářských výrobků (výroba kabelek, kufrů a výrobků z usní) 
s růstem výroby o 19,4 % (podíl 49,8 %), která byla ovlivněna úspěšnou 
restrukturalizace se zaměřením na specializaci výroby módních doplňků 
a galanterie. Příznivého výsledku dosáhli (i přes dovozy z Číny) domácí výrobci 
obuvi, jejíž produkce se zvýšila o 5,3 % (podíl 22,5 %). 

 Pro budoucnost českého obuvnického průmyslu má velký význam budování 
distribuční sítě v tuzemsku i v zahraničí a zvýšení konkurenceschopnosti. Řada 
výrobců vybudovala svou vlastní maloobchodní síť, resp. se snažila získat 
i smluvní prodejny. Výrobci obuvi výrazně restrukturalizovali výrobu a vyrábějí 
oděvní doplňky a obuv s vyšší přidanou hodnotou (pracovní obuv, ochranná 
a bezpečnostní obuv, obuv ortopedické, zdravotní, profylaktické a dětské obuv). 

 Ve 2. čtvrtletí 2013 se ve zpracovatelském průmyslu snížila produkce 
(z uváděných odvětví) v šestnácti odvětvích. Největší pokles (o více než deset 
procent) zaznamenala z významnějších odvětví výroba počítačů, elektronických 
a optických přístrojů o 15,3 % a z méně významných opravy a instalace strojů 
a zařízení o 10,7 % a tisk a rozmnožování nahraných nosičů o 10,3 %. Z dalších 
odvětví evidovala mírný pokles i rozhodující odvětví hospodářství - výroba 
motorových vozidel o 1 %. 

Za nepříznivým 
vývojem výroby 
počítačů 
a elektronických 
přístrojů byl propad 
zahraniční poptávky 

Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů patří k významným 
odvětvím zpracovatelského průmyslu (její podíl se meziročně snížil o 0,9 bodu 
na 5,7 %). Za nepříznivým vývojem ve 2. čtvrtletí 2013 byl meziroční pokles 
celkové poptávky o 17,4 %, z toho zahraniční poptávka propadla o 22 % 
(na celkové poptávce se podílela 72,1 %), domácí poptávka byla nižší o 3,2 %. 
Z oborů se snížila výroba elektronických součástek o 44,1 % (podíl 4,4 %), výroba 
spotřební elektroniky o 23,3 % (podíl 23,9 %) a výroba počítačů a periferních 
zařízení o 9,6 % (podíl 56,4 %). Podle předběžných údajů analytické agentury 
Gartner se ve sledovaném období na světě prodalo 76 mil. kusů osobních 
počítačů a notebooků (pokles o 10,9 %). V zemích EMEA (Evropa, Střední východ 
a Afrika) byl pokles prodejů ještě dramatičtější (o 16,8 %). Pro výrobce počítačů je 
to nepříjemná skutečnost ukazující na již pěti kvartální pokles prodejů. Za 
nepříznivým vývojem může být rozmach tabletů, které vytlačily z trhu malé 
notebooky. 

 Světový prodej osobních počítačů v roce 2013 kvůli konkurenci tabletů čeká 
hlubší propad, než se očekávalo. Výzkumná firma IDC přehodnotila svůj výhled 
poklesu dodávek počítačů do prodejní sítě na 7,8 %. Firma dosud předpokládala, 
že po loňském snížení o 3,2 %, se tempo poklesu letos zmírní (na 1,3 %). Prodej 
tabletů v letošním roce vyskočí podle IDC o 58,7 % a poprvé překoná dodávky 
notebooků. Do roku 2015 by už měl být odbyt tabletů vyšší než prodej všech 
osobních počítačů. 



MPO – odbor ekonomických analýz                                                                                      Analýza vývoje ekonomiky ČR za 2. čtvrtletí 2013 

46 
 

Nepříznivá 
ekonomická situace 
se odrazila na nižších 
opravách a instalaci 
strojů a zařízení 

Odvětví opravy a instalace strojů a zařízení (patří mezi malá odvětví, 
na celkových tržbách průmyslu se podílí 1,5 %), zahrnuje opravy za účelem 
obnovy funkčnosti strojů, zařízení a jiných výrobků. Obsahuje provádění 
údržbářských prací (servisu) pro zajištění optimálního fungování a zabránění 
provozním poruchám těchto výrobků. Zaměřuje se na přestavby a modernizaci 
používaných strojů a zařízení, má přímé vazby na jiná výrobní odvětví. Spadá sem 
i odborná instalace strojů a zařízení.  
Má přímé vazby na výrobu strojů a zařízení a výrobu kovodělných výrobků a je 
závislé na finanční situaci podniků. Na vývoji se odráží nepříznivá finanční situace 
podniků a snižující se náklady na opravy a instalaci souběžně s nižším využíváním 
výrobních kapacit. Ve 2. čtvrtletí 2013 se využívání výrobních kapacit 
ve zpracovatelském průmyslu snížilo (o 1,1 bodu) a dosáhlo 81 %. Ve druhém 
čtvrtletí 2013 se snížily tržby u oprav a údržby letadel a lodí o 30,8 % (podíl 
3,4 %), oprav a údržby dopravních prostředků (lokomotivy a kolejová vozidla) 
o 18,2 % (podíl 6,2 %) a rozhodující oprav strojů o 9,1 % (podíl 20,9 %). 

 Odvětví je z velké části závislé na finanční situaci průmyslových podniků 
a na růstu jejich výroby. Při zvyšování a rozšiřování výroby budou růst i náklady 
na opravy a instalaci strojů a zařízení. 

Za poklesem odvětví 
byl snížený zájem 
o tištěná periodika 

Tisk a rozmnožování nahraných nosičů patří v rámci zpracovatelského průmyslu 
k méně významných odvětvím (na celkových tržbách průmyslu se podílí 0,5 %). 
Role odvětví spočívá ve zvyšování kulturní a vzdělanostní úrovně šířením 
nahrávaných nosičů a tiskových produktů. Pro odvětví je charakteristická 
investiční náročnost a potřeba vysoce kvalifikované pracovní síly. Odvětví se 
potýká se sníženým zájmem veřejnosti o tištěná periodika a všichni vydavatelé 
novin a časopisů hlásí nižší výrobu. Větší konkurencí se pro knihy stávají 
„elektronické knihy“, které získávají na popularitě, především u mladší generace. 
Digitalizace knih postupuje rychlým tempem, zpřístupňuje veřejnosti i dříve 
obtížně dostupnou literaturu a navíc stahování přes internet je jednoduché. 
Vážnou konkurencí má i širší využívání elektronické komunikace (negativní dopad 
na tisk pohlednic a dopisnic). Z oborů se snížila příprava tisku a digitálních dat 
o 40,5 % (podíl 1,6 %), tisk ostatní kromě novin (tisk časopisů a jiných periodik, 
tisk knih a brožur, tisk prospektů a propagačních tiskovin, známek kolků apod.) 
o 15,1 % (podíl 74,6 %) a tisk novin o 8,3 % (podíl 6,7 %). 

 V oblasti rozmnožování nahraných nosičů obrazu a zvuku dochází k výraznému 
celosvětovému poklesu prodeje nosičů. Tento stav je způsoben rozšířeným 
pirátským stahováním titulů z internetu. 

Pokles výroby 
osobních automobilů 
se snižuje 

Významným odvětvím zpracovatelského průmyslu byla výroba motorových 
vozidel, přívěsů a návěsů, na celkových tržbách průmyslu se podílela 25,5 %. 
Odvětví má proexportní charakter, podíl tržeb z přímého vývozu na celkových 
tržbách odvětví dosáhl 69,2 %. V rámci odvětví měla významnou pozici výroba 
dílů a příslušenství pro motorová vozidla, která se na tržbách automobilového 
průmyslu podílela 55,7 %, podíl výroby motorových vozidel byl 44,3 %.  
Podle Sdružení automobilového průmyslu (SAP) bylo ve 2. čtvrtletí 2013 
vyrobeno 291 204 motorových vozidel. Rozhodující podíl měla výroba osobních 
a malých užitkových vozidel (na výrobě motorových vozidel se podílela 99,6 %), 
kterých se vyrobilo 290 120 vozů). Při porovnání s předcházejícím čtvrtletím je to 
zvýšení o 1,5 % (v prvním čtvrtletí 2013 se vyrobilo 285.715 vozů). Problémy 
evropského automobilového trhu s nižšími prodeji se projevily poklesem výroby 
u domácích výrobců osobních automobilů. Podle statistiky SAP se výroba 
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osobních vozů ve sledovaném období snížila o 7,5 %. Z domácích automobilek 
nejhlubší pokles evidovala Škoda Auto o 14 % (na celkové výrobě osobních vozů 
se podílí 55,3 %). Sníženou produkci evidovala i automobilka TPCA, jejíž produkce 
se snížila o 5,5 % (podíl 17,2 %). Na celkovém výsledku mělo vliv (podle vedení 
automobilky) nečekané červnové oživení zájmu o malá vozidla (výroba vzrostla 
o 25,8 %). Mírné snížení výroby zaznamenala i automobilka Hyundai o 0,9 %. 

 Podle poradenská společnost PricewaterhouseCoopers (PwC) evropský 
automobilový trh již dosáhl svého dna a v příštích letech bude pomalu oživovat. 
Společnost současně předpověděla, že roční prodej aut v Evropě se do roku 2019 
vyšplhá na 14,9 mil. vozů z letošních 12,1 mil. vozů. Automobilový trh v Evropě se 
dostal pod silný tlak kvůli negativním dopadům dluhové krize na ekonomiku. 
Evropští spotřebitelé kvůli stoupající nezaměstnanosti omezili nákupy dražšího 
zboží, jako jsou právě automobily. Celkový prodej aut v EU se v 1. pololetí 2013 
podle údajů Evropského sdružení výrobců automobilů (ACEA) meziročně snížil 
o 6,6 % na 6,2 mil. vozů. Německý svaz automobilového průmyslu (VDA), že 
v červenci evropský automobilový trh stoupl o téměř 5 %. Hlavním motorem 
světového automobilového trhu, by měly být rozvíjející se země (např. Číně), čínský 
trh tak bude v roce 2019 skoro tak velký jako trhy v USA a západní Evropě 
dohromady. 

Příznivý vývoj 
zakázek v Německu 
se projeví růstem 
zahraničních zakázek 
a produkce v ČR 

Ukazatelem vypovídajícím o směřování dalšího vývoje průmyslu byl objem 
celkových nových zakázek ve vybraných oborech. Ve 2. čtvrtletí 2013 se objem 
celkových zakázek meziročně snížil o 0,9 %. Rozhodující pozici mělo snížení 
zahraničních zakázek o 1,2 % (na celkových zakázkách se podílely 70,1 %). Domácí 
zakázky se mírně snížily o 0,1 %. V porovnání s předchozím čtvrtletím se pokles 
zakázek významně zpomalil (o více než pět bodů ve všech kategoriích). Na 
zpomalení poklesu rozhodujících zahraničních zakázek (díky silné vzájemné 
provázanosti) měl vývoj u našeho nejdůležitějšího obchodního partnera Německa. 

 Podle německého ministerstva hospodářství vzrostly zakázky německých 
průmyslových podniků v červnu meziměsíčně o 3,8 % (nejrychleji od října 2012). 
Díky nim se tamní průmysl v červnu zvýšil meziměsíčně o 2,4 % (nejrychleji od 
července 2011). Růst německého průmyslu je dobrou zprávou pro český průmysl 
a zvyšuje naději, že vyšší objednávky z Německa příznivě ovlivní červencový vývoj 
domácího průmyslu. 

Graf č. II.1.3 Vývoj zahraničních a domácích zakázek a tržeb ve vybraných  
                        odvětvích v roce 2013 včetně trendů (meziroční změna v %) 

 
Pramen: ČSÚ, propočty MPO 
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Krize se projevila 
snížením podílu 
zpracovatelského 
průmyslu 

Rozhodující pozici v rámci průmyslu měl zpracovatelský průmysl, který se 
podílel 91,3 % (meziroční snížení o 0,8 bodu). Z dalších sekcí se snížil podíl 
surovinové sekce na 2,1 % (o 0,3 bodu), naproti tomu se zvýšil podíl energetické 
sekce na 6,6 % (o 1,1 bodu). Snížení průmyslové produkce se odrazilo na změně 
struktury. U zpracovatelského průmyslu se nejvíce snížil podíl u výroby počítačů 
(o mínus 0,9 bodu na 5,7 %), u hutnictví (o mínus 0,6 bodu na 5,2 %) 
a u koksování a rafinérského zpracování ropy (o mínus 0,4 bodu na 3,7 %). 
Zvýšený podíl byl evidován u výroby kovových konstrukcí (o plus 0,5 bodu 
na 5,7 %), u výroby motorových vozidel (o plus 0,3 bodu na 25,5 %) 
a u strojírenství (o plus 0,2 bodu na 7,6 %). 

Graf č. II.1.4 Vývoj struktury tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb  
                        ve 2. čtvrtletí 2013 (meziroční změna v %) 

 
Podíl tržeb zpracovatelského průmyslu ve 2. čtvrtletí 2013 dosáhl 91,3 %, ve stejném 
období předcházejícího roku byl podíl 92,1 % (snížení o mínus 0,8 bodu). 
Pramen: ČSÚ, propočty MPO 
Poznámka: CZ-NACE 14 a 15 má na celkových tržbách průmyslu ve 2. čtvrtletí 2013 malý 

podíl (0,2 a 0,1%). 

Snížená produkce 
a pokles zakázek se 
projevily snížením 
zaměstnanosti 

Snížená produkce a nižší objemy zakázek se projevily poklesem zaměstnanosti 
o 1,5 %, ve zpracovatelském průmyslu o 1,4 %. Zvýšení zaměstnanosti evidovaly 
pouze čtyři odvětví. Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků (o 4 %), 
výroba strojů a zařízení (o 1,2 %) a ostatní zpracovatelský průmysl (o 0,5 %)        
- odvětví s růstem produkce, kde bylo nutné rozšiřovat výrobu a přijmout nové 
zaměstnance. Mírný růst zaměstnanosti evidovala i výroba ostatních 
dopravních prostředků (o 0,1 %), kde se zvýšila zaměstnanost v oborech výroby 
letadel a jízdních kol a vozíčků pro invalidy (o více než 3 %). 
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Tabulka č. II.1.3 Vybrané ukazatele průmyslových organizací s 50 a více zaměstnanci 
                                 (meziroční změny v %) 

    2. čtvrtletí 2013 / 2. čtvrtletí 2012 Skutečnost 
    průmysl. tržby z tržby z evid. produkt. průměrná mzda jednotkové průměrná 
    Ukazatel produkce prodeje přímého  počet práce mzda přepočt. mzdové  mzda 
    (IPP) vl. výr. vývozu zaměst. z tržeb nominál. indexem náklady Kč 

      a služeb v b.c.     cen      

      ve b.c.       výrobců nominální reálné   

B Těžba a dobývání -21,6 -14,5 -29,4 -3,5 -11,6 -7,2 -7,6 4,8 4,4 30588 
D Výr. a rozvod el., plynu, tepla a klim. vzduchu -3,6 21,3 -1729,7 -1,9 23,6 2,7 -0,8 -16,9 -19,7 42030 
C Zpracovatelský průmysl -1,1 -1,3 2,2 -1,4 0,2 2,2 2,4 2,0 2,2 26493 

10 Výroba potravinářských výrobků -2,0 1,2 0,4 -0,3 1,5 0,6 -4,0 -0,8 -5,4 20613 
11 Výroba nápojů -0,6 0,2 6,2 -4,5 5,0 4,0 3,8 -1,0 -1,2 33501 
12 Výroba tabákových výrobků . . . . . . . . . . 
13 Výroba textilií -1,7 -0,7 3,2 -5,4 5,0 2,5 2,0 -2,4 -2,9 19939 
14 Výroba oděvů -0,6 20,0 16,2 -5,8 27,4 3,6 3,2 -18,7 -19,1 14180 
15 Výroba usní a souvisejících výrobků 2,2 58,6 70,5 -6,1 68,8 8,1 7,9 -35,9 -36,1 16637 
16 Zprac. dřeva, výr. dřev., kork. výr., kr. výr. náb. 2,9 1,9 6,9 -0,6 2,5 4,8 4,3 2,2 1,7 21768 
17 Výroba papíru a výrobků z papíru 1,8 0,8 6,6 -0,5 1,3 2,2 4,8 0,9 3,5 25182 
18 Tisk a rozmnož. nahraných nosičů -10,3 -12,5 -22,4 -2,6 -10,2 0,5 0,8 12,0 12,2 24293 
19 Výroba koksu a rafinovaných ropných výrobků  -6,1 -9,8 -7,1 -4,4 -5,7 -3,5 3,5 2,3 9,8 35668 
20 Výroba chemických látek a chem. přípravků -0,2 0,9 5,1 -1,0 1,9 0,3 0,8 -1,5 -1,1 28428 
21 Výroba zákl. farmac. výr. a farmac. přípravků 5,1 -0,7 3,9 -0,5 -0,2 -1,4 -0,6 -1,1 -0,3 29607 
22 Výroba pryžových a plastových výrobků -0,8 -1,7 3,5 -2,5 0,9 2,0 3,6 1,1 2,7 24492 
23 Výroba ostatních nekov. minerálních výrobků -3,2 -0,4 11,6 -3,2 2,8 1,5 2,5 -1,3 -0,3 27592 
24 Výr.. zákl. kovů, hutní zprac. kovů, slévárenství -6,8 -10,0 -8,4 -7,6 -2,6 2,6 7,1 5,3 9,9 27332 
25 Výr. kovových konstrukcí a kovoděl. výrobků 3,5 9,2 11,3 4,0 4,9 0,3 0,4 -4,4 -4,3 24456 
26 Výroba počítačů, elektron. a optických přístrojů  -15,3 -14,4 -18,1 -10,7 -4,2 4,1 5,4 8,6 10,0 25294 
27 Výroba elektrických zařízení -0,7 0,3 1,6 -0,2 0,5 2,6 2,1 2,1 1,6 25830 
28 Výroba strojů a zařízení 2,3 2,7 4,8 1,2 1,4 2,3 1,7 0,9 0,3 26753 
29 Výroba motor. voz. (kr. motoc.), přívěs. a návěs. -1,0 0,7 6,8 -1,8 2,5 3,4 2,6 0,8 0,0 32196 
30 Výroba ostatních dopr. prostředků a zařízení -1,9 -3,2 -10,2 0,1 -3,3 -0,6 -0,1 2,8 3,3 27324 
31 Výroba nábytku -1,1 -1,5 0,3 -5,2 3,9 0,6 0,0 -3,2 -3,8 19541 
32 Ostatní zpracovatelský průmysl 2,4 5,0 7,6 0,5 4,5 2,5 2,7 -1,9 -1,7 22043 
33 Opravy a instalace strojů a zařízení -10,7 -5,5 -6,2 -4,1 -1,4 3,9 2,7 5,4 4,1 31936 

  Průmysl celkem -2,4 -0,4 2,9 -1,5 1,2 1,8 1,2 0,6 0,1 27064 

Pramen: ČSÚ, propočty MPO 

I přes zvýšení 
produktivity práce 
mírně vzrostly 
jednotkové mzdové 
náklady 

Snížení tržeb (o mínus 0,4 %) a pokles zaměstnanosti (o mínus 1,5 %) se 
odrazily ve zvýšení produktivity práce o plus 1,2 %. Její zvýšení bylo shodné 
s vývojem reálných mezd (přepočtené indexem cen průmyslových výrobců). 

Vývoj produktivity práce se projevil růstem jednotkových mzdových nákladů 
nominálních o 0,6 % a reálných o 0,1 %. V tabulce č. II.1.3 je zachycen vývoj 
jednotkových mzdových nákladů v jednotlivých odvětvích zpracovatelského 
průmyslu. 
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Graf č. II.1.5 Vývoj produktivity práce a jednotkových mzdových nákladů  
                        včetně trendů (meziroční změna v %) 

 
Pramen: ČSÚ, graf MPO 

Největší nárůst 
tržeb evidoval 
Královéhradecký 
kraj 

Ve struktuře průmyslových podniků podle krajů (ČSÚ uvádí údaje za 1. pololetí 
2013 u organizací se 100 a více zaměstnanci), se produkce snížila (měřeno 
tržbami) o 3,4 %. Z celkového počtu čtrnácti krajů produkce vzrostla v šesti 
krajích. Největší nárůst tržeb zaznamenal Královéhradecký kraj (+9,2 %), kde 
mají významnou pozici úspěšná odvětví výroby kovových konstrukcí, 
strojírenství, farmaceutického průmyslu a ostatního zpracovatelského 
průmyslu. Vysoký růst produkce evidoval Plzeňský kraj (+6,6 %), kde má 
důležitou pozici strojírenství a výroba kovových konstrukcí. Plzeňský kraj je 
atraktivní pro zahraniční investory pro svoji výhodnou geografickou polohu, 
kvalifikované pracovníky a rozvinutou vědecko-výzkumnou základnu 
v technických oborech. Produkce rostla v kraji Vysočina (+3,6 %), kde má 
významnou pozici těžké strojírenství a zpracování a dřeva a výroba dřevěných 
výrobků. Mírný růst produkce zaznamenaly Liberecký kraje (+1,9 %), Jihočeský 
kraj (+0,7 %) a Karlovarský kraj (+0,5 %). 
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Tabulka č. II.1.4 Přehled základních ukazatelů podle krajů v 1. pololetí 2013 

  Prům. Tržby za prodej vlastních Tržby z  Počet zaměstnanců Průměrná měsíční 
  počet výrobků a služeb přímého                 
  podniků mld. Kč podíl meziroč. vývozu v tis. podíl meziroč. tržba / zaměst.  mzda  
    b.c. v % změna meziroč. osob v % změna v Kč meziroč. úroveň v Kč meziroč. 
        změna       b.c. změna prům=100   změna 
        b.c.                 
Podniky s 100 a více                           
zaměstnanci celkem 2 406 1493,8 100,0 -3,4 6,5 793,7 100,0 -1,7 313681 -1,8 100,0 27096 1,3 
v tom:                        
Hlavní město Praha 254 171,1 11,5 -2,1 -5,3 85,7 10,8 -5,2 332632 3,2 108,1 33753 1,4 
Středočeský  230 249,5 16,7 -8,5 5,8 90,6 11,4 0,2 458975 -8,7 149,1 33001 1,7 
Jihočeský 160 59,1 4,0 0,7 4,3 45,6 5,7 0,8 215991 -0,1 70,2 23950 0,6 
Plzeňský  166 92,0 6,2 6,6 4,2 54,9 6,9 0,3 279133 6,3 90,7 26224 1,3 
Karlovarský  77 18,8 1,3 0,5 1,2 20,3 2,6 -2,3 154567 2,8 50,2 22896 -1,2 
Ústecký  176 167,2 11,2 -0,6 9,8 53,5 6,7 -5,4 520885 5 169,3 27037 2,9 
Liberecký  99 61,2 4,1 1,8 12,9 40,3 5,1 -0,6 253380 2,5 82,3 26678 1,9 
Královéhradecký  132 66,1 4,4 9,2 -9,4 43,2 5,4 2,1 255134 6,9 82,9 24448 3,8 
Pardubický  142 96,1 6,4 -6,6 7,2 42,9 5,4 -2,2 373042 -4,6 121,2 23802 2,6 
Vysočina 141 60,9 4,1 3,6 -7,5 47,5 6,0 1,5 213861 2,1 69,5 24556 0,7 
Jihomoravský 257 93,6 6,3 -4,0 -1,6 69,8 8,8 -3,0 223512 -1,1 72,6 24834 1,6 
Olomoucký  158 51,5 3,5 -5,3 -3,6 40,5 5,1 -2,8 211963 -2,5 68,9 23903 2,7 
Zlínský  173 76,9 5,1 -3,8 -7,5 47,5 6,0 0,3 269887 -4,1 87,7 24207 0,0 
Moravskoslezský 242 229,8 15,4 -8,8 -1,2 111,4 14,0 -2,6 343838 -6,4 111,7 26472 -0,2 

Pramen: ČSÚ, propočty MPO 

V červenci se 
průmyslová 
produkce zvýšila 

Průmyslová produkce se v červenci 2013 meziročně zvýšila o 2,1 %, (po očištění 
od vlivu počtu pracovních dní poklesla o 2,8 %). Na vývoj průmysl působil o dva 
dny vyšší počet pracovních dní, zvýšení významné zahraniční poptávky a růst 
domácí poptávky. Negativně naopak působil pokles rozhodujícího 
automobilového průmyslu (na celkových tržbách průmyslu se v červenci podílel 
22 %). K meziročnímu růstu nejvíce přispěla výroba kovových konstrukcí 
a kovodělných výrobků (růst o 11,2 %), výroba strojů a zařízení (růst o 8,3 %) 
a výroba pryžových a plastových výrobků (růst o 8 %). Průmyslová produkce 
nejvíce poklesla v těžbě a dobývání (o mínus 11,2 %), ve výrobě a rozvodu 
elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu (o mínus 5,9 %), a ve výrobě 
motorových vozidel (o mínus 2,7 %). Další vývoj průmyslu naznačily celkové nové 
zakázky, které byly vyšší o 9 %, z toho zakázky ze zahraničí o 10,2 % (na celkových 
zakázkách se podílely 71,5 %), domácí zakázky se zvýšily o 6,6 %. V členění 
produkce podle hlavních průmyslových seskupení se zvýšila ve většině seskupení: 
ve výrobě pro dlouhodobou spotřebu (o plus 11,3 %), ve výrobě pro 
mezispotřebu (o plus 5,9 %), ve výrobě pro krátkodobou spotřebu (o plus 4 %) 
a ve výrobě pro investice (o plus 2 %). Pokles produkce evidovala výroba energií 
(o mínus 7,8 %).  

Předstihové zahraniční ukazatele (index nákupních manažerů - PMI) eurozóny 
a Německa naznačují postupné překonávání ekonomické krize (hodnoty přesahují 
hranici padesáti bodů - mezník mezi růstem a poklesem produkce). Průzkumy 
mezi nákupními manažery průmyslových podniků naznačují rychlý růst zakázek 
(nejrychlejší od května 2011). Díky silné provázanosti s ekonomikami eurozóny 
a Německa průzkumy naznačují, že oživení vstupuje i do české ekonomiky přes 
vývoz. To se následně projeví na růstu domácího průmyslu. 
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II.2 STAVEBNICTVÍ 

II.2.1 Produkce, zaměstnanost a produktivita, stavební povolení 

Stavební produkce 
ve 2. čtvrtletí 
pokračovala v krizi 

České stavebnictví se snížilo ve 2. čtvrtletí 2013 meziročně o 13,9 % 
a pokračovalo v poklesu. Ve 2. čtvrtletí loňského roku se snížila stavební výroba 
o 6 %. Stavebnictví tak zrychluje propad zejména díky malým investicím státu, 
společností i domácností. Projevil se tu také pozdní start stavebních prací díky 
dlouhé zimě.   

Stavebnictví všechny tři měsíce klesalo dvouciferným tempem. V dubnu se stavební 
výroba snížila o 12,4 %, i když v předchozím roce měl duben o jeden pracovní den 
méně. Klesla produkce jak v pozemním stavitelství, tak i v inženýrském. V květnu se 
propad zvýšil na 17,3 % a v červnu klesla stavební výroba o 11,6 %. 

V 1. pololetí klesla stavební produkce ve srovnání se stejným obdobím 
konjunkturálního roku 2008 o 31,9 %. 

Graf č. II.2.1.1  Index stavební produkce (meziroční změna, s.c.) 

 
Pramen: ČSÚ, graf MPO 

Další snížení 
inženýrského 
i pozemního 
stavitelství 

Ke snížení stavební produkce v druhém čtvrtletí přispělo pozemní i inženýrské 
stavitelství. Pozemní stavitelství kleslo meziročně za druhé čtvrtletí o 14,0 %.  
Inženýrské stavitelství zaznamenalo snížení meziročně o 13,6 %.  

Výsledky jen potvrzují negativní vývoj českého stavebnictví. Pro změnu v dalším 
vývoji by mohli pomoci pokračující sezónní práce a zejména vyhlášení programu 
Nová zelená úsporám nebo další investice do infrastruktury. Problémy však 
stavebnictví přineslo omezení počtu veřejných zakázek (tvoří více než půlku 
zakázek celkem), ale i zakázek celkově. V důsledku toho jsou nízké ceny na trhu 
a některé společnosti končí s činností.    

Vývoj produkce inženýrského a pozemního stavitelství ilustruje graf č. II.2.1.2. 
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Graf č. II.2.1.2 Pozemní a inženýrské stavitelství (meziroční změna v %, s.c.) 

 
Pramen: ČSÚ, graf MPO 

Snížení 
zaměstnanosti, ale 
růst průměrné mzdy 

Ve stavebních podnicích s 50 a více zaměstnanci se zaměstnanost ve druhém 
čtvrtletí snížila o 6,9 %. Projevilo se tu snížení stavební produkce a pokles 
stavebních zakázek. Průměrná nominální mzda však vzrostla o 0,7 % na 22 029 Kč. 
Reálná mzda se díky růstu cen snížila o 1,3 %. 

Produktivita práce ve stavebnictví, měřená podílem indexu stavebních prací a 
indexem počtu zaměstnanců, se snížila o 7,5 %. Ve stejném období loňského 
roku poklesla o 1,1 %. To se projevilo dále v růstu nominálních jednotkových 
mzdových nákladů (o 8,8 %) i reálných jednotkových mzdových nákladů 
(o 6,7 %).  

Index cen stavebních prací v meziročním porovnání klesl o 1,2 %. Ceny klesají už 
od začátku roku. Projevil se tu přebytek nabídky stavebních firem nad 
poptávkou. 

Tabulka č. II.2.1.1 Mzdy, produktivita práce a jednotkové mzdové náklady  
                                 (meziroční změna v %) 

  2010 2011 2012 
2013 

 1. Q 2. Q 

Průměrná nominální mzda 0,8 2,3 0,5 -2,2 0,7 

Průměrná reálná mzda -0,7 0,4 -2,7 -4,9 -1,3 

Produktivita práce ze ZSV (ve s.c.) -5,6 2,8 -3,8 -8,3 -7,5 

Nominální jedn. mzdové náklady 6,8 -0,5 4,5 6,6 8,8 

Reálné jedn. mzdové náklady 5,2 -2,3 1,2 3,7 6,7 

Pramen: ČSÚ, září 2013, úprava a dopočty MPO 
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Graf č. II.2.1.3 Počet vydaných stavebních povolení  
                          a orientační hodnota povolených staveb 

 
Pramen: ČSÚ, září 2013, graf MPO 

Počet vydaných 
povolení dále klesal 

Nepříznivý vývoj stavebnictví dokládá i počet vydaných stavebních povolení. 
Stavební úřady vydaly za 2. čtvrtletí celkem 21 587 povolení, což je o 16,5 % 
méně než ve stejném období roku 2012. K poklesu došlo meziročně u všech 
položek stavebního povolení. Snížení se projevilo u nové výstavby, větší pokles 
však zaznamenala změna dokončených staveb. Propad táhly jak bytové budovy, 
tak budovy k ochraně životního prostředí i ostatní budovy. Vývoj počtu 
stavebních povolení ilustruje graf č. II.2.1.3  a tabulka č. II.2.1.2. 

Tabulka č. II.2.1.2 Počet vydaných stavebních povolení (meziroční změna v %) 

  2012 2013 

 1. Q  2. Q  3.Q  4. Q  1. Q 2. Q 

Počet vydaných stavebních povolení -3,2 -13,6 -9,2 -7,7 -3,3 -16,5 

v tom: nová výstavba -0,7 -15,2 -9,7 -4,5 1,9 -14,2 
  změna dokončených staveb -6,2 -11,7 -8,7 -11,6 -9,7 -19,2 

z celku: bytové budovy -10,0 -16,9 -15,4 -13,3 -7,3 -19,1 
  nebytové budovy 3,0 -8,0 -4,2 -6,5 -2,0 -6,0 
  stavby k ochraně životního prostředí 7,8 -14,9 -7,7 -3,1 15,8 -13,7 
  ostatní stavby -3,7 -12,5 -5,1 -4,4 -8,4 -22,3 

Pramen: ČSÚ, září 2013, úpravy a dopočty MPO 

 Propad stavebnictví dosvědčuje i orientační hodnota povolených staveb, která 
se snížila meziročně o 6,4 % a činila 68,4 mld. Kč. Větší snížení zaznamenala 
změna dokončených staveb než nová výstavba. Z jednotlivých skupin se 
propadla nejvíce orientační hodnota staveb k ochraně životního prostředí 
a staveb bytových budov. Meziroční změny orientační hodnoty u stavebních 
povolení jsou zaznamenány v tabulce č. II.2.1.3. 

Podlahová plocha nových budov bytových a nebytových ve 2. čtvrtletí, na které 
byla vydána stavební povolení, dosahovala 1936,2 tis. m2, což je pokles o 4,0 %. 
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Tabulka č. II.2.1.3 Počet vydaných stavebních povolení (meziroční změna v %) 

  2012 2013 
 1. Q  2. Q  3.Q  4. Q  1. Q 2. Q 

Orientační hodnota povolených staveb -29,5 -22,5 31,3 6,5 -22,4 -6,4 
v tom: nová výstavba -40,0 -31,1 0,6 8,5 -21,0 -1,9 
  změna dokončených staveb 2,1 -3,3 85,1 3,3 -24,8 -13,7 
z celku: bytové budovy -10,4 -20,1 -20,3 -11,9 -18,9 -13,7 
  nebytové budovy 5,4 -20,0 26,7 20,1 -35,8 -6,2 
  stavby k ochraně životního prostředí -53,0 -45,5 336,2 45,4 4,5 -17,5 
  ostatní stavby -53,5 -14,7 -10,6 -6,2 -16,5 6,8 

Pramen: ČSÚ, září 2013, úpravy a dopočty MPO 

Stav i hodnota 
stavebních zakázek 
se meziročně snížila 

U organizací s 50 a více zaměstnanci se počet nově uzavřených stavebních 
zakázek snížil meziročně o 8,8 %. Tuzemské podniky uzavřely celkem 9815 
zakázek a jejich celková hodnota se snížila o 14,8 % na 32,6 mld. Kč. Většího 
poklesu dosáhlo pozemní stavitelství s poklesem o 16,9 %, když hodnota jejich 
zakázek činila 17 mld. Kč. Inženýrské stavitelství se snížilo o 12,3 % na 15,6 mld. 
Kč.  

Průměrná hodnota nově uzavřené stavební zakázky ve 2. čtvrtletí 2013 
dosahovala 3,3 mil. Kč a byla meziročně o 6,6 % nižší. 

Tabulka č. II.2.1.4 Vývoj hodnoty nových stavebních zakázek  
                                 (podniky s 50 a více zaměstnanci) 

    2012 2013 
 1. Q  2. Q  3.Q  4. Q  1. Q 2. Q 

Nové zakázky v tuzemsku -46,3 -13,7 -7,7 7,6 -18,1 -14,8 
v tom:  pozemní stavitelství -37,1 7,0 10,4 37,5 -35,6 -16,9 
              inženýrské stavitelství -53,6 -29,5 -22,5 -11,6 0,5 -12,3 

Pramen: ČSÚ, září 2013, úpravy a dopočty MPO 

 Ke konci 2. čtvrtletí 2013 měly stavební podniky s 50 a více zaměstnanci celkem 
uzavřeno 11,4 tisíc zakázek, to znamená pokles zakázek oproti loňskému roku 
o 11,6 %. Tyto zakázky představovaly zásobu dosud neprovedených stavebních 
prací v hodnotě 134,7 mld. Kč, oproti stejnému období loňského roku o 14,4 % 
méně. Hodnota nasmlouvaných zakázek se snižuje už pátým rokem.  

Ze zakázek u stavebních podniků rostly jenom zakázky v zahraničí, které však 
tvoří pouze 12 % podíl na celkových zakázkách. Ve vývoji veřejných zakázek se 
projevila úsporná opatření vlády, když se veřejné zakázky propadly meziročně 
o 18,7 %. Zakázky ve veřejném sektoru se snížily na zhruba poloviční úroveň 
oproti stavu v roce 2008. Zakázky ze soukromého sektoru klesaly taktéž a to 
o 15,7 %. Meziroční změnu stavu zakázek u stavebních podniků ukazuje tabulka 
č. II.2.1.5. 
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Tabulka č. II.2.1.5 Stav stavebních zakázek  (podniky s 50 a více zaměstnanci) 

      2012 2013 

 1. Q  2. Q  3.Q  4. Q  1. Q 2. Q 

Stav ke konci období -9,9 -8,3 -7,7 -1,9 -16,1 -14,4 

v tom: tuzemsko  -6,9 -8,9 -11,0 -4,7 -21,3 -17,5 

             v tom: veřejné -12,4 -13,0 -11,9 -7,1 -23,1 -18,7 

   soukromé 3,2 -1,8 -9,7 -1,2 -18,4 -15,7 

  zahraničí   -38,3 -0,9 34,7 31,0 55,6 18,9 

Pramen: ČSÚ, září 2013, úpravy a dopočty MPO 

 Vývoj stavebních zakázek od roku 2007 dokládá graf č. II.2.1.4, který ukazuje 
klesající vývoj stavebnictví. 

Graf č. II.2.1.4 Vývoj stavebních zakázek 

 
Pramen: ČSÚ, září 2013, graf MPO 

Objem hypoték se 
meziročně zvýšil 

Jedním z příznivých ukazatelů pro české stavebnictví je statistika hypotéčního 
trhu. Podle statistiky společnosti Fincentrum rostl počet uzavřených úvěrů, tak 
i jejich hodnota. Za druhé čtvrtletí banky uzavřely 28 161 hypotečních úvěrů, to 
je skoro dvojnásobek než ve stejném období loňského roku. Hodnota úvěrů 
činila 45,3 mld. Kč (meziročně o 44,1 % více). K příznivému vývoji hypoték 
přispěla klesající úroková sazba. Klesala od začátku roku a v červnu se dostala 
na nejnižší úroveň 2,95 %.  

Letošní rok na hypotéčním trhu se tak výrazně přibližuje rekordnímu roku 2007. 
V porovnání s rokem 2007 však byla letos nižší průměrná výše hypotéky a tím 
i nižší celkový objem poskytnutých hypoték v korunách. Projevil se tu jak pokles 
cen nemovitostí, tak i refinancování úvěrů. 

I v evropské unii 
stavebnictví dále 
klesalo 

Stavebnictví v Evropské unii také vykazuje nepříznivý vývoj. Stavební produkce 
dále pokračovala v klesajícím vývoji, který vykázala už v prvním čtvrtletí. 
V meziročním porovnání se snížila za celou evropskou unii o 3,0 %, v eurozóně 
o 5,0 %. Inženýrské stavebnictví klesalo v EU o 3,6  % (resp. v eurozóně o 6,2 %). 
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Bytová výstavba také klesala v celé EU o 2,9 %. Z dostupných údajů vyplývá, že 
stavební výroba se snižovala v deseti zemích, v pěti rostla.  

Stavebnictví v cenách roku 2010 vykázalo snížení o 9,2 %, resp. o 8,95 % 
v eurozóně. Vývoj stavební výroby v EU a některých zemích v 2. čtvrtletí 2013 
ukazuje graf č. II.2.1.5. 

Graf č. II.2.1.5 Stavební produkce v EU ve 2. čtvrtletí  2013  
                             (meziroční změny v %, rok 2010 = 100) 

 
Pramen: Eurostat, září 2013, graf MPO 

II.2.2 Bytová výstavba 

Počet nově 
zahájených bytů se 
snižoval 

V bytové výstavbě pokračovala klesající produkce, když klesaly jak zahájené, tak 
i dokončené byty. Počet zahájených bytů se snížil ve druhém čtvrtletí 2013 
meziročně o 3,9 % na 5765 bytů. Snížení se projevilo ve všech skupinách 
zahájených bytů kromě bytových domů (růst meziročně o 91,6 %). Velký pokles, 
nejméně deset procent, však zaznamenaly rodinné domy, nástavby a vestavby, 
domovy – penziony nebo domovech pro seniory i nebytové budovy. 

Graf č. II.2.2.1 Bytová výstavba (počet bytů) 

 
Pramen: ČSÚ, září 2013, graf MPO 
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Počet dokončených 
bytů se snížil 
o 22,1 % 

Počet dokončených bytů vykázal meziroční pokles o 22,1 % (ve stejném období 
roku 2012 se zvýšily o 26,4 %). Z jednotlivých skupin se na snížení podílel pokles 
dokončených bytů v rodinných domech meziročně o 8,8 % (podíl na celkovém 
počtu dokončených bytů 60,2 %), tak i meziroční pokles u bytových domů 
o 26,1 % (podíl 25,1 %). Pokles však zaznamenaly i všechny ostatní kategorie 
dokončené výstavby bytů. 

Vývoj zahájených 
bytů v  krajích 

Při pohledu na jednotlivé kraje nejvíce zahájených bytů bylo ve Středočeském 
kraji, dále v Jihomoravském a pak v Praze. Počet zahájených bytů se zvýšil 
v období od ledna do konce června 2013 pouze v Pardubickém kraji (meziročně 
o 17,3 %), mírný růst zaregistroval také Moravskoslezský kraj (o 1,3 %). 
V ostatních krajích se počet zahájených bytů snížil.  

Pokračuje program Zelená úsporám, kde v srpnu zahájili příjem žádostí. 
Program je určen především na opravy rodinných domů vedoucí k úsporám 
energie a efektivnímu využití zdrojů energie v rodinných domech. Běží také 
program Panel 2013+, který je určen na nízkoúročené úvěry na opravy 
a modernizace bytových domů.  

Do konce tohoto roku nepředpokládáme v České republice zlepšení situace 
ve stavebnictví. Stavební výroba bude zřejmě i nadále pokračovat ve svém 
nízkém výkonu. Opravy škod způsobené povodněmi, které zasáhly Českou 
republiku v červnu tohoto roku, se převážně neuskuteční letos. Jejich realizace 
se projeví až v příštích letech a pokles stavebnictví letos tak neovlivní. 
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II.3 ZAHRANIČNÍ OBCHOD 

II.3.1 Souhrnné výsledky 

Vývoj zahraničního 
obchodu dle 
přeshraniční 
statistiky 

Ve vývoji zahraničního obchodu a jeho příspěvku k tvorbě HDP došlo 
ve 2. čtvrtletí 2013 ke změně. Zatímco v 1. čtvrtletí 2013 vývoz zboží meziročně 
klesl podle přeshraniční statistiky o 4,5 % a dovoz o 5,4 %, ve 2. čtvrtletí se 
vývoz vrátil k meziročnímu růstu o 1,3 %, při snížení poklesu dovozu na 2,2  %. 

Vývoj zahraničního 
obchodu podle 
statistiky založené 
na změně vlastnictví 
mezi rezidenty 
a nerezidenty 

Stejnou tendenci vykázaly i výsledky zahraničního obchodu podle národního 
pojetí, kdy meziroční pokles vývozu v 1. čtvrtletí 2013 o 4,6 % přešel 
ve 2. čtvrtletí v růst o 2,3 %, při snížení poklesu dovozu z 5,4 % na 0,8 %. 
Výsledky podle národního pojetí, vycházející ze změny vlastnictví mezi rezidenty 
a nerezidenty, lépe vypovídají o exportní výkonnosti a efektivnosti zahraničního 
obchodu, oproti údajům z přeshraniční statistiky, které evidují jen toky zboží, 
mnohdy bez vazby na toky peněz. O tom svědčí saldo zahraničního obchodu, 
které podle národního pojetí činilo ve 2. čtvrtletí 39,4 mld. Kč (meziročně 
dvojnásobně vyšší) s vazbou na obchodní bilanci ČNB, zatímco podle 
přeshraniční statistiky vyšlo 95,8 mld. Kč a má jen evidenční hodnotu.  

Vzhledem k dostupnosti podrobnějších údajů za přeshraniční statistiku 
zahraničního obchodu a návaznosti na předchozí analýzy, jsou dále uvedeny 
výsledky podle přeshraniční statistiky. 

Na obratu 
zahraničního 
obchodu ČR se 
největší měrou 
podílely vyspělé 
tržní ekonomiky 

Za zlepšením výsledků zahraničního obchodu ve 2. čtvrtletí 2013 je oživení 
zahraniční poptávky při obnovení konjunktury zejména v Německu. V důsledku 
toho byl dosažen předstih vývozu před dovozem s pozitivním vlivem na HDP. 
Mimořádně se dařilo vývozu v dubnu, kdy byl zaznamenán výrazný nárůst 
zejména výrobků energetického strojírenství. Dubnový meziroční růst tak 
převážil poklesy vývozu v květnu a červnu. Za poklesem dovozu je nadále 
snížená domácí poptávky, která pramení z přetrvávající nejistoty z budoucího 
vývoje.  

Největšího obratu dosáhl zahraniční obchod s vyspělými tržními ekonomikami 
(80,9 %). Značnou část z nich přitom tvořily členské země Evropské unie, jejichž 
podíl na celkovém obratu zahraničního obchodu ČR činil 73,3 %. Největší kladné 
saldo obchodní bilance zaznamenala ČR v obchodu s Německem a Slovenskem, 
dále pak s Velkou Británií, Francií a Rakouskem. Meziročně se zlepšila obchodní 
bilance nejvýrazněji s Čínou, Jižní Koreou, Tureckem a s Rakouskem. 
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Graf č. II.3.1.1 Zahraniční obchod ČR 

 
Pramen: ČSÚ, srpen 2013, graf MPO 

Exportu ČR se dařilo 
ve stálých i běžných 
cenách 

V meziročním srovnání se v druhém čtvrtletí dynamika růstu zahraničního 
obchodu nevyvíjela příliš pozitivně. Vývozu a dovozu se nejvíce dařilo v měsíci 
dubnu. V květnu a červnu byly hodnoty záporné. Podle ukazatelů v běžných 
cenách vývoz ve sledovaném období meziročně narostl o 1,3 % a dovoz poklesl 
o 2,2 %. Z pohledu stálých cen se zahraniční obchod vyvíjel cestou meziročního 
nárůstu vývozu o 2,3 % a poklesu dovozu o 0,6 %. Obchodní bilance se 
v druhém čtvrtletí meziročně zlepšila o 25,4 mld. Kč, což je dobrý výsledek. 

Tabulka II.3.1.1 Meziroční změna vývozu a dovozu, saldo obchodní bilance    
                             – 2. čtvrtletí 2013 

Měsíc Duben Květen Červen 2.Q.2013 

Vývoz (meziroční změna v %) 6,8 -0,3 -2,5 1,3 

Dovoz (meziroční změna v %) 0,7 -2,6 -4,8 -2,2 

Saldo pro rok 2013 v mld. Kč 35,4 27,4 33,0 95,8 

Saldo pro rok 2012 v mld. Kč 20,0 22,5 28,4 70,4 

Meziroční změna salda (v mld. Kč) 15,4 5,0 4,6 25,4 

Vývoz v s.c. (meziroční změna v %) 6,8 1,4 1,1 2,3 

Dovoz v s.c. (meziroční změna v %) 1,6 -2,2 -1,2 -0,6 

Pramen: ČSÚ, srpen 2013 

Ceny vývozu 
meziročně 
vzrostly, ceny 
dovozu naopak 
poklesly 

Vývozní ceny ve druhém čtvrtletí zaznamenaly v meziročním srovnání nárůst, 
v případě dovozních cen však došlo k meziročnímu poklesu. Vývozní ceny se 
meziročně zvýšily o 0,8 %, dovozní ceny poklesly o 0,5 %. Nejvyšší nárůst hodnoty 
indexu na straně importu zaznamenala minerální paliva, nejvyšší pokles poté stroje 
a dopravní prostředky.  Na straně exportu byl nejvyšší nárůst hodnoty indexu 
zaznamenán u surovin, naopak nejvyšší pokles byl zaznamenán u strojů 
a dopravních prostředků. Směnné relace se meziročně zvýšily o 1,3 %. Přehled 
směnných relací u dílčích komodit, členěných dle SITC, uvádí tabulka č. II.3.1.2. 
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Koruna meziročně 
oslabila vůči euru 
i dolaru 

Vývoj cen v zahraničním obchodě byl ovlivněn i kurzem koruny vůči cizím 
měnám. Kurz eura se průměrně obchodoval za 25,83 CZK/EUR, mezičtvrtletně 
česká měna vůči euru oslabila o 1,0 %, meziročně rovněž depreciovala, a to 
o 2,2 %. Průměrný kurz koruny vůči americkému dolaru v 2. čtvrtletí činil 
19,77 CZK/USD. Česká měna vůči dolaru oslabila jak mezičtvrtletním, tak 
v meziročním srovnání (o 2,0 %, resp. o 0,3 %). 

Graf č. II.3.1.2 Ceny vývozu a dovozu, směnné relace (meziroční změny v %) 

 
Pramen: ČSÚ, srpen 2013, graf MPO 

Tabulka č.II.3.1.2 Směnné relace podle SITC tříd, cenové indexy  
                                (stejné období předchozího roku = 100) 

Skupiny SITC Indexy cen vývozu Indexy cen dovozu Směnné relace 

 2.Q.2012 2.Q.2013 2.Q.2012 2.Q.2013 2.Q.2012 2.Q.2013 

Celkem 103,9 100,6 105,7 99,3 98,3 101,3 

0 potraviny 102,4 104,4 106,3 106,0 96,3 98,5 

1 nápoje a tabák 106,5 103,9 110,3 109,9 96,6 94,5 

2 suroviny 105,2 97,3 100,2 93,5 105,0 104,1 

3 minerální paliva 94,6 96,6 118,3 92,3 80,0 104,7 

4 tuky 99,0 100,1 103,1 93,0 96,0 107,6 

5 chemikálie 106,2 98,6 104,8 98,3 101,3 100,3 

6 tržní výrobky 103,9 99,1 101,4 100,0 102,5 99,1 

7 stroje a dopr. prostředky 104,4 101,6 104,4 100,9 100,0 100,7 

8 průmyslové spotř. zboží 104,9 102,3 104,5 101,8 100,4 100,5 

Pramen: ČSÚ, září 2013 

Podíl zahraničního 
obchodu na 
celkovém HDP 
mírně vzrostl 

Podíl zahraničního obchodu na HDP ČR ve 2. čtvrtletí roku 2013 meziročně 
mírně vzrostl. Podíl dovozu na HDP ve sledovaném období vzhledem k situaci 
ve stejném období minulého roku zůstal zachován a byl roven 72,3 %. Podíl 
vývozu na HDP meziročně vzrostl ze 78,0 % na 80,1 %. Obrat zahraničního 
obchodu ČR ve druhém čtvrtletí meziročně vzrostl o 1,5 %. 
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V průběhu sledovaného období došlo k meziročnímu zvýšení míry otevřenosti 
české ekonomiky, a to na 152,4 % z původních 150,3 % (měřeno ukazatelem 
podílu obratu zahraničního obchodu na HDP). 

II.3.2 Teritoriální struktura 

Do EU směřovalo 
80,3 % vývozu, 
meziročně o 0,3 p.b. 
méně 

V druhém čtvrtletí roku 2013 se opět projevila úzká provázanost českého 
obchodu se zeměmi Evropské unie. Do zemí EU směřovalo 80,3 % celkového 
domácího vývozu, což představuje meziroční pokles o 0,3 p. b. Dovoz ze zemí 
EU představoval 65,4 %, což je v meziročním srovnání o 1,8 p. b. více. Čeští 
exportéři se snaží nalézt pro své výrobky v době recese nové odbytiště mimo 
eurozónu, což se jim daří především na východních trzích a v Latinské Americe 
(viz. tabulka č. II.3.2.2). 

Tabulka č. II.3.2.1 Podíly uskupení a zemí na zahraničním obchodě ČR 
                                 ve 2. čtvrtletí 2013 

  2. Q 2012 2. Q 2013 
  (podíl v %) (podíl v %) 
  vývoz  dovoz vývoz dovoz 

Evropská unie (EU 27) 80,6 63,6 80,3 65,4 

Eurozóna (17) 63,4 49,8 62,7 51,1 

Brazílie 0,3 0,3 0,3 0,2 

Čína 1,1 11,0 1,3 9,9 

Německo 31,1 25,1 30,7 25,8 

Indie 0,4 0,4 0,3 0,4 

Ruská federace 4,0 5,7 3,7 5,4 

Jižní Afrika 0,3 0,2 0,4 0,2 

Pramen: ČSÚ, srpen 2013, tabulka MPO 
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Tabulka II.3.2.2 Meziroční srovnání teritoriální struktury zahraničního obchodu za 2. čtvrtletí 2013 

 

Pramen: ČSÚ, září 2013, tabulka MPO 

Německo opět 
tahounem českého 
exportu 

Z teritoriálního hlediska bylo ve druhém čtvrtletí roku 2013 pro zahraniční 
obchod ČR opět nejvýznamnější destinací Německo. Jeho podíl na celkovém 
exportu dosáhl hodnoty 30,7 %, což je o 0,4 p.b. méně než ve stejném období 
roku 2012. Na druhé příčce se umístilo Slovensko s podílem 8,8 % (mínus 0,2 p. 
b.), následované Polskem a Ruskem (viz příloha č. 7). 

Nejvyššího přebytku 
obchodní bilance 
dosáhla ČR 
s Německem 

Nejvyšší kladné saldo obchodní bilance dosáhla ČR s Německem, kde hodnota 
poklesla meziročně o 0,8 mld. (mínus 1,2 %) na 62,8 mld. Kč. Druhého 
největšího aktiva dosáhlo saldo obchodu se Slovenskem. Meziročně se jeho 
přebytek snížil o 1 mld. Kč (-3,2 %) a vykázal hodnotu 28,8 mld. Kč. Následovala 
Velká Británie s aktivem 23,9 mld. Kč (+1 mld. Kč; +4,4 %) a Francie s 16,3 mld. 
Kč ( mínus 1,2 mld. Kč; mínus 7 %). 
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Tabulka č. II.3.2.3 Země s nejvyššími přebytky obchodní bilance ve 2. čtvrtletí 2013 

 
Pramen: ČSÚ, srpen 2013 

Nejvyšší pasivum 
obchodní bilance 
vykázal obchod 
s Čínou 

Naopak nejvyšší schodek obchodní bilance ČR v druhém čtvrtletí roku 2013 
vykázala v obchodě s Čínou. Jeho výše dosáhla hodnoty mínus 57,7 mld. Kč, což 
je deficit meziročně o 11 mld. Kč menší (-16 %). Druhý nejvyšší deficit dosáhl 
obchod s Jižní Koreou (mínus 10,7 mld. Kč), s níž se pasivum ve sledovaném 
období meziročně snížilo o 18,9 % (2,5 mld. Kč). V žebříčku zemí, s nimiž má ČR 
největší deficity obchodní bilance, se na třetí pozici zařadilo Japonsko, u kterého 
se deficit meziročně snížil o 1,8 mld. Kč (mínus 16,9 %) na 10,7 mld. Kč. 

Tabulka č. II.3.2.4 Země s nejvyššími schodky obchodní bilance ve 2. čtvrtletí 2013 

 
Pramen: ČSÚ, srpen 2013 

II.3.3 Komoditní struktura 

Nejdůležitějším 
obchodním artiklem 
se staly stroje 
a dopravní 
prostředky 

Nejdůležitější komoditou obchodovanou na mezinárodní úrovni jsou již tradičně 
stroje a dopravní prostředky. Vývoz této skupiny výrobků dosáhl ve druhém 
čtvrtletí roku 2013 podílu ve výši 53,7 % na celkovém exportu ČR. Dovoz tohoto 
typu produkce ve stejném období dosahoval 40,8 % objemu z celkového dovozu. 
Dalšími významnými obchodními artikly byly tržní výrobky tříděné podle 
materiálu, jež dosáhly 18,2 % podílu na vývozu a 18,5 % na dovozu, dále 
chemikálie (které se na celkovém vývozu podílely 6,5 %, na dovozu 11,8 %) 
a průmyslové spotřební zboží (jehož podíl na celkovém vývozu byl 11,1 % 

Země
Bi lance 
ZO (mld. 

Kč)

Meziroční 
změna 

(mld. Kč)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Německo 62,8 -0,8 -3,4 -0,1 3,6 -1,2 -0,2 -14,0 4,7 56,9 16,6 -0,2

Slovensko 28,8 -1,0 5,0 0,9 -0,3 1,8 0,1 2,5 3,7 10,0 4,8 0,4

Spojené krá lovství 23,9 1,0 0,4 0,1 0,2 -0,1 0,0 -2,1 2,4 20,3 2,8 0,0

Francie 16,3 -1,2 -0,4 0,1 0,2 -0,1 0,0 -3,3 0,6 17,2 2,0 0,0

Rakousko 15,3 2,1 0,0 0,0 2,8 2,5 0,3 -0,8 0,9 7,8 2,0 -0,2

Belgie 7,6 1,9 -0,7 0,0 -0,1 -0,2 0,0 -2,8 0,7 8,9 1,9 0,0

Španělsko 6,0 0,5 -1,9 0,0 0,2 0,0 -0,1 -1,2 0,5 7,5 1,0 0,0

Turecko 5,1 2,3 -0,4 0,0 0,1 0,1 0,0 0,2 0,4 5,3 -0,8 0,1

Švédsko 5,0 -0,2 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 -0,5 -0,5 4,4 1,3 0,0

Švýcarsko 4,1 -1,3 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 -1,3 1,2 4,6 0,2 -0,7

Země
Bi lance 
ZO (mld. 

Kč)

Meziroční 
změna 

(mld. Kč)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Čína -57,7 11,0 -0,3 0,0 0,3 0,0 0,0 -1,1 -3,7 -45,1 -7,8 0,0

Korea -10,7 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,4 -1,3 -8,7 -0,4 0,0

Japonsko -10,7 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,4 -1,3 -8,7 -0,4 0,0

Rusko -7,7 1,8 0,3 0,2 -1,3 -29,0 0,0 0,8 0,8 18,7 1,9 0,0
Ázerbájdžán -7,3 0,3 0,0 0,0 0,0 -8,4 0,0 0,1 0,2 0,8 0,1 0,0
Tchaj-wan -4,6 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1 -0,5 -3,8 -0,2 0,0
Thajsko -4,6 2,2 -0,1 0,0 -0,1 0,0 0,0 0,1 -0,3 -3,8 -0,4 0,0
Polsko -3,7 -0,3 -3,0 -0,2 0,5 -1,5 0,6 1,1 -2,9 2,3 -0,7 0,0
Norsko -3,6 -1,1 -0,2 0,0 0,0 -6,2 0,0 0,0 0,4 2,0 0,4 0,0
Mala js ie -3,1 0,7 0,1 0,0 -0,3 0,0 0,0 0,1 0,0 -2,6 -0,3 0,0
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a na celkovém dovozu 9,4 %). Vývoj zahraničního obchodu, tříděného podle 
mezinárodní nomenklatury zboží SITC za první čtvrtletí roku 2012 a 2013 ilustruje 
graf č. II.3.3.1. 

Tabulka č. II.3.3.1 Komoditní struktura zahraničního obchodu dle SITC tříd ve 2. čtvrtletí 2013 

  Celkem 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Vývoz (podíl v %) 100,0 3,4 0,8 2,8 3,1 0,3 6,5 18,2 53,7 11,1 0,2 

Dovoz (podíl v %) 100,0 5,1 0,6 2,9 10,4 0,2 11,8 18,5 40,8 9,4 0,4 

Saldo 2.Q 2012 (v mld. Kč) 70,4 -7,6 1,1 2,3 -44,7 0,9 -29,4 9,5 123,2 15,8 -0,7 

Saldo 2.Q 2013 (v mld. Kč) 95,8 -7,9 1,7 1,9 -46,9 0,6 -30,1 15,8 139,7 22,2 -1,3 

Meziroční změna salda 25,4 -0,3 0,6 -0,4 -2,2 -0,4 -0,7 6,4 16,5 6,4 -0,6 

Pramen: ČSÚ, srpen 2013 

Pozn.:  0 – potraviny   3 - minerální paliva       6 – tržní výrobky tříděné hlavně podle materiálu 
1 – nápoje a tabák   4 - živočišné a rostlinné tuky      7 – stroje a dopravní prostředky 
2 - suroviny  5- chemikálie   8 – průmyslové spotřební zboží 

         9 – komodity nezatříděné 

Graf č. II.3.3.1 Vývoz, dovoz a saldo dle klasifikace SITC ve 2. čtvrtletí 2012 a 2013  
                             (v mld. Kč) 

 

Pramen: ČSÚ: srpen 2013, graf MPO 

Aktivum obchodu se 
stroji a dopravními 
prostředky dosáhlo 
139,7 mld. Kč 

Obchod se stroji a dopravními prostředky vykázal ve sledovaném období 
aktivum ve výši 139,7 mld. Kč, což je o 16,5 mld. Kč více než v druhém čtvrtletí 
2012. Vývoz této skupiny oslabil o 0,8 % (-3,4 mld. Kč), a dovoz o 6,6 % (19,9 
mld. Kč). Nejvýznamněji se na obchodu se stroji a dopravními prostředky 
podílela silniční vozidla, jejichž vývoz dosáhl 33,5 % exportu skupiny a 18,0 % 
celkového exportu. Nejdůležitější položkou silničních vozidel pak byly osobní 
automobily spolu s díly a příslušenstvím motorových vozidel. 
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Tabulka č. II.3.3.2 Vývoz, dovoz a saldo obchodní bilance strojů a dopravních prostředků  
                                  (SITC 7) ve 2. čtvrtletí 2013 

 
Pramen: ČSÚ, srpen2013 

Graf č. II.3.3.2 Hodnota vývozu osobních automobilů (SITC 781) v mld. Kč 

 
Pramen: ČSÚ, srpen 2013 graf MPO 

Registrace osobních 
automobilů v EU se 
meziročně snížily 

Negativním signálem pro český vývoz je klesající poptávka po automobilech 
v zemích EU. Podle údajů Asociace evropských výrobců automobilů (ACEA) bylo 
za prvních šest měsíců letošního roku registrováno o 6,6 % méně osobních 
automobilů než ve stejném období v roce 2012. Jediným trhem, který 
zaznamenal ve sledovaném období nárůst, byl trh Velké Británie (nárůst 
o 10 %). V ostatních zemích došlo k poklesu. V Německu počet nově 
registrovaných motorových vozidel klesl o 10,3 %, ve Francii o 11,2 % 
a ve Španělsku o 8,1 %. 

 

  

SITC 7 - celkem 418 449 -0,8 100,0 53,4 278 736 -6,6 100,0 39,4 139 713 16 498

71 - s troje a  zařízení k výrobě energie 23 870 2,0 5,7 3,1 24 160 -6,7 8,7 3,5 -290 2 208

72 - s trojní zařízení pro urči tá  odvětví průmys lu 21 587 1,1 5,2 2,8 15 101 -0,5 5,4 2,2 6 486 323

73 - kovozpracující s troje 5 850 -4,8 1,4 0,8 4 454 -6,4 1,6 0,7 1 396 9

74 - s troje a  zřízení všeobecně užívané v průmys lu 56 617 10,2 13,5 7,3 35 025 3,2 12,6 5,1 21 592 4 142

75 - kancelářské s troje zařízení k automat.zprac.dat 50 451 -16,6 12,1 6,5 41 597 -24,1 14,9 6,1 8 855 3 181

76 - zaříz.k telekomunikaci , zázn.a  reprodukci  zvuku 36 154 -4,4 8,6 4,6 30 925 -5,6 11,1 4,5 5 230 165

77 - elektrická  zařízení, přís troje a  spotřebiče 75 416 4,4 18,0 9,7 65 936 0,7 23,7 9,6 9 480 2 709

78 - s i lniční vozidla 140 000 0,8 33,5 18,0 57 724 -1,9 20,7 8,4 82 275 2 272

79 - ostatní dopravní a  přepravní prostředky 8 504 -16,4 2,0 1,1 3 814 -45,3 1,4 0,6 4 690 1 491

Podíl na 
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(mi l . Kč)
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změna 
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Tabulka č. II.3.3.3 Výroba a prodej motorových vozidel za druhé čtvrtletí 2013 

  leden - červen 2013 Meziroční změny (%) 

 Výroba Tuz. prodej Vývoz Výroba Tuz. prodej Vývoz 

Celkem motorová vozidla 578 483 34 609 691 289 -13,15% -7,66% -7,22% 

Osobní a užitková vozidla 575 835 34 218 689 092 -13,09% -7,77% -7,11% 

Nákladní  0,07% 0,34% 0,03% -47,41% -4,84% -71,79% 

Autobusy  0,25% 0,63% 0,18% -3,66% 1,40% -5,08% 

Motocykly a mopedy  0,15% 0,16% 0,11% -35,16% 41,03% -37,53% 

Pramen: SAP, srpen 2013 
Poznámka: Předmětem tuzemského prodeje a vývozu byly kromě vozů vyrobených v roce 2012 
i zásoby dříve vyrobených aut 

Největší pasivum 
zaznamenala 
minerální paliva 

Vývoj bilance pozitivně ovlivnil především zahraniční obchod s minerálními 
palivy. Ve druhém čtvrtletí roku 2013 byla dovezena minerální paliva o celkové 
hodnotě 70,9 mld. Kč, zatímco ve stejném období minulého roku to bylo ve výši 
74,2 mld. Kč. V peněžním vyjádření došlo k meziročnímu poklesu dovozu této 
komodity o 4,8 %. Samotný vývoj ceny ropy zachycuje graf č. II.3.3.3. 

Graf č. II.3.3.3 Ceny ropy na světových trzích (USD/barel) 

 
Pramen: www.kurzy.cz, graf MPO 

II.3.4 Zahraniční obchod EU 

EU ve druhém 
čtvrtletí vykázala 
kladné saldo 
obchodní bilance 

Vývoj zahraničního obchodu EU zachycuje graf č. II.3.4.1. Export EU ve druhém 
čtvrtletí roku 2013 vzrostl o 7,2 %, dovoz naopak klesl o 5,5 %. To je podstatné 
zhoršení oproti druhému čtvrtletí roku 2012, kdy oba ukazatele vykazovaly lepší 
výsledky. Na druhé straně obchodní bilance ve sledovaném období vykázala 
velmi dobré výsledky. Za druhé čtvrtletí 2013 saldo obchodní bilance dosáhlo 
26,5 mld. euro. 
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Graf č. II.3.4.1 Zahraniční obchod EU 

 
Pramen: Eurostat, srpen 2013, graf MPO 
Poznámka: statistika zachycuje pohyb zboží mezi členskými a nečlenskými zeměmi EU a také 
vzájemný obchod mezi členskými zeměmi, sezónně očištěná data 

Vývoz táhly 
průmyslové 
dodávky jinde 
nespecifikované 

Hlavním tahounem zahraničního obchodu evropské sedmadvacítky byly 
v druhém čtvrtletí roku 2013 „průmyslové dodávky jinde nespecifikované“. 
Objem vývozu a dovozu tohoto obchodního artiklu dosáhl 138,31 mld. EUR 
resp. 98,19 mld. EUR. Mezi další obchodované komodity, které se ve 
sledovaném období podílely největší měrou na celkovém obchodu EU, spadá 
„kapitálové zboží (mimo dopravní prostředky)“ a „dopravní prostředky, součásti 
a příslušenství“. Na obchodní bilanci EU negativně působilo především záporné 
saldo obchodu s palivy a mazivy (viz tabulka č. II.3.4.1). 

Tabulka č. II.3.4.1 Meziroční srovnání - zahraniční obchod EU podle typu zboží 

 
Pramen: Eurostat, září 2013, sezónně neočištěná data 

Nejvíce se opět na 
vývozu i dovozu 
podílelo Německo 

Největší měrou k objemu celkového exportu EU přispělo Německo. Na vývozu 
EU se podílelo 24 % a na dovozu 20 %. Pětici zemí s největším vývozem poté 
doplnilo Nizozemsko, Francie, Itálie a Velká Británie (viz graf č. II.3.4.2). 
Z hlediska dovozů EU figuruje stejná pětice států (viz graf č. II.3.4.3). 

  

EU 27

Klas i fikace BEC

2.Q 2013 
(mld. EUR)

Meziroční 
změna (%)

Změna 
2.Q 

2013/1.Q 
2013 (%)

2.Q 2013 
(mld. EUR)

Meziroční 
změna (%)

Změna 2.Q 
2013/1.Q 
2013 (%)

2.Q 2012 
(mld. EUR)

2.Q 2013 
(mld. EUR)

Změna 2.Q 
2013/1.Q 2013 

(mld. EUR)

1. Potraviny a  nápoje 24,26 7,9% 2,4% 24,69 1,7% 5,9% -1,78 -0,42 1,4
2. Průmys lové dodávky jinde nespeci fikované 138,31 17,7% 14,0% 98,19 -7,8% -1,0% 10,99 40,12 29,1
3. Pa l iva  a  maziva 29,43 -4,8% -3,2% 121,47 -7,3% -4,0% -100,08 -92,04 8,0
4. Kapi tá lová  zboží (mimo dopravní prostředky) 112,92 1,3% 7,5% 80,50 -5,8% 3,0% 26,05 32,42 6,4
5. Dopravní prostředky, součásti  a  přís lušenství 81,92 3,9% 6,5% 27,99 1,1% 7,7% 51,14 53,93 2,8
6. Spotřební zboží jinde neuvedené 58,12 5,5% 0,6% 51,80 -3,7% -8,2% 1,30 6,32 5,0
7. Zboží jinde neuvedené 3,69 5,6% 20,7% 2,21 3,7% 12,6% 1,36 1,48 0,1
Celkem 448,65 6,9% 7,3% 406,84 -5,6% -1,1% -11,01 41,81 52,8

Vývoz Dovoz Saldo
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Graf č. II.3.4.2 Podíl jednotlivých zemí na vývozu EU (2. čtvrtletí 2013)  

 
Pramen: Eurostat, srpen 2013, neočištěná data 

Graf č. II.3.4.3 Podíl jednotlivých zemí na dovozu EU (2. čtvrtletí 2013) 

 
Pramen: Eurostat, srpen 2013, neočištěná data 

II.3.5 Očekávaný další vývoj zahraničního obchodu 

Důvěra v tuzemskou 
ekonomiku v srpnu 
mírně vzrostla 

Podle konjunkturálního průzkumu ČSÚ důvěra v domácí ekonomiku v srpnu 
vzrostla. Souhrnný indikátor důvěry se ve srovnání s červencem zvýšil o 1,4 
bodu na hodnotu mínus 2,0 bodu. V obchodě se důvěra zvýšila mírně a důvěra 
spotřebitelů se meziměsíčně zvýšila. Ve srovnání s hodnotami v srpnu 2012 jsou 
souhrnný indikátor důvěry a indikátor důvěry spotřebitelů vyšší a indikátor 
důvěry podnikatelů je naopak nižší. 

Roste důvěra 
v evropskou 
ekonomiku 

V srpnu si dobře vedl i index ekonomického sentimentu ESI, který sestavuje 
Evropská komise za účelem odhadu vývoje HDP. Index počtvrté v řadě rostl 
a nálada se výrazně zlepšila. Index dosáhl meziměsíčně o 2,7 bodu vyšší 
hodnoty v eurozóně (na 95,2 bodu) a o 3,1 bodu v EU (na 98,1 bodu). 
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Ekonomická nálada v eurozóně předčila úroveň ve stejném období před rokem, 
v EU dokonce dosáhla dvouletého vrcholu. Silně (o 5,7 bodu) meziměsíčně 
vzrostl index ekonomického sentimentu německé ekonomiky ZEW, který 
v srpnu dosáhl hodnoty 42,0 bodu. S indexem pro ekonomiku Německa vzrostly 
i konjukturální očekávání v eurozóně. Meziměsíčně indikátor pro eurozónu 
vzrostl o 11,2 bodu na hodnotu 44,0 bodu a pro EU si polepšil o 0,6 bodu na 
mínus 74,1 bodu. 

Hodnoty PMI ve 
druhém čtvrtletí 
v oblasti růstu 

Index nákupních manažerů v ČR v srpnu meziměsíčně vzrostl o 1,4 bodu 
na hodnotu 53,9 bodu. Index tak vzrostl počtvrté v řadě, což je nejvyšší hodnota 
za posledních 24 měsíců. K posílení indexu pomohly především položky nových 
zakázek, výroba a zaměstnanost, která roste čtvrtý měsíc za sebou. Největším 
přínosem z uvedených složek byly nové exportní zakázky. V srpnu navíc silně 
zrychlilo tempo růstu. Index rostl i v ostatních ekonomikách eurozóny 
s výjimkou Francie.  

I díky optimistickým hodnotám předstihových indikátorů se očekává, že 
zahraniční obchod ČR bude i ve druhém čtvrtletí 2013 hlavním tahounem české 
ekonomiky. Výsledky zahraničního obchodu se budou odvíjet od ekonomické 
situace v eurozóně a především sousedního Německa. 

Diverzifikace ZO ČR Země EU stále představují a v budoucnu představovat budou nejdůležitější 
odbytiště českého exportu. V současnosti je z ČR do zemí Evropské unie 
exportováno 80,6 % z celkem vyváženého zboží. Česká republika je tak velmi 
závislá na ekonomické situaci EU a eurozóny. Vývoz ČR do EU z hlediska objemu 
meziročně vzrostl, ale podíl EU na celkovém vývozu ČR se snížil. V případě 
exportu ČR do eurozóny rovněž došlo k nárůstu objemu obchodovaného zboží 
za současného poklesu podílu tohoto uskupení států na celkovém vývozu ČR  
(viz graf č. II.3.4.2). Podíl klesl i ve vzájemném obchodu s tzv. prioritními 
zeměmi. V případě zájmových zemí došlo k mírnému nárůstu velikosti podílu.  

Prioritní země jsou trhy, na nichž v minulosti české firmy tradičně působily 
a také trhy, na nichž svou přítomností Česko zaostává za konkurencí z jiných 
zemí. 

Graf č. II.3.4.2 Podíl exportu v 2. čtvrtletí 201 a 2013 do EU,  
                          prioritních a zájmových zemí 

 
Pramen: ČSÚ, graf MPO 
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II.4 VNITŘNÍ OBCHOD 

Maloobchodní 
tržby  v druhém 
čtvrtletí zůstaly 
na stejné úrovni 

V druhém čtvrtletí roku 2013 maloobchodní tržby (měřeno stálými cenami) 
v porovnání se stejným obdobím předchozího roku stagnovaly. Trend poklesu, 
který začal ve druhém čtvrtletí minulého roku a jenž byl způsoben především 
slabou domácí poptávkou provázenou pomalým růstem mezd a obavami 
obyvatelstva z dalšího vývoje ekonomiky, tak byl přerušen. Nicméně 
domácnosti jsou ve svých výdajích nadále opatrné - spoří a oddalují nákupy 
předmětů dlouhodobé spotřeby. K meziročnímu zvýšení maloobchodních tržeb 
došlo naposledy v prvním čtvrtletí roku 2012, a to o 1,0 %. 

Duben proběhl ve znamení reálného nárůstu maloobchodních tržeb o 1,5  %, po 
němž následoval nárůst maloobchodu v měsíci květnu (o 1,2 %). V červnu se 
maloobchodní tržby propadly o 2,7 %. 

Dle ČSÚ byl v ČR v dubnu (vzhledem k průměru v roce 2010) evidován nárůst 
maloobchodních tržeb (NACE 45 + 47 ve stálých cenách)5 o 0,3 %. V květnu 
a červnu narostly maloobchodní tržby vzhledem k průměrné hodnotě z roku 
2010 o 4,4 % 

Graf č. II.4.1 Tržby maloobchodu včetně motoristického segmentu  
                         (meziroční změny) 

 
Pramen: ČSÚ; srpen 2013, graf MPO 

Meziroční pokles 
evidoval prodej 
pohonných hmot 
a maloobchod 
(kromě pohonných 
hmot) 

Objem tržeb maloobchodu včetně motoristického segmentu ve 2. čtvrtletí 
2013 (ve s.c.) stagnoval. Tento vývoj byl na jedné straně ovlivněn růstem 
obchodu a údržbou motorových vozidel o 2,9 %, na druhé straně působila 
vysoká cenová úroveň, která snížila prodeje pohonných hmot (ve s.c.) o mínus 
1,8 %. Vysoká nezaměstnanost a nižší růst průměrných mezd ovlivnily snížení 
maloobchodního obratu (kromě pohonných hmot) o mínus 1,1 %. Do této 
skupiny můžeme zahrnout specializované a nespecializované prodejny potravin, 
nápojů a tabákových výrobků. Růst evidoval prodej nepotravinářského zboží 
(ve s.c.) o 0,9 %, zahrnující všeobecný nepotravinářský sortiment (oděvy, 

                                                           
 
5 Maloobchod (vč. maloobchodního prodeje pohonných hmot) a prodej a opravy motorových vozidel. 
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kosmetika, klenoty, komunikační zařízení a sortiment zásilkových domů 
a prodejních automatů). 

Tabulka č. II.4.1 Tržby v jednotlivých tržních sektorech (stálé ceny, meziroční změna v %) 

  2011 2012 2013 

 1.Q 2.Q 3.Q 4.Q 1.Q 2.Q 3.Q 4.Q 1.Q 2.Q 

Maloobchod včetně motoristického segmentu 4,8 1,2 0,5 0,9 0,9 -2,1 -1,0 -1,6 -3,0 0,0 
Obchod, opravy a údržba motorových vozidel 12,0 1,8 4,1  4,0 2,7 -2,9 0,3 -3,8 -7,5 2,9 
Prodej pohonných hmot (p.h.) -5,5 -3,6 -2,0  -3,4 0,0 -4,4 0,3 -1,5 -4,0 -1,8 
Maloobchod kromě p.h. 3,0 1,8 -0,7  0,2 0,2 -1,4 -0,8 -0,7 -0,7 -1,1 

Pramen: ČSÚ, srpen 2013 

Objem prodeje 
pohonných hmot 
mírně poklesl 

V druhém čtvrtletí roku 2013 byl evidován meziroční pokles prodeje 
pohonných hmot o 1,8 %, což pravděpodobně také podpořil nárůst cen 
uhlovodíkových paliv na světových trzích. 

Prodej potravin se 
snížil 

Maloobchod mimo prodeje pohonných hmot klesl v druhém čtvrtletí o 1,1 %. 
Prodej potravin se snížil o 3,6 % a prodej nepotravinářského zboží se naopak 
zvýšil o 0,8 %. 

Tržby internetových 
prodejců rostou 

Druhé čtvrtletí roku 2013 potvrdilo pozitivní vývoj v oblasti prodeje přes internet. 
Během měsíce března se tržby realizované touto obchodní cestou zvýšily meziročně 
o 18,4 %. Tento segment dosahuje dlouhodobě velmi dobrých výsledků. Podle 
internetových prodejů využívá nákupu stále větší okruh spotřebitelů (vedle 
mladých lidí i lidé středního a vyššího věku). Nezanedbatelnou roli v poslední době 
má i nižší cenová hladina prodávaného zboží.  

Nepříznivý vývojový trend naopak nastoupil segment výrobků pro kulturu, sport 
a rekreaci (pokles o 3,4 %), dále pak segment výrobků farmaceutického, 
zdravotnického a kosmetického průmyslu (pokles o 7,3 %). 

Graf č. II.4.2 Objem prodeje pohonných hmot a jejich ceny  
                        (meziroční změny) 

 
Pramen: ČSÚ; srpen 2013, graf MPO 
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Disponibilní důchod 
i spotřeba mírně 
narostla 

Disponibilní důchod v druhém čtvrtletí meziročně vzrostl o 1,2 %, což 
v absolutních hodnotách znamená nárůst o 6,3 mld. Kč (nárůst z 523,3 mld. Kč 
na 530 mld. Kč). Konečná spotřeba domácností se meziročně v druhém čtvrtletí 
zvýšila o 1,1 %, což v hodnotovém vyjádření činí 5,5 mld. Kč (nárůst z 499,1 mld. 
Kč na 504,6 mld. Kč.)  

Úspory v druhém čtvrtletí meziročně vzrostly o 3,5 %. 

Graf č. II.4.3 Disponibilní důchod, konečná spotřeba a úspory domácností  
                        (meziroční změny v %, běžné ceny) 

 
Pramen: ČSÚ; říjen 2013, graf MPO 

Indikátory důvěry 
setrvaly v záporných 
hodnotách 

Indikátor důvěry podnikatelů, vycházející z šetření Českého statistického 
úřadu, se v druhém čtvrtletí 2013 trvale propadal. V celém šetřeném období se 
indikátor v průměru snížil o 16,5 % (vzhledem k průměrné hodnotě roku 2005). 
Nejvýraznější meziroční pokles hodnoty byl zaznamenán v dubnu (minus 
17,3 %). 

Indikátor důvěry spotřebitelů se dle ČSÚ ve sledovaném období rovněž držel 
v záporných hodnotách. V dubnu relativně k průměru roku 2005 poklesl 
o 22,1 %. V květnu a v červnu však tempo poklesu hodnot zmírnilo na minus 
18 % a minus 17,2 % respektive. 
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Graf č. II.4.4 Ekonomická důvěra a maloobchodní tržby 

 
Pramen: ČSÚ; srpen 2013, graf MPO 

 Celková důvěra v domácí ekonomiku v srpnu stoupla. Souhrnný indikátor 
důvěry (indikátor ekonomického sentimentu) se ve srovnání s červencem zvýšil 
o 1,4 bodu. 

II.4.1 Vnitřní obchod v EU 

Evropská unie mírně 
roste 

Obrat maloobchodu se v druhém čtvrtletí 2013 vyvíjel cestou meziročního 
snížení o 0,07 % v eurozóně a zvýšení o 0,5 % v případě EU 27. Nejvyšší 
hodnoty ve sledovaném období zaznamenalo Lucembursko (+23,2 %) a Litva 
(+6,4 %). Naopak největší propad zaznamenalo Řecko (minus 8,3 %), Kypr 
(minus 8,3 %) a Španělsko (-4,8 %). Průběh meziročního srovnání výsledků 
maloobchodního obratu v Evropě je vidět v grafu č. II.4.1.1. 

Graf č. II.4.1.1 Indexy obratu prodeje v maloobchodu   
                           (vyjma automobilového průmyslu) v EU (meziroční změna v %) 

 
Pramen: Eurostat; září 2013, graf MPO 
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Indexy důvěry 
Německa a ČR 
mírně zlepšují 

Indexy důvěry spotřebitelů v druhém čtvrtletí roku 2013 podle Eurostatu 
zaznamenaly u Německa a ČR mírné zlepšování trendu vývoje. V případě 
Slovenska došlo v měsíci květnu ke zlepšení hodnocení, následovanému mírným 
červnovým propadem. V dubnu dosáhl index pro ČR hodnoty mínus 22,2 bodu. 
V následujících dvou měsících si index polepšil. V květnu indikátor vykázal minus 
18,4 bodu a v červnu mínus 16,9 bodu. Index důvěry spotřebitelů v Německu 
setrval po celé sledované čtvrtletí v záporných hodnotách. V dubnu se index pro 
Německo rovnal minus 4,9 bodům a v březnu minus 3,2 bodům. Index důvěry 
spotřebitelů se tedy pozvolna zlepšoval a měl tendenci se přibližovat k nulové 
hodnotě. 

Z hlediska meziročního srovnání došlo ke zlepšení důvěry spotřebitelů ve všech 
měsících prvního čtvrtletí. Pozitivní trend vývoje ukazatele důvěry spotřebitelů 
lze sledovat v EU i v eurozóně. V případě EU došlo ke zlepšení ukazatele 
z dubnové hodnoty minus 20,4 na minus 17,5 bodů v červnu a v eurozóně 
indikátor zaznamenala nárůst indexu z dubnových minus 22,2 na minus 
18,8 bodů v červnu. 

Graf č. II.4.1.2 Index důvěry spotřebitelů v EU (meziroční změny v %) 

 
Pramen: Eurostat; srpen 2013, graf MPO 

Indikátor 
ekonomického 
sentimentu se pro 
ČR mírně zlepšil 

Indikátor ekonomického sentimentu, vycházející z průzkumů důvěry mezi 
subjekty podnikajícími v maloobchodě a z důvěry spotřebitelů, měl zlepšující se 
tendenci v České republice a v Německu. Oproti tomu Slovensko zaznamenalo 
pokles. 

Indikátor je obecně chápan jako předstihový ukazatel ekonomické aktivity. Jeho 
hodnoty však v druhém čtvrtletí roku 2013 skončily na nízkých úrovních. V dubnu 
index pro ČR dosáhl hodnoty mínus 14,8 bodu. V květnu a červnu 2013 ukazatel 
sice zaznamenal postupné zlepšování na minus 12,8 a minus 11,6 bodu 
respektive, avšak i tak se stále jedná o výrazně záporné výsledky. Slabé výsledky 
vykázal ve sledovaném období i indikátor pro Německo. Jeho hodnoty však 
alespoň ctily pozitivní trend vývoje a limitně se přibližovaly k nule (duben minus 
1,9 bodu, květen minus 1,3 bodu a červen minus 0,2 bodu). Výsledky EU jako 
celku byly z hlediska tohoto indikátoru podstatně horší než v případě jejich 
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tahouna – Německa (duben minus 10,3 bodu, květen minus 9,1 bodu a červen 
minus 7,4 bodu), což lze říci i o eurozóně (duben minus 11,4 bodu, květen minus 
10,5 bodu a červen minus 8,7 bodu). 

Graf č. II.4.1.3 Indikátor ekonomického sentimentu v EU 

 
Pramen: Eurostat; srpen 2013, graf MPO 

Maloobchod bude 
pravděpodobně 
stagnovat 

Důvěra obchodníků v ekonomiku v květnu mírně rostla, nicméně i přes tento 
signál se v nadcházejících měsících nepředpokládá zásadní obrat 
v maloobchodu. Optimismu zatím nenasvědčuje ani nálada spotřebitelů, kteří 
hodlají nadále spíše šetřit více šetřit a nakupovat jen věci běžné spotřeby. 
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II.5 PŘÍMÉ ZAHRANIČNÍ INVESTICE 

PZI meziročně 
výrazně klesly 

Zatímco z evropské ekonomiky začaly ve 2. čtvrtletí přicházet příznivější zprávy, 
celková investiční atmosféra, především v Evropě, se zatím držela na dráze 
poklesu. S ní korespondovala i investiční aktivita v tuzemské ekonomice, a tomu 
odpovídal i vývoj přímých investic v ČR, který reflektoval sice slábnoucí, 
nicméně zatím přetrvávající trend poklesu investičního kapitálu. Příliv přímých 
zahraničních investic (PZI) do České republiky ve druhém čtvrtletí 2013 
meziročně výrazně klesl. Zahraniční firmy investovaly celkem 22,0 mld. Kč, což 
je o 59 % méně než ve stejném období loňského roku. Nejvýznamnější podíl 
na PZI v tuzemsku měly reinvestované zisky spolu se základním jměním, které 
ve druhém čtvrtletí dosáhly výše 25,1 mld. Kč, což v meziročním srovnání 
znamená snížení o 53,8 mld. Kč a oproti prvnímu čtvrtletí 2013 se jedná 
o pokles o 37,6 mld. Kč (59,9 %). Předpokládaný objem reinvestovaného zisku 
činil 20,2 mld. Kč a navýšení základního kapitálu činilo 4,9 mld. Kč. Ostatní 
kapitál, tedy úvěrové vztahy mezi přidruženými podniky (poskytnutí finančních 
úvěrů tuzemskými firmami do zahraničí), vykázal čistý odliv prostředků 
do zahraničí ve výši 3,2 mld. Kč. 

Tabulka č. II.5.1 PZI do ČR za jednotlivá čtvrtletí v letech 2010 až 2013 (mld. Kč) 

 
Pramen: ČNB, červen 2013, graf MPO 

Graf č. II.5.1 Porovnání PZI za jednotlivá čtvrtletí v letech 2010 až 2013 

 
Pramen: ČNB, červen 2013, graf MPO 

České investice 
do zahraničí se 
zdvojnásobily 

Tuzemské podniky uskutečnily přímé investice v zahraničí v objemu 11,4 mld. 
Kč, což v meziročním srovnání znamená více jak dvojnásobek objemu 
předchozího roku. V pololetním meziročním srovnání poskytnutý objem 
představuje zvýšení téměř čtyřnásobné. Předpokládaný objem reinvestovaného 

PZI  (v mld. Kč) 1.Q 2.Q 3.Q 4.Q 1.Q 2.Q 3.Q 4.Q 1.Q 2. Q 3. Q 4.Q 1.Q 2. Q 

Přímé investice zahraniční v tuzemsku 23,5 29,9 40,8 23,0 -2,2 32,5 -26,5 37,2 36,6 53,6 53,5 64,0 56,0 22,0

   - základní jmění a  reinvestovaný zi sk 27,1 28,8 42,1 23,1 12,3 6,5 -9,4 9,4 32,0 78,9 33,0 37,8 62,7 25,1

   - os tatní kapi tá l -3,5 1,1 -1,3 -0,1 -14,5 26,0 -17,2 27,8 4,6 -25,7 20,5 26,1 -6,7 -3,2

2010 2011 2012 2013
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zisku dosáhl 3,9 mld. Kč a investice do základního kapitálu zahraničních 
dceřiných podniků představovaly 10,0 mld. Kč.  Zatímco v  prvním čtvrtletí roku 
tuzemské společnosti zahraničním dceřiným firmám poskytly ve formě 
ostatního kapitálu zdroje ve výši 5,5 mld. Kč, ve druhém čtvrtletí došlo 
k opačnému pohybu finančních prostředků a dceřiné firmy v zahraničí 
tuzemským firmám převedly ve formě ostatního kapitálu prostředky ve výši 
2,5 mld. Kč. 

Tabulka II.5.2 Porovnání PZI v zahraničí v letech 2010 až 2013 

 
Pramen: ČNB, září 2013, tab. MPO 

Graf č. II.5.2 Porovnání PZI v zahraničí za jednotlivá čtvrtletí  
                       v letech 2010 až 2013 

 
Pramen: ČNB, září 2013, graf MPO 

  
 
  

1.Q 2.Q 3.Q 4.Q 1.Q 2.Q 3.Q 4.Q 1.Q 2. Q 1.-2.Q 3. Q 4.Q 1.Q 2.Q 1.-2.Q

přímé investice v zahraničí 9,6 -0,3 3,2 9,8 6,2 -15,6 8,7 -5,1 5,9 5,1 11,0 9,6 5,7 29,9 11,4 41,3

   - základní jmění a  reinvestovaný zi sk 3,6 3,0 3,8 5,4 3,4 2,8 -11,3 3,6 6,2 5,6 11,8 5,0 5,6 24,5 13,9 38,4

   - ostatní kapi tá l 6,0 -3,3 -0,6 4,4 2,8 -18,4 19,9 -8,7 -0,3 -0,4 -0,7 4,6 0,1 5,5 -2,5 3,0

PZI  (v mld. Kč)
2010 2011 2012 2013
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PŘÍLOHA: Obchodní výměna s prioritními zeměmi v 2. čtvrtletí roku 2013 

Brazílie 
Tab. 1: Export ČR do Brazílie 

Nomenklatura SITC tis.Kč Meziroční index 
(SOPR = 100) Kód  Název  4-6/2012 4-6/2013 

0 Potraviny a živá zvířata 364 580 159,3 

1 Nápoje a tabák 826 2 222 269,0 

2 Suroviny nepoživatelné, s výjimkou paliv 134 381 92 085 68,5 

3 Minerální paliva, maziva a příbuzné materiály 0 14 543   

5 Chemikálie a příbuzné výrobky, j.n. 75 476 140 640 186,3 

6 Tržní výrobky tříděné hlavně podle materiálu 366 790 510 934 139,3 

7 Stroje a dopravní prostředky 1 102 956 1 232 294 111,7 

8 Průmyslové spotřební zboží 300 163 398 096 132,6 

  Celkem 1 980 956 2 391 394 120,7 

Zdroj: ČSÚ 

Tab. 2: Import ČR z Brazílie 

Nomenklatura SITC tis.Kč Meziroční index 
(SOPR = 100) Kód  Název  4-6/2012 4-6/2013 

0 Potraviny a živá zvířata 971 452 758 715 78,1 

1 Nápoje a tabák 102 202 75 957 74,3 

2 Suroviny nepoživatelné, s výjimkou paliv 36 726 47 123 128,3 

3 Minerální paliva, maziva a příbuzné materiály   6   

4 Živočišné a rostlinné oleje, tuky a vosky 36 3 405 9 458,3 

5 Chemikálie a příbuzné výrobky, j.n. 276 025 118 590 43,0 

6 Tržní výrobky tříděné hlavně podle materiálu 158 149 90 647 57,3 

7 Stroje a dopravní prostředky 170 490 177 540 104,1 

8 Průmyslové spotřební zboží 43 188 49 123 113,7 

  Celkem 1 758 268 1 321 107 75,1 

Zdroj: ČSÚ 
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Čína 
Tab. 3: Export ČR do Číny 

Nomenklatura SITC tis.Kč Meziroční index 
(SOPR = 100) Kód  Název  4-6/2012 4-6/2013 

0 Potraviny a živá zvířata 61 729 52 957 85,8 

1 Nápoje a tabák 15 167 15 846 104,5 

2 Suroviny nepoživatelné, s výjimkou paliv 525 307 615 999 117,3 

3 Minerální paliva, maziva a příbuzné materiály 36 206 5 022 13,9 

5 Chemikálie a příbuzné výrobky, j.n. 289 360 368 040 127,2 

6 Tržní výrobky tříděné hlavně podle materiálu 1 022 668 1 198 027 117,1 

7 Stroje a dopravní prostředky 5 153 537 6 498 019 126,1 

8 Průmyslové spotřební zboží 1 196 909 1 385 569 115,8 

9 Komodity a předměty obchodu, j.n. 0 5   

  Celkem 8 300 884 10 139 485 122,1 

Zdroj: ČSÚ 

Tab. 4: Import ČR z Číny 

Nomenklatura SITC tis.Kč Meziroční index 
(SOPR = 100) Kód  Název  4-6/2012 4-6/2013 

0 Potraviny a živá zvířata 456 038 345 940 75,9 

1 Nápoje a tabák 5 703 5 867 102,9 

2 Suroviny nepoživatelné, s výjimkou paliv 373 787 326 476 87,3 

3 Minerální paliva, maziva a příbuzné materiály 7 093 854 12,0 

4 Živočišné a rostlinné oleje, tuky a vosky 1 976 685 34,7 

5 Chemikálie a příbuzné výrobky, j.n. 1 249 432 1 481 814 118,6 

6 Tržní výrobky tříděné hlavně podle materiálu 5 319 221 4 887 330 91,9 

7 Stroje a dopravní prostředky 59 762 274 51 594 849 86,3 

8 Průmyslové spotřební zboží 9 814 181 9 174 264 93,5 

9 Komodity a předměty obchodu, j.n. 1 867 4 852 259,9 

  Celkem 76 991 572 67 822 930 88,1 

Zdroj: ČSÚ 
 
  



MPO – odbor ekonomických analýz                                                                                      Analýza vývoje ekonomiky ČR za 2. čtvrtletí 2013 

81 
 

Indie 
Tab. 5: Export ČR do Indie 

Nomenklatura SITC tis.Kč Meziroční index 
(SOPR = 100) Kód  Název  4-6/2012 4-6/2013 

0 Potraviny a živá zvířata 4 644 3 739 80,5 

1 Nápoje a tabák 227 0 0,0 

2 Suroviny nepoživatelné, s výjimkou paliv 213 779 69 564 32,5 

3 Minerální paliva, maziva a příbuzné materiály 34 840 43 187 124,0 

5 Chemikálie a příbuzné výrobky, j.n. 449 700 376 977 83,8 

6 Tržní výrobky tříděné hlavně podle materiálu 279 441 278 972 99,8 

7 Stroje a dopravní prostředky 1 978 766 1 703 717 86,1 

8 Průmyslové spotřební zboží 163 471 201 004 123,0 

9 Komodity a předměty obchodu, j.n. 72 2 2,8 

  Celkem 3 124 939 2 677 162 85,7 

Zdroj: ČSÚ 

Tab. 6: Import ČR z Indie 

Nomenklatura SITC tis.Kč Meziroční index 
(SOPR = 100) Kód  Název   4-6/2012  4-6/2013 

0 Potraviny a živá zvířata 100 492 145 505 144,8 

1 Nápoje a tabák 8 842 16 408 185,6 

2 Suroviny nepoživatelné, s výjimkou paliv 133 754 125 836 94,1 

3 Minerální paliva, maziva a příbuzné materiály 166 2 1,2 

4 Živočišné a rostlinné oleje, tuky a vosky 2 176 2 183 100,3 

5 Chemikálie a příbuzné výrobky, j.n. 452 157 568 445 125,7 

6 Tržní výrobky tříděné hlavně podle materiálu 698 041 824 660 118,1 

7 Stroje a dopravní prostředky 729 885 777 921 106,6 

8 Průmyslové spotřební zboží 561 057 595 648 106,2 

9 Komodity a předměty obchodu, j.n. 4 3 400 85 000,0 

  Celkem 2 686 573 3 060 007 113,9 

Zdroj: ČSÚ 
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Irák 
Tab. 7: Export ČR do Iráku 

Nomenklatura SITC tis.Kč Meziroční index 
(SOPR = 100) Kód  Název  4-6/2012 4-6/2013 

0 Potraviny a živá zvířata 5 121 14 167 276,6 

1 Nápoje a tabák 3 291 121 445 3 690,2 

2 Suroviny nepoživatelné, s výjimkou paliv 941 1 075 114,2 

5 Chemikálie a příbuzné výrobky, j.n. 10 281 7 346 71,5 

6 Tržní výrobky tříděné hlavně podle materiálu 119 042 83 104 69,8 

7 Stroje a dopravní prostředky 265 044 213 724 80,6 

8 Průmyslové spotřební zboží 45 101 44 080 97,7 

  Celkem 448 820 484 942 108,0 

Zdroj: ČSÚ 

Tab. 8: Import ČR z Iráku 

Nomenklatura SITC tis.Kč Meziroční index 
(SOPR = 100) Kód  Název  4-6/2012 4-6/2013 

1 Nápoje a tabák 95 0 0,0 

6 Tržní výrobky tříděné hlavně podle materiálu 33 0 0,0 

7 Stroje a dopravní prostředky 2 0 0,0 

  Celkem 130 0 0,0 

Zdroj: ČSÚ 
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Kazachstán 
Tab. 9: Export ČR do Kazachstánu 

Nomenklatura SITC tis.Kč Meziroční index 
(SOPR = 100) Kód  Název   4-6/2012  4-6/2013 

0 Potraviny a živá zvířata 17 476 3 326 19,0 

1 Nápoje a tabák 4 587 7 824 170,6 

2 Suroviny nepoživatelné, s výjimkou paliv 1 388 1 269 91,4 

3 Minerální paliva, maziva a příbuzné materiály 70 31 44,3 

5 Chemikálie a příbuzné výrobky, j.n. 84 014 187 431 223,1 

6 Tržní výrobky tříděné hlavně podle materiálu 238 742 160 709 67,3 

7 Stroje a dopravní prostředky 1 135 347 1 234 046 108,7 

8 Průmyslové spotřební zboží 139 109 107 110 77,0 

  Celkem 1 620 734 1 701 748 105,0 

Zdroj: ČSÚ 

Tab. 10: Import ČR z Kazachstánu 

Nomenklatura SITC tis.Kč Meziroční index 
(SOPR = 100) Kód  Název  4-6/2012 4-6/2013 

0 Potraviny a živá zvířata 2 616 3 053 116,7 

1 Nápoje a tabák 0 40   

2 Suroviny nepoživatelné, s výjimkou paliv 4 738 11 551 243,8 

3 Minerální paliva, maziva a příbuzné materiály 2 880 512 2 318 581 80,5 

5 Chemikálie a příbuzné výrobky, j.n. 323 976 306 911 94,7 

6 Tržní výrobky tříděné hlavně podle materiálu 160 299 150 945 94,2 

7 Stroje a dopravní prostředky 1 301 111 8,5 

8 Průmyslové spotřební zboží 94 58 61,7 

  Celkem 3 373 535 2 791 249 82,7 

Zdroj: ČSÚ 
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Mexiko 
Tab. 11: Export ČR do Mexika 

Nomenklatura SITC tis.Kč Meziroční index 
(SOPR = 100) Kód  Název  4-6/2012 4-6/2013 

0 Potraviny a živá zvířata 118 1 997 1 692,4 

1 Nápoje a tabák 1 914 1 780 93,0 

2 Suroviny nepoživatelné, s výjimkou paliv 9 772 7 240 74,1 

3 Minerální paliva, maziva a příbuzné materiály 90 1 1,1 

5 Chemikálie a příbuzné výrobky, j.n. 84 486 86 905 102,9 

6 Tržní výrobky tříděné hlavně podle materiálu 372 507 386 170 103,7 

7 Stroje a dopravní prostředky 1 605 244 1 868 227 116,4 

8 Průmyslové spotřební zboží 143 206 185 722 129,7 

  Celkem 2 217 336 2 538 041 114,5 

Zdroj: ČSÚ 

Tab. 12: Import ČR z Mexika 

Nomenklatura SITC tis.Kč Meziroční index 
(SOPR = 100) Kód  Název   4-6/2012  4-6/2013 

0 Potraviny a živá zvířata 26 756 43 420 162,3 

1 Nápoje a tabák 14 622 11 580 79,2 

2 Suroviny nepoživatelné, s výjimkou paliv 57 170 87 210 152,5 

3 Minerální paliva, maziva a příbuzné materiály 9 9 100,0 

4 Živočišné a rostlinné oleje, tuky a vosky 23 91 395,7 

5 Chemikálie a příbuzné výrobky, j.n. 86 681 87 584 101,0 

6 Tržní výrobky tříděné hlavně podle materiálu 130 728 124 653 95,4 

7 Stroje a dopravní prostředky 1 493 003 1 565 371 104,8 

8 Průmyslové spotřební zboží 333 661 522 785 156,7 

9 Komodity a předměty obchodu, j.n. 34 256 752,9 

  Celkem 2 142 687 2 442 958 114,0 

Zdroj: ČSÚ 
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Rusko 
Tab. 13: Export ČR do Ruska 

Nomenklatura SITC tis.Kč Meziroční index 
(SOPR = 100) Kód  Název  4-6/2012 4-6/2013 

0 Potraviny a živá zvířata 352 386 391 476 111,1 

1 Nápoje a tabák 165 200 169 833 102,8 

2 Suroviny nepoživatelné, s výjimkou paliv 118 399 152 764 129,0 

3 Minerální paliva, maziva a příbuzné materiály 118 331 70 482 59,6 

4 Živočišné a rostlinné oleje, tuky a vosky 2 076 1 681 81,0 

5 Chemikálie a příbuzné výrobky, j.n. 2 095 385 2 163 158 103,2 

6 Tržní výrobky tříděné hlavně podle materiálu 2 578 711 3 197 773 124,0 

7 Stroje a dopravní prostředky 22 996 244 21 030 375 91,5 

8 Průmyslové spotřební zboží 2 129 638 2 017 385 94,7 

  Celkem 30 556 369 29 194 927 95,5 

Zdroj: ČSÚ 

Tab. 14: Import ČR z Ruska 

Nomenklatura SITC tis.Kč Meziroční index 
(SOPR = 100) Kód  Název  4-6/2012 4-6/2013 

0 Potraviny a živá zvířata 30 070 54 999 182,9 

1 Nápoje a tabák 10 046 12 551 124,9 

2 Suroviny nepoživatelné, s výjimkou paliv 2 156 905 1 493 972 69,3 

3 Minerální paliva, maziva a příbuzné materiály 31 992 417 29 093 785 90,9 

4 Živočišné a rostlinné oleje, tuky a vosky 3 171 5 047 159,2 

5 Chemikálie a příbuzné výrobky, j.n. 1 186 217 1 334 872 112,5 

6 Tržní výrobky tříděné hlavně podle materiálu 1 899 351 2 433 966 128,1 

7 Stroje a dopravní prostředky 2 695 131 2 358 028 87,5 

8 Průmyslové spotřební zboží 90 492 89 055 98,4 

  Celkem 40 063 800 36 876 274 92,0 

Zdroj: ČSÚ 
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Turecko 
Tab. 15: Export ČR do Turecka 

Nomenklatura SITC tis.Kč Meziroční index 
(SOPR = 100) Kód  Název  4-6/2012 4-6/2013 

0 Potraviny a živá zvířata 50 952 54 287 106,5 

1 Nápoje a tabák 3 124 7 005 224,2 

2 Suroviny nepoživatelné, s výjimkou paliv 155 273 144 233 92,9 

3 Minerální paliva, maziva a příbuzné materiály 83 112 117 259 141,1 

4 Živočišné a rostlinné oleje, tuky a vosky 0 17   

5 Chemikálie a příbuzné výrobky, j.n. 295 091 473 459 160,4 

6 Tržní výrobky tříděné hlavně podle materiálu 1 799 491 1 745 524 97,0 

7 Stroje a dopravní prostředky 5 775 748 7 398 755 128,1 

8 Průmyslové spotřební zboží 395 160 613 815 155,3 

9 Komodity a předměty obchodu, j.n. 16 857 111 824 663,4 

  Celkem 8 574 808 10 666 176 124,4 

Zdroj: ČSÚ 

Tab. 16: Import ČR z Turecka 

Nomenklatura SITC tis.Kč Meziroční index 
(SOPR = 100) Kód  Název  4-6/2012 4-6/2013 

0 Potraviny a živá zvířata 450 973 470 684 104,4 

1 Nápoje a tabák 40 817 24 580 60,2 

2 Suroviny nepoživatelné, s výjimkou paliv 38 632 80 241 207,7 

3 Minerální paliva, maziva a příbuzné materiály 5 497 28 077 510,8 

4 Živočišné a rostlinné oleje, tuky a vosky 0 32   

5 Chemikálie a příbuzné výrobky, j.n. 222 920 228 849 102,7 

6 Tržní výrobky tříděné hlavně podle materiálu 1 480 836 1 337 676 90,3 

7 Stroje a dopravní prostředky 2 300 513 2 068 280 89,9 

8 Průmyslové spotřební zboží 1 240 745 1 365 601 110,1 

9 Komodity a předměty obchodu, j.n. 699 4 401 629,6 

  Celkem 5 781 631 5 608 422 97,0 

Zdroj: ČSÚ 
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Ukrajina 

Tab. 17: Export ČR na Ukrajinu 

Nomenklatura SITC tis.Kč Meziroční index 
(SOPR = 100) Kód  Název  4-6/2012 4-6/2013 

0 Potraviny a živá zvířata 152 611 138 287 90,6 

1 Nápoje a tabák 38 132 37 999 99,7 

2 Suroviny nepoživatelné, s výjimkou paliv 72 588 72 131 99,4 

3 Minerální paliva, maziva a příbuzné materiály 19 395 24 982 128,8 

4 Živočišné a rostlinné oleje, tuky a vosky 184 550 298,9 

5 Chemikálie a příbuzné výrobky, j.n. 971 169 963 466 99,2 

6 Tržní výrobky tříděné hlavně podle materiálu 743 572 956 622 128,7 

7 Stroje a dopravní prostředky 6 019 791 5 565 617 92,5 

8 Průmyslové spotřební zboží 519 170 480 769 92,6 

  Celkem 8 536 612 8 240 422 96,5 

Zdroj: ČSÚ 

Tab. 18: Import ČR z Ukrajiny 

Nomenklatura SITC tis.Kč Meziroční index 
(SOPR = 100) Kód  Název  4-6/2012 4-6/2013 

0 Potraviny a živá zvířata 61 198 60 455 98,8 

1 Nápoje a tabák 794 686 86,4 

2 Suroviny nepoživatelné, s výjimkou paliv 3 410 874 3 246 512 95,2 

3 Minerální paliva, maziva a příbuzné materiály 867 563 944 628 108,9 

4 Živočišné a rostlinné oleje, tuky a vosky 22 114 39 955 180,7 

5 Chemikálie a příbuzné výrobky, j.n. 234 248 142 990 61,0 

6 Tržní výrobky tříděné hlavně podle materiálu 752 322 541 775 72,0 

7 Stroje a dopravní prostředky 552 688 761 089 137,7 

8 Průmyslové spotřební zboží 139 158 123 470 88,7 

  Celkem 6 040 959 5 861 560 97,0 

Zdroj: ČSÚ 
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USA 

Tab. 19: Export z ČR do Spojených států amerických 

Nomenklatura SITC tis.Kč Meziroční index 
(SOPR = 100) Kód  Název  4-6/2012 4-6/2013 

0 Potraviny a živá zvířata 50 493 75 499 149,5 

1 Nápoje a tabák 52 326 54 263 103,7 

2 Suroviny nepoživatelné, s výjimkou paliv 93 099 100 698 108,2 

3 Minerální paliva, maziva a příbuzné materiály 77 859 34 403 44,2 

4 Živočišné a rostlinné oleje, tuky a vosky 41 0 0,0 

5 Chemikálie a příbuzné výrobky, j.n. 1 900 617 1 856 411 97,7 

6 Tržní výrobky tříděné hlavně podle materiálu 4 387 048 3 854 309 87,9 

7 Stroje a dopravní prostředky 9 610 988 8 506 395 88,5 

8 Průmyslové spotřební zboží 2 291 782 2 271 015 99,1 

9 Komodity a předměty obchodu, j.n. 5 327 22 0,4 

  Celkem 18 469 581 16 753 017 90,7 

Zdroj: ČSÚ 

Tab. 20: Import ČR ze Spojených států amerických 

Nomenklatura SITC tis.Kč Meziroční index 
(SOPR = 100) Kód  Název  4-6/2012 4-6/2013 

0 Potraviny a živá zvířata 260 135 316 443 121,6 

1 Nápoje a tabák 73 674 78 794 106,9 

2 Suroviny nepoživatelné, s výjimkou paliv 488 266 459 693 94,1 

3 Minerální paliva, maziva a příbuzné materiály 202 148 182 750 90,4 

4 Živočišné a rostlinné oleje, tuky a vosky 5 692 10 830 190,3 

5 Chemikálie a příbuzné výrobky, j.n. 2 116 129 2 805 671 132,6 

6 Tržní výrobky tříděné hlavně podle materiálu 1 633 595 1 480 564 90,6 

7 Stroje a dopravní prostředky 10 320 197 7 726 193 74,9 

8 Průmyslové spotřební zboží 2 413 241 2 331 776 96,6 

9 Komodity a předměty obchodu, j.n. 7 053 10 665 151,2 

  Celkem 17 520 131 15 403 378 87,9 

Zdroj: ČSÚ 
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Vietnam 

Tab. 21: Export ČR do Vietnamu 

Nomenklatura SITC tis.Kč Meziroční index 
(SOPR = 100) Kód  Název  4-6/2012 4-6/2013 

0 Potraviny a živá zvířata 12 217 8 232 67,4 

1 Nápoje a tabák 4 882 3 030 62,1 

2 Suroviny nepoživatelné, s výjimkou paliv 6 391 14 121 221,0 

3 Minerální paliva, maziva a příbuzné materiály 46 232 504,3 

5 Chemikálie a příbuzné výrobky, j.n. 26 634 22 110 83,0 

6 Tržní výrobky tříděné hlavně podle materiálu 40 658 46 619 114,7 

7 Stroje a dopravní prostředky 278 894 152 213 54,6 

8 Průmyslové spotřební zboží 151 289 29 818 19,7 

  Celkem 521 012 276 375 53,0 

Zdroj: ČSÚ 

Tab. 22: Import ČR z Vietnamu 

Nomenklatura SITC tis.Kč Meziroční index 
(SOPR = 100) Kód  Název  4-6/2012 4-6/2013 

0 Potraviny a živá zvířata 250 052 166 115 66,4 

1 Nápoje a tabák 8 155 5 954 73,0 

2 Suroviny nepoživatelné, s výjimkou paliv 37 047 21 696 58,6 

4 Živočišné a rostlinné oleje, tuky a vosky 0 23   

5 Chemikálie a příbuzné výrobky, j.n. 155 019 43 700 28,2 

6 Tržní výrobky tříděné hlavně podle materiálu 60 134 60 325 100,3 

7 Stroje a dopravní prostředky 443 299 533 888 120,4 

8 Průmyslové spotřební zboží 562 772 616 300 109,5 

  Celkem 1 516 478 1 448 002 95,5 

Zdroj: ČSÚ 
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Měrná
Ukazatel jednotka 2012 1.Q 2.Q 1.-2. Q 3.Q 1.-3.Q 4.Q 1.-4.Q

HDPx/ (objem v běžných cenách xx/,  mld. Kč 3 846,4 959,9 964,2 1 924,1
              změna ve stálých cenách) změna v % -0,9 -2,3 -1,3 -1,8
   Spotřeba domácností mld. Kč 1 916,1 482,9 486,0 968,9

změna v % -2,1 -1,2 0,0 -0,6
   Spotřeba vlády mld. Kč 788,8 200,9 200,9 401,8

změna v % -1,9 1,4 1,8 1,6
   Spotřeba neziskových institucí mld. Kč 28,0 7,2 7,2 14,4

změna v % 0,3 3,4 4,0 3,7
   Hrubý fixní kapitál mld. Kč 888,2 213,0 213,7 426,7

změna v % -4,3 -5,0 -5,2 -5,1
   Změna zásob a cenností mld. Kč 10,0 -5,6 -17,4 -23,0
   Vývoz zboží a služeb mld. Kč 3 000,9 743,2 754,9 1 498,0

změna v % 4,7 -3,7 0,6 -1,6
   Dovoz zboží a služeb mld. Kč 2 785,6 681,6 681,1 1 362,7

změna v % 2,5 -3,4 -1,6 -2,5
  Bilance zahraničního obchodu mld. Kč 215,3 61,5 73,8 135,3

Průměrná měsíční mzdaxxx/

(meziroční změna v %)
     nominální % 2,7 -0,4 1,2 0,4
     reálná % -0,6 -2,2 -0,3 -1,3

Pramen: ČSÚ MPO - odbor ekonomických analýz
Pramen: ČSÚ
   x/ očištěno o sezónní a kalendářní vlivy
 xx/ vlivem zaokrouhlování dochází na desetinných místech v některých součtových údajích k nepřesnostem 
xxx/ za celé hospodářství, na přepočtené počty zaměstnanců

2013
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   Hrubý domácí produkt
    (ve stálých cenách, sezónně upravená data, změna v %)

Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2

Lotyšsko 1,3 1,2 1,2 0,5 5,3 5,6 5,6 4,3

Litva 1,5 0,7 1,3 0,7 3,8 3,1 4,2 4,2

Spojené království 0,7 -0,2 0,3 0,7 0,1 0,0 0,3 1,5

Rumunsko -0,5 1,0 0,4 0,5 -1,1 0,8 2,3 1,4

Estonsko 1,4 0,6 -1,0 0,1 3,1 3,0 1,3 1,4

Polsko 0,4 0,1 0,2 0,4 1,7 0,8 0,7 1,1

Slovensko 0,2 0,1 0,2 0,3 1,9 1,0 0,8 0,8

Švédsko 0,1 0,0 0,6 -0,1 0,3 1,5 1,6 0,6

Německo 0,2 -0,5 0,0 0,7 0,9 0,3 -0,3 0,5

Dánsko 0,9 -0,7 -0,2 0,5 0,0 -0,4 -0,8 0,5

Francie 0,2 -0,2 -0,2 0,5 0,0 -0,3 -0,5 0,3

Rakousko 0,1 -0,1 0,1 0,2 0,8 0,7 0,2 0,2

Maďarsko 0,0 -0,5 0,6 0,1 -1,7 -2,5 -0,5 0,2

EU-28 0,1 -0,4 0,0 0,4 -0,5 -0,7 -0,7 0,0

Finsko -0,1 -0,8 0,2 0,7 -1,6 -2,2 -2,4 0,0

Belgie 0,0 -0,1 0,0 0,1 -0,4 -0,5 -0,6 -0,1

eurozóna-17 -0,1 -0,5 -0,2 0,3 -0,7 -1,0 -1,0 -0,5

Česká republika -0,3 -0,3 -1,3 0,6 -1,4 -1,6 -2,4 -1,3

Španělsko -0,4 -0,8 -0,4 -0,1 -1,7 -2,1 -2,0 -1,6

Nizozemí -0,9 -0,6 -0,4 -0,2 -1,5 -1,5 -1,4 -1,8

Itálie -0,3 -0,9 -0,6 -0,2 -2,6 -2,8 -2,3 -2,0

Portugalsko -0,9 -1,8 -0,4 1,1 -3,6 -3,8 -4,1 -2,0

Chorvatsko -0,3 -0,4 0 . -1,9 -2,3 -1,5 -0,7

Slovinsko -0,4 -1,0 -0,5 -0,3 -2,8 -3,2 -3,2 -2,2

Řecko . . . -6,7 -5,7 -5,6 -4,6

Kypr -0,8 -1,4 -1,7 -1,4 -2,3 -3,5 -4,7 -5,2

Malta 0,6 0,1 0,0 . 1,8 1,7 1,7 .

Lucembursko -0,2 2,2 -1,6 . -0,3 1,6 1,0 .
Irsko -1,0 -0,2 -0,6 . -0,5 -1,0 -1,0 .

Pramen: Eurostat MPO - odbor ekonomických analýz

mezičtvrtletně meziročně

2012 2013 2012 2013
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Měrná
Ukazatel jednotka 2012 leden únor březen 1.Q duben květen červen 2.Q červenec srpen září 3.Q říjen listopad prosinec 2013

Míra inflace (roční klouzavý průměr) % - 3,2 3,0 2,8 - 2,7 2,5 2,3 - 2,2 2,0

Spotřebitelské ceny
(stejné období předch. roku = 100)
 Úhrn % 3,3 1,9 1,7 1,7 1,8 1,7 1,3 1,6 1,5 1,4 1,3
 v tom: 
     potraviny a nealkoholické nápoje % 6,9 5,7 5,0 4,0 4,9 5,0 4,9 6,3 5,4 5,7 5,6
     alkoholické nápoje, tabák % 2,6 3,9 3,6 3,5 3,6 5,0 4,3 3,3 4,2 3,2 3,5
     odívání a obuv % -3,1 -2,3 -2,8 -3,4 -2,8 -2,5 -2,5 -1,4 -2,1 0,0 0,0
     bydlení, voda, energie, paliva % 5,0 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 1,8 1,6 2,0 1,2 1,3
     zařízení domácností, opravy % -1,1 -1,1 -0,8 -0,3 -0,8 -0,9 -0,7 -0,6 -0,8 -0,6 -0,6
     zdraví % 9,3 3,4 3,3 3,7 3,5 3,8 3,6 3,3 3,6 2,1 1,8
     doprava % 2,8 -1,1 -0,6 -0,7 -0,8 -1,7 -1,6 -0,4 -1,2 0,6 -0,5
     pošty a telekomunikace % -2,4 -4,8 -4,9 -4,9 -4,9 -6,7 -9,8 -12,0 -9,5 -11,9 -10,9
     rekreace a kultura % -0,2 -0,4 0,2 0,0 -0,1 -0,2 -0,2 0,0 -0,1 0,2 0,4
     vzdělávání % 2,0 1,5 1,6 1,6 1,6 1,6 1,5 1,4 1,5 1,4 1,4
     stravování a ubytování % 3,8 2,7 2,3 2,3 2,4 2,0 1,9 1,8 1,9 2,1 2,1
     ostatní zboží a služby % 1,9 1,9 1,5 1,7 1,7 2,4 1,7 2,2 2,1 1,7 1,6

Ceny ve výrobní sféře
(roční klouzavý průměr)
   průmysl % - 1,9 1,7 1,6 - 1,4 1,3 1,2 - 1,2 1,1
   stavební práce % - -0,7 -0,7 -0,7 - -0,8 -0,9 -0,9 - -1,0 -1,1
   zemědělství % - 4,8 6,2 7,4 - 8,8 9,9 10,5 - 10,6 10,0

Ceny ve výrobní sféře
(stejné období předch. roku = 100)
   průmysl % 2,1 1,4 1,3 1,0 1,2 0,5 0,3 0,7 0,5 1,1 0,5
   stavební práce % -0,7 -0,7 -1,0 -1,1 -0,9 -1,2 -1,2 -1,4 -1,3 -1,4 -1,4
   zemědělství % 3,8 15,4 15,6 12,5 14,4 12,7 8,0 7,3 9,3 4,7 -0,2

Podíl nezaměstnaných osob - 8,0 8,1 8,0 - 7,7 7,5 7,3  - 7,5 7,5
(stav ke konci období)  %

Saldo státního rozpočtu (ke konci období) mld. Kč -101,0 42,4 -36,8 8,4 14,0 -30,5 -23,2 8,3 -31,5 4,0 -8,6

Pramen: ČSÚ, MPSV, MF MPO - odbor ekonomických analýz

2013
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Měrná 2013
Ukazatel jednotka 2012 leden únor březen 1.Q duben květen červen 2.Q červenec srpen září 3.Q říjen listopad prosinec 4.Q 2013

Peněžní zásoba M2 mld. Kč 3 129,5 3 110,5 3 114,9 3 112,8 3 149,7 3 147,9 3 147,6 3 186,4
(k 31.12. předchozího roku) změna v % 4,5 -0,6 -0,5 -0,5 0,6 0,6 0,6 1,8
Vklady korunové mld. Kč 2 849,1 2 938,8 2 933,4 2 971,8 2 969,2 2 936,1 2 916,4 2 928,1
(k 31.12. předchozího roku) změna v % 6,9 3,1 3,0 4,3 4,2 3,1 2,4 2,8
     obyvatelstvo mld. Kč 1 594,7 1 613,8 1 617,6 1 619,7 1 627,1 1 612,0 1 614,4 1 612,5

změna v % 3,7 1,2 1,4 1,6 2,0 1,1 1,2 1,1
     ostatní sektory mld. Kč 1 254,4 1 325,0 1 315,8 1 352,1 1 342,1 1 324,1 1 302,0 1 315,6

změna v % 11,4 5,6 4,9 7,8 7,0 5,6 3,8 4,9
Úvěry korunové mld. Kč 2 014,4 2 019,8 2 022,5 2 024,9 2 022,7 2 019,9 2 023,6 2 028,2
(k 31.12. předchozího roku) změna v % 2,7 0,3 0,4 0,5 0,4 0,3 0,5 0,7
     obyvatelstvo mld. Kč 1 043,3 1 041,8 1 041,8 1 044,9 1 047,4 1 052,5 1 055,4 1 061,0

změna v % 3,5 -0,1 -0,1 0,2 0,4 0,9 1,2 1,7
     ostatní sektory mld. Kč 971,1 978,0 980,7 980,0 975,3 967,4 968,2 967,2

změna v % 1,8 0,7 1,0 0,9 0,4 -0,4 -0,3 -0,4

Platební bilance
Běžný účet mil. USD -4 727,2 705,2 -257,1
   Obchodní bilance mil. USD 7 460,5 2 783,3 2 900,4
   Bilance služeb mil. USD 2 545,0 811,3 868,3
   Bilance výnosů mil. USD -14 695,0 -3 327,4 -3 726,7
Finanční účet mil. USD 6 222,0 -67,3 1 241,3
   Přímé investice mil. USD 9 238,4 1 344,3 532,2
       Zahraniční v ČR mil. USD 10 574,5 2 891,6 1 110,0
   Portfoliové investice mil. USD 2 155,5 978,0 2 398,6
   Dlouhodobý kapitál mil. USD -1 306,8 -1 880,7 -1 325,5
   Krátkodobý kapitál mil. USD -4 308,2 -513,2 -436,7

Devizové rezervy  ČNB mld. USD 44,9 46,0 45,3 44,5 44,8 43,7 43,6 44,7 44,8

Zahraniční zadluženost mld. USD 101,9 98,7 102,1

Pramen: ČNB MPO - odbor ekonomických analýz
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    Nezaměstnanost podle krajů

k 31.8.2013
Kraj počet počet počet počet

uchazečů volných uchazečů volných
o zaměst- pracovních o zaměst- pracovních

nání míst nání míst
   Praha 33 499 10 139 4,1 41 690 9 342 4,7 5,0
   Středočeský 48 074 5 306 6,7 55 399 5 355 6,2 6,4
   Jihočeský 23 729 2 852 6,8 26 749 2 918 5,9 6,1
   Plzeňský 20 156 2 954 6,1 23 580 2 914 5,9 6,1
   Karlovarský 16 598 1 403 9,6 18 514 1 520 8,7 8,8
   Ústecký 57 410 2 261 12,8 63 038 2 994 10,9 11,0
   Liberecký 22 264 2 015 9,3 24 390 3 023 7,9 8,1
   Královéhradecký 20 340 1 910 6,9 24 598 1 758 6,4 6,6
   Pardubický 20 326 2 660 7,3 23 312 2 465 6,5 6,6
   Vysočina 21 609 1 115 8,1 24 189 969 6,8 7,1
   Jihomoravský 57 019 2 878 9,0 63 427 2 737 7,8 8,0
   Olomoucký 34 197 1 446 10,0 38 323 1 382 8,5 8,7
   Zlínský 26 806 1 672 8,6 30 708 2 288 7,5 7,6
   Moravskoslezský 72 559 4 168 10,9 82 556 4 367 9,5 9,7

   Celkem  ČR 474 586 42 779 8,1 540 473 44 032 7,3 7,5

Pramen: MPSV MPO - odbor ekonomických analýz 

podíl 
nezaměstnaných 
na obyvatelstvu

v %

k  30.6.2012 k  30.6.2013
podíl 

nezaměstnaných 
na obyvatelstvu

v %

podíl 
nezaměstnaných 
na obyvatelstvu

v %
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Srovnání vývoje spotřebitelských cen v ČR, vybraných zemích EU a USA  
(meziroční změna v %, z harmonizovaných indexů)

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
průměr průměr průměr průměr průměr průměr průměr průměr 1 2 3 4 5 6

ČR 1,6 2,1 3,0 6,3 0,6 1,2 2,1 3,5 1,8 1,8 1,5 1,7 1,2 1,6
Eurozóna 2,2 2,2 2,1 3,3 0,3 1,6 2,7 2,5 2,0 1,9 1,7 1,2 1,4 1,6
EU 2,2 2,2 2,3 3,7 1,0 2,1 3,1 2,6 2,1 2,0 1,9 1,4 1,6 1,7
Belgie 2,5 2,3 1,8 4,5 0,0 2,3 3,4 2,6 1,5 1,4 1,3 1,1 1,1 1,5
Irsko 2,2 2,7 2,9 3,1 -1,7 -1,6 1,2 1,9 1,5 1,2 0,6 0,5 0,5 0,7
Maďarsko 3,5 4,0 7,9 6,0 4,0 4,7 3,9 5,7 2,8 2,9 2,3 1,8 1,8 2,0
Německo 1,9 1,8 2,3 2,8 0,2 1,2 2,5 2,1 1,9 1,8 1,8 1,1 1,6 1,9
Polsko 2,2 1,3 2,6 4,2 4,0 2,7 3,9 3,7 1,6 1,2 1,0 0,8 0,5 0,2
Portugalsko 2,1 3,0 2,4 2,6 -0,9 1,4 3,6 2,8 0,4 0,2 0,7 0,4 0,9 1,2
Rakousko 2,1 1,7 2,2 3,2 0,4 1,7 3,6 2,6 2,8 2,6 2,4 2,1 2,4 2,2
Finsko 0,8 1,3 1,6 3,9 1,6 1,7 3,3 3,2 2,6 2,5 2,5 2,4 2,5 2,3
Švédsko 0,8 1,5 1,7 3,3 1,9 1,9 1,4 0,9 0,7 0,5 0,5 0,0 0,3 0,5
Lotyšsko 6,9 6,6 10,1 15,3 3,3 -1,2 4,2 2,3 0,6 0,3 0,3 -0,4 -0,2 0,2
Řecko 3,5 3,3 3,0 4,2 1,3 4,7 3,1 1,0 0,0 0,1 -0,2 -0,6 -0,3 -0,3
Slovensko 2,8 4,3 1,9 3,9 0,9 0,7 4,1 3,7 2,5 2,2 1,9 1,7 1,8 1,7
Slovinsko 2,5 2,5 3,8 5,5 0,9 2,1 2,1 2,8 2,8 2,9 2,2 1,6 1,6 2,2
Španělsko 3,4 3,6 2,8 4,1 -0,2 2,0 3,1 2,4 2,8 2,9 2,6 1,5 1,8 2,2
USA 3,0 3,2 2,8 3,8 -0,4 1,6 3,5 2,1 1,5 2,0 1,4 0,8 1,2 1,7
Pramen: Eurostat MPO - odbor ekonomických analýz 

Pozn.: Harmonizované indexy spotřebitelských cen (HICP) jsou srovnatelné indexy spotřebitelských cen členských států EU, ale nenahrazují národní indexy.  

           Na rozdíl od tuzemského indexu spotřebitelských cen jsou ve struktuře spotřebního koše a vahách HICP zahrnuty tržby za nákupy cizinců a není zahrnuto hypotetické nájemné.

2013
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Srovnání vývoje cen průmyslových  výrobců v ČR a ve vybraných zemích EU 
(meziroční změna v %)

         
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

12 12 12 12 12 12 12 12 1 2 3 4 5 6
Česká republika -0,4 2,6 5,2 -0,1 -0,8 3,6 4,6 1,2 1,4 1,3 1,0 0,6 0,3 0,7

Eurozóna 4,7 4,1 4,4 1,2 -2,9 5,3 4,3 2,3 1,8 1,3 0,6 -0,2 -0,2 0,3
EU 6,7 3,4 4,7 1,9 -1,6 5,9 4,9 2,1 1,7 1,3 0,6 -0,3 -0,1 0,6

Belgie 1,5 5,3 5,9 1,3 -2,7 7,8 4,5 6,4 5,4 3,4 3,1 1,4 0,7 0,8
Německo 5,2 4,4 2,5 4,0 -5,2 5,1 4,0 1,5 1,7 1,2 0,4 0,1 0,2 0,6
Řecko 9,1 2,7 9,0 -3,2 4,5 6,9 5,7 2,1 -0,1 1,0 -1,3 -2,4 -0,9 0,8
Španělsko 5,2 3,6 5,9 0,4 0,4 5,3 5,2 3,3 2,7 2,2 -0,1 -0,6 0,7 1,3
Irsko 3,3 0,5 4,0 2,5 -1,4 2,7 4,4 2,2 1,0 1,5 2,6 1,2 0,7 1,8
Maďarsko 7,2 9,2 6,1 8,7 0,7 10,9 7,4 0,8 -0,2 0,6 0,7 -0,6 -1,5 -0,3
Rakousko 3,3 1,9 5,0 1,7 0,2 5,4 3,0 0,1 0,6 -0,4 -0,8 -1,1 -1,2 -1,2
Polsko 0,4 3,1 4,4 2,3 2,8 7,2 7,1 0,7 0,0 0,3 -0,5 -2,1 -2,1 -1,3
Portugalsko 4,0 3,4 5,4 -1,1 0,8 4,9 4,4 3,4 1,9 1,8 1,5 0,6 0,8 1,3
Slovinsko 1,8 2,9 6,2 3,5 -0,7 3,5 2,6 1,0 1,1 1,1 1,1 0,6 0,1 0,1
Slovensko 7,0 5,4 2,9 5,9 -5,1 -0,8 2,5 3,7 3,1 1,4 0,7 0,8 -0,4 -0,3
Finsko 3,2 5,9 1,7 0,3 -0,2 9,7 2,8 3,0 2,2 1,1 1,3 0,7 0,7 1,7
Švédsko 5,4 4,5 5,1 3,0 0,9 5,8 -3,1 0,4 -0,9 -1,6 -1,4 -1,7 -1,5 -1,2
Pramen: EUROSTAT

*od roku 2007 vykazováno nově  za EU 27 MPO - odbor ekonomických analýz 

2013
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(b.c. = běžné ceny - průměr roku 2010 = 100;  meziroční změna v %, stejné období min.roku = 100)

Průmysl Měrná 2012
jedn. leden únor březen 1. - 3. duben květen červen 1. - 6. červenec srpen září 1. - 9. říjen listopad prosinec 1. - 12.

Index průmyslové produkce % -0,8 -4,2 -5,8 -6,1 -5,4 0,0 -2,1 -4,9 -3,9 2,1

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb mld. Kč 3149,5 250,9 246,1 271,0 770,0 266,6 269,5 268,7 1574,8 252,5

 v org. s 50 a více  zaměstnanci (b.c.) % 2,1 -4,8 -7,1 -4,4 -5,4 2,6 -0,3 -3,2 -2,1 3,1

Tržby z přímého vývozu (b.c.) mld. Kč 1693,1 135,1 137,5 148,4 421,0 150,2 150,0 151,7 873,0 141,3

   meziroční změna % 3,4 -5,2 -3,7 -2,4 -3,7 8,0 2,6 -1,4 -0,4 5,9

Průměrný evidenční počet zaměstnanců tis. osob 885,5 871,9 872,0 874,9 872,9 873,6 871,7 875,0 873,2 876,7

meziroční změna % 0,0 -1,2 -1,4 -1,3 -1,3 -1,3 -1,8 -1,5 -1,4 -1,3

Průměrná měsíční nominální mzda Kč 26 698 25 896 24 548 26 857 25 768 26 902 28 391 26 202 26 466 27 303

meziroční změna % 3,6 1,3 -0,4 1,0 0,6 3,8 1,1 0,5 1,2 3,3

Index produktivity práce*/ % 2,1 -3,6 -5,8 -3,1 -4,2 4,0 1,5 -1,8 -1,5 4,5

Nové zakázky celkem (z b.c.) % 3,2 -8,4 -9,7 -0,2 -6,2 5,7 -6,6 -1,2 -3,6 5,9

Nové zakázky ze zahraničí (z b.c.) % 6,1 -10,1 -10,0 1,1 -6,5 8,3 -8,8 -2,3 -4,0 9,6
Nové zakázky z tuzemska (z b.c) % -3,0 -3,9 -8,9 -3,2 -5,3 -0,3 -1,3 4,4 -2,8 10,2

MPO - odbor ekonomických analýz
Poznámka: nové zakázky celkem, ze zahraničí a z tuzemska jen za vybrané oddíly CZ-NACE (13,14,17,20,21,24-30)
*/ Produktivita práce vypočtena jako podíl indexu tržeb (v b.c.) a indexu průměrného evidenčního počtu zaměstnanců. 

2013

Pramen: ČSÚ
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       -  organizace  s 50 a více zaměstnanci  ve 2. čtvrtletí 2013

Počet Index
CZ-NACE jedn. prům. b. c. meziroč. Podíl b.c. b. c. meziroč. Podíl*/ Podíl**/  osob meziroč. Podíl v Kč meziroč. Úroveň  v Kč meziroč. Úroveň

produkce 2013 změna prům=100 2013 změna prům=100 2013 změna prům=100 2013 změna prům=100 2013 změna prům=100

B Těžba a dobývání 45 -21,6 16 599 -14,5 2,1 4 135 -29,4 0,5 24,9 30 612 -3,5 3,5 542 254 -11,6 58,9 30 588 -7,2 113,0
D Výr. a rozvod el., plynu, tepla a klimat. vzduchu 107 -3,6 53 430 21,3 6,6 4 410 -1729,7 0,5 8,3 24 019 -1,9 2,7 2 224 510 23,6 241,4 42 030 2,7 155,3
C Zpracovatelský průmysl 3 850 -1,1 734 715 -1,3 91,3 443 374 2,2 55,1 60,3 818 795 -1,4 93,7 897 313 0,2 97,4 26 493 2,2 97,9

10 Výroba potravinářských výrobků 388 -2,0 44 752 1,2 5,6 10 701 0,4 1,3 23,9 64 536 -0,3 7,4 693 442 1,5 75,3 20 613 0,6 76,2
11 Výroba nápojů 56 -0,6 14 430 0,2 1,8 3 021 6,2 0,4 20,9 10 959 -4,5 1,3 1 316 687 5,0 142,9 33 501 4,0 123,8
12 Výroba tabákových výrobků 1 . . . . . . . . . . . . . . . . .
13 Výroba textilií 101 -1,7 9 916 -0,7 1,2 7 601 3,2 0,9 76,7 18 236 -5,4 2,1 543 766 5,0 59,0 19 939 2,5 73,7
14 Výroba oděvů 68 -0,6 1 401 20,0 0,2 967 16,2 0,1 69,0 7 569 -5,8 0,9 185 131 27,4 20,1 14 180 3,6 52,4
15 Výroba usní a souvisejících výrobků 27 2,2 937 58,6 0,1 774 70,5 0,1 82,6 3 354 -6,1 0,4 279 395 68,8 30,3 16 637 8,1 61,5
16 Zprac. dřeva, výr. dřev., kork. výr., kr. výr. náb. 112 2,9 10 889 1,9 1,4 6 773 6,9 0,8 62,2 13 956 -0,6 1,6 780 211 2,5 84,7 21 768 4,8 80,4
17 Výroba papíru a výrobků z papíru 91 1,8 12 808 0,8 1,6 7 904 6,6 1,0 61,7 14 488 -0,5 1,7 884 053 1,3 96,0 25 182 2,2 93,0
18 Tisk a rozmnož. nahraných nosičů 58 -10,3 4 345 -12,5 0,5 1 506 -22,4 0,2 34,7 8 859 -2,6 1,0 490 501 -10,2 53,2 24 293 0,5 89,8
19 Výroba koksu a rafinovaných ropných výrobků 5 -6,1 29 728 -9,8 3,7 3 940 -7,1 0,5 13,3 2 028 -4,4 0,2 14 658 727 -5,7 1591,0 35 668 -3,5 131,8
20 Výroba chemických látek a chem. přípravků 119 -0,2 35 722 0,9 4,4 22 212 5,1 2,8 62,2 23 411 -1,0 2,7 1 525 884 1,9 165,6 28 428 0,3 105,0
21 Výroba zákl. farmac. výr. a farmac. přípravků 33 5,1 6 614 -0,7 0,8 5 457 3,9 0,7 82,5 8 904 -0,5 1,0 742 832 -0,2 80,6 29 607 -1,4 109,4
22 Výroba pryžových a plastových výrobků 331 -0,8 50 566 -1,7 6,3 29 216 3,5 3,6 57,8 60 160 -2,5 6,9 840 526 0,9 91,2 24 492 2,0 90,5
23 Výroba ostatních nekov. minerálních výrobků 186 -3,2 25 416 -0,4 3,2 13 187 11,6 1,6 51,9 40 378 -3,2 4,6 629 458 2,8 68,3 27 592 1,5 102,0
24 Výroba zákl. kovů, hutní zprac. kovů, slévárenství 116 -6,8 42 010 -10,0 5,2 19 050 -8,4 2,4 45,3 39 212 -7,6 4,5 1 071 363 -2,6 116,3 27 332 2,6 101,0
25 Výr. kovových konstrukcí a kovoděl. výrobků 610 3,5 45 685 9,2 5,7 31 386 11,3 3,9 68,7 89 454 4,0 10,2 510 707 4,9 55,4 24 456 0,3 90,4
26 Výroba počítačů, elektron. a optických přístrojů 115 -15,3 45 856 -14,4 5,7 33 258 -18,1 4,1 72,5 25 504 -10,7 2,9 1 797 983 -4,2 195,1 25 294 4,1 93,5
27 Výroba elektrických zařízení 250 -0,7 47 792 0,3 5,9 37 397 1,6 4,6 78,2 70 619 -0,2 8,1 676 759 0,5 73,5 25 830 2,6 95,4
28 Výroba strojů a zařízení 497 2,3 61 169 2,7 7,6 46 978 4,8 5,8 76,8 95 489 1,2 10,9 640 586 1,4 69,5 26 753 2,3 98,9
29 Výroba motor. voz. (kr. motoc.), přívěs. a návěs. 267 -1,0 205 011 0,7 25,5 141 859 6,8 17,6 69,2 140 786 -1,8 16,1 1 456 191 2,5 158,0 32 196 3,4 119,0
30 Výroba ostatních dopr. prostředků a zařízení 57 -1,9 13 335 -3,2 1,7 8 322 -10,2 1,0 62,4 18 901 0,1 2,2 705 495 -3,3 76,6 27 324 -0,6 101,0
31 Výroba nábytku 102 -1,1 3 712 -1,5 0,5 2 223 0,3 0,3 59,9 10 301 -5,2 1,2 360 311 3,9 39,1 19 541 0,6 72,2
32 Ostatní zpracovatelský průmysl 110 2,4 8 246 5,0 1,0 5 031 7,6 0,6 61,0 21 422 0,5 2,5 384 952 4,5 41,8 22 043 2,5 81,4
33 Opravy a instalace strojů a zařízení 150 -10,7 11 877 -5,5 1,5 3 057 -6,2 0,4 25,7 29 189 -4,1 3,3 406 885 -1,4 44,2 31 936 3,9 118,0

Průmysl celkem 4 002 -2,4 804 745 -0,4 100,0 451 919 2,9 56,2 56,2 873 426 -1,5 100,0 921 366 1,2 100,0 27 064 1,8 100,0

*/ Podíl na celkových tržbách za prodej vlastních výrobků a služeb průmyslu 
**/ Podíl na tržbách za prodej vlastních výrobků a služeb sekce, odvětví a oddílu
Pramen: ČSÚ MPO - odbor ekonomických analýz

Tržby za prodej vlastních Tržby z přímého vývozu Průměrný evidenční   Prům.měs.tržby na 1 zam. Průměrná měsíční
 výrobků a služeb v mil. Kč v mil. Kč počet zaměstnanců ve s.c. mzda
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          1.  PRODUKCE, ZAMĚSTNANOST A PRODUKTIVITA

Stavebnictví Měrná
(u indexů stejné období min. roku = 100) jedn. leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

 Index stavební produkce (s.c.) % 93,5 90,7 100,0 77,7 88,6 84,5 88,9 100,2

 Průměrný evidenční počet pracovníků (index) % 95,6 94,8 93,1 92,6 91,8 91,5 92,0 91,0

 Průměrná měsíční nominální mzda  **/ Kč 30 038 26 673 25 582 26 961 30 758 28 988 27 543 30 401
          Index % 102,9 101,6 97,9 93,4 107,9 100,0 97,3 98,6

Pramen: ČSÚ MPO - odbor ekonomických analýz
*/ přepočet indexem spotřebitelských cen
**/ Sledováno u podniků s 50 a více zaměstnanci

2012
2013

2013
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           stejné období min.roku = 100

Měrná 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 1. čtvrtletí 2. čtvrtletí 3. čtvrtletí 4. čtvrtletí 2013
jedn.

Počet bytů:
   zahájených počet 40 381 43 747 43 796 43 531 37 319 28 135 27 535 23 853 5 197 5 767

% 103,4 108,3 100,1 99,4 85,7 75,4 97,9 86,6 79,4 96,1

   dokončených počet 32 863 30 190 41 649 38 380 38 473 36 446 28 628 29 477 6 441 5 310
% 101,8 91,9 138,0 92,2 100,2 94,7 78,6 103,0 103,4 77,9

Pramen: ČSÚ MPO - odbor ekonomických analýz 

2013
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1. Teritoriální struktura

Meziroční VÝVOZ Meziroční DOVOZ Meziroční
změna změna změna 2.čtvrtletí 2012 2.čtvrtletí 2013

Ukazatel mil.Kč podíl v % v % mil.Kč podíl v % v % mil.Kč podíl  v % v % mil.Kč mil.Kč

Celkový zahraniční obchod ČR 1 462 363 100,0 -0,4 779 078 100,0 1,3 683 284 100,0 -2,2 70 408 95 794

Vyspělé tržní ekonomiky 1 183 316 80,9 0,5 683 214 87,7 0,9 500 103 73,2 -0,1 176 518 183 111
  EU 1 072 220 73,3 0,8 625 430 80,3 0,9 446 790 65,4 0,6 175 382 178 640
  ESVO 30 629 2,1 -2,0 15 539 2,0 -8,5 15 090 2,2 5,9 2 741 450
  ostatní vyspělé tržní ekonomiky 80 467 5,5 -2,4 42 244 5,4 4,5 38 223 5,6 -9,1 -1 605 4 022
Rozvojové ekonomiky 84 980 5,8 -2,2 33 940 4,4 6,8 51 040 7,5 -7,4 -23 324 -17 100
Evropské tranzitivní ekonomiky 10 653 0,7 13,6 6 263 0,8 1,2 4 390 0,6 37,6 2 996 1 874
Společenství nezávislých států 98 769 6,8 -4,1 43 971 5,6 -0,5 54 798 8,0 -6,8 -14 608 -10 826
Ostatní *) 80 003 5,5 -8,8 10 689 1,4 17,1 69 314 10,1 -11,8 -69 462 -58 625

Zahraniční obchod se zeměmi OECD 1 172 913 80,2 -0,1 667 426 85,7 0,5 505 486 74,0 -0,8 154 833 161 940

*) Čína, Severní Korea, Kuba, Laos, Mongolsko, Vietnam 

Pramen: ČSÚ MPO - odbor ekonomických analýz 

            OBRAT SALDO  OBCHODNÍ  BILANCE
2. čtvrtletí 2013 2. čtvrtletí 2013 2. čtvrtletí 2013
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      1.1 Teritoriální struktura vývozu 

1. čtvrtletí 2. čtvrtletí 3. čtvrtletí 4. čtvrtletí Kumulace
Ukazatel mil.Kč podíl meziroční mil.Kč podíl meziroční mil.Kč podíl meziroční mil.Kč podíl meziroční 1.-2. Q 2013

v % změna v % v % změna v % v % změna v % v % změna v %

Celkový vývoz ČR 750 458 100,0 -4,4 779 078 100,0 1,3 1 529 536

Vyspělé tržní ekonomiky 664 030 88,5 -4,9 683 214 87,7 0,9 1 347 244
   EU 607 186 80,9 -5,6 625 430 80,3 0,9 1 232 616
   ESVO 15 617 2,1 -9,0 15 539 2,0 -8,5 31 157
   ostatní vyspělé tržní  ekonomiky 41 227 5,5 8,4 42 244 5,4 4,5 83 471
Rozvojové ekonomiky 31 643 4,2 5,3 33 940 4,4 6,8 65 584
Evropské tranzitivní ekonomiky 5 543 0,7 -15,0 6 263 0,8 1,2 11 807
Společenství nezávislých států 39 584 5,3 0,0 43 971 5,6 -0,5 83 555
Ostatní *) 8 634 1,2 -9,7 10 689 1,4 17,1 19 323

Zahraniční obchod se zeměmi OECD 650 710 86,7 -5,0 667 426 85,7 0,5 1 318 136

      1.2 Teritoriální struktura dovozu 

1. čtvrtletí 2. čtvrtletí 3. čtvrtletí 4. čtvrtletí Kumulace
Ukazatel mil.Kč podíl meziroční mil.Kč podíl meziroční mil.Kč podíl meziroční mil.Kč podíl meziroční 1.-2. Q 2013

v % změna v % v % změna v % v % změna v % v % změna v %

Celkový zahraniční obchod ČR 654 420 100,0 -5,2 683 284 100,0 -2,2 1 337 705

Vyspělé tržní ekonomiky 473 609 72,4 -5,4 500 103 73,2 -0,1 973 712
   EU 422 829 64,6 -5,5 446 790 65,4 0,6 869 620
   ESVO 14 339 2,2 -8,3 15 090 2,2 5,9 29 429
   ostatní vyspělé tržní  ekonomiky 36 441 5,6 -3,1 38 223 5,6 -9,1 74 664
Rozvojové ekonomiky 50 203 7,7 -9,4 51 040 7,5 -7,4 101 243
Evropské tranzitivní ekonomiky 4 187 0,6 41,4 4 390 0,6 37,6 8 576
Společenství nezávislých států 51 555 7,9 -10,1 54 798 8,0 -6,8 106 353
Ostatní *) 72 468 11,1 1,1 69 314 10,1 -11,8 141 782

Zahraniční obchod se zeměmi OECD 480 192 73,4 -5,6 505 486 74,0 -0,8 985 678
*)Čína, Severní Korea, Kuba, Laos, Mongolsko, Vietnam
Pramen: ČSÚ MPO - odbor ekonomických analýz 
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2. Zbožová struktura zahraničního obchodu ČR

Meziroční Meziroční
změna změna 2. čtvrtletí 2012 2. čtvrtletí 2013

Ukazatel mil.Kč podíl v % v % mil.Kč podíl v % v % mil. Kč mil. Kč

Celkový zahraniční obchod 779 078 100,0 1,3 683 284 100,0 -2,2 70 408 95 794
v tom:
0  Potraviny a živá zvířata 26 825 3,4 4,1 34 734 5,1 4,0 -7 625 -7 908
1  Nápoje a tabák 6 050 0,8 11,5 4 391 0,6 0,6 1 060 1 659
2  Suroviny, nepoživatelné, s výjimkou paliv 21 482 2,8 -3,7 19 533 2,9 -2,2 2 325 1 949
3  Minerální paliva, maziva a příbuzné materiály 23 907 3,1 -18,3 70 825 10,4 -4,2 -44 681 -46 918
4  Živočišné a rostlinné oleje, tuky a vosky 2 007 0,3 -5,6 1 444 0,2 19,8 921 563
5  Chemikálie a příbuzné výrobky j.n. 50 451 6,5 6,7 80 521 11,8 5,0 -29 397 -30 070
6  Tržní výrobky tříděné hlavně podle materiálu 141 899 18,2 4,3 126 069 18,5 -0,4 9 462 15 830
7  Stroje a dopravní prostředky 418 449 53,7 -0,8 278 736 40,8 -6,6 123 215 139 714
8  Průmyslové spotřební zboží 86 550 11,1 10,4 64 320 9,4 2,8 15 822 22 230
9  Komodity a předměty obchodu jinde nezatříděné 1 457 0,2 58,7 2 711 0,4 68,2 -694 -1 254

Poznámka: "6" - jde zejména o kůže a kožené výrobky , výrobky z pryže, ze dřeva, papír a výrobky z něj, textilní výrobky
                             kromě oděvů, cement, sklo, porcelán, keramiku, železo a ocel, neželezné kovy, kovové výrobky
                    "8" - jde zejména o prefabrikované budovy, zdravotnickou, instalační ap. techniku, nábytek, galanterii, oděvy, obuv,
                            přístroje, zbraně munici, sportovní potřeby, hračky

Pramen: ČSÚ MPO - odbor ekonomických analýz 

Vývoz Dovoz Saldo obchodní bilance
2. čtvrtletí 2013 2. čtvrtletí 2013



IV. ZAHRANIČNÍ OBCHOD Strana 15

      2.1. Zbožová struktura zahraničního obchodu ČR se SRN

Meziroční Meziroční
změna změna 2. čtvrtletí 2012 2. čtvrtletí 2013

Ukazatel mil.Kč podíl v % v % mil.Kč podíl v % v % mil. Kč mil. Kč

Celkový zahraniční obchod 238 986 30,7 0,0 176 215 25,8 0,4 63 541 62 771
v tom:
0  Potraviny a živá zvířata 5 391 0,7 18,2 8 766 1,3 9,1 -3 473 -3 375
1  Nápoje a tabák 553 0,1 -4,4 688 0,1 34,7 68 -135
2  Suroviny, nepoživatelné, s výjimkou paliv 6 463 0,8 -4,0 2 823 0,4 -5,5 3 743 3 640
3  Minerální paliva, maziva a příbuzné materiály 6 465 0,8 -18,5 7 714 1,1 -12,1 -844 -1 249
4  Živočišné a rostlinné oleje, tuky a vosky 101 0,0 -54,3 325 0,0 9,6 -75 -224
5  Chemikálie a příbuzné výrobky j.n. 11 060 1,4 10,4 25 039 3,7 7,0 -13 373 -13 979
6  Tržní výrobky tříděné hlavně podle materiálu 43 265 5,6 1,8 38 542 5,6 2,2 4 781 4 723
7  Stroje a dopravní prostředky 133 393 17,1 -3,7 76 458 11,2 -3,4 59 429 56 935
8  Průmyslové spotřební zboží 31 804 4,1 15,4 15 188 2,2 4,4 13 023 16 616
9  Komodity a předměty obchodu jinde nezatříděné 491 0,1 32,4 673 0,1 520,6 262 -182

      2.2. Zbožová struktura zahraničního obchodu ČR se SR
Meziroční Meziroční

změna změna 2. čtvrtletí 2012 2. čtvrtletí 2013
Ukazatel mil.Kč podíl v % v % mil.Kč podíl v % v % mil. Kč mil. Kč

Celkový zahraniční obchod 68 660 8,8 -0,3 39 885 5,8 1,9 29 741 28 775
v tom:
0  Potraviny a živá zvířata 7 442 1,0 2,5 2 491 0,4 -7,3 4 571 4 951
1  Nápoje a tabák 1 274 0,2 4,2 420 0,1 35,5 913 855
2  Suroviny, nepoživatelné, s výjimkou paliv 1 613 0,2 -21,3 1 905 0,3 12,3 353 -292
3  Minerální paliva, maziva a příbuzné materiály 8 255 1,1 -10,6 6 435 0,9 5,3 3 118 1 820
4  Živočišné a rostlinné oleje, tuky a vosky 369 0,0 -60,0 250 0,0 104,0 799 119
5  Chemikálie a příbuzné výrobky j.n. 6 013 0,8 9,7 3 548 0,5 -7,1 1 661 2 465
6  Tržní výrobky tříděné hlavně podle materiálu 14 134 1,8 9,7 10 469 1,5 -3,8 2 003 3 665
7  Stroje a dopravní prostředky 22 086 2,8 -2,4 12 136 1,8 6,3 11 218 9 951
8  Průmyslové spotřební zboží 6 980 0,9 -0,2 2 170 0,3 8,6 4 998 4 810
9  Komodity a předměty obchodu jinde nezatříděné 493 0,1 122,9 61 0,0 -46,9 106 432

Poznámka: "6" - jde zejména o kůže a kožené výrobky , výrobky z pryže, ze dřeva, papír a výrobky z něj, textilní výrobky
                            kromě oděvů, cement, sklo, porcelán, keramiku, železo a ocel, neželezné kovy, kovové výrobky
                    "8" - jde zejména o prefabrikované budovy, zdravotnickou, instalační ap. techniku, nábytek, galanterii, oděvy, obuv,
                            přístroje, zbraně munici, sportovní potřeby, hračky

Pramen: ČSÚ MPO - odbor ekonomických analýz

2. čtvrtletí 2013 2. čtvrtletí 2013

Vývoz Dovoz             Saldo obchodní bilance
2. čtvrtletí 2013 2. čtvrtletí 2013

Vývoz Dovoz             Saldo obchodní bilance
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       3. Zahraniční obchod ČR s vybranými státy

2.Q 2012 2.Q 2013 Meziroční změna

v mil. Kč v % v mil. Kč v % v mil. Kč v % 

Rakousko 58 176 57 600 1,0 4,0 36 722 35 378 3,8 4,7 21 453 22 209 -3,4 3,1 13 157 15 269 2 112
Belgie 31 427 30 541 2,9 2,1 19 528 18 149 7,6 2,5 11 899 12 394 -4,0 1,7 5 742 7 629 1 887
Čína 77 962 85 298 -8,6 5,3 10 139 8 304 22,1 1,3 67 823 76 984 -11,9 9,9 -68 691 -57 683 11 007
Německo 415 201 414 372 0,2 28,4 238 986 238 986 0,0 30,7 176 215 175 513 0,4 25,8 63 541 62 771 -770
Španělsko 28 800 27 377 5,2 2,0 17 392 16 439 5,8 2,2 11 408 10 927 4,4 1,7 5 502 5 984 482
Francie 61 654 62 027 -0,6 4,2 39 002 39 798 -2,0 5,0 22 653 22 230 1,9 3,3 17 572 16 349 -1 223
Spojené království 49 315 49 414 -0,2 3,4 36 626 36 156 1,3 4,7 12 689 13 246 -4,2 1,9 22 923 23 937 1 014
Maďarsko 35 652 33 476 6,5 2,4 19 437 17 416 11,6 2,5 16 216 16 055 1,0 2,4 1 362 3 221 1 859
Itálie 58 077 57 275 1,4 4,0 29 988 29 400 2,0 3,8 28 088 27 865 0,8 4,1 1 539 1 900 361
Japonsko 16 544 17 525 -5,6 1,1 3 817 3 399 12,3 0,5 12 727 14 125 -9,9 1,9 -10 724 -8 910 1 814
Nizozemsko 45 135 48 428 -6,8 3,1 21 989 24 959 -11,9 2,8 23 146 23 475 -1,4 3,4 1 479 -1 157 -2 636
Polsko 95 649 94 890 0,8 6,5 45 991 45 762 0,5 5,9 49 658 49 118 1,1 7,3 -3 353 -3 667 -314
Rusko 66 071 70 589 -6,4 4,5 29 195 30 571 -4,5 3,7 36 876 40 083 -8,0 5,4 -9 507 -7 681 1 826
Slovensko 108 545 108 005 0,5 7,4 68 660 68 867 -0,3 8,8 39 885 39 141 1,9 5,8 29 741 28 775 -966
Spojené státy 32 156 36 009 -10,7 2,2 16 753 18 471 -9,3 2,2 15 403 17 524 -12,1 2,3 949 1 350 400

Pramen: ČSÚ MPO - odbor ekonomických analýz

Země

Obrat Vývoz Dovoz Saldo obchodní bilance
2. čtvrtletí 2013 2. čtvrtletí 2013 2. čtvrtletí 2013

v mil. Kčmil. Kč
Meziroční změna

podíl v % mil. Kč
Meziroční změna

podíl v % mil. Kč
Meziroční změna

podíl v %
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2013
leden únor březen 1.-3. duben květen červen 1.-6. červenec srpen září 1.-9. říjen listopad prosinec

Maloobchod (vč. maloobchodního prodeje  a) 99,5 98,6 94,3 95,6 96,1 100,3 100,0 97,0 97,6 103,9
pohonných hmot); prodej a opravy b) 98,9 99,5 95,3 96,7 97,1 101,5 101,2 97,3 98,6 104,0
motorových vozidel (CZ-NACE 45+47)
 z toho:  obchod, opravy a údržba motorových a) 99,6 94,4 90,3 89,6 91,2 101,9 99,2 97,1 95,3 105,8
               vozidel a maloobchodní prodej b) 98,0 96,8 92,9 92,1 93,7 105,0 102,1 98,4 97,7 106,7
               pohonných hmot (CZ-NACE 45+47.3)
              z toho: obchod, opravy a údržba motorových a) 97,0 93,7 89,9 88,2 90,3 103,3 101,8 98,2 95,5 109,6
                           vozidel (CZ-NACE 45) b) 97,7 96,5 92,9 91,1 93,2 105,7 103,8 99,4 97,9 110,7
 Maloobchod (vč. maloobchodního prodeje a) 100,4 100,4 96,2 98,9 98,5 99,2 99,3 96,5 98,4 101,9
 pohonných hmot)  (CZ-NACE 47) b) 99,5 100,7 96,4 99,4 98,8 99,7 100,2 96,4 98,8 101,4
Maloobchodní prodej pohonných hmot a) 105,3 96,1 91,6 93,9 93,8 98,4 92,6 94,2 94,6 97,3
(CZ.NACE 47.3) b) 99,0 97,8 92,8 96,0 95,5 102,6 97,1 95,2 97,1 95,9
Maloobchod kromě maloobchodního prodeje a) 99,5 101,2 97,0 99,7 99,3 99,3 100,4 96,9 99,1 102,7
pohonných hmot (CZ-NACE 47 bez 47.3) b) 99,5 101,1 96,9 99,9 99,3 99,3 100,6 96,6 99,1 102,3
Maloobchod s potravinami a) 100,2 102,9 97,5 104,4 101,5 96,4 101,8 98,2 100,1 104,1
(CZ-NACE 47.11+47.2) b) 97,5 100,1 95,0 102,8 99,3 94,0 99,7 95,5 97,8 101,4
v tom:  maloobchod s převahou potravin v a) 100,2 103,0 97,4 104,8 101,7 96,7 102,1 98,6 100,3 104,4
             nespecializ. prodejnách (CZ-NACE 47.11) b) 97,6 100,3 95,2 103,5 99,6 94,4 100,2 96,0 98,1 101,8
             maloobchod s potravinami ve specializ. a) 100,3 102,5 97,7 99,4 100,0 92,1 97,0 92,6 97,3 100,1
             prodejnách (CZ-NACE 47.2) b) 96,5 97,5 93,0 94,8 95,2 88,4 93,3 88,7 93,1 97,0
Maloobchod s nepotravinářským zbožím a) 98,9 99,6 96,5 95,5 97,2 102,0 99,3 95,7 98,2 101,4
(CZ-NACE 47.19+47.4 až 47.9) b) 100,9 101,9 98,5 97,5 99,3 103,7 101,4 97,5 100,2 103,1
Maloobchod prostřednictvím internetu a) 104,1 113,0 110,6 115,6 113,3 113,1 111,3 107,8 112,1 114,7
nebo zásilkové služby (CZ-NACE 47.91) b) 108,2 123,7 120,8 126,5 124,0 123,7 122,7 118,4 122,9 125,8
Ubytování, stravování a pohostinství a) 99,0 98,8 98,6 99,0 99,3 97,7 102,5 97,1 99,5 104,6
(CZ-NACE 55+56) b) 97,8 98,3 98,5 99,2 99,2 97,7 102,3 96,7 99,2 103,9
v tom:  Ubytování a) 102,4 96,0 100,5 105,0 101,0 96,3 105,0 97,1 100,1 102,6
             (CZ-NACE 55) b) 104,7 97,5 101,7 106,6 102,4 97,5 105,3 97,2 100,9 102,4
             Stravování a pohostinství a) 97,5 99,7 98,0 96,8 98,7 98,3 101,3 97,1 99,2 105,5
            (CZ-NACE 56) b) 93,8 98,7 97,2 96,1 97,9 97,8 100,7 96,5 98,5 104,6
Maloobchod (vč.maloobchodního prodeje pohonných  
hmot); prodej a opravy motorových vozidel;  
ubytování; stravování a pohostinství a) 99,5 98,6 94,7 95,9 96,4 100,1 100,2 97,3 97,8 104,0
(CZ-NACE 45+47+55+56) b) 98,9 99,4 95,6 96,9 97,3 101,1 101,3 97,6 98,6 104,0
Průměrný evidenční  počet zaměstnanců ve fyzických 
osobách (v tis.) */ 512,5 . . . 499,3 . . . 499,4 .
Průměrná měsíční mzda na 1 fyz. osobu (v Kč)*/ 22 193 . . . 21 624 . . . 21 825 .
    - nominální  (meziroční změna v %) 1,6 . . . 0,1 . . . 0,5 .

Pramen: ČSÚ (údaje za poslední tři měsíce jsou předběžné a mohou být upřesněny) MPO - odbor ekonomických analýz
Poznámky: a = meziroční index tržeb bez DPH v běžných cenách
                    b = meziroční index tržeb bez  DPH ve stálých cenách
                    */ Obchod (CZ NACE 45,46,47); údaje za jednotlivá čtvrtletí

2012 2013
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