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S H R N U T Í 

Rok 2012 prodloužil období složitého vývoje globální ekonomiky. V jeho závěru se sice riziko 

akutního rozpadu eurozóny částečně oslabilo, nicméně fiskální konsolidace naordinovaná evropskými 

vládami k léčení dluhové krize výrazně poznamenala ekonomickou aktivitu. Dopady byly patrné nejen 

v oblasti domácích výdajů, ale také na poli mezinárodní obchodní výměny, což mělo za následek, že 

ekonomická ochablost se postupně šířila z periferie do jádra eurozóny. V prostředí poznamenaném 

přetrvávajícími nejistotami z budoucnosti tak eurozóna v závěru roku ještě výrazněji zabředla do déle 

než rok trvající recese.  

Hrubý domácí produkt eurozóny se loni meziročně snížil o 0,6 % a přerušil tak dvouleté 

oživení, které následovalo po globální krizi v roce 2009. Tento výsledek nepříznivě ovlivnil výkon celé 

Evropské unie, jejíž pokles o 0,3 % částečně zmírnily některé ekonomiky dosud neplatící eurem. Pro 

obě uskupení ale platí, že docházelo k potlačení domácího užití, především konečné spotřeby 

domácností a tvorby hrubého kapitálu. Při prakticky neutrálním vlivu vládní spotřeby tak hlubšímu 

propadu EU-27 i eurozóny bránil pouze vnější sektor (díky příznivému vývoji čistého vývozu). 

Vývoj podle zemí byl výrazně diferencovaný. Růst si udržela zhruba polovina ekonomik Unie, 

ale zrychlením jeho meziroční dynamiky se může pochlubit jediné Lotyšsko (na 5,6 %). Tříprocentní 

hranici překročily další pobaltské republiky, Litva a Estonsko, za kterými následovaly 

s dvouprocentním tempem Polsko a Slovensko.  

Česká ekonomika loňským propadem o 1,2 % prodloužila sestupný trend, který započal 

postupným zpomalováním jejího tempa v roce 2011 a následně, v roce 2012, pokračoval přechodem 

do poklesu. Ve 4. čtvrtletí se hrubý domácí produkt snížil meziročně o 1,7 %, což je nejhorší výsledek 

od  roku 2009. Naopak určité zlepšení naznačil mezičtvrtletní pohled, podle kterého produkt 

v posledním čtvrtletí zmírnil pokles na 0,2 %. Přesto však jeho loňský vývoj naplnil technické 

hledisko recese, která byla dokonce delší než v roce 2009 (kdy ekonomika opustila recesi již po třech 

čtvrtletích). 

Ekonomické prostředí zatěžoval nepříznivý sentiment, vyvolaný (vedle přetrvávající dluhové 

krize v eurozóně) především vnitřními příčinami. Ty nadále spočívají hlavně v úsporných opatřeních 

vlády (přijatých ve snaze ozdravit veřejné finance), zhoršení příjmové situace domácností a sílící 

napjatosti na trhu práce, což se všechno promítá do rostoucích obav obyvatelstva z budoucnosti. 

Také investiční aktivita zůstala slabá vlivem omezení vládních investic a opatrností firem 

a domácností při nejistém výhledu dalšího vývoje. 
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Na výdajové straně měl na vývoj tuzemské ekonomiky kladný vliv pouze vnější sektor. 

Zahraniční obchod pod tíhou slábnoucí poptávky v průběhu minulého roku sice zpomaloval tempo 

obratu, udržel si však předstih růstu reálného vývozu zboží a služeb (4,1 %) před jejich dovozem 

(2,1 %) a dosáhl tak meziročně vyššího přebytku. Ve 4. čtvrtletí se však tento prorůstový zdroj, 

v důsledku zostřených odbytových možností, již téměř vyčerpal.  

Nejvíce, také vzhledem k rozhodujícímu váhovému zastoupení ve struktuře produktu 

(cca 70 %), ubrala ekonomickému výkonu konečná spotřeba. Po mírném snížení v roce 2011 se její 

propad loni prohloubil na 2,8 %, k čemuž výrazněji přispěl sektor domácností (-3,5 %) než vlády (-1 %). 

Domácnosti v průběhu roku svou spotřebu postupně snižovaly (na rozdíl od vládních institucí), a její 

reálný pokles o 4,1 % ve 4. čtvrtletí dokládá, že hospodářská recese a zdražování doléhá 

na obyvatelstvo stále tíživěji. Domácnosti méně utrácely za předměty dlouhodobé spotřeby, ale rovněž 

za potraviny, nealkoholické a alkoholické nápoje, prostředky na údržbu a opravu bytů, pojištění a další 

zboží a služby. 

O špatné kondici ekonomiky svědčí zejména vývoj výdajů na tvorbu hrubého fixního 

kapitálu, které pokračovaly v poklesu, meziročně o 1,6 %. Mírné oživení investiční aktivity v první 

polovině roku se v dalším období nepotvrdilo, naopak výrazné zpomalení růstu výdajů do strojů 

a zařízení a pokračující hluboký propad investic do dopravních prostředků a budov zvrátil 

v následujících čtvrtletích fixní kapitál do mínusu. 

Ochabující ekonomika si začíná vybírat svou daň také na trhu práce. Celková zaměstnanost 

loni ještě vzrostla o 0,4 % (v metodice národních účtů), ale potenciálním rizikem dalšího vývoje se 

stává vývoj nezaměstnanosti. Počet lidí bez práce se začal zvyšovat od poloviny minulého roku, 

zpočátku ještě pomalu, ale na jeho konci už míra registrované nezaměstnanosti dosáhla 9,4 % a byla 

o 0,8 p.b. meziročně vyšší. S uplatněním na trhu práce mají problémy zejména lidé se základním 

vzděláním, kteří tak často rozšiřují kategorii dlouhodobě nezaměstnaných. V oblasti mezd růst 

průměrné nominální mzdy sice zrychlil na 2,7 %, ale to jen díky atypickému vývoji v závěru roku 

v podnikatelské sféře. Ten byl vyvolán výplatou mimořádných odměn manažerům před změnou 

legislativy, která počínaje letošním rokem narovnává degresivní zdanění nejvyšších příjmů. Reálná 

mzda tak ve 4. čtvrtletí vzrostla o 0,9 %, ale v celoročním vyjádření se snížila o 0,6 %. 

Reálnou úroveň příjmů domácností významně ovlivnil růst inflace, jejíž průměrná úroveň 

skončila na 3,3 %, tj. na nejvyšší hodnotě za poslední čtyři roky. Kromě lednového zvýšení snížené 

sazby DPH a další deregulace nájemného, přispěly ke zrychlení cenového růstu především nákladové 



MPO – odbor ekonomických analýz                                                                                         Analýza vývoje ekonomiky ČR za rok 2012 

5 
 

faktory, zejména v položkách energií a potravin. Na druhé straně vzestupu cen bránila nevýrazná 

spotřebitelská poptávka. 

Nižší poptávka se projevila také na výkonnosti odvětví v působnosti Ministerstva průmyslu 

a obchodu. Průmyslová produkce se počínaje druhým čtvrtletím začala propadat, a stavebnictví, 

které se nachází v hluboké krizi, ještě nedosáhlo dna. V závěru roku významně oslabil prorůstový 

efekt zahraničního obchodu a vývoj na vnitřním trhu odrážel složitou příjmovou situaci domácností.  

Po dvou růstových letech klesla produkce průmyslu o 1,2 %. Nejvýznamnější odvětví 

ekonomiky ještě v 1. čtvrtletí fungovalo jako její motor, v dalších čtvrtletích však rostoucí obory už 

nedokázaly kompenzovat propad výkonnosti odvětví, která byla postižena klesající poptávkou. 

Ve 2. pololetí se snížila i produkce rozhodujícího zpracovatelského odvětví, automobilového 

průmyslu (se čtvrtinovým podílem na celkové průmyslové výrobě), což mělo nepříznivý dopad rovněž 

na další dodavatele. V celoročním výsledku se však produkce motorových vozidel zvýšila o 2,2 % 

a odvětví se zařadilo k dalším čtyřem, které si dokázaly udržet růst. Z nich nejrychleji rostla výroba 

elektrických zařízení (5,8 %) a dále pak výroba chemických látek a chemických přípravků (5,3 %), 

koksování a rafinérské zpracování ropy (2,9 %) a výroba strojů a zařízení (2,4 %). Díky mírnému růstu 

tržeb a snížení zaměstnanosti se celková produktivita práce průmyslu zvýšila o 2,2 % a předstihla 

vývoj reálné mzdy o 0,8 bodu. Pokračoval tedy pozitivní trend poklesu reálných jednotkových 

mzdových nákladů.   

V mnohem složitější pozici se nachází stavebnictví, jehož produkce se propadá již čtvrtým 

rokem, loni o 6,5 %. Hlavním důvodem, že odvětví zaostalo za konjunkturálním rokem 2008 už 

o 17 %, je nedostatek zakázek, zejména z veřejných prostředků. Nové stavby se prakticky nezahajují, 

dochází pouze k dokončování rozpracovaných úseků silniční a železniční infrastruktury. Nevýrazná je 

rovněž poptávka ze strany podnikatelského sektoru a domácností, protože investiční rozhodnutí jsou 

odkládána na příznivější dobu. To má dopad také na silně utlumenou bytovou výstavbu. Bylo 

zahájeno meziročně o 13,4 % bytů méně, naopak jejich dokončování, po výrazném poklesu v roce 

2011, se zvýšilo o 3 %. Ve stavebnictví ubývá disponibilních kapacit, zaměstnanost byla nižší o 4,4 %.  

Navzdory nelehké ekonomické situaci především v eurozóně dosáhl zahraniční obchod 

dobrých výsledků. Saldo obchodní bilance skončilo rekordním přebytkem ve výši 311 mld. Kč, což 

bylo o 120 mld. Kč meziročně více. I když dynamika zahraničního obchodu v průběhu roku vlivem 

skomírající poptávky ubírala na tempu, export celkově posílil o 6,4 % a import o 2,4 %. Výsledky opět 

potvrdily silnou závislost tuzemské ekonomiky na státech Evropské unie. Do zemí evropské 

sedmadvacítky mířilo více než 80 % českého exportu, zatímco podíl tohoto uskupení na českém 
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dovozu činil 64 %. Hlavním tahounem exportu byly nadále stroje a dopravní prostředky, jejichž podíl 

na celkovém vývozu se jen nepatrně snížil na 54,2 % (u hlavního exportního odvětví, výroby silničních 

vozidel, však narostl na 17,2 %). 

Útlum spotřebitelské poptávky, odrážející zejména pokles reálných příjmů domácností, 

negativně poznamenal prodeje na vnitřním trhu. Maloobchodní tržby klesly o 1,1 % a přerušily 

růstovou tendenci, která se prosazovala v předchozích dvou letech. Snížily se prodeje jak 

v motoristickém segmentu, tak ve vlastním maloobchodě, ve kterém už šesté čtvrtletí v řadě 

pokračoval propad u potravin. Tržby za nepotravinářské zboží zatím ještě rostly, ale dynamiku 

z 1. čtvrtletí v dalším období roku již nezopakovaly. Naopak svoji pozici si upevnil internetový obchod, 

mezi jehož hlavní přednosti patří šíře nabídky, pohodlí při zprostředkování, ale i nižší ceny 

srovnatelného zboží. 

Pro další vývoj silně otevřené domácí ekonomiky bude důležité, zda globální poptávka odolá 

dalšímu oslabení, a také jak se bude eurozóna vyrovnávat s problémy dluhové krize. Zatím jsme 

svědky toho, že s každou novou predikcí se očekávané oživení v Evropě odkládá, takže je reálné 

předpokládat, že ani letos se ekonomika neubrání mírnému poklesu.  
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I. HLAVNÍ TENDENCE MAKROEKONOMICKÉHO VÝVOJE 

I.1 VÝKONNOST EKONOMIKY 

I.1.1 Ekonomický růst 

Minulý rok byl 
obdobím recese,… 

Kondice české ekonomiky v roce 2012 dále ochabla. Dopad zhoršujícího se 
vnějšího prostředí na pozadí krize eurozóny, který v domácích podmínkách 
zvýraznila fiskální restrikce, vedl nejdříve ke zpomalení růstu (od 2. čtvrtletí 
2011) a v minulém roce dokonce k postupnému prohlubování poklesu hrubého 
domácího produktu (viz graf č. I.1.1.1). Výkonnost ekonomiky se loni propadla 
meziročně o 1,2 % a vrátila se tak jen mírně nad úroveň (vyjádřenou objemem 
hrubého domácího produktu ve stálých cenách), kterou naposled dosáhla 
v roce 2010. 

…ze které 
ekonomika dosud 
nevybředla 

O něco příznivější vývoj naznačil mezičtvrtletní pohled (v  přelomových fázích 
ekonomického cyklu lépe vystihuje vývoj ekonomiky, a proto je určující pro 
definování technické recese), podle kterého se pokles od 2. čtvrtletí minulého 
roku naopak pomalu zmírňoval, až na 0,2 % ve 4. čtvrtletí. Nicméně platí, že 
délkou hospodářské recese překonala loni česká ekonomika i období 
nepříznivého vývoje během globální hospodářské krize v roce 2009 (kdy 
opustila recesi již po třech čtvrtletích). 

Graf č. I.1.1.1 Hrubý domácí produkt; 
                           (meziroční změna v %, stálé ceny, sezónně očištěno) 

 
Pramen: ČSÚ, graf MPO 

Do mínusu stáhl 
ekonomiku 
výhradně propad 
domácí poptávky,… 

Hlavní příčinou uvadající ekonomické aktivity byla slábnoucí poptávka. Z vývoje 
výdajových položek hrubého domácího produktu je zároveň patrné, že přes 
další zhoršení odbytových možností na zahraničních trzích způsobilo 
výkonnostní pokles pouze domácí užití.  Jeho snížení v minulém roce nabylo 
takového rozsahu, že prorůstový vliv zahraničního obchodu (na rozdíl od roku 
2011) už nepostačoval na kompenzaci tohoto propadu. Domácí poptávku 
srážela zejména přijatá opatření ke konsolidaci veřejných rozpočtů a nejistoty 
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spojené s dalším vývojem, které nepříznivě dopadaly jak na chování 
domácností, tak i podnikatelského sektoru. Do nižší úrovně výdajů domácností 
se nezbytně promítla také jejich napjatá příjmová situace, poznamenaná 
poklesem reálné mzdy a rostoucí nezaměstnaností. 

 Jednotlivé výdajové položky se na hospodářském vývoji podílely následovně 
(další údaje o hrubém domácím produktu a jeho poptávkové struktuře jsou 
uvedeny v tabulkové příloze I. Makroekonomické ukazatele): 

…který byl 
výraznější 
u konečné 
spotřeby,… 

• konečná spotřeba se meziročně snížila o 2,8 % a dále prohloubila 
mírný pokles z roku 2011. Zasloužily se o to především domácnosti, 
jejichž výdaje se loni snížily o 3,5 %, s tím, že tendence jejich poklesu se 
v průběhu roku postupně prohlubovala. Propad konečné spotřeby 
domácností se tak v minulém roce podepsal na hrubém domácím 
produktu nejvýrazněji (-1,8 procentního bodu), když k tomuto výsledku 
přispělo také její významné váhové zastoupení ve struktuře produktu 
(s téměř polovičním podílem). Obyvatelstvo omezilo své výdaje za 
předměty dlouhodobé spotřeby, potraviny, nealkoholické a alkoholické 
nápoje, prostředky na údržbu a opravu bytů, pojištění a další zboží 
a služby. Nepříznivý dopad na dosaženou úroveň produktu měly také 
vládní výdaje (-0,2 p.b.), které byly meziročně nižší o 1 %; 

…než u tvorby 
hrubého kapitálu 

• tvorba hrubého fixního kapitálu pokračovala v poklesu, meziročně 
o 1,6 %. Mírné oživení investiční aktivity v první polovině roku další vývoj 
nepotvrdil, naopak vlivem výrazného zpomalení růstu výdajů do strojů 
a zařízení a pokračujícího hlubokého propadu investic do dopravních 
prostředků a budov se v následujících čtvrtletích fixní kapitál vrátil 
do červených čísel. Zároveň se snížil stav zásob (o 14,7 mld. Kč v běžných 
cenách), tj. v rozsahu, který měl za následek, že se na zbrzdění ekonomiky 
investice i zásoby podílely stejným dílem (-0,4 p.b); 

Vnější sektor 
propad ekonomiky 
zmírňoval 

• zahraniční obchod se zatím vcelku úspěšně vyrovnal s ochlazením 
obchodní výměny. Růst vývozu zboží a služeb ve stálých cenách sice 
zpomalil na 4,1 %, udržel si však předstih před dovozem, jehož výraznější 
zpomalení na 2,1 % odráželo slabou domácí poptávku. Důsledkem tohoto 
vývoje bylo meziroční zlepšení přebytku zahraničního obchodu, které 
mělo kladný vliv na výkonnost ekonomiky (1,5 p.b.). Výsledek 4. čtvrtletí 
(s příspěvkem k růstu 0,2 p.b.) však naznačuje, že i tento prorůstový zdroj 
se v důsledku oslabování zahraniční poptávky již téměř vyčerpal. 

Hospodářský pokles 
byl mírnější než 
v roce 2009 

Současná hospodářská recese je ve srovnání s rokem 2009 sice delší, ale 
zároveň ne tak hluboká. V roce 2009 klesla ekonomika o 4,4 %, a ve 2. čtvrtletí, 
kdy dosáhla svého dna, dokonce o 5,5 %. Její propad byl plně způsoben 
útlumem tvorby hrubého kapitálu, zatímco další výdaje, včetně konečné 
spotřeby domácností, svůj růst pouze zpomalily. Následující rok již přinesl 
oživení, na kterém se podílely všechny položky (viz 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 

Růst nominálního 
produktu srazilo 
zhoršení směnných 
relací 

Hrubý domácí produkt v běžných cenách loni vzrostl meziročně jen o 0,1 %, 
na 3 843,9 mld. Kč. Tento výsledek odráží zvýšení úhrnné cenové hladiny 
o 1,3 %, které bylo ovlivněno především růstem cen výdajů na konečnou 
spotřebu, a to jak domácností (o 2,3 %), tak vlády (o 1,5 %). Opačným směrem 
působil nepříznivý vývoj směnných relací, který souvisel s pomalejším vývojem 
deflátoru vývozu zboží a služeb (3,0 %), než deflátoru jejich dovozu (3,6 %). 

Snížení hrubé 
přidané hodnoty… 

Hrubá přidaná hodnota meziročně reálně klesla o 1,1 %, tedy zhruba stejně 
jako hrubý domácí produkt. Minimální rozdíl byl dán výraznějším snížením daní 
z produktů (o 2,1 %, které způsobila především daň z přidané hodnoty), než 
dotací na produkty (0,4 %). 

…nezabránil ani 
průmysl,… 

Na poklesu tvorby hrubé přidané hodnoty se jednotlivá odvětví podílela 
diferencovaně. Dále se výrazně propadlo stavebnictví (-6,3 %), které čelilo 
nedostatku zejména velkých zakázek, vč. bytové výstavby. Ještě hůře však 
v důsledku složitých klimatických podmínek dopadlo zemědělství (-13,6 %). 
Průmysl, objemově nejvýznamnější odvětví, mírně rostl (0,6 %), ale jeho 
zpracovatelská odvětví pouze stagnovala. 

Tabulka č. I.1.1.1 Vývoj hrubé přidané hodnoty v roce 2012  
                             (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 2011 2012 

NH celkem -1,1 -1,1 100,0 100,0 

v tom: Průmysl 0,6 0,2 30,2 30,9 

           z toho: zpracovatelský -0,1 0,0 23,8 24,6 

           Stavebnictví -6,3 -0,4 6,8 6,3 

           Obchod a doprava -1,0 -0,2 19,6 19,7 

           Peněžnictví a pojišťovnictví -7,2 -0,3 4,8 4,4 

           Informační činnosti -1,5 -0,1 5,1 5,0 

           Činnosti v nemovitostech   -1,2 -0,1 6,8 6,7 
Pramen: ČSÚ, propočty MPO 
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…protože oslaboval 
jeho zpracovatelský 
segment 

Exportně orientovaný zpracovatelský průmysl byl ještě donedávna hlavním 
zdrojem ekonomického růstu. Zostřující se odbytové možnosti v zahraničí však již 
v roce 2011 vedly k tomu, že postupně ubíral na síle a spolu s ním i celková 
výkonnost ekonomiky. Tento trend se v roce 2012 ještě zvýraznil a po 
nevýrazném růstu ve 2. čtvrtletí (o 0,4 %) se hrubá přidaná hodnota 
zpracovatelského průmyslu v dalších čtvrtletích propadla do mínusu (poprvé 
od roku 2009). 

 Průmysl jako celek loni dále posílil svůj podíl v odvětvové struktuře hrubé 
přidané hodnoty a je pro její vývoj určující (viz graf č. I.1.1.3). 

Graf č. I.1.1.3 Odvětvová struktura HDP 
                           (podíl odvětví na hrubé přidané hodnotě, v % z běžných cen) 

 
Pramen: ČSÚ, graf MPO 

Tendence poklesu 
je patrná také 
u produktivity 
práce 

Produktivita práce (hrubá přidaná hodnota na pracovníka) kopíruje trend 
vývoje produktu. Po období dvouletého růstu se počínaje loňským 1. čtvrtletím 
začala propadat a za celý rok 2012 klesla o 1,5 %. Naopak zaměstnanost, 
navzdory ochabující ekonomické aktivitě, zatím pokračovala v mírném růstu 
(0,4 %), a to i v průběhu roku. V ekonomice pracovalo v průměru 5 092 tis. osob 
(v metodice národních účtů). 

I.1.2 Reálná konvergence 

Výkonnostní 
mezera ČR za EU 
zůstává stejná,… 

Výkonnost české ekonomiky, vyjádřená objemem vytvořeného hrubého 
domácího produktu na 1 obyvatele, stagnuje v posledních letech na úrovni cca 
80 % průměru EU-27. Proti roku 2002 (kdy tato úroveň činila 73 %) je to sice 
solidní zlepšení, které však v rámci tohoto seskupení stačí pouze na 17. místo. 
Česká republika tak za posledních deset let přeskočila jen problémové Řecko 
a Portugalsko, ale v procesu konvergence, po dříve rychlém vývoji, nedosahuje 
od roku 2010 žádného posunu. 
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 Reálnou konvergencí se zpravidla rozumí proces, při kterém méně rozvinuté 
ekonomiky dohánějí výkonnost vyspělejších zemí. Její úroveň se měří pomocí 
ukazatele hrubého domácího produktu na obyvatele, přepočteného podle 
standardu kupní síly, tj. jednotky, která smazává rozdíly mezi kupní silou 
jednotlivých národních měn. 

…lépe si vedou 
méně rozvinuté 
ekonomiky 

Eurostat řadí Českou republiku, společně se Slovinskem, Maltou, Řeckem 
a Portugalskem, do skupiny zemí, jejichž výkonnost zaostává za průměrem EU-27 
v rozpětí 15-25 %. Této skupině se však z dlouhodobějšího pohledu přibližují další 
nové země Unie, které měly nižší startovací úroveň, ale nyní vykazují rychlejší 
míru konvergence (viz graf č.I.1.2.1). 

Graf č. I.1.2.1 Hrubý domácí produkt na obyvatele  
                         (PPS, v %, EU-27=100) 

 
Pramen: Eurostat, graf MPO 

Také v osobní 
spotřebě 
na obyvatele… 

Zatímco hrubý domácí produkt na obyvatele odráží úroveň ekonomické aktivity, 
pro srovnání blahobytu domácností v jednotlivých zemích lépe slouží indikátor 
skutečné osobní spotřeby na obyvatele (Actual Individual Consumption per 
capita, AIC). 

 Ukazatel AIC zahrnuje zboží a služby skutečně spotřebovávané 
obyvatelstvem, bez ohledu na to, zda jsou nakupovány a placeny 
domácnostmi, vládou nebo neziskovými organizacemi. Tím lépe postihuje 
úroveň blahobytu než indikátor konečné spotřeby domácností v národních 
účtech, který zahrnuje pouze výdaje za zboží a služby nakupované a placené 
domácnostmi. 

…nové země 
výrazně 
pokulhávají za 
průměrem EU 

Obecně platí, že rozptyl úrovní skutečné osobní spotřeby na obyvatele je 
homogennější než v případě hrubého domácího produktu. Přesto existují 
podstatné rozdíly mezi členskými zeměmi EU. Podle dostupných dat za rok 
2011 se úroveň tohoto indikátoru, vyjádřená ve standardu kupní síly, 
pohybovala mezi 40 % nad průměrem EU-27 v Lucembursku a 55 % pod 
průměrem v Bulharsku (viz graf č. I.1.2.2). 
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Graf č. I.1.2.2 Skutečná osobní spotřeba na obyvatele v roce 2011  
                        (PPS, v %, EU-27=100) 

 
Pramen: Eurostat, graf MPO 

Evropská 
ekonomika se 
pohybuje na hraně 
recese,… 

Vývoj v Evropské unii loni nadále zatěžovala rizika vyvolaná neefektivně řešenou 
dluhovou krizí eurozóny a sílící obavy z nastupující hospodářské recese. Hrozbě 
recese Evropská unie zatím odolala, a to díky zanedbatelnému růstu 
ve 3. čtvrtletí (proti 2. čtvrtletí o 0,1 %). Vývoj v závěru roku (mezičtvrtletní pokles 
0,5 %) však zároveň naznačil, že očekávané oživení se dále odkládá. Ještě 
složitější je situace v eurozóně, která zápolí s recesí již pět čtvrtletí v řadě a závěr 
minulého roku ji zastihl dokonce v nejslabší kondici (ve 4. čtvrtletí pokles o 0,6 %). 
Zhoršení ovlivnily především velké ekonomiky, Německo a Francie, které se také 
nevyhnuly poklesu. Po celý rok se v recesi nacházelo sedm zemí Unie (zatím 
nejsou dostupná data 4. čtvrtletí 2012 za Řecko, Lucembursko a Maltu), 
ke kterým se ve druhé polovině roku přidalo Nizozemí. Naopak zlepšené výsledky 
ve 3. čtvrtletí umožnily opustit recesi Francii a Velké Británii. 

…vývoj podle zemí 
je však 
diferencovaný 

Po růstu o 1,5 % v roce 2011 klesla loni výkonnost Evropské unie o 0,3 %. 
Relativně příznivý vývoj charakterizovaný hospodářským růstem pokračoval 
ve čtrnácti ekonomikách Unie, ale zrychlení jeho meziroční dynamiky dosáhlo 
jediné Lotyšsko (na 5,6 %). Tříprocentní hranici překonaly další pobaltské 
republiky, Litva (3,6 %) a Estonsko (3,2 %), za kterými následovaly 
s dvouprocentním růstem Polsko a Slovensko.  

Hlavní česká 
odbytiště ještě 
rostla 

Pro tuzemský vývoj je důležité, že stále rostla výkonnost klíčových zemí pro 
český export, Německa a Slovenska. 

Německá ekonomika sice zpomalila na meziročních 0,7 % (z 3 % v roce 2011), 
ale recesi zatím úspěšně odolává. Zásluhu na tom měla dobrá výkonnost 
vnějšího sektoru, charakterizovaná reálným růstem vývozu zboží a služeb 
o 3,7 %. Naopak domácí poptávka hospodářský růst zpomalovala, protože 
propad v tvorbě hrubého kapitálu (-5,4 %) byl natolik hluboký, že k jeho 
kompenzaci nestačily ani rostoucí spotřební výdaje vlády (1,4 %) a domácností 
(0,6 %). 
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Slovensko se podle ekonomického růstu řadí k lepším zemím Unie, i když 
loňským 2% tempem rovněž zaostalo za výsledkem předchozího roku (3,2 %). 
Snížily se všechny výdaje domácího užití, ale zatímco konečná spotřeba klesla 
relativně málo (-0,6 %), propad tvorby hrubého kapitálu byl dvouciferný              
(-10,3 %). Vývoz zboží a služeb dosáhl solidního růstu (8,6 %). 

 Vývoj hrubého domácího produktu v jednotlivých zemích EU je uveden 
v tabulkové příloze I. Makroekonomické ukazatele. 

Graf I.1.2.3 Vývoj hrubého domácího produktu v roce 2012 
                      (meziroční růst, v %) 

 
Pramen: Eurostat, Graf MPO 

ČR se mírou 
poklesu řadí 
do spodní poloviny 
Unie 

Hlubší meziroční propad reálné výkonnosti než Českou republiku (-1,2 %) 
postihl loni dalších sedm zemí Unie, vesměs z periférie eurozóny, vč. Slovinska, 
ale i Maďarsko. Slabé výsledky 4. čtvrtletí však naznačují, že se situace zhoršuje 
také v dalších zemích. 

V závěru minulého roku zrychlil růst (podle dostupných údajů) pouze 
v Lotyšsku, Estonsku, Švédsku, Irsku a Velké Británii. 

I.2 TRH PRÁCE 

Průměrný počet 
zaměstnaných se 
mezičtvrtletně 
snížil… 

Celková zaměstnanost se ve 4. čtvrtletí 2012 zvýšila proti stejnému období roku 
2011 o 31,1 tis. osob, (tj. o 0,6 %) na 4 916,6 tis. osob a na jejím zvýšení se podíleli 
jak zaměstnanci, tak i podnikatelé. Počet osob v pozici zaměstnanců meziročně 
vzrostl o 24,2 tis. (podíl z celkové zaměstnanosti činil 81,6 %) a počet podnikatelů 
v souhrnu vzrostl o 6,9 tis. (podíl z celkové zaměstnanosti činil 18,4 %). 

Průměrný počet zaměstnaných (očištěný od sezónních vlivů) se ve 4. čtvrtletí 
proti 3. čtvrtletí 2012 snížil o 4,1 tis. osob, což svědčí o nižší výkonnosti české 
ekonomiky. 

Míra zaměstnanosti (podíl počtu zaměstnaných osob ve skupině 15-64 letých) 
dosáhla 67,0 % a ve srovnání s 4. čtvrtletím roku 2011 vzrostla o 0,9 procentního 
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bodu. Míra zaměstnanosti mužů se zvýšila o 0,7 procentního bodu na 75,0 %, 
míra zaměstnanosti žen vzrostla o 1,2 procentního bodu na 58,9 %.  

Dle členění základních sektorů národního hospodářství se ve 4. čtvrtletí t.r. 
podílel na zvýšení zaměstnanosti nejvíce terciální sektor, ve kterém vzrostl počet 
pracujících osob o 36,3 tis. na celkových 2 897,2 tis. osob. V sekundárním sektoru 
počet pracujících osob naopak poklesl o 18,7 tis. osob na celkový počet 1 862,7 
tis. osob. V primárním sektoru se ve 4. čtvrtletí tohoto roku, stejně jako 
ve čtvrtletí třetím, počet pracujících osob zvýšil, a to o 13,4 tis. (celkově 156,5 tis. 
osob). 

Nezaměstnanost 
v ČR vlivem 
probíhající recese 
stoupá…  

Průměrná míra registrované nezaměstnanosti1 (dle statistiky Ministerstva 
práce a sociálních věcí) vzrostla ke konci čtvrtého čtvrtletí 2012 na 9,4 %. Počet 
nezaměstnaných v České republice dosáhl nejvyšší úrovně od března 2011. 
V listopadu 2012 činila nezaměstnanost 8,7 % a v předchozím měsíci říjnu 8,5 %. 
V meziročním srovnání pak byly hodnoty za měsíce říjen a listopad 2012 vyšší 
v prvním případě o 0,6 p.b., v případě druhém o 0,7 p.b. Nejvyšší meziroční 
nárůst nezaměstnanosti byl zaznamenán v prosinci roku 2012 (o 0,8 p.b.), tedy 
v období, kdy vzestup míry nezaměstnanosti bývá téměř tradiční. Nejvíc 
nezaměstnaných přibylo ke konci roku 2012 mezi lidmi nad 55 let (meziroční 
nárůst o 14 %).  

 Dle metodiky Českého statistického úřadu (definice ILO) dosáhla obecná míra 
nezaměstnanosti ve 4. čtvrtletí 2012 hodnoty 7,2 %, což je o 0,7 p.b. více než 
ve 4. čtvrtletím roku 2011.  

Průměrný počet nezaměstnaných osob se oproti 3. čtvrtletí 2012 zvýšil o 14,1 tis. 
osob na celkových 379,5 tis. osob. Na tomto zvýšení se podílela mužská i ženská 
populace přibližně stejnou měrou. Meziročně tak došlo ke zvýšení o 44,2 tis. 
nezaměstnaných osob. Přibylo také osob dlouhodobě nezaměstnaných, jejichž 
podíl na celkovém počtu nezaměstnaných činil ke konci 4. čtvrtletí 42,7 %.  

Z uvedené tabulky "Míra registrované nezaměstnanosti" je zřejmé, že z počátku 
roku 2012 docházelo k meziročnímu snižování nezaměstnanosti. Tento trend se 
držel do konce dubna. V květnu a červnu 2012 byla míra nezaměstnanosti stejná 
jako v témže období roku 2011. V letních měsících se mírně zvýšila a od září 
do prosince už docházelo k výraznému meziročnímu nárůstu nezaměstnanosti.  

Z tabulky je možné rovněž vyčíst tradiční sezónní výkyvy, kdy se na jaře a v létě, 
až do měsíce září 2012, držela nezaměstnanost pod 8,5 %, zatímco začátek 
a konec roku přesahuje 9 %. 

 
                                                           
1 Český statistický úřad vychází z obecné míry nezaměstnanosti podle metodiky Mezinárodní organizace práce (ILO). Tato 

skutečnost je příčinou rozdílu mezi výší obecné míry nezaměstnanosti (ČSÚ) a průměrné míry registrované 
nezaměstnanosti (MPSV). Ve výsledku jsou však trendy vývoje obou používaných statistických metodik podobné. 
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. V posledním čtvrtletí roku 
2012 zveřejňovalo MPSV data podle původní i nové metodiky paralelně, od ledna 2013 již přešlo na zveřejňování 
údajů pouze podle nového výpočtu. 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 do úrovně okresů, protože 
nový ukazatel má kvůli odlišné definici výrazně jinou úroveň a je tudíž s původním ukazatelem nesrovnatelný.   
Pro období roku 2012 používá MPO ukazatel dle původní metodiky, aby byl celý rok srovnatelný. Od ledna 2013 bude 
v našich analýzách zveřejňován pouze nový ukazatel Podíl nezaměstnaných osob.  
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Tabulka č. I.2.1 Míra registrované nezaměstnanosti (v %) 

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

2009 6,8 7,4 7,7 7,9 7,9 8,0 8,4 8,5 8,6 8,5 8,6 9,2 

2010 9,8 9,9 9,7 9,2 8,7 8,5 8,7 8,6 8,5 8,5 8,6 9,6 

2011 9,7 9,6 9,2 8,6 8,2 8,1 8,2 8,2 8,0 7,9 8,0 8,6 

2012 9,1 9,2 8,9 8,4 8,2 8,1 8,3 8,3 8,4 8,5 8,7 9,4 
meziroční změna 
v p.b. 2009/2010 3,0 2,5 2,0 1,3 0,8 0,5 0,3 0,1 -0,1 0,0 0,0 0,4 
meziroční změna 
v p.b. 2010/2011 -0,1 -0,3 -0,5 -0,6 -0,5 -0,4 -0,5 -0,4 -0,5 -0,6 -0,6 -1,0 
meziroční změna 
v p.b. 2011/2012 -0,6 -0,4 -0,3 -0,2 0,0 0,0 0,1 0,1 0,4 0,6 0,7 0,8 

Pramen: MPSV 

 V třídění podle stupně dosaženého vzdělání mají nízkou míru nezaměstnanosti 
stabilně vysokoškoláci (2,9 %) a osoby s úplným středním vzděláním s maturitou 
(5,0 %).  

Nadprůměrnou míru nezaměstnanosti má skupina osob se středním vzděláním 
bez maturity vč. vyučených (8,6 %). V této vzdělanostní skupině také ztráceli 
lidé v průběhu tohoto roku práci nejvíce. V evidenci úřadů práce jich meziročně 
přibylo 11 %. 

Tradičně vysokou míru nezaměstnanosti, která i nadále mírně zesiluje, vykazuje 
skupina osob se základním vzděláním (29,0 %). Lidé se základním vzděláním mají 
navíc problémy s uplatněním na trhu práce a často tak spadají do kategorie 
dlouhodobě nezaměstnaných, tj. skupina osob nezaměstnaných jeden rok a déle. 

K 31. prosinci 2012 bylo evidováno 36 120 čerstvých absolventů škol všech 
stupňů vzdělání, kteří se na celkové nezaměstnanosti podíleli 6,6 %. Uplatnění 
absolventů na trhu práce se oproti stejnému období roku 2011 zhoršilo, neboť 
jejich počet meziročně vzrostl o 2 612 osob.  

Absolventi mají na trhu práce tedy mnohem méně příležitostí než před rokem. 
Zájem je nyní především o absolventy všech úrovní technického vzdělání, jak 
vysokoškolské, středoškolské (průmyslové školy), tak i učňovské (nástrojáři, 
obráběči, svářeči, elektrikáři). Stále je také nedostatek pracovníků 
ve zdravotnictví a vzdělávání. Nejsložitěji hledají své uplatnění absolventi 
humanitních oborů. 

 
Prosincový výzkum mezi absolventy škol, především mezi vysokoškoláky 
tzv. studentský barometr, který pravidelně zveřejňuje poradenská společnost 
PwC, se zaměřil na způsoby, jakým studenti vyhledávají zaměstnání. Více než 
čtyři pětiny studentů (81 %) hledají práci na specializovaných webech a 78 % 
studentů na stránkách konkrétní společnosti. Méně často čerpají studenti 
a absolventi z internetových stránek svých univerzit či fakult (21 %) nebo 
z katalogů z veletrhů práce (26 %).  

Z průzkumu dále vyplývá, že přibližně pětina studentů plánuje opustit svého 
prvního zaměstnavatele po třech letech a cca třetina po pěti letech. Naopak 
13 % dotázaných by chtělo u prvního zaměstnavatele zůstat ideálně celý život. 
Motivací k nástupu do firmy je pro mladé zaměstnance možnost dalšího 
vzdělávání. Průzkum dále ukazuje, že pokud zaměstnavatel poskytuje 
vzdělávání kontinuálně, zůstane u něj zaměstnanec s největší pravděpodobností 
déle. 
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Při výběru svého budoucího zaměstnavatele je pro studenty nejdůležitější jeho 
stabilita, následuje obor, v němž působí a rovněž prestiž dané společnosti. Až 
poté se v žebříčku priorit uchazečů nachází typ a náplň práce, kterou budou 
vykonávat, a výše nástupního platu.  

 K 31. prosinci 2012 evidoval Úřad práce ČR na svých krajských pobočkách celkem 
545 311 uchazečů o zaměstnání, což bylo o 36 813 osob více než ke konci měsíce 
listopadu. V porovnání se stejným obdobím roku 2011 (tj. k 31. 12. 2011) byl 
zaznamenán nárůst o 36 860 uchazečů o zaměstnání. 

Meziměsíční nárůst nezaměstnanosti byl registrován ve všech 77 okresech - 
největší nárůst byl zaznamenán v okresech Pelhřimov (o 22,9 %), Jindřichův 
Hradec (o 19,4 %), Chrudim (o 19,0 %), Písek (o 17,7 %), Prachatice (o 16,9 %) 
a Třebíč (o 16,2 %).  

Graf č. I.2.1 Míra registrované nezaměstnanosti (v %) 

 
Pramen: MPSV, graf MPO 

 Míru nezaměstnanosti stejnou nebo vyšší než republikový průměr vykázalo 
43 okresů. Nejvyšší míra nezaměstnanosti byla v okresech Bruntál (18,0 %), 
Jeseník (16,4 %), Most (16 %), Znojmo a Chomutov (shodně 15,1 %). Nejnižší 
míra nezaměstnanosti byla zaznamenána v okresech Praha-východ (3,6 %), 
Praha-západ (4,4 %), hl. m. Praha (4,5 %) a Mladá Boleslav (5,1 %).  

Prognózy ohledně 
vývoje 
nezaměstnanosti  

Výsledky průzkumu „Manpower Index trhu práce2“ od společnosti Manpower 
Česká republika3 ukazují, že zaměstnavatelé v České republice předpovídají pro 
první čtvrtletí 2013 nepříznivé náborové prostředí. Pouze 3 % zaměstnavatelů 
očekává nárůst počtu pracovních sil, 11 % předpovídá snížení pracovních sil 
a 85 % zaměstnavatelů nepředpokládá žádné změny. Na základě těchto údajů 
vykazuje ukazatel Čistý index trhu práce pro Českou republiku pro první čtvrtletí 

                                                           
2 Manpower Index trhu práce probíhá již více než 47 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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2013 hodnotu -8 %. V meziročním srovnání je tak index o 4 p.b. slabší. 
Po sezónním očištění je hodnota indexu -4 %, což je v meziročním srovnání 
o 3 p.b. méně. Celkový výhled pro příští období je tedy spíše nepříznivý. 
Zaměstnavatelé jsou vzhledem ke stále trvající nejistotě na světových trzích 
velmi opatrní a náborové plány jsou tudíž poměrně nízké.  

V porovnání dle odvětví předvídají v prvním čtvrtletí roku 2013 nárůst 
pracovních sil zaměstnavatelé v pěti z deseti odvětví. Nejsilnější náborové 
aktivity predikuje zemědělství, myslivost, lesnictví a rybolov (Index +9 %). 
Naopak nejslabší aktivity očekávají velkoobchod, maloobchod, finance a další 
služby podnikům (Index -6 %). Odvětví zpracovatelského průmyslu předpokládá 
vcelku pozitivní náborové prostředí (Index +3 %). V meziročním srovnání se 
náborové plány zvýšily v pěti z deseti odvětví. 

 Z regionálního pohledu očekávají zaměstnavatelé mírně optimistické náborové 
prostředí v Praze (Index +7 %). Nízký Čistý index trhu práce (-4 %) předpovídají 
Čechy, na Moravě je dokonce hodnota Indexu -9 %. V meziročním porovnání je 
Index slabší o 10 p.b. na Moravě a o 5 p.b. v Čechách. V Praze se naopak Index 
meziročně zvýšil, a to o 5 p.b. 

Počet volných 
pracovních míst se 
ke konci roku 2012 
meziročně snížil… 

K 31. prosinci 2012 evidoval Úřad práce ČR celkem 34 893 volných pracovních 
míst, což bylo o 3 913 méně než v předchozím měsíci. V meziročním srovnání 
došlo rovněž k snížení volných pracovních míst, a to o 891. 

Graf č. I.2.3 Počet uchazečů o zaměstnání připadající  
                    na jedno volné pracovní místo 

 
Pramen: MPSV, graf MPO 

 Na jedno volné pracovní místo připadalo v průměru 15,6 uchazeče. Proti konci 
roku 2011, kdy připadalo na jedno místo v průměru 14,2 uchazeče, je tento stav 
méně uspokojivý. Nejvíce uchazečů na volnou pracovní pozici bylo ke konci 
měsíce září zaregistrováno v okresech: Havlíčkův Brod (116,6), Jeseník (94,6), 
Olomouc (87,8), Chomutov (68,2) a Jindřichův Hradec (62,2). Volných 
pracovních míst pro absolventy a mladistvé bylo registrováno 4 228 (v roce 
2011 to bylo 5 053) a na jedno volné místo připadalo 8,5 uchazečů této 
kategorie, což je meziročně výrazné zhoršení, kdy v prosinci 2011 připadlo 
na jedno volné místo 6,6 uchazečů této kategorie. 
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Vysoká 
nezaměstnanost 
v EU i eurozóně 
stále trvá… 

Míra nezaměstnanosti zpracovávaná EUROSTATEM (očištěná od sezónních vlivů) 
byla podle dostupných údajů pro mezinárodní srovnání v prosinci 2012 v ČR 
7,5 %. V Evropské unii (EU-27) činila míra nezaměstnanosti 10,7 %. Míra 
nezaměstnanosti nižší než v ČR byla v Rakousku (4,3 %), v Německu (5,8 %), 
v Lucembursku (5,3 %), v Nizozemsku (5,8 %), na Maltě (6,7 %), v Belgii (7,5 %), 
ve Finsku (7,7 %), a Švédsku (7,8 %). Míra nezaměstnanosti vyšší než průměr EU-27 
byla zaznamenána ve Francii (10,6 %), v Itálii (11,2 %), v Bulharsku (12,3 %), 
v Irsku (14,7 %), na Kypru (14,7 %) na Slovensku (14,7 %), v Portugalsku (16,5 %) 
a ve Španělsku (26,1 %). Údaje za Maďarsko a Řecko nejsou ke konci roku zatím 
k dispozici. Podle posledních dostupných dat dosáhla nezaměstnanost v Řecku 
26, 8 % (údaje k 31. 10. 2012) a v Maďarsku 10,9 % (údaje k 30. 11. 2012).  

V eurozóně zůstala nezaměstnanost v prosinci 2012 na stejné úrovni jako 
v listopadu téhož roku a činila 11,7 %. Podle statistického odhadu bylo v prosinci 
2012 bez práce v EU 25,9 milionu lidí, z toho 18,7 milionu v eurozóně. Ve srovnání 
s prosincem 2011 to představuje navýšení o 1,8 milionu v EU i v eurozóně. 

Graf č. I.2.3 Harmonizovaná míra nezaměstnanosti4  
                    ve vybraných zemích EU-27 (prosinec 2012) 

 
Pramen: Eurostat (data očištěna od sezónních vlivů), graf MPO 
*Pozn.: Řecko - poslední dostupný údaj k 31.10.2012 
    Maďarsko – poslední dostupný údaj k 30.11.2012 

 Stále přetrvávajícím problémem v mnoha zemích Evropské unie je 
nezaměstnanost mladých lidí, která ke konci roku 2012 činila v průměru 
23,7 %. S výjimkou čtyř zemí (Německa, Rakouska, Nizozemí a Dánska) byla 
ve všech státech vyšší než 15 %. V Portugalsku, v Itálii, na Slovensku a v Litvě 
přesahovala 30 % a v Řecku a Španělsku byla dokonce vyšší než 50%. Česká 
republika se v počtu nezaměstnaných lidí mladších 25 let zatím nachází pod 
průměrem Evropské unie (21,5 %), jejich počet však neustále roste. 

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

registrované nezaměstnanosti, kterou vykazují úřady práce v ČR. Číselné hodnoty jsou proto odlišné, avšak schopnost 
vypovídat o vývoji a jeho změnách je prakticky shodná. 
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 S ohledem na tuto skutečnost se Evropská komise rozhodla zareagovat 
a doporučuje členským státům podpůrná opatření, umožňující integraci 
mladých na trhu práce. Konkrétně se jedná o systém zavedení záruk, který by 
měl zajistit, aby mladí lidé do 25 let dostali kvalitní nabídku zaměstnání, dalšího 
vzdělávání, učňovské přípravy nebo stáže do čtyř měsíců poté, co odešli 
ze systému formálního vzdělávání, nebo se stali nezaměstnanými. MPSV 
v současnosti připravuje projekt spolufinancovaný z evropských peněz, kdy 
budoucí absolventi budou nastupovat jako stážisté do firem, kde si osvojí 
pracovní návyky a získají praktické znalosti v oboru, který studují. 

Nominální i reálný 
růst průměrné 
mzdy byl způsoben 
především výplatou 
mimořádných 
odměn… 

Ačkoli byl v prvních třech čtvrtletích roku 2012 růst průměrné mzdy velmi 
pozvolný, ve 4. čtvrtletí došlo k jejímu výraznému nárůstu, kdy průměrná hrubá 
měsíční mzda vzrostla, oproti stejnému období roku 2011, nominálně o 3,7 %, 
tj. o 964 Kč (činila 27 170 Kč). Tento mzdový vývoj byl způsoben změnou 
daňové legislativy, platné od počátku roku 2013, která má narovnat degresivní 
zdanění u nejvyšších příjmů. Některé podniky tedy využily ke konci roku 2012 
příležitost a v předstihu vyplatily svým manažerům mimořádné odměny.    

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

 
Pramen: ČSÚ, graf MPO 

 Spotřebitelské ceny se meziročně zvýšily o 2,8 %, reálně se tak průměrná 
mzda zvýšila o 0,9 %. 

V nepodnikatelské sféře se v posledním čtvrtletí 2012 zvýšila průměrná mzda 
nominálně o 1,3 %, reálně se snížila o 1,5 %. Ve sféře podnikatelské se pak 
průměrná mzda zvýšila nominálně o 4,2 % a reálně o 1,4 %.  

Evidenční počet zaměstnanců (přepočtený) se ve 4. čtvrtletí 2012 snížil o 1,1 %, 
oproti stejnému období předchozího roku došlo k poklesu o cca 40 tisíc. 

 Kumulativní údaje za rok 2012 ukazují meziroční nominální nárůst průměrné 
mzdy o 2,7 % (tj. o 665 Kč), po zohlednění nárůstu inflace o 3,3 % však došlo 
k reálnému snížení mezd o 0,6 %. Nepříznivý vývoj za celé období dokresluje 
pokles počtu zaměstnanců o 0,9 %, tj. o 33,2 tis. osob. K výraznému zvyšování 
početních stavů docházelo pouze v činnostech v oblasti nemovitostí (o 7,6 %), 
kde však bylo doprovázeno poklesem nominální průměrné mzdy o 5,1 % 



MPO – odbor ekonomických analýz                                                                                         Analýza vývoje ekonomiky ČR za rok 2012 

20 
 

I.3 CENOVÝ A FISKÁLNÍ VÝVOJ  

I.3.1 Cenový vývoj 

Inflace v roce 2012 
výrazně vzrostla, … 

Spotřebitelské ceny si od počátku roku 2012 držely vysoké tempo meziročního 
růstu, které kulminovalo v říjnu, ve zbytku roku se ceny konečně dostaly pod 
hranici 3 %. Kromě lednového zvýšení snížené sazby DPH z 10 % na 14 % a další 
deregulace nájemného jejich výši ovlivňovaly především nákladové faktory, tj. 
růst cen energií a potravin. Výraznějšímu vzestupu spotřebitelských cen bránila 
nízká spotřebitelská poptávka reflektující fiskální konsolidaci a nejistoty 
z dalšího vývoje ekonomiky, rostoucí nezaměstnanost a klesající reálné mzdy. 
Průměrná míra inflace, která od počátku roku plynule rostla, skončila na 3,3 % 
(z 1,9 % v roce 2011), na nejvyšší hodnotě za poslední čtyři roky. 

 V prosinci 2012 vzrostly spotřebitelské ceny proti průměru roku 2005 o 21,1 %, 
když v některých oddílech růst překročil 40 % a u zdraví dokonce 65 % (v průměru 
za celý rok byl o něco mírnější). Vysoký cenový růst v některých skupinách 
naznačuje pokles koupěschopnosti obyvatelstva, a tím i poptávky, z titulu 
vysokého cenového růstu právě ve skupinách, které jsou z hlediska spotřeby 
nezastupitelné a které mají největší váhu ve spotřebě. Průměrný cenový nárůst od 
roku 2005 je, kromě průměrného růstu spotřebitelských cen ve struktuře podle 
klasifikace konečné spotřeby CZ-COICOP za rok 2012, uveden v tabulce č. I.3.1.1. 

Tabulka č. I.3.1.1 Vývoj spotřebitelských cen v roce 2012 

  Rozklad meziročního Průměr za rok 2012 
  přírůstku indexu v p.b.     
  průměr průměr průměr  průměr  
  za rok 2011  za rok 2012 2011=100 2005=100 

Ú h r n 1,9 3,3 3,3 21,0 
v tom:         
potraviny a nealkoholické nápoje 0,8 1,1 6,9 24,5 

alkoholické nápoje, tabák 0,3 0,3 2,6 44,3 
odívání a obuv -0,1 -0,1 -3,1 -17,0 
bydlení, voda, energie, paliva 0,7 1,4 5,0 42,6 

bytové vybavení, zařízení domácností, opravy -0,1 -0,1 -1,1 -4,6 
Zdraví 0,1 0,2 9,3 63,5 
Doprava 0,3 0,3 2,8 6,7 

pošty a telekomunikace 0,0 -0,1 -2,4 -6,1 
rekreace a kultura -0,2 0,0 -0,2 -1,7 
Vzdělávání 0,0 0,0 2,0 18,4 

stravování a ubytování 0,1 0,2 3,8 24,8 
ostatní zboží a služby 0,1 0,1 1,9 15,3 

Pramen : ČSÚ 

… vlivem 
administrativních 
opatření … 

Inflace začala vzlínat již v posledním čtvrtletí předchozího roku a po skokovém 
meziročním nárůstu cen v lednu na 3,5 % (z 2,4 % v prosinci 2011) oscilovala 
kolem lednové hodnoty (viz tabulka č. I.3.1.2). Listopad pak přinesl výrazné 
snížení meziroční dynamiky růstu na 2,7 % (v prosinci na 2,4 %), ke kterému 
došlo u většiny oddílů spotřebního koše. Důvodem byl především efekt vysoké 
základny, tj. výrazný růst cen v listopadu a prosinci 2011, kdy si obchodníci 
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v předstihu začali do cen započítávat zvýšení snížené sazby DPH od ledna 2012. 
Růst zredukovaly zejména ceny potravin, bydlení a zdraví, tedy především ty, 
které postihlo zvýšení DPH nejvíce. 

… zejména 
v důsledku zvýšení 
tempa růstu cen 
v oddíle bydlení, 
potravin, … 

Na růstu inflace se v roce 2012 podílela většina oddílů spotřebního koše. 
Nejvyšší vliv (mají největší váhu v indexu 28 %) měly ceny bydlení 
(s průměrným meziročním růstem o 5 %), kde po lednovém skoku cen u většiny 
položek tohoto oddílu byly cenové pohyby v dalších měsících již nevýrazné. 
Ceny elektřiny byly meziročně vyšší v průměru o 4,2 %, zemního plynu o 17 %, 
vodného o 12 %, stočného o 10,5 %, tepla a teplé vody o 8,2 %. Čisté nájemné 
vzrostlo v průměru o 5 %, z toho regulované o 12,3 % a tržní o 1,8 %. 

 Druhý největší účinek (s váhou v indexu 15 %) na vzestup cenové úrovně měly 
ceny v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje, jejichž meziroční růst z ledna 
se s určitými výkyvy držel po celý rok. V průměru za rok vzrostly ceny v tomto 
sektoru o 6,9 % (z 4,6 % v roce 2011), z toho ceny masa o 8,1 %, vajec o 53,6 %, 
jogurtů o 8,4 % ovoce o 5,9 %, kakaa o 14,8 % a kávy o 16 %. Nižší než v roce 
2011 byly zejména ceny brambor o 16,9 %. 

... zdraví a dopravě, 
ale i v některých 
dalších 

Do cen v oddíle zdraví, které přidaly meziročně v průměru o 9,3 %, se promítlo 
kromě DPH ještě zvýšení regulačních poplatků za pobyt ve zdravotnických 
zařízeních z 60 Kč na 100 Kč/den a zvýšení cen léků a jejich doplatků. 
Meziroční růst cen v dopravě v průměru o 2,8 % souvisel zejména se 
zvyšováním cen pohonných hmot (meziročně v průměru o 6 %), dále se 
zvyšováním cen dopravních služeb a cen dálničních známek. Proti stál pokles 
cen automobilů.  
K meziročnímu růstu inflace přispěly i ceny v oddíle stravování a ubytování, 
které vzrostly v průměru o 3,8 %, dále ceny v oddíle vzdělávání růstem o 2 % 
a ostatního zboží a služeb o 1,9 %. 

Cenový růst brzdily 
opět ceny odívání, 
bytového vybavení, 
atd. 

O snížení cenové hladiny se stejně jako v posledních letech zasloužily ceny 
v oddílech odívání a obuvi poklesem v průměru o 3,1 %, bytového vybavení 
a zařízení pro domácnosti o 1,1 %, pošt a telekomunikací o 2,4 %, rekreace 
a kultury o 0,2 %. 

Graf č. I.3.1.1 Index spotřebitelských cen (meziroční změny) 

 
Pramen:ČSÚ, graf MPO 
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V lednu i únoru 
2013 inflace 
zpomalila 

Spotřebitelské ceny v lednu i únoru pokračovaly ve snižování meziročního 
tempa růstu na 1,9 %, resp. na 1,7 %. V únoru došlo k jeho zvolnění hlavně 
u potravin, kde vzrostly ceny chleba o 0,2 % (v lednu o 1,8 %), ryb o 8,8 % 
(v lednu o 12,6 %), vajec o 17,1 % (v lednu o 29,2 %), zeleniny o 13,7 % (v lednu 
o 21,3 %). Zpomalil též růst cen jídel ve veřejném stravování na 2,7 % (z 3,2 % 
v lednu). V bydlení se zvýšilo čisté nájemné o 2,9 %, vodné o 6,7 %, stočné 
o 7,2 %, ceny zemního plynu o 2,1 %, elektřiny o 3,3 %, tepla a teplé vody 
o 4,5 %.  
Meziroční růst naopak snižovaly ceny v oddíle pošty a telekomunikace, kde 
klesly ceny telefonických a telefaxových služeb o 4,6 % a ceny mobilních 
telefonů o 14,7 %. Snížily se i ceny oděvů a obuvi o 3,1 %, resp. o 2,8 %, ceny 
přístrojů a spotřebičů pro domácnost o 4,8 %. V dopravě byly nižší ceny 
osobních automobilů o 3,7 %. Průměrná míra inflace v únoru zmírnila tempo 
růstu na 3 %, tj. o 0,2 p.b. oproti lednu. 

Klesající růstová 
dynamika 
dovozních cen… 

Pohyb cen klíčových surovin na světových trzích v roce 2012 se s určitými 
výkyvy a s časovým posunem promítal do vývoje tuzemských dovozních 
cen. Vysoká dynamika jejich růstu výrazně přibrzdila až v září a v závěru roku se 
přehoupla po více než 2,5 letech až do záporných hodnot (viz tab. č. 2), takže 
v průměru za celý rok nakonec vzrostly zhruba stejným tempem jako v roce 
předchozím. Meziroční růst zmírnily zejména energetické suroviny a komodity 
s vyšším stupněm zpracování. Hlavní příčinou bylo výrazné snížení růstu cen 
minerálních paliv (meziročně z lednových 28,2 % na 1,4 % v prosinci), 
v průměru meziročně na 15,7 % (z 24,4 % v roce 2011), když odezněl růst 
dolarových cen ropy při současně klesajících cenách zemního plynu 
na světových trzích. Zvolnily i ceny chemikálií v průměru meziročně na 3,6 % 
(z 4,9 % v roce 2011), živočišných a rostlinných olejů v průměru na 4,1 % 
(z 28,6 % v roce 2011). Vzrostly naopak ceny potravin, v průměru meziročně 
o 6,7 % (z 1,5 % v roce 2011), i když tempo jejich růstu od září zpomalovalo. 
Ceny strojů a dopravních prostředků a průmyslového zboží z meziročního 
poklesu v roce 2011 vzrostly v průměru o 2,7 %, resp. o 2,6 %. Meziroční pokles 
zažily pouze ceny ostatních surovin, v průměru o 2,6 %, které se dostaly pod 
úroveň předchozího roku v průběhu 2. čtvrtletí. 

Tabulka č. I.3.1.2 Vývoj cen v hlavních cenových okruzích (meziroční změna v %) 

 
Pramen: ČSÚ 

… se promítala do 
cen průmyslových 
výrobců… 

Slabší růst dovozních cen se odrazil v cenách průmyslových výrobců, které 
snižovaly svoji růstovou dynamiku nepřetržitě po celý rok (meziročně z  4,1 % 
v lednu na 1,2 % v prosinci), v průměru meziročně na 2,1 % (z 5,6 % v roce 
2011). Tento vývoj byl důsledkem poklesu intenzity působení nákladových 
tlaků na ceny výrobců (oslabil příspěvek cen dovážených energetických surovin 
a polotovarů), když se na něm nejvíce podílely ceny v odvětví koksu 
a rafinérských ropných produktů, které ve srovnání s předchozím rokem snížily 

2011 2012

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

 Ceny
  - spotřebitelské 1,9 3,5 3,7 3,8 3,5 3,2 3,5 3,1 3,3 3,4 3,4 2,7 2,4 3,3 1,9 1,7
  - průmyslových výrobců 5,6 4,1 3,6 3,0 2,2 1,7 1,5 1,3 1,9 1,7 1,9 1,6 1,2 2,1 1,4 1,3
  - stavebních prací -0,5 -0,6 -0,8 -0,8 -0,7 -0,6 -0,5 -0,5 -0,4 -0,6 -0,6 -0,8 -0,9 -0,6 -0,7 -0,7
  - zemědělských výrobců 19,4 0,7 -3,6 -2,8 -2,8 -2,6 0,2 2,4 4,6 10,3 12,5 14,6 15,9 4,1 15,4 15,6
  - dovozní 4,3 7,0 5,8 4,2 4,5 6,1 6,6 5,5 5,8 2,8 2,2 1,3 -0,6 4,2 -1,4 -0,5

2013



MPO – odbor ekonomických analýz                                                                                         Analýza vývoje ekonomiky ČR za rok 2012 

23 
 

růst o více než polovinu, v průměru na 10,3 %, ceny potravinářských výrobků, 
nápojů a tabáku v průměru na 3,5 % (ze 7,7 %), chemických látek a výrobků 
na 7 % (z 8,6 %). Současně zvýšily tempo růstu ceny v odvětví zásobování vodou 
a službami souvisejícími s odpadními vodami na 8,1 % (z 6,2 %) a ceny 
základních farmaceutických výrobků na 2,7 % (z 1,9 %). Naopak největší pokles 
zažily ceny těžby a dobývání o 1,9 % (z předchozího růstu o 6,9 %). 

…i v lednu a únoru Růst cen průmyslových výrobců v únoru 2013 opět zpomalil, z lednového 
meziročního růstu o 1,4 % na 1,3 % v únoru. Klesly ceny obecných kovů 
a kovodělných výrobků, o 1,8 %, těžby a dobývání o 3,1 % a ceny koksu 
a rafinovaných ropných produktů o 1,4 %. Naopak růst si udržely zejména ceny 
potravin, nápojů a tabáku, které stouply o 4,1 % (z toho především 
průmyslových krmiv o 23,3 %, masa a masných výrobků o 4,8 %). Přidaly i ceny 
elektřiny, plynu a páry s růstem o 3,7 %, a chemických látek a výrobků o 3,5 %. 

Boj o zakázky tlačil 
i nadále dolů ceny 
stavebních prací 
navzdory vyšším 
cenám za materiály 

Nepříznivý stav ve stavebním sektoru pokračoval i v roce 2012. Recese 
ekonomiky a fiskální úspory, které snižují zakázky firem i veřejné správy, 
postihují nejvíce stavební produkci a odrazily se i v poklesu cen stavebních 
prací (meziročně klesají už téměř 3 roky), které zůstaly v průměru o 0,7 % pod 
úrovní předchozího roku (v roce 2011 o 0,5 %). V závěru roku svůj meziroční 
pokles ještě prohloubily. I když ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných 
ve stavebnictví rostou (v průměru o 1,1 %, v roce 2011 o 2,8 %), špatný vývoj 
ve stavebnictví zatím nevytváří prostor pro růst cen stavebních prací. 

Ceny zemědělských 
výrobců od června 
opětovně rostly 

Zpomalování růstu cen zemědělských výrobců od druhé poloviny roku 2011 
vyústilo v únoru 2012 v meziroční pokles, který však netrval dlouho. V červnu se 
ceny přehouply zpět do kladných hodnot (0,2 %), v létě nabraly již poměrně 
slušné tempo růstu, když v prosinci přidaly meziročně až o 15,9 %, v únoru 
2013 o 15,6 % (v průměru za rok dosáhly růstu o 4,1 % z 19,4 % v roce 2011). 
Důvodem byla podprůměrná domácí úroda a vyšší ceny agrárních komodit 
na světových trzích, které vytvářely příznivé klima pro zdražování potravin. 
O jejich růst se zasloužily zejména ceny rostlinných výrobků, které povýšily 
v průměru o 3,4 % (meziročně byly vyšší ceny obilovin o 5 %, olejnin o 6,8 % 
a zeleniny o 12,4 %; naopak ceny brambor klesly o 28,6 %). Stoupající ceny 
v rostlinné výrobě se začaly přenášet do živočišných produktů, které vzrostly 
v průměru o 5,2 % (meziročně vzrostly ceny vajec o 55,6 %, prasat o 17 %, skotu 
o 10 %, drůbeže o 4,5 %; snížily se pouze ceny mléka o 5,9 %). 
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Graf č. I.3.1.2 Vývoj cen dovozních a výrobců (SOPR = 100)   

 
Pramen: ČSÚ, graf MPO 

I.3.2 Ceny v mezinárodním srovnání 

Globální 
ekonomika ztrácela 
tempo růstu, inflaci 
se zatím dařilo 
tlumit… 

Rok 2012 byl pro světovou ekonomiku horší, než se očekávalo. Vyspělé země se 
ještě nevzpamatovaly z pět let trvající krize, ba naopak zpomalily či stagnovaly, 
a zejména ty evropské se propracovaly až do recese. Světové hospodářství tak 
táhly rozvojové země (Čína, Indie i Brazílie), i když i ony zmírnily výkon. 
Fungování eurozóny podporované řadou nestandardních intervencí ECB, půjček 
a fiskálních transferů, přineslo problémy řadě zemí, zejména těm, které zasáhly 
dopady tvrdých úsporných opatření. Inflaci se přesto v globální ekonomice 
dařilo brzdit, úroveň jejího růstu se však lišila v závislosti na vnitřních 
podmínkách jednotlivých zemí, z vnějšku ji pak ovlivňovala zejména 
geopolitická nestabilita a drahé komodity. 

… v EU rychleji než 
v ČR 

S inflací se potýkaly všechny regiony Evropské unie. Táhly ji zatím pouze 
nákladové faktory, protože impulsy z dluhovou krizí zmítaných ekonomik 
chyběly. Přestože se domácí HICP před rokem 2012 dlouhodobě pohyboval pod 
úrovní průměru EU, po lednovém skoku, mírném zklidnění ve 2. čtvrtletí 
meziročně (v průměru na 3,8 %) a poklesu ve 3. i 4. čtvrtletí (na 3,4 %, resp. 
na 2,9 %) tak překonal zcela regulérně jak země eurozóny, tak i celé EU 
v průměru za rok o 1 p.b., resp. o 0,9 p.b. Proti roku 2011 se zvedl tuzemský 
HICP meziročně v průměru o 1,4 p.b. (viz tabulka v příloze). Česká inflace se 
začala stále více prosazovat a v rámci EU se posunula k zemím s její nejvyšší 
hodnotou (viz graf č. 2). Důvodem vyššího růstu tuzemského HICP byly dopady 
administrativních opatření – zejména zvýšení snížené sazby DPH a deregulace 
nájemného, dále cen energií a již tak vysokých cen pohonných hmot. Evropské 
státy s rozdílným hospodářským vývojem a strukturou ekonomiky se ve svých 
výsledcích lišily. Nejvíce s inflací v roce 2012 zápolilo Maďarsko a Estonsko, 
nejméně pak Švédsko a Řecko. Na vzestupu spotřebitelských cen v EU se 
podílely zejména sektory dopravy (pohonné hmoty) a bydlení (energie). 
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Graf č. I.3.2.1 Míra inflace v zemích EU a v USA v roce 2012  
                            (meziroční změna v %) 

 
Pramen: Eurostat, graf MPO 

Krotit inflaci se 
dařilo Americe, … 

Ekonomika USA se nacházela v lepší kondici než ta evropská. Její, i když jen 
nepřesvědčivý růst (2,2 %), podporovaný především monetárními stimuly 
centrální banky, byl však provázen dalším prohlubováním obrovského deficitu 
veřejných financí a jeho dosažená výše nepomohla ani k výraznému snížení 
nezaměstnanosti. Nicméně výsledky americké ekonomiky posouvaly meziroční 
inflaci od počátku roku 2012 stále k nižším hodnotám, když v průměru za rok 
dosáhla úrovně 2,1 % (z 3,5 % v roce 2011). 

… ale i Číně Křehký ekonomický růst USA a slabá Evropa postavily rozvojové země, zejména 
Čínu, do pozice hlavního tahouna světového ekonomického růstu. I když i tato 
země zaznamenala v loňském roce svůj nejslabší ekonomický výkon (7,8 %) od 
roku 1999, byla na tom několikanásobně lépe než vyspělé země. Důvodem 
zpomalování byly klesající domácí investice a chřadnoucí poptávka největších 
obchodních partnerů, zejména z Evropy, která byla dlouhé roky největším 
příjemcem čínského exportu. Čínským firmám se snižoval příliv objednávek 
a klesaly tržby. Vedle USA se také Číně podařilo brzdit inflaci, která dosáhla 
v průměru za rok 2,6 % a držela se tak již jedenáct měsíců v řadě pod vládním 
cílem 4 % (s ohledem na hospodářský výkon země inflace do 4 % nepředstavuje 
výraznější problém).  Do růstu cen se promítla především velmi chladná zima 
v regionu, která vyhnala nahoru především ceny potravin (mají na růstu 
spotřebitelských cen největší podíl). 

Tuzemské ceny 
v průmyslu 
snižovaly tempo 
růstu rychleji než 
v EU 

Ceny průmyslových výrobců v ČR snižovaly v průběhu roku 2012 dynamiku 
svého meziročního růstu rychleji než v Evropské unii (v EU z lednových 4,4 % 
na 1,9 % v prosinci, v ČR ze 4,1 % na 1,2 %). Nejvíce vzrostly ceny v Belgii o 6,4 % 
a Bulharsku o 5,1 %, nejméně ve Švédsku o 0,4 %. Ve snižování růstu cen výrobců 
se odrazila tendence k poklesu ceny komodit, kterou s sebou přineslo 
zpomalování globálního ekonomického výkonu. Přehled o vývoji cen 
průmyslových výrobců ve vybraných zemích EU podává tabulka v příloze. 
Dosažené výsledky podle agregovaného indexu jsou však do jisté míry zavádějící, 
neboť 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 

Rozpočtovaného 
schodku se podařilo 
dosáhnout vázáním 
výdajů, 
i obnovením toků 
z EU 

Státní rozpočet za rok 2012 skončil kumulovaným deficitem 101 mld. Kč, což byl 
výsledek o 4,4 mld. Kč lepší než jeho rozpočtovaná výše po změnách, a o 41,8 
mld. Kč nižší než v roce 2011. Výše loňského schodku tak byla proti rekordnímu 
roku 2009 téměř poloviční, v historii ČR se však jednalo o pátý nejhlubší deficit. 
I přes nenaplnění celkových příjmů o 42,6 mld. Kč, ve výsledku převážil efekt 
úspory výdajů v objemu 47 mld. Kč (proti rozpočtu po změnách). Neplnění 
příjmové složky bylo důsledkem zejména nenaplnění daňových příjmů, ale 
i příjmů z EU. Na snížení výdajů se výrazně podílelo usnesení vlády č. 178/2012, 
které reagovalo na zhoršený výhled ekonomiky, a na jehož základě byly vázány 
výdaje ve výši 23,6 mld. Kč. Dalšími opatřeními byly sníženy vázané výdaje až 
na 20,4 mld. Kč. Kromě poklesu výdajů na sociální dávky vykázala úspory např. 
i kapitola Státní dluh. 

Graf č. I.3.3.1 Vývoj státního rozpočtu od roku 1993 (v mld. Kč) 

 
Pramen: MF, graf MPO 

 Státní rozpočet na rok 2012 byl schválen se schodkem 105 mld. Kč, s příjmy 
1 084,7 mld. Kč a výdaji 1 189,7 mld. Kč, což oproti schválenému rozpočtu 
na rok 2011 znamenalo růst celkových příjmů o 2,7 % a pokles celkových výdajů 
o 0,1 %. Ve srovnání se skutečností roku 2011 počítal rozpočet s nárůstem 
příjmů o 71,9 mld. Kč (o 7,1 %), výdajů o 34,2 mld. Kč (o 3 %) a se snížením 
schodku o 37,8 mld. Kč (o 26,5 %). Rozpočtovými opatřeními byly v průběhu 
roku navýšeny příjmy o 9,3 mld. Kč, na 1094 mld. Kč, a rozpočet výdajů 
o 9,  mld. Kč, na 1 199,4 mld. Kč. Došlo tedy i ke změně rozpočtovaného 
schodku státního rozpočtu ze 105 mld. Kč na 105,4 mld. Kč. Celkem bylo 
realizováno 721 rozpočtových opatření, což bylo o 43 méně než v roce 2011. 

Schodek státního 
rozpočtu 
představoval 2,6 % 
HDP 

Schodek státního rozpočtu narůstal zejména v první polovině roku (v kumulaci 
na -72 mld. Kč), ve druhé části roku se finance státu dařilo usměrňovat jednak 
vázáním výdajů, a jednak bylo obnoveno proplácení některých operačních 
programů EU. Při téměř stagnujících výdajích (meziroční pokles o 0,3 %, tj. 
3,1 mld. Kč), zajistily lepší výsledek deficitu vyšší než schválené příjmy státního 
rozpočtu (meziročně o 3,8 %, tj. 38,6 mld. Kč). 
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Tabulka č. I.3.3.1 Pokladní plnění státního rozpočtu (v mld. Kč) 

  
2011 

2012   

Měsíc Příjmy Výdaje Saldo Saldo 
  Saldo Saldo 

kumulované za měsíc 
  kumulované za měsíc   

Leden 10,61 10,61 100,19 79,20 20,99 20,99 

Únor -22,82 -33,43 167,47 184,02 -16,55 -37,54 

Březen -25,20 -2,38 258,45 281,13 -22,68 -6,13 

Duben -67,50 -42,30 336,35 381,10 -44,75 -22,07 

Květen -81,46 -13,96 399,53 478,58 -79,05 -34,30 

Červen -62,85 18,61 504,64 576,36 -71,72 7,33 

Červenec -61,05 1,80 597,43 649,12 -51,69 20,03 

Srpen -87,30 -26,23 665,12 732,14 -67,02 -15,33 

Září  -105,13 -17,85 757,14 828,56 -71,41 -4,40 

Říjen -91,48 13,65 887,64 938,94 -51,31 20,12 

Listopad -125,93 -34,45 961,34 1039,21 -77,87 -26,57 

Prosinec -142,77 -16,84 1051,39 1152,39 -101,00 -23,13 

Pramen: MF ČR 

V rámci celkových 
příjmů rostly 
zejména daňové 
příjmy … 

Přijatá fiskální opatření měla zajistit výrazné zvýšení příjmů státního rozpočtu 
ve srovnání se skutečností předchozího roku, nicméně podařilo se pouze oživit 
skomírající výběr daňových příjmů. Inkaso daní (bez pojistného na sociální 
zabezpečení) činilo ke konci roku 96,3 % rozpočtu (v předchozím roce 96,4 %), 
s meziročním růstem 17,4 mld. Kč. Rozpočet přitom počítal s růstem o 38,1 mld. 
Kč, tj. o 7,3 % proti skutečnosti 2011. 

 Na neplnění rozpočtovaných daňových příjmů se nejvíce podepsalo slabé 
inkaso DPH, ale i spotřebních daní: 

  inkaso daně z přidané hodnoty sice meziročně vzrostlo o 7,8 mld. Kč, 
nepodařilo se jej však naplnit o výrazných 22 mld. Kč. Vysoký rozpočtovaný 
růst, očekávaný ze zvýšení snížené sazby DPH z 10 na 14 % a ze změny 
rozpočtového určení daní ve prospěch státního rozpočtu o 2,1 p.b., 
ve skutečnosti zůstal hluboko za předpokladem. Nepomohl ani efektivnější 
výběr daně ve 2. pololetí (růst o 10,2 mld. Kč, tj. o 7,3 %). Nižší výběr daně 
souvisel také s horším než předpokládaným vývojem ekonomiky, zejména 
s poklesem soukromé spotřeby, která se projevila především u zboží 
a služeb v základní sazbě; 

  lepšímu výběru spotřebních daní nepomohly ani příjmy z odvodů 
z elektřiny ze slunečního záření (činily 6,4 mld. Kč s plněním na 152,5 %), 
neboť hlavní položka – výběr daně z minerálních olejů – klesla meziročně 
o 2,6 %, tj. o 2,2 mld. Kč, v důsledku poklesu spotřeby dražších pohonných 
hmot jak u domácností, tak i autodopravců, a také jejich přeshraničních 
nákupů za příznivější ceny. Mírný meziroční růst spotřebních daní 
zachraňovala daň z tabákových výrobků (meziroční růst o 4,5 %, tj. o 2 mld. 
Kč), která rostla zejména v posledním čtvrtletí roku v souvislosti 
s předzásobením se výrobky s nižší sazbou před jejím dalším zvýšením 
od ledna 2013. 
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 Příznivější bilanci v daňové oblasti umožnil zajistit výběr zejména: 

  daně z příjmů právnických osob s objemem 89,2 mld. Kč, který překročil 
rozpočet o 3,6 mld. Kč, což je 104,2 % rozpočtu (v roce 2011 to bylo 98 %) 
při meziročním růstu o 6,9 mld. Kč (o 8,4 %). Jen v samotném měsíci 
prosinci činilo inkaso této daně 16,9 mld. Kč, zatímco v prosinci 2011 to bylo 
16,2 mld. Kč (v prosinci je splácena čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň); 

  daně z příjmů fyzických osob, jenž vykázal o něco skromnější růst, když 
překročil úroveň danou rozpočtem o 0,6 mld. Kč, při meziročním růstu 
o 2 mld. Kč. Rozpočet byl plněn na 100,6 % (loni na 89,3 %) a proti 
skutečnosti 2011 byl vyšší o 2,2 %, když uvažoval s 1,5 %. Na výběr daně 
pozitivně účinkovalo zrušené osvobození zdanění úrokových příjmů 
u vkladů ve stavebním spoření, negativně pak vyšší sleva na dani pro rodiny 
s dětmi. Nižší růst inkasa odráží také vývoj na trhu práce, který se od 
poloviny loňského roku začal zhoršovat. Daň z příjmů fyzických osob 
ze závislé činnosti dosáhla 81,7 mld. Kč, při plnění rozpočtu na 101,7 % (loni 
98,5 %) a meziročním růstu o 0,3 mld. Kč, tj. o 0,3 %. Naopak výnos daně 
z příjmů fyzických osob z přiznání byl naplněn na pouhých 62,6 %. 

Tabulka č. I.3.3.2 Plnění státního rozpočtu v roce 2012 (v mld. Kč) 

  2011 2012     
  Skutečnost Rozpočet  Skutečnost % Plnění Index 
  leden- po změnách leden-  2012/2011 
  prosinec  prosinec    

Příjmy celkem 1012,76 1093,99 1051,39 96,1 103,8 

Daňové příjmy celkem 890,25 945,54 912,28 96,5 102,5 

z toho: 

90,61 92,00 92,59 100,6 102,2 Daň z příjmů fyzických osob 

Daň z příjmů právnických osob 82,30 85,60 89,19 104,2 108,4 

DPH 191,89 221,60 199,71 90,1 104,1 
Spotřební daně, včetně energetických a odvodu 
z elektřiny ze slunečního záření 139,21 142,30 139,61 98,1 100,3 
Pojistné na soc. zabezpečení, příspěvek  
na politiku zaměstnanosti 366,82 384,01 371,50 96,7 101,3 

Ostatní 19,42 20,03 19,68 98,3 101,3 

Nedaňové a ostatní příjmy  122,51 148,45 139,10 93,7 113,5 

Výdaje celkem 1155,53 1199,35 1152,39 96,1 99,7 

v tom: 

1036,65 1087,41 1038,76 95,5 100,2 Běžné výdaje  

z toho : sociální dávky 444,07 491,26 481,12 97,9 108,3 

            z toho důchody 368,07 382,48 382,03 99,9 103,8 

Kapitálové výdaje 118,87 111,94 113,62 101,5 95,6 

Pramen: MF 

… včetně pojistného 
na sociální 
zabezpečení, … 

Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a státní politiku zaměstnanosti 
meziročně stouply o 4,7 mld. Kč, tj. o 1,3 %, při plnění na 96,7 % rozpočtu 
(v roce 2011 na 98,3 %). Rozpočet ale počítal s růstem o 4,7 % proti skutečnosti 
2011 (tj. o 17,2 mld. Kč) a nakonec tedy zůstal nenaplněn o 12,5 mld. Kč. 
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Z celkové části připadlo na důchodové pojištění 332 mld. Kč, tj. 97,3 % rozpočtu 
(loni 98,3 %), při meziročním růstu o 4,1 mld. Kč, tj. o 1,2 %. Rozpočet kalkuloval 
s růstem o 4,1 % a nebyl naplněn o 9,4 mld. Kč. I zde se projevil vliv horší než 
očekávané ekonomické situace. 

… ale i v důsledku 
vyšší dynamiky 
růstu ostatních 
příjmů 

Na nedaňových a kapitálových příjmech a přijatých transferech bylo vybráno 
o 16,6 mld. Kč více než v roce 2011. Dosáhly však pouze 93,7 % 
předpokládaného rozpočtu po změnách a nebyly tak naplněny o 9,4 mld. Kč. 
Schválený rozpočet počítal s meziročním poklesem o 0,1 % proti rozpočtu 2011. 

… a nižšího čerpání 
běžných výdajů, 

Z celkových výdajů bylo čerpáno o 47 mld. Kč méně, než činila jejich 
rozpočtovaná výše. V rámci běžných výdajů (více než 40% podíl) byl největší 
objem prostředků tradičně vynaložen na sociální dávky, jejichž čerpání se 
meziročně zvýšilo o 37 mld. Kč, tj. o 8,3 %. Na tomto relativně vysokém růstu 
sociálních dávek se projevila změna metodiky, kdy dávky pomoci v hmotné 
nouzi, zdravotně postiženým a příspěvek na péči nejsou od roku 2012 již 
transferem do územních rozpočtů, ale jsou sociálními dávkami vyplácenými 
úřady práce. Z nich rostly pouze dávky důchodového pojištění meziročně 
o 14 mld. Kč (o 3,8 %). Saldo důchodového účtu (rozdíl příjmů ze sociálního 
pojištění na důchody a vyplacených důchodových dávek) se meziročně 
prohloubilo o více než 9 mld. Kč, takže deficit důchodového účtu ke konci roku 
2012 stoupl již na 50 mld. Kč. Ostatní sociální dávky naopak klesly (státní 
sociální podpora o 1,5 %, prostředky na podpory v nezaměstnanosti o 15,3 %, 
dávky nemocenského pojištění o 9,8 %). Ve srovnání s předchozím rokem 
významně vzrostly i neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům 
o 7,5 % a neinvestiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně o 3,1 %. 
K objemově největšímu meziročnímu snížení výdajů došlo u neinvestičních 
transferů veřejným rozpočtům územní úrovně (o 27 mld. Kč). 

 Mandatorní výdaje (stát hradí na základě platných zákonných předpisů nebo 
mezinárodních dohod a smluv) dosáhly 653,4 mld. Kč, tj. 56,7 % z celkových 
výdajů státního rozpočtu, při meziročním růstu o 0,1 % (o 641,9 mil. Kč). 
Čerpáno bylo o 4,8 % méně, než stanovil rozpočet po změnách, což představuje 
úsporu 33,2 mld. Kč. Mandatorní sociální výdaje stouply na 545,7 mld. Kč, 
při meziročním růstu o 2,3 %, tj. o 12,1 mld. Kč. 

…i redukci 
kapitálových 
výdajů 

Kapitálové výdaje prodloužily tendenci k dlouhodobějšímu poklesu 
(meziročně o 5,2 mld. Kč), v jejich rámci se snížily zejména investiční transfery 
státním fondům o 4,5 mld. Kč a příspěvkovým organizacím o 3,2 mld. Kč. 
Naopak k meziročnímu navýšení o 3,9 mld. Kč došlo u investičních výdajů 
podnikatelským subjektům. Investiční transfery Státnímu fondu dopravní 
infrastruktury klesly na 28,7 mld. Kč (loni to bylo 33,7 mld. Kč) a Státnímu 
zemědělskému intervenčnímu fondu na 5,5 mld. Kč (loni to bylo 5,8 mld. Kč). 

Státní dluh v roce 
2012 opět vysoce 
narostl 

Schodkové hospodaření státního rozpočtu vedlo k akceleraci růstu státního 
dluhu, z 1 499,374 mld. Kč na počátku roku již na 1 667,633 mld. Kč, tj. o 168,3 
mld. Kč a 11,2 % (jeho nepřetržitý růst začal v roce 1997, po poklesech v letech 
1993-1996). Vnitřní dluh se zvýšil o 105,2 mld. Kč a vnější o 63,1 mld. Kč. Státní 
půjčky prostřednictvím dluhových instrumentů činily 552,9 mld. Kč a spočívaly 
převážně v emisích státních dluhopisů. Bylo realizováno 28 emisí státních 
pokladničních poukázek o objemu 247,6 mld. Kč. Pokračovalo vydávání 
střednědobých a dlouhodobých dluhopisů. Kromě půjček emisemi státních 
dluhopisů byly čerpány i úvěry od EIB ve výši 4 mld. Kč. 
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Graf č. I.3.3.3 Vývoj státního dluhu České republiky od roku 1993  
                            (v mld. Kč, v % HDP) 

 
Pramen: MF, graf MPO 

Územní celky 
hospodařily 
tentokrát 
s přebytkem 

Hospodaření územních rozpočtů skončilo přebytkem ve výši 1,5 mld. Kč 
(rozpočet předpokládal schodek ve výši 3,8 mld. Kč). Kladný výsledek 
hospodaření byl dosažen pouze na úrovni rozpočtů obcí a dobrovolných svazků 
obcí (DSO) a činil 6,1 mld. Kč (obce vykázaly přebytek 6 mld. Kč a DSO 0,1 mld. 
Kč). Kraje i regionální rady zakončily hospodaření se schodkem 4,2 mld. Kč, 
resp. 0,3 mld. Kč. Celkové příjmy územních samosprávných celků (krajů, obcí, 
dobrovolných svazků obcí a regionálních rad regionů soudržnosti) činily 378,8 
mld. Kč, s meziročním poklesem o 25,3 mld. Kč (plnění rozpočtu na 93,8 %). 
Celkové výdaje ve výši 377,3 mld. Kč byly meziročně nižší o 29,5 mld. Kč 
(s plněním rozpočtu na 92,6 %). 

Schodek veřejných 
rozpočtů klesl 
meziročně o téměř 
polovinu 

Do hospodaření veřejných rozpočtů se promítla realizovaná konsolidační 
opatření, zejména na výdajové straně, a deficit veřejných rozpočtů v roce 2012 
klesl meziročně o 78,5 mld. Kč. Objemem 92,9 mld. Kč, tj. 2,4 % HDP (údaje 
ve statistickém standardu GFS 2001), se meziročně snížil o téměř polovinu 
a byl nejnižší od roku 2008. Ke snížení deficitu došlo u hospodaření státního 
rozpočtu, mimorozpočtových fondů a také u územních samosprávných celků. 
Naopak meziroční zhoršení zaznamenalo hospodaření zdravotních pojišťoven. 

… při zrychlení 
tempa růstu příjmů 
… 

Vývoj celkových příjmů veřejných rozpočtů objemem 1498,7 mld. Kč, tj. 39 % 
HDP pokračoval v růstové trajektorii (meziročně o 75,9 mld. Kč), která zrychlila 
tempo. Zatímco v roce 2011 vzrostly příjmy meziročně o 0,5 %, v roce 2012 již 
o 4,8 %. Ve srovnání s původními předpoklady však byly nižší o 54,4 mld. Kč, 
přičemž téměř stejnou měrou se na daném vývoji podílelo nenaplnění 
očekávaných příjmů z EU a daňových příjmů. 

… a mírném 
poklesu výdajů… 

Celkové výdaje veřejných rozpočtů klesly meziročně o 9,4 mld. Kč, tj. o 0,6 % 
(oproti loňskému poklesu 0,1 %), když dosáhly výše 1591,6 mld. Kč a oproti 
předpokladu rozpočtu byly nižší o 62,5 mld. Kč. Rozhodující část výdajů byla 
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realizována formou běžných transferů a sociálních dávek (64 % celkových 
výdajů). Největší část (cca 60 % výdajů státního rozpočtu) mezi těmito transfery 
představují mandatorní výdaje. 

… zadlužení ČR dále 
rostlo 

Deficitní hospodaření veřejných rozpočtů kumulovalo veřejný dluh, který 
v roce 2012 vzrostl o 195,6 mld. Kč, na 1760,7 mld. Kč. Tento objem 
představuje již 45,8 % HDP, když ještě v roce 2011 to bylo 40,7 %. Jeho tempo 
růstu se zrychlilo na 12,5 % (z 9,7 % v roce 2011) a jeho vysoká růstová 
dynamika zůstává vážným rizikem do budoucna. Celkový dluh je generován 
zejména státním dluhem, který má v jeho struktuře největší podíl (93,4 % v roce 
2012). 

I.3.4 Veřejné finance v mezinárodním srovnání  

Strukturální 
nesourodost zemí 
doprovázená 
nedodržováním 
a nedostatečným 
vymáháním 
dohodnutých 
pravidel, .. 

Dlouhodobé problémy s rostoucími deficity vládních rozpočtů a nahromaděnými 
vládními dluhy řady zemí Evropské unie kulminovaly v roce 2009, kdy se 
k tradičním příčinám potíží s veřejnými financemi přidaly dopady recese 
ve většině členských zemí EU. Zadlužení bylo u některých zemí způsobeno 
předchozí nezodpovědnou fiskální politikou (především Řecko), do potíží se však 
vlivem rozdílů ve výkonnosti a konkurenceschopnosti ekonomik, nevyhovujícímu 
institucionálnímu uspořádání, i jednotné měny v zemích eurozóny, dostaly 
i celkem „slušně“ hospodařící státy, které byly nízkými úroky ECB zataženy 
do pasti realitního boomu (Irsko a Španělsko). Kapitál proudil i do ostatních zemí 
a snadný přístup k levným úvěrům podněcoval rychlý růst soukromých i veřejných 
výdajů. Docházelo tak k přehřívání méně rozvinutých ekonomik a k zastírání 
strukturálních rozdílů mezi jednotlivými zeměmi. 

.. .vedla 
k dramatickému 
zadlužování, 
zejména periferních 
států 

Více než polovina zemí EU nevyužila předchozí období hospodářské 
konjunktury ke konsolidaci veřejných financí a i v roce 2012 překračovala limit 
maastrichtského kritéria pro hrubý veřejný dluh 60 % HDP (viz graf. č. I.3.4.1 ).  

Nejvíce zadlužené Řecko se svými nesplatitelnými dluhy, které si před krizí 
dlouhodobě žilo nad poměry, drží nad vodou již více než dva roky obrovská 
finanční podpora především z eurozóny (v dubnu 2010 poprvé požádalo EU a 
MMF o finanční pomoc). I po masívním odpisu se však řecký dluh v roce 2012 
snížil jen na 157 % HDP. Problémy se však přesunuly i do Říma. Přestože italský 
veřejný dluh o objemu více než 2 bilionů eur, tj. 127 % HDP, se nad hranicí 
100 % drží už více než deset let a je v poměru k výkonu na druhé pozici, 
průmyslová Itálie, jako třetí největší ekonomika Evropy, má přece jen lepší 
pozici pro řešení konsolidace svých veřejných financí. Lépe na tom nejsou 
Portugalsko, ani Irsko. Portugalsku dokonce po všech naordinovaných 
opatřeních rostl loni dluh nejrychleji. Španělsko zase nejvíce trpí splasklou 
bublinou realitního trhu a nízkou konkurenceschopností. 

 ČR v této mezinárodní konkurenci zatím obstála a umístila se na velmi dobré 
osmé pozici. Dluh oproti průměru zemí EU byl sice poloviční, ale rychle stoupá. 
I přes tento pozitivní výsledek je proto nutné považovat zadlužení naší 
ekonomiky za relativně vážné, zejména s přihlédnutím k jeho růstové dynamice 
v posledních letech. Z uvedeného mezinárodního srovnání vývoje veřejných 
financí je patrné, že Česká republika si sice loni ještě nevedla v rámci Evropy 
špatně, avšak za cenu záporného výkonu ekonomiky. 
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Graf č. I.3.4.1 Zadlužení zemí EU v roce 2012 (v % HDP)  

 
Pramen: Eurostat, graf MPO 

I.4 VNĚJŠÍ ROVNOVÁHA  

 Česká republika setrvala po celý rok 2012 v recesi a jedinou růstovou složkou 
částečně kompenzující pokles domácí poptávky po spotřebním a investičním 
zboží a službách zůstal čistý export. Nicméně i tento růstový zdroj se 
v posledním čtvrtletí roku v důsledku oslabení zahraniční poptávky již téměř 
vyčerpal. Trend vysokého růstu obchodní bilance a návazně i vysoký přebytek 
výkonové bilance zůstaly zachovány a významně tak přispěly ke kladnému 
souhrnnému výsledku platební bilance České republiky. 

Měnové podmínky v české ekonomice byly ovlivněny téměř nulovými sazbami 
ČNB (nastavenými 2.11.2012 na 0,05 % pro 2T repo a diskontní sazbu a 0,25 
pro lombardní, při třetí úpravě v průběhu roku) a jednak kurzem koruny. Česká 
koruna od podzimu roku 2011 přestala posilovat a na páru s eurem oscilovala 
bez výraznějšího směru (v průměru za rok 2012 na 25,143 CZK/EUR), takže 
růstový potenciál, který nabrala v roce 2011, v roce 2012 opět promarnila. 
Primárně nadále sledovala vývoj v eurozóně před domácími fundamentálními 
faktory, podepisoval se na ní hlavně momentální sentiment, pramenící 
z dluhové krize v eurozóně, ale i fiskální restrikce a domácí hospodářský vývoj, 
a v posledním období roku i hrozby devizových intervencí proti koruně. Co se 
týče dolaru, ten i přes složitou fiskální situaci a hrozbu pádu z fiskálního útesu 
zároveň těžil z očekávání a obav finančních trhů ohledně budoucího vývoje 
v Evropě, koruna vůči němu oslabila více než evropské měny a převážně se 
držela v intervalu 19-20 CZK/USD. 
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Výsledek 
platebních vztahů 
se zahraničím 
posílil devizové 
rezervy 

Souhrnné saldo platební bilance České republiky za rok 2012 bylo výsledkem 
příznivějšího vývoje na všech účtech. Schodek běžného účtu, který se díky růstu 
výkonové bilance v meziročním srovnání o téměř desetinu zlepšil, byl tentokrát 
umazán vysokým přílivem zdrojů jak na finanční, tak i na kapitálový účet. 
Celkové platební vztahy se zahraničím zajistily zvýšení devizových rezerv 
o 80,5 mld. Kč. 

Graf č. I.4.1 Vývoj hlavních účtů platební bilance (v mld. Kč) 

 
Pramen: ČNB, graf MPO 

O zlepšení deficitu 
běžného účtu se 
opět zasloužil 
vysoký přebytek 
obchodní bilance, … 

Dluhová krize eurozóny, z ní pramenící nejisté vyhlídky evropských zemí 
a složitý vývoj celé světové ekonomiky, se zatím do vývoje domácího běžného 
účtu platební bilance nepromítly. Trend meziročního poklesu deficitu běžného 
účtu platební bilance pokračoval druhým rokem, jeho tempo však oslabilo 
na 9,6 %. Do deficitu se běžný účet dostal ve 2. čtvrtletí (stejně jako 
v předchozích letech) a za celý rok vykázal schodek 94 mld. Kč. Hlavní podíl 
na tom již tradičně měl rostoucí deficit bilance výnosů (v kumulaci 288,7 mld. 
Kč). Značný růst přebytku obchodní bilance (meziročně o 61,4 %) zůstal 
zachován, když v nižší dynamice růstu dovozů (meziročně o 4,9 %) než vývozů 
(o 7 %) se odrazil pokles domácí poptávky, zatímco ochlazení zahraniční 
poptávky se ve  vývozu ještě plně neprosadilo. Vysoký nárůst aktiva obchodní 
bilance přispěl k dalšímu mírnému zlepšení poměru schodku běžného účtu 
k HDP na 2,4 %. 

…který zajistil 
značný růst 
přebytku výkonové 
bilance … 

Výkonová bilance vykázala za rok 2012 kladné saldo 195,6 mld. Kč, její přebytek 
byl nejvyšší v 1. čtvrtletí, v dalších kvartálech sice postupně slábl, nicméně za 
celý rok stoupla o téměř třetinu. Na jejím kladném saldu se největší měrou 
podílel přebytek obchodní bilance (podle tzv. národního konceptu zahraničního 
obchodu), který za rok narostl na 145,8 mld. Kč, což je nejvyšší hodnota 
v historii ČR. Nejsilnější byl také v 1. čtvrtletí (51,8 mld. Kč) a naopak nejslabší 
ve 4. čtvrtletí (25,6 mld. Kč), tak, jak se vyčerpával potenciál zahraniční 
poptávky. Naproti tomu přebytek bilance služeb meziročně klesl 
na 49,8 mld. Kč (tj. o 14,7 %), hlavně v důsledku dalšího vysokého nárůstu 
dovozů v položce ostatních služeb (o 14,3 %, již na 212,6 mld. Kč). Kladný 
výsledek bilance služeb tak pomohl zajistit růst salda dopravy (meziročně 
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o 25 %), když z hlediska objemu stabilizující kladné saldo cestovního ruchu 
tentokrát meziročně kleslo (o 2,7 %), protože výdaje rostly rychleji než příjmy. 

Graf č. I.4.2 Vývoj hlavních položek běžného účtu platební bilance  
                            (v mld. Kč) 

 
Pramen: ČNB, graf MPO 

… na rostoucí 
schodek bilance 
výnosů však nestačí 

Celý běžný účet do záporného salda jako obvykle stáhl narůstající výrazný 
schodek bilance výnosů (288,7 mld. Kč), který se meziročně zvýšil o dalších 13 %. 
Kromě vyplacených dividend v částce 168,8 mld. Kč (které ale meziročně klesly 
o 22,8 %) se na něm tentokrát podílel i vysoký objem zisku, reinvestovaného 
zahraničními investory (118,3 mld. Kč), s meziročním nárůstem o 211,2 %. Naproti 
tomu se zlepšila bilance výnosů z ostatních investic na 8,6 mld. Kč (především 
u podnikového a vládního sektoru) a bilance mezi příjmy z mezd českých 
pracovníků v zahraničí a výdaji na mzdy zahraničních pracovníků zaměstnaných 
v tuzemsku (na 5 mld. Kč). Bilance běžných převodů v důsledku zvýšení příjmů 
z rozpočtu EU ve 4. čtvrtletí, při pasivní bilanci soukromých převodů, snížila svůj 
kumulovaný deficit na zhruba 1 mld. Kč. 

 Proti trendu postupného snižování deficitu bilance běžného účtu, transakce 
uskutečněné na finančním účtu vedou ke zhoršování investiční pozice České 
republiky. Schodek investiční pozice ČR vůči zahraničí k 31. 12. 2012 činil 
1903,6 mld. Kč, od počátku roku vzrostl o 4,7 %. 

Finanční účet rostl 
zejména vlivem 
čistého přílivu 
zahraničního 
kapitálu 
ve 4. čtvrtletí… 

Deficit běžného účtu platební bilance je nadále profinancováván jednak 
přebytkovým kapitálovým účtem (v kumulaci 51,7 mld. Kč), z větší části však 
kladným saldem finančního účtu. Finanční účet narostl na 121,8 mld. Kč 
(meziročně o 104,9 %), a to zejména ve 4. čtvrtletí, kdy čistý příliv zdrojů ze 
zahraničí (61,2 mld. Kč) přesáhl aktivum za celé předchozí období roku 2012. 
Primárně jej naplnil čistý příliv zahraničního kapitálu ve formě přímých 
a portfoliových investic (vč. finančních derivátů) v objemu 232,4 mld. Kč. 

… nejvíce přímých 
investic 

V roce 2012 do tuzemských podniků přitekl ze zahraničí tak vysoký objem 
přímých investic (207,4 mld. Kč), že představoval meziroční nárůst o 405,7 %. 
Převážnou část tvořily investice do navýšení základního jmění a reinvestovaný 
zisk (181,8 mld. Kč). Příliv kulminoval ve 4. čtvrtletí hodnotou 64 mld. Kč. 
Naproti tomu tuzemské subjekty v minulém roce proinvestovaly v zahraničí 
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kapitál v objemu 26,2 mld. Kč, z toho většinu opět tvořil reinvestovaný zisk 
a navýšení základního kapitálu dceřiných firem (22,3 mld. Kč). Přesto, že 
ve 4. čtvrtletí došlo k čistému odlivu portfoliových investic z České republiky, 
předchozí nákupy domácích vládních dluhopisů nerezidenty společně s emisemi 
dluhopisů tuzemských podniků v zahraničí, si podržely významný podíl na přílivu 
zahraničního kapitálu v položce portfoliových investic, jež v kumulaci za celý rok 
dosáhly 42,6 mld. Kč. 

Splácení 
krátkodobých 
závazků 
tuzemských bank 
vedlo k odlivu 
prostředků 
v položce ostatních 
investic 

Nárůst zdrojů u přímých a portfoliových investic byl v rámci finančního účtu 
částečně korigován odlivem prostředků v položce ostatní investice, který za 
celý rok dosáhl pasivního salda 110,6 mld. Kč. Deficit byl vytvořen v průběhu    
1.-3. kvartálu, kdežto ve 4. čtvrtletí se saldo převrátilo do plusu. Tento výsledný 
příliv prostředků ze zahraničí vznikl především v souvislosti s inkasováním 
splátek krátkodobých finančních úvěrů podnikového sektoru poskytnutých 
do zahraničí, také obchodní banky mírně navýšily stav přijatých krátkodobých 
depozit ze zahraničí. V souhrnu za rok 2012 bankovní sektor (vč. ČNB) čerpal 
ze zahraničí finanční prostředky v hodnotě 76,9 mld. Kč, podnikový sektor 
29,4 mld. Kč. V pozici vládního sektoru převažovalo čerpání úvěru od Evropské 
investiční banky na výstavbu infrastruktury, současně však vláda splácela dříve 
přijaté úvěry, takže čistý příliv činil 4,3 mld. Kč. 

Graf č. I.4.3 Vývoj hlavních položek finančního účtu platební bilance 
                       (v mld. Kč) 

 
Pramen: ČNB, graf MPO 

Devizové rezervy 
ke konci roku 
výrazně narostly 

Stav devizových rezerv ČNB v průběhu roku kolísal, avšak v návaznosti 
na oslabování koruny v posledním čtvrtletí roku začal rychle narůstat a k 31. 12. 
2012 dosáhl 855,3 mld. Kč (tj. 44,9 mld. USD, resp. 34 mld. EUR). Tato hodnota 
by pokryla 3,6 průměrného měsíčního objemu dovozu zboží a služeb v roce 
2012, což překračuje mez považovanou za bezpečnou. Meziročně se devizové 
rezervy zvýšily o 51,9 mld. Kč, tj. o 6,5 %. V 1. čtvrtletí 2013 devizové rezervy 
centrální banky dále stoupaly, až na 892,1 mld. Kč ke konci března. 

Zahraniční 
zadluženost se 
v roce 2012 zvýšila 

Zahraniční dluh ČR k 31. 12. 2012 se zvýšil na 1940,9 mld. Kč (tj. oproti konci 
roku 2011 o 63,5 mld. Kč a 3,4 %), když nárůst objemově významnější 
dlouhodobé zadluženosti (o 7,8 %) nevyvážil pokles krátkodobé (o 7,5 %). 
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Dlouhodobá zadluženost dosáhla již 1442 mld. Kč, kdežto krátkodobá téměř 
499 mld. Kč. Zadluženost bankovního sektoru vůči zahraničí značně klesla 
(celkem o 41,3 mld. Kč, na 426,6 mld. Kč), takže zmenšil svůj podíl na celkové 
zadluženosti na 22 %. Vládnímu i podnikovému sektoru zadluženost naopak 
vysoce vzrostla (o 75,2 mld. Kč, na 549,3 mld. Kč, resp. podnikovému sektoru 
o 29,5 mld. Kč, na 965,1 mld. Kč) a podílejí se na celkovém dluhu 28,3 %, resp. 
49,7 %. Ke konci roku tak zahraniční dluh překročil polovinu hodnoty 
vytvořeného HDP (představoval 50,5 % HDP) a výrazně již přesahuje obecně 
uznávanou „bezpečnou“ hranici 40 %. 

Graf č. I.4.4 Vývoj zahraniční zadluženosti ČR (v mld. Kč) 

 
Pramen: ČNB, graf MPO 

 Dlouhodobá ani střednědobá vnější rovnováha nemusí být automaticky 
demonstrována dosažením nulového salda celkové platební bilance, neboť 
zahrnuje mj. položku krátkodobý dluhový kapitál, který představuje velmi 
nestabilní zdroj profinancování deficitů běžné bilance finančním účtem. Za 
ekonomickou rovnováhu platební bilance je proto častěji považována 
vyrovnanost běžného účtu, neboť při nulovém saldu běžného účtu platební 
bilance nedochází ke změně investiční pozice země. Nejčastěji bývá uváděno, 
že deficit běžného účtu, vyjádřený poměrem k hrubému domácímu produktu, 
by neměl překročit hranici 5 %. 

Relativní velikost 
schodku běžného 
účtu ČR se 
meziročně zlepšila 
o 0,3 p. b. 

Českou republiku charakterizují, jako převážnou většinu evropských ekonomik, 
deficity běžného účtu platební bilance. Chronické schodky běžného účtu 
způsobuje deficitní bilance výnosů, kde významnou roli sehrál masivní příliv 
zahraničního kapitálu do domácí ekonomiky ve formě přímých investic 
v předchozích letech a následný transfer části výnosu z takto investovaného 
kapitálu zpět. Relace deficitu běžného účtu k hrubému domácímu produktu za 
rok 2012 představovala 2,45 %, což je meziroční zlepšení o 0,3 p. b. Schodek 
běžného účtu proto v uvedeném rozsahu nezakládá rizika pro 
makroekonomickou nerovnováhu ekonomiky, navíc je převážně založen 
na odlivu benefitů z investic. 
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Vnější vztahy 
jednotlivých zemí 
eurozóny se 
postupně zlepšují, 
nicméně rozdíly 
zůstávají velmi 
výrazné 

Z hlediska toků v rámci běžné bilance mezi eurozónou a zbytkem světa 
pokračuje trend ve vykazování mírných přebytků. Tento vývoj je v ostrém 
kontrastu s vývojem běžných účtů členských zemí eurozóny, které jsou 
v procesu reálné konvergence (např. Portugalsko či Řecko), a které převážně 
vykazují vysoké deficity svých běžných účtů. V rámci eurozóny jsou tyto schodky 
vytvořeny nejvíce „jižním křídlem“ eurozóny v čele s Řeckem a kompenzovány 
stále vysokými přebytky Německa (ale i Dánska, Lucemburska a Švédska). Avšak 
např. Portugalsku či Španělsku se v průběhu posledních let relativně úspěšně 
daří deficity běžného účtu snižovat. Srovnání deficitů běžné bilance k HDP 
zachycuje graf č. I.4.5. 

Graf I.4.5 Salda běžných účtů v poměru k HDP  
                     (v %, propočet na bázi ročních klouzavých úhrnů) 

 
Pramen: ČNB, ČSÚ, Eurostat, graf MPO 

I.5 KAPITÁLOVÝ TRH 

I.5.1 Globální trhy 

Na světové akciové 
i regionální trhy se 
vrátilo oživení, ... 

Po finanční krizi, která začala v polovině roku 2008, a poměrně bouřlivém vývoji 
v roce 2011, se akciovým trhům na jaře roku 2012 podařilo vrátit 
na předkrizové hodnoty. Nezůstaly tam však dlouho. Ve 2. čtvrtletí celý finanční 
trh utlumily horší výsledky americké ekonomiky, obavy ze zpomalení Číny 
a hlavně eskalace dluhové krize v jižní periférii Evropy. Akcie smazaly předchozí 
zisky a opět přešly do ztrát. Poklesem vstoupily ceny akcií i do 3. čtvrtletí, stačila 
však série opatření ECB a zejména razantní příslib podpory eura jejím 
prezidentem, aby se nálada na trzích pohotově obrátila. Hospodářské recesi 
v Evropě však nezabránila, když fiskální restrikce negativně dopadly na spotřebu 
a investice. Také na druhé straně Atlantiku dále rostla velikost veřejného dluhu, 
Spojené státy opakovaně řešily politické sváry ohledně potřeby zvyšování 
stropu zadlužení, na který se koncem roku skutečně dostaly. Problém odvrácení 
fiskálního útesu a stabilizace veřejných financí náladě na globálních trzích 
nepřidaly. Snížit obavy investorů z recese pomohly monetární stimuly spuštěné 
americkým FEDem v podobě dalšího kola kvantitativního uvolňování. Nadbytek 
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likvidity, honba za přijatelnými výnosy a pokles rizikové averze, vrátily 
v posledních měsících roku akciové trhy k ziskům, příjemně také překvapily 
některé firemní výsledky. Akcie nakonec v loňském roce porazily dluhopisy, 
komodity i dolar největším rozdílem za poslední čtyři roky. Také v průběhu 
1. čtvrtletí 2013 globální akciové trhy zpevňovaly na nová maxima za poslední 
více než čtyři roky. 

Graf I.5.1.1 Vývoj vybraných akciových indexů  
        (stav ke konci roku, v bodech) 

 
Pramen: HN, graf MPO 

… ceny akcií rostly 
v Americe, Asii, ... 

Stejně jako v předchozích letech, zůstaly tahounem světových kapitálových trhů 
Spojené státy. Americká ekonomika za pomoci monetárních stimulů v roce 2012 
rostla, i když tempem v porovnání s předchozími roky stále pomalým (2,2 %). 
Proti výkonu ekonomiky americké a evropských však tzv. „nové ekonomiky“ 
Čína a Indie zažívají i nadále dynamický vývoj, do popředí zájmu investorské 
veřejnosti se dostává i jihoamerická Brazílie. Ze zklidnění situace na trzích 
nakonec ceny amerických, asijských i evropských akcií profitovaly. Americký 
burzovní S&P 500 stoupl proti předchozímu roku o 15,4 %, tj. nejvíce za 
poslední čtyři roky, průmyslový DJIA posílil meziročně o 9,1 % a technologický 
Nasdaq 100 o 19,5 %. Ještě lépe zakončily rok indexy asijské - japonský index 
Nikkei povýšil o 22,9 %, růst čínských indexů se pohyboval mezi 14 – 25 %. 

… i v Evropě Důvěra trhů se ve druhé polovině roku vrátila i do Evropy. Akciové trhy 
směřovaly vesměs vzhůru, navzdory tomu, že dluhová krize donutila četné 
firmy snižovat výrobu, odkládat investice, i propouštět. Investoři na burzách 
spoléhali na to, že centrální banky přijmou další opatření na podporu Řecka, 
i k oživení slabých ekonomik, zejména Itálie, Španělska a Portugalska. Nejvíce se 
dařilo německému indexu DAX, který vzrostl meziročně až o 28,4 %, pařížskému 
CAC 40 s růstem o 15,9 %, i londýnskému FTSE 100, který posílil o 8,2 %. Lépe 
než tuzemský index PX si vedl polský WIG, který přidal o výrazných 25,6 %, 
kdežto maďarský BUX vzrostl pouze o 7,9 %. Ruský index RTS se vymanil 
z předchozích velkých ztrát a meziročně posílil o 10,9 %. 
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Graf č. I.5.1.2 Výkonnost vybraných akciových trhů k 30.12.2012 
                       (meziročně v %) 

 
Pramen: HN, graf MPO 

Vývoj cen akcií 
ovlivňovaly také 
světové ceny 
surovin … 

Dluhová krize snižovala růst a obavy z budoucího vývoje světové ekonomiky 
posouvaly ceny komodit zejména v první polovině  roku 2012 nahoru, 
nicméně pohyby cen naznačovaly i spekulativní aktivity na komoditních trzích. 
Do komodit pravděpodobně zčásti zamířily finance uvolněné peněžním ústavům 
ECB a zvýšená poptávka ze strany spekulantů pak mohla tlačit hlavně na cenu 
ropy, kterou navíc ovlivňovala i další kola kvantitativního uvolňování v USA.  

… jejichž ceny se 
dostávaly pod tlak 

Expanzivní politika centrálních bank pomohla k růstu také cenám zlata. Zlato, 
jako alternativní investice, opět ožilo a na londýnském trhu posílilo meziročně 
o dalších cca 7 % a zakončilo rok na 1688,5 dolarech za troyskou unci (rekordní 
ceny 1930 dolarů dosáhlo v září 2011). Skupovali jej soukromí investoři (i když 
meziročně o 3 % méně), zejména však centrální banky do svých rezerv 
(meziroční nárůst o 17 %), tj. nejvíce od roku 1964. O tom, že ropa je velice 
volatilní komoditou, svědčí rozmezí dosažené u cen ropy Brent, která se v roce 
2012 obchodovala mezi 90 – 125 dolary (s minimem v červnu a maximem 
v březnu) a za celý rok skončila na průměrných 111 dolarech za barel 
(meziročně se její cena téměř nezměnila). Vzhůru ji poháněly výpadky produkce 
v Súdánu, Nigérii, Sýrii a Severním moři, neklid na Blízkém východě a sankce 
uvalené na Írán, které drží jeho produkci na nejnižší hodnotě za několik let. 
Ve 3. čtvrtletí nárůstu cen energetických surovin nahrával slabší dolar. 
Protiváhou k růstu ceny ropy byla slabá globální poptávka, podpořená pomalým 
tempem růstu světové ekonomiky a recesí v Evropě. Mezi průmyslovými 
surovinami se nejlépe dařilo olovu, které posílilo o 14 %. Nejhůře dopadly 
zemědělské komodity, jejichž vývoj se odvíjel od výkyvů počasí a tím i výsledku 
sklizně plodin pro potravinářské účely v různých částech světa, kterých navíc 
není dostatek kvůli nadměrnému využívání orné půdy k výrobě biopaliv místo 
potravin. Přesto, že růstový cyklus u komodit zatím pokračoval, zpomalení 
světové ekonomiky může zájem o průmyslové kovy a energetické suroviny 
snížit. 
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Graf č. I.5.1.3 Vývoj ceny ropy   Graf č. I.5.1.4 Vývoj cen kovů 
                      (meziroční změna v %)                  (meziroční změna v %) 

Pramen: INSÉE Francie, graf MPO    Pramen: INSÉE Francie, graf MPO 

I.5.2 Kapitálový trh v ČR 

Český PX byl od 
počátku roku 
volatilní, 
ve 3. čtvrtletí jej 
také posílila slíbená 
podpora eura, ... 

Evropská dluhová krize přesměrovala v první polovině roku zájem investorů od 
rizikových aktiv, takže i hlavní index Burzy cenných papírů Praha PX inkasoval 
ztráty, avšak daleko větší než ostatní světové i regionální indexy. Pražský trh si 
konečně polepšil ve 3. čtvrtletí, a to díky červencovému razantnímu příslibu 
záchrany eura Evropskou centrální bankou. V souladu s trendem na ostatních 
akciových trzích posiloval až do konce roku a dosáhl na hodnotu 1038,7 bodu 
(proti 3. čtvrtletí posílil o 8,9 %) a meziročně vzrostl o 14 %, výrazně však zaostal 
za nejvýnosnějším indexem regionu - polským WIG 20. Na pražské burze je však 
méně růstových titulů než na jiných trzích, přitahuje jen dividendovým 
výnosem, který je ale výhodný v období nízkých úrokových sazeb. Také kolísání 
cen akcií zvyšuje zájem investorů o dividendové tituly s vysokým výnosem. Ty 
umožňují investorovi vydělat i v době, kdy se akciovým trhům nedaří a výnosy 
dluhopisů klesají. Důvodem nižšího zájmu o Prahu může být i chybějící růstový 
potenciál domácí ekonomiky, který dnes investoři hledají právě např. v Polsku. 
I když je Česká republika v rámci regionu střední a východní Evropy stabilní 
ekonomikou, na tuto stabilitu zároveň tak trochu doplácí a stává se 
marginálním trhem, kde se investice tolik nezhodnotí. 
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Graf č. I.5.2.2 Výkonnost titulů v rámci PX Indexu v roce 2012 

 
Pramen: BCPP, graf MPO 

… která dodala 
impulz k růstu 
akciových titulů, 
jenž kulminoval 
v závěru roku, ... 

Z výkonnosti jednotlivých portfolií v rámci PX indexu (viz graf č. 6) vyplývá, že 
zájem investorů se v roce 2012 soustředil zejména na finanční tituly. 
Nejúspěšnější společností na pražské burze se bezkonkurenčně stala Erste 
Bank, jejíž akcie vyletěly meziročně až o 74,9 %. Zlepšení nálady v evropském 
finančním sektoru pomohlo k růstu také akciím pojišťovny VIG o 26,2 % 
a Komerční banky o 20,8 %. Akcie bankovních titulů výrazně těžily zejména 
z optimismu po slíbené podpoře ECB k záchraně eura, ale i ze skvělé kondice 
domácích peněžních ústavů, zejména v konfrontaci s výsledky jejich matek.   

Z menších emisí velmi dobré výsledky oznámilo AAA Auto, jehož akcie přidaly 
meziročně o 41 %. V plusu se držela i firma Pegas Nonwovens - meziročně 
o 9 %, atraktivní svojí dosavadní progresivní dividendovou politikou, tradičně 
dobrými výsledky a expanzí výrobních kapacit. Na okraji zájmu investorů setrval 
v loňském roce Unipetrol (rafinérský segment zůstal pod tlakem nízkých marží, 
při kterých nebyla firma schopna generovat zisk, zhoršující se výkon domácí 
ekonomiky nedovolil zlepšení situace ani v petrochemii).  

Nejhůře dopadly akcie KIT Digital, které ztrácely v každém čtvrtletí loňského 
roku více než 15 %, od počátku roku spadly meziročně o 97 %. Od 21. prosince 
se však na pražské burze přestaly obchodovat. Důvodem byla skutečnost, že ke 
stejnému datu byla emise vyřazena z regulovaného trhu NASDAQ Stock Market 
a tím emise přestala splňovat podmínky registrace emise na některém 
regulovaném trhu v členské zemi OECD. Poraženými zůstaly i akcie Orco             
(-28,2 %), když společnost pokračovala ve své restrukturalizaci a snižování 
zadlužení. Největším problémem, který stáhl do ztrát akcie NWR (-27,8 %), je 
pokles poptávky po koksovatelném uhlí a tím i jeho cen. Propad cen elektřiny 
poslal do minusu akcie ČEZu (-13,2 %), jeho výsledky srážely také aktivity 
v Albánii. Riziko vstupu nového operátora a uvolňování podmínek pro přístup 
virtuálních operátorů na český telekomunikační trh nepomohly ani akciím 
Telefonica C.R. (-15,4 %). Negativní vývoj na tabákovém trhu (pokles spotřeby 
cigaret, tlak proti kouření) a neustálý růst spotřební daně na tabákové výrobky 
zapříčinily pokles cen akcií firmy Philip Morris o více než 13 %. 
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Graf č. I.5.2.3 Výkonnost titulů v rámci PX Indexu v roce 2012 (v %) 

 
Pramen: BCPP, graf MPO 

… ale propad ČEZu 
a Komerční banky 
strhl celý index 
BCPP v lednu 2013 
opět směrem dolů 

Zatímco na vyspělých trzích docházelo v lednu 2013 k dalšímu přílivu peněz do 
rizikových aktiv, pražská burza stála trochu stranou (meziměsíčně klesla 
o 2 %). Důvodem byly akcie ČEZ, které se dostaly pod prodejní tlak kvůli 
propadu cen německé elektřiny na mnohaleté dno a problémům v Albánii, 
i akcie NWR, které spadly poté, co firma ohlásila nesplnění cílů prodejů uhlí 
a koksu za rok 2012 a nedaří se jí při jednání o cenách zachytit mírné zlepšení 
situace na trhu koksovatelného uhlí v Asii. Oba zmíněné tituly propadly 
v lednu meziměsíčně o cca 9 %. V lednu se nejlépe dařilo realitnímu 
developeru Orco, jehož akcie posílily o 14,2 %, mimo jiné i proto, že firma se 
připravovala na emisi nových akcií, což na trhu zvedlo poptávku. 

Výrazně klesly 
obchody s akciemi 

Pražská burza cenných papírů prochází krizí způsobenou snižováním zájmu 
obchodníků již několik let. Zatímco v roce 2008 zobchodovala akcie v hodnotě 
cca 852 mld. Kč, v roce 2010 již jen za 390 mld. Kč a v roce 2012 pouze za 251 
mld. Kč, jejich pokles se navíc zrychlil. Obchody s akciemi meziročně propadly 
o 32,5 % a dostaly se tak na úroveň roku 2003. A to v době, kdy většina firem 
obchodovaných na pražské burze vyplácí dividendy, takže averze k riziku 
a volatilita na akciových trzích není rozhodující. Za poklesy obchodů s akciemi 
stála řada faktorů. Hlavním byla finanční krize, dále např. i omezené SPAD 
obchody pouze s vybranými tituly na pražské burze. Odklon investorů z pražské 
burzy na zahraniční trhy souvisí i s jejich širší základnou akcií, do kterých lze 
investovat, kvalitnějším analytickým rozborem zahraničních titulů, informačním 
zázemím a vyšší likviditou. Pražské burze má pomoci přechod na nový obchodní 
systém Xetra od 30. listopadu 2012 (jeho implementací by mělo dojít 
k maximálnímu zpřístupnění národních trhů pro zahraniční investory), nicméně 
počet zobchodovaných akcií v prosinci zatím klesl o 33,1 %. 
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Graf č. I.5.2.3 Vývoj hlavních indikátorů BCPP  
                       (obchody v mld. Kč, index PX meziroční změny  v %) 

 
Pramen: BCPP, graf MPO 

 Tržní kapitalizace akciového trhu (28 emisí, z toho 14 domácích a 14 zahraničních) 
se v důsledku růstu cen proti předchozímu čtvrtletí zvýšila a ke konci roku 2012 
činila 1142,1 mld. Kč. Nejvíce obchodovanou emisí zůstal i v loňském roce ČEZ, 
jehož podíl na celkových objemech však klesl na 37,6 % (z 56,4 % v roce 2011), 
následovaný Komerční bankou (24,5 %) a Erste Bank (15 %). Objem ochodů 
s dluhopisy klesal mírněji, meziročně o 5,4 %, na hodnotu 594,2 mld. Kč, jejich 
podíl na celkových obchodech činil 70,3 %. 

Obchody v RM-
Systému si také 
nepolepšily 

České burze cenných papírů RM-Systém, která se zaměřuje především 
na drobné a střední investory, se v roce 2012 také nedařilo. Uskutečnila 
obchody za 5 mld. Kč, takže jejich objem klesl proti předchozímu roku o 18 %. 
Index RM vzrostl meziročně o 12,4 % a konec roku uzavřel na 1991,86 bodu. 

Prognóza vývoje 
pro akciové trhy 
není příliš 
optimistická 

Důvěru v evropskou ekonomiku narušuje jak prodlužující se dluhová krize, tak 
slabá výkonnost. Nízká konkurenceschopnost ekonomik zejména periferních 
zemí a rostoucí pesimismus domácností, ale i v podnikatelské sféře, sunou 
Evropu dále do recese. Problémy eurozóny budou i nadále podporovat averzi 
k riziku na trzích a ceny akcií budou pouze kopírovat vývoj světové ekonomiky. 
Zlepšení zatím není na dohled, nejdříve je lze očekávat na konci roku 2013, ale 
pravděpodobně až v roce 2014. 

Na PXE byl rok 
2012 především 
obdobím poklesu 
cen 

Pražská energetická burza - Power Exchange Central Europe, a.s., (PXE) je 
dceřinou společností Burzy cenných papírů Praha a součástí skupiny CEE Stock 
Exchange Group (CEESEG). Obchoduje s elektrickou energií s místem dodání 
v České republice, na Slovensku a v Maďarsku. Na její trh v roce 2012 nově 
vstoupily společnosti Goldman Sachs, Česká spořitelna, a.s. (jako první česká 
banka) a Europe Easy Energy, a.s., čímž se počet členů zvýšil na 45 z celkem 
deseti evropských zemí. Objemy obchodů na PXE v celkové výši 19 826 705 
MWh si v roce 2012 neudržely solidní úroveň roku předchozího (meziročně 
klesly o 18,7 %), a v návaznosti na pokles cen elektřiny na burzách ve světě ještě 
více klesla jejich hodnota - o 29 %, na 0,94 mld. EUR. Přesto si PXE v roce 2012 
upevnila svoji pozici lídra v obchodování s elektrickou energií v regionu střední 
a východní Evropy. 

http://www.pse.cz/
http://www.ceeseg.com/
http://www.ceeseg.com/
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Nejlépe se vedlo 
obchodům 
s českými futures 

Předmětem obchodu v roce 2012 byly futures kontrakty s fyzickým 
vypořádáním, kde místem dodání je česká elektrizační soustava, slovenská 
elektrizační soustava a maďarská elektrizační soustava, futures kontrakty 
s finančním vypořádáním, pro něž je podkladovým aktivem cena CZ elektřiny 
stanovovaná v rámci denního trhu organizovaného společností OTE a spot CZ 
kontrakty s fyzickým vypořádáním. Jednoznačně nejlikvidnější byl trh s českými 
futures, který dosáhl objemu 17 864 066 MWh, následován trhem se 
slovenskými produkty v celkovém objemu 1 562 175 MWh a maďarským trhem 
s 400 464 MWh. Lépe se obchodům vedlo ve 2. pololetí, nicméně rekord 
předchozího roku nepokořily. Se zobchodovaným objemem 3 533 672 MWh se 
pro PXE stal nejúspěšnějším měsícem roku listopad, který překonal i nejlepší 
měsíc předchozího roku, srpen. 

Průměrná cena 
elektřiny na PXE 
klesla meziročně 
v průměru o 11 % 

Na rozdíl od situace na světových trzích ostatních komodit, ceny na trzích 
s elektřinou padaly. Na nízké ceny má vliv klesající spotřeba v Evropě, mj. 
v důsledku recese evropských ekonomik a propadu průmyslu, ale hlavně boom 
podporované zelené energie. Ceny elektřiny netlačí vzhůru ani levné emisní 
povolenky, jejichž cena je na rekordních minimech. Také na české burze cena 
elektřiny výrazně klesla, když v průběhu celého roku neustále posouvala svoji 
minimální hranici. U klíčového produktu, který se podílí na stanovení ceny 
elektrické energie na následující rok, tj. kontraktů s dodáním v následujícím 
roce (CAL-13) pro ČR, se ceny elektřiny pohybovaly v rozmezí 52,35 EUR/MWh 
na počátku roku 2012 (27.2.) až 43,85 EUR/MWh na jeho konci (28.12.) – 
v průměru za celý rok elektřina na burze dosáhla 47,98 EUR/MWh, což znamená 
cenový pokles o 16,2 %. To však stále svědčí o tom, že cena elektřiny 
na tuzemské energetické burze zatím dosáhla svého dna v roce 2009, kdy se 
dostala na obchodní minimum 40,40 EUR/MWh. 

Ceny české 
elektřiny stále 
sledovaly trend 
vývoje cen na EEX 

Ceny elektrické energie na pražské burze (Base Load 1 Year) kopírují ceny 
německé elektřiny na Evropské energetické burze (EEX) v Lipsku a i v roce 2012 
si od nich udržovaly těsné rozpětí (v intervalu 0,07 – 3,78 EUR/MWh), které 
v posledním čtvrtletí korigovaly až na téměř nulu (viz graf č. I.5.2.4). Zdražení, 
které ceny na středoevropských burzách zažily po oznámení o odstavení sedmi 
nejstarších reaktorů v Německu v závěru 1. čtvrtletí 2011, a po kterém 
atakovaly hranici 60 EUR/MWh, se v 1. pololetí 2012 začalo rychle vyčerpávat 
s tím, jak se rozvíjela výroba podporované zelené elektřiny. Ve 2. pololetí rychle 
klesaly až k téměř 45 EUR/MWh na konci roku. To svědčí o tom, že cena silové 
elektřiny pro český trh se de facto tvoří na německém trhu. Cena této silové 
elektřiny, která tvoří zhruba polovinu ceny pro koncové odběratele, je tedy opět 
rekordně nízko, nicméně poplatek za obnovitelné zdroje stále roste a drží 
vysoko konečné ceny pro odběratele. Aby si zajistily levnější elektřinu 
a nesnížily konkurenceschopnost, snaží se proto firmy využívat nižších cen 
na trhu. 
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Graf č. I.5.2.4 Vývoj cen elektrické energie na PXE a EEX (Base Load, 1 Year) 

 
Pramen:EEX, PXE, graf MPO 
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II. VÝVOJ REÁLNÉ EKONOMIKY 

II.1 PRŮMYSL 

II.1.1 Produkce, zaměstnanost a produktivita 

Průmyslová 
produkce se v roce 
2012 snížila o 1,2 %, 
vývoj byl ovlivněn 
především slabou 
zahraniční 
poptávkou 

V roce 2010 zaznamenala průmyslová produkce, díky silnému oživení Německa 
a zotavování ve významných ekonomikách EU, vysoký růst (o 10,3 %). V roce 
2011 však došlo vlivem sníženého růstu globální poptávky v jednotlivých 
čtvrtletích k postupnému zpomalování, průmyslová produkce přesto dosáhla 
vysokého růstu (o 6,5 %). V roce 2012 si ještě produkce v 1. čtvrtletí zachovala 
mírný růst 2,9 %, ale ve zbývajících čtvrtletích postupně klesala (ve 2. čtvrtletí 
o 1,5 %, ve 3. čtvrtletí byla nižší o 2 % a ve 4. čtvrtletí se její pokles prohloubil 
na 3,9 %). Za celý rok 2012 se průmyslová produkce snížila o 1,2 %.  

Zahraniční předstihové ukazatele Německa a eurozóny od začátku roku 
naznačovaly postupné oslabování indexu nákupních manažerů (PMI), svého dna 
dosáhl v červenci 2012 (u Německa 43 bodů, u eurozóny 44 bodů - nejníže od 
června 2009). Hranice 50 bodů je předělem mezi recesí a růstem odvětví. 
V druhé polovině roku sice docházelo k meziměsíčnímu zlepšování, avšak 
zahraniční průmysl byl pod hranicí 50 bodů. Vlivem silné vzájemné provázanosti 
se podobný vývoj projevil i u domácího průmyslu.  

Konjunkturální průzkum ČSÚ u vybraných průmyslových podniků ukazoval 
spíše na stagnaci spojenou s mírným poklesem výrobní činnosti. To se projevilo 
v roce 2012 na meziročním snížení využívání výrobních kapacit o 1,6 bodu 
(na 82 %) a nižší spotřebě elektrické energie v průmyslu o 0,5 %.     

Graf č. II.1.1.1 Vývoj indexu průmyslové produkce  
                            (meziroční změna v %) 

 
Pramen: ČSÚ, graf MPO 

 
Za nepříznivým vývojem byly prohlubující se problémy vyvolané slabou 
zahraniční poptávkou a propadem domácí poptávky. Průmysl ještě v prvním 
pololetí fungoval jako motor ekonomiky, v druhé polovině však obory dosahující 
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růst výroby již nedokázaly kompenzovat výkonnost u ostatních odvětví, která 
byla drcena klesající poptávkou. Např. problémy evropského automobilového 
průmyslu, se projevily u rozhodujícího domácího automobilového průmyslu 
(v roce 2012 podíl dosáhl 24,9 %) nižší výrobou. Vývoj odvětví nepříznivě ovlivnil 
i produkci dodavatelských odvětví a oborů.  

Za výsledky průmyslu můžeme vidět i vyšší základnu předcházejícího roku 
(především na začátku roku). 

Graf č. II.1.1.2 Vývoj průmyslové produkce, tržeb z přímého vývozu 
a zaměstnanosti (organizace s 50 a více zaměstnanci, meziroční změna v %) 

 
Pramen: ČSÚ, graf MPO 

 
Tržby průmyslových podniků (v b.c.) v roce 2012 meziročně mírně vzrostly o 2 %, 
tržby z přímého vývozu (v b.c.) o 3,4 % (na celkových tržbách průmyslu se 
podílely 53,8 %). Podíly tržeb z přímého vývozu na celkových tržbách sekcí, 
odvětví a oddílů jsou uvedeny v tabulce II. Průmysl, v přílohové části. 

Tabulka č. II.1.1.1 Průmyslová produkce a tržby v roce 2012  
                                    (organizace s 50 a více zaměstnanci, meziroční změna v %) 

 1. Q 2. Q 3. Q říjen listopad prosinec 4. Q ROK 
2012 

Index průmyslové produkce         

Průmysl celkem (B+C+D) 2,9 -1,5 -2,0 4,1 -3,9 -12,5 -3,9 -1,2 
 B Těžba a dobývání -5,2 -0,8 -6,9 -0,9 -1,8 -9,7 -7,2 -5,0 
 C Zpracovatelský průmysl 3,4 -2,1 -2,0 5,4 -3,3 -13,4 -3,5 -1,1 
 D Výr. a rozvod elektřiny, plynu, tepla   

a klimatizovaného vzduchu 
 

1,7 
 

4,9 
 

0,7 
 

-6,3 
 

-9,8 
 

-3,2 
 

-6,4 
 

-0,1 

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb (v b.c.)         
Průmysl celkem (B+C+D) 7,4 1,7 1,3 5,8 -2,6 -10,6 -2,3 2,0 
 B Těžba a dobývání -0,7 -10,3 -10,8 -9,3 -7,2 -29,1 -15,3 -9,6 
 C Zpracovatelský průmysl 8,6 2,4 2,4 6,6 -2,4 -10,7 -1,9 2,8 
 D Výr. a rozvod elektřiny, plynu, tepla  

a klimatizovaného vzduchu  
 

-1,9 
 

-4,1 
 

-9,7 
 

-0,2 
 

-3,3 
 

-3,7 
 

-2,5 
 

-4,1 
Pramen: ČSÚ 
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Mírný růst evidovala 
pouze výroba pro 
investice 

 

Snižující se výkonnost průmyslu se projevila v členění produkce podle hlavních 
průmyslových seskupení. V roce 2012 mírně vzrostla výroba pro investice 
(o 0,6 % - při meziročním snížení o 14,8 bodu). Snižování výroby se projevilo 
na omezování investiční aktivity u podniků zejména ve 3. a 4. čtvrtletí 2012. 
Ostatní seskupení zaznamenala pokles produkce - výroba pro krátkodobou 
spotřebu (o 3,2 %), výroba pro mezispotřebu (o 2,4 %), výroba pro 
dlouhodobou spotřebu (o 1,5 %) a výroba energií (o 0,8 %).  

Tabulka č. II.1.1.2 Vývoj průmyslové produkce podle hlavních  
                              průmyslových seskupení (meziroční změna v %) 

 Váhy Rok 2012 
 roku 

2005 
2009 2010 2011 2012 1. Q 2. Q 3. Q 4. Q 

   Průmysl celkem 100,0 -13,6 10,3 6,5 -1,2 2,9 -1,5 -2,0 -3,9 
 v tom:          

pro mezispotřebu 35,5 -16,6 11,3 5,0 -2,4 -0,1 -4,2 -2,2 -3,0 

pro investice 21,3 -14,6 16,8 15,4 0,6 8,2 0,7 -2,1 -4,2 

pro dlouhodobou spotřebu 2,1 -23,0 3,2 -13,0 -1,5 3,0 -2,2 -4,3 -1,9 

pro krátkodobou spotřebu 19,9 -8,4 0,2 -0,9 -3,2 -1,9 -4,4 -2,5 -3,7 

pro výrobu energií 21,2 -4,9 3,2 -2,1 -0,8 0,4 3,2 0,1 -6,2 

Pramen: ČSÚ 

Vyšší růst sektoru 
MEDIUM HIGH-TECH 
ovlivněn vývojem 
elektrotechnického 
chemického 
a automobilového 
průmyslu 

V členění zpracovatelského průmyslu podle technologické náročnosti výroby 
měl rozhodující pozici sektor MEDIUM HIGH-TECH, zabezpečující téměř polovinu 
tržeb (49,5 %). Při růstu tržeb (o 5,3 %) se podíl sektoru na tržbách 
zpracovatelského průmyslu v roce 2012 meziročně zvýšil o 1,2 bodu. V sektoru 
jsou zahrnuta úspěšná odvětví - elektrotechnický, chemický, automobilový 
průmysl a strojírenství. 

Mírný růst tržeb evidoval sektor LOW-TECH (o 1,8 %), podíl sektoru se však snížil 
o 0,2 bodu na 15 %. V tomto sektoru jsou zahrnuta méně významná odvětví 
průmyslu - oděvní, textilní, kožedělný, dřevozpracující průmysl, tisk 
a rozmnožování nahraných nosičů, výroba nábytku a z významnějších 
potravinářský průmysl.  

Mírně vzrostly tržby i u sektoru MEDIUM LOW-TECH (o 1,2 %), podíl se snížil o 
0,4 bodu a dosáhl 26,2 %. Sem patří odvětví napojená na automobilový průmysl 
(výroba pryžových a plastových výrobků), dále hutnictví, výroba kovových 
konstrukcí, koksování a rafinérské zpracování ropy a výroba ostatních 
nekovových minerálních výrobků. 

Pokles tržeb zaznamenal sektor HIGH-TECH (o 3,7 %), jeho podíl se snížil o 0,6 
bodu na 9,3 %. Sektor využívá vyspělé technologie a vytváří vyšší přidanou 
hodnotu. Vedle významné výroby počítačů zahrnuje i výrobu farmaceutických 
výrobků a přípravků a výrobu letadel a jejich motorů. 
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Tabulka č. II.1.1.3 Vývoj produkce zpracovatelského průmyslu podle technologické  
                                 náročnosti výroby (podíl v %, rozdíl v p.b.) 

  Tržby Podíl na tržbách  Podíl na tržbách    

CZ-NACE z průmyslové 
činnosti zpracov. průmyslu  zpracov. průmyslu  Rozdíl  

  meziroč.změna 2011 2012 2012-2011 

HIGH-TECH         
21 Výroba zákl. farmac. výr. a farmac. přípravků -5,3 1,0 0,9 -0,1 
26 Výroba počítačů, elektron. a optických přístrojů  -5,6 8,1 7,6 -0,6 
303 Výroba letadel a jejich motorů, kosmic. lodí a souvis.zařízení 16,5 0,4 0,4 0,1 
325 Výroba lékařských a dentálních nástrojů 0,7 0,3 0,3 0,0 
Celkem  -3,7 9,9 9,3 -0,6 
MEDIUM HIGH-TECH         
20 Výroba chemických látek a chem. přípravků 11,5 4,6 4,9 0,4 
254 Výroba zbraní a střeliva 12,0 0,1 0,2 0,0 
27 Výroba elektrických zařízení 9,3 5,8 6,2 0,4 
28 Výroba strojů a zařízení 5,2 7,8 8,0 0,2 
29 Výroba motor. voz. (kr. motoc.), přívěsů a návěsů 4,5 26,9 27,3 0,5 
30 Výr. ostat. dopr. prostř. - 303 Výroba letadel, motorů atd. */ -0,9 1,2 1,2 0,0 
33 Opravy a instalace strojů a zařízení -7,6 2,0 1,8 -0,2 
Celkem  5,3 48,4 49,5 1,2 
MEDIUM LOW-TECH         
19 Výroba koksu a rafinovaných ropných výrobků  12,2 4,2 4,6 0,4 
22 Výroba pryžových a plastových výrobků -3,8 6,6 6,4 -0,2 
23 Výroba ostatních nekov. minerálních výrobků 2,8 3,5 3,4 -0,1 
24 Výroba zákl. kovů, hutní zprac. kovů, slévárenství 9,8 6,7 6,5 -0,2 
25 Výroba kov. konstrukcí - 254 Výroba zbraní a střeliva */ -4,1 5,6 5,7 0,1 
Celkem  1,2 26,6 26,2 -0,4 
LOW-TECH         
10 Výroba potravinářských výrobků 2,6 6,3 6,2 -0,1 
11 Výroba nápojů 4,2 1,8 1,8 0,0 
12 Výroba tabákových výrobků 4,2 0,4 0,4 0,0 
13 Výroba textilií 1,1 1,3 1,3 0,0 
14 Výroba oděvů -0,1 0,2 0,2 0,0 
15 Výroba usní a souvisejících výrobků -5,0 0,1 0,1 0,0 
16 Zprac. dřeva, výr. dřevěných, kork. výr., kromě výr. nábytku 1,6 1,4 1,4 0,0 
17 Výroba papíru a výrobků z papíru 0,2 1,8 1,7 0,0 
18 Tisk a rozmnož. nahraných nosičů -5,9 0,7 0,7 -0,1 
31 Výroba nábytku -1,6 0,5 0,5 0,0 
32 Ostat. zprac. prům. - 325 Výr. lékařských a dentál. nástrojů */ 4,4 0,7 0,7 0,0 
Celkem  1,8 15,2 15,0 -0,2 
Zpracovatelský průmysl celkem 2,8 100,0 100,0 0,0 

Pramen: ČSÚ, propočty MPO 
*/ rozdíly mezi CZ-NACE 
Poznámka: případné rozdíly vyplývají ze zaokrouhlování 

Ve zpracovatelském 
průmyslu vzrostla 
produkce v pěti 
odvětvích 

V roce 2012 se produkce zpracovatelského průmyslu snížila o 1,1 % (měřeno 
IPP). Vývoj zpracovatelského průmyslu ovlivnil i rozhodující automobilový 
průmysl (na celkové průmyslové produkci se podílel čtvrtinou), u kterého byl 
v závěru roku evidován pokles výroby v důsledku ochlazení evropského 
automobilového trhu a snížení poptávky. 

V rámci zpracovatelského průmyslu se produkce (měřeno výrobkovým IPP) 
zvýšila v pěti odvětvích (na celkové průmyslové produkci se podílely 46,5 %) – 
ve výrobě elektrických zařízení (o 5,8 %), ve výrobě chemických látek 
a chemických přípravků (o 5,3 %), v koksování a rafinérském zpracování ropy 
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(o 2,9 %), ve výrobě strojů a zařízení (o 2,4 %) a ve výrobě motorových vozidel 
(o 2,2 %). U ostatních odvětví se produkce snížila.  

Ve zpracovatelském průmyslu se tržby (v b.c.) zvýšily o 2,8 %. Za tímto vývojem 
byl nižší růst zahraniční poptávky (o 6,1 % - meziroční snížení o 6 bodů) a pokles 
domácí poptávky (o 3,9 %). Tržby z přímého vývozu byly vyšší o 4,2 %. 
Na tržbách zpracovatelského průmyslu se přímý vývoz podílel 58,4 %, 
na celkových tržbách průmyslu 53,2 %. 

Podrobnější hodnocení vývoje v odvětvích s růstem produkce a v odvětvích 
s největším snížením produkce je v následující části. 

Za růstem 
elektrotechnického 
průmyslu byla 
zvýšená zahraniční 
poptávka 

Výroba elektrických zařízení patří svým podílem na celkových tržbách průmyslu 
(5,6 %) k důležitým odvětvím s charakteristickým kompletačním charakterem 
výrobků. Zahrnuje výrobky, které jsou využívány a určeny k dalšímu zpracování 
ve zpracovatelském průmyslu, ve výrobě a rozvodu elektrické energie, v dopravě 
a ve spojích a ve spotřebitelské sféře (výroba elektrického osvětlení 
a elektrického zařízení pro domácnost). Za příznivým vývojem odvětví byl růst 
celkové poptávky (+7,1 %) a z toho zejména zahraniční (+10,9 %). Domácí 
zakázky však mírně poklesly (-2,6 %). Odvětví má proexportní charakter, který 
potvrzuje jeden z nejvyšších podílů tržeb z přímého vývozu na celkových tržbách 
odvětví 75,9 % (hned po vedoucím farmaceutickém průmyslu se 79 %). Podniky 
pod zahraniční kontrolou se na celkových tržbách odvětví podílely 86,3 %. 

Nejvyšší nárůst tržeb zaznamenaly následující obory (podíly na produkci odvětví 
a meziroční změny v %): 

 Podíl 1. Q 2. Q 3. Q 4. Q Rok 2012 
Výroba elektr. osvětlov. zařízení 13,4 28,4 21,8 33,3 33,3 29,5 
Výr. elektr. mot., gener. a transf. 30,6 21,8 9,8 21,4 -0,4 12,3 
Výroba elektr. spotř. pro domácnost 4,5 12,0 16,0 7,1 10,2 11,3 
Výroba neelektr. spotř. pro domác.    2,0 6,2 12,4 -0,2 22,4 10,7 

 

 
Z jednotlivých oborů evidovala největší růst zakázek výroba elektrických 
osvětlovacích zařízení o 25,4 %, z toho zahraniční o 29,1 % a při zvýšení 
domácích zakázek o 8,9 %. 

 
Vývoj v odvětví byl naopak zpomalován nižší domácí koupěschopnou poptávkou 
obyvatelstva, kdy např. v oboru vyrábějící spotřebiče určené pro domácnost 
(mrazničky, myčky, sporáky, mikrovlnné trouby, vysavače apod.) se zakázky 
ve 4. čtvrtletí 2012 snížily (o 3,4 %). 

Odvětví má díky tradici a know-how silný růstový potenciál v oblasti dodávek 
technologií pro energetiku, který může být vyvolán potřebou investovat 
do modernizace stávajících a výstavby nových elektráren a tepláren.  

 
O příznivém vývoji odvětví svědčí i to, že např. společnost Mora Moravia (patří 
do koncernu Gorenje) v polovině srpna 2012 zahájila výrobu sporáků, které dříve 
montovala finská firma. Závod v Lahti vyráběl ročně 53 000 elektrických sporáků, 
celá výroba se přesunula do Mory. 

Společnost ABB v roce 2012 získala historicky nejvyšší objednávku v hodnotě 
téměř 700 mil. Kč na komplexní dodávku elektrozařízení a automatizace pro 
tepelnou elektrárnu Yunes Embre v Turecku. Roku 2013 plánuje investovat více 
než 800 mil. Kč, nejvíce do závodů v Brně a Trutnově. 
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Tuzemská spol. ZAT uzavřela kontrakt s francouzskou firmou Areva na dodávku 
58 skříní řídícího systému v rámci modernizace francouzských jaderných 
elektráren pro 20 bloků za více než 50 mil. Kč. 

Vysoká zahraniční 
poptávka ovlivnila 
vývoj chemického 
průmyslu 

V rámci zpracovatelského průmyslu má výroba chemických látek a chemických 
přípravků důležitou roli, která nachází své uplatnění ve všech oblastech 
ekonomiky. Na celkových tržbách průmyslu se odvětví podílelo 4,5 %, podíl tržeb 
z přímého vývozu na celkových tržbách dosáhl 58,9 %. Výroba vzrostla o více než 
pět procent, ale tržby se zvýšily o 11,5 % (v souvislosti s vysokými cenami 
vstupů). Na vyšším růstu tržeb se podílely zejména výrobkové skupiny s vyšší 
váhou v odvětví (např. výroba plastů v primární formě). Na úspěšnost odvětví 
v roce 2012 ukazuje vývoj celkových zakázek, které se zvýšily o 11,4 %, z toho 
zahraniční byly vyšší o 15,7 % a dosahovaly nejvyššího růstů z vybraných odvětví 
průmyslu. Příznivý vývoj evidovaly i domácí zakázky svým zvýšením o 5,7 %. 
Vývoj zakázek naznačuje, že by chemický průmysl mohl pokračovat ve svém 
růstu i v následujícím období. Podniky pod zahraniční kontrolou se na celkových 
tržbách odvětví podílely 71,5 %. 

Nejvyšší nárůst tržeb zaznamenaly následující obory (podíly na produkci odvětví 
a meziroční změny v %): 

 Podíl 1. Q 2. Q 3. Q 4. Q Rok 2012 
Výroba ostatních chem. výrobků 4,7 99,3 63,2 69,2 28,3 62,9 
Výroba chemických vláken   1,9 35,3 55,7 30,1 10,4 33,2 
Výroba hnojiv a dusíkatých sloučenin 4,5 38,7 15,4 -17,3 54,4 22,9 
Výroba plastů v primární formě 46,4 2,2 -0,4 18,9 25,8 10,7 

 

 
Vzhledem k dosavadnímu vývoji u zahraničních zakázek můžeme očekávat, že 
pozitivní rozvojový trend bude pokračovat i v dalších měsících. Významný růst 
je evidován i u domácích zakázek. 

Za příznivým 
vývojem u výroby 
rafinérských 
produktů byl více 
než dvojnásobný 
zářijový růst  

 

V rámci průmyslu patří koksování a rafinérské zpracování ropy ke strategicky 
důležitým odvětvím národního hospodářství, na celkových tržbách průmyslu se 
v roce 2012 podílelo 4,2 %. V odvětví měla významnou pozici výroba 
rafinérských ropných produktů (podíl 96,9 %), jejíž produkce se zvýšila o 13,6 % 
(měřeno tržbami), zatímco výroba koksárenských produktů (podíl 3,1 %) se 
snížila o 19 %. Za růstem výroby rafinérských ropných výrobků bylo více než 
dvojnásobné zvýšení v září 2012 (+115,8 %), které bylo ovlivněno odstávkou 
výrobního zařízení v Chemparku v Záluží v září 2011 (produkce poklesla 
o 52,8 %). Podíl tržeb z přímého vývozu na celkových tržbách odvětví dosáhl 
12,8 %. 

Nárůst tržeb zaznamenaly následující obory (podíly na produkci odvětví 
a meziroční změny v %): 

 Podíl 1. Q 2. Q 3. Q 4. Q Rok 2012 
Výroba rafinovaných ropných prod. 96,9 23,2 0,7 29,8 4,6 13,6 

Obor s poklesem produkce: 

 Podíl 1. Q 2. Q 3. Q 4. Q Rok 2012 
Výroba koksárenských produktů 3,1 -17,4 -18,7 -14,6 -28,1 -19,0 
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V rafinérském segmentu se objem zpracované ropy v roce 2012 meziročně snížil 
o 0,4 %. Přesto využití rafinérských kapacit meziročně vzrostlo o 5 bodů 
a dosáhlo úrovně 82 %. Do výsledků rafinérského segmentu se promítl vyšší 
průměrný rozdíl mezi cenami ropy Brent a Ural. Výsledky maloobchodního 
segmentu ovlivnily nižší prodejní ceny (u benzinu) v důsledku slabé sezónnosti, 
pokles ekonomiky a ostré cenové konkurence na tuzemském trhu. Pokles 
poptávky po benzinu a naftě byl způsobený úspornými opatřeními vlády 
a zhoršenou kupní silou obyvatelstva a cenová nevýhoda domácích prodejců 
pohonných hmot ve srovnání se sousedními zeměmi (např. s Rakouskem 
a Polskem). 

 Podle údajů Sdružení autodopravců Česmad Bohemia čeští automobiloví 
dopravci zvýšili kvůli drahé naftě podíl tankování v zahraničí na 50 % (při 
všeobecném tlaku na náklady). Před zvýšením spotřební daně v roce 2010 
tankovali 80 % pohonných hmot v ČR. Stejným způsobem se chovali 
i tranzitující zahraniční kamiony.  To se promítlo do nižších výběrů daně a ČR 
tak přichází o významnou částku. 

Pro rok 2013 lze očekávat nižší tržby s ohledem na ukončení činnosti v rafinerii 
Paramo, a.s., významnou roli bude hrát i vývoj cen ropy a ropných výrobků 
na domácím i mezinárodním trhu. 

Strojírenství si i přes 
krizi zachovalo 
mírný růst zakázek 
a produkce 

Výroba strojů a zařízení patří mezi významná a tradiční odvětví 
zpracovatelského průmyslu, svým podílem na celkových tržbách průmyslu 
(7,3 %) je za automobilovým průmyslem. Zahrnuje řadu výrobních činností, které 
jsou nepostradatelné pro jakoukoliv investici do výrobní technologie. Příznivý 
vliv na vývoj odvětví má systém podpory podnikání, který je rozpracován do 
různě zaměřených programů, včetně programů podpory vědy, výzkumu 
a inovací. Odvětví je indikátorem budoucího stavu a dalšího rozvoje 
hospodářství.  

Strojírenství má proexportní charakter, který potvrzuje jeden z nejvyšších podílů 
tržeb z přímého vývozu na celkových tržbách odvětví 73,5 %. Podniky pod 
zahraniční kontrolou se na celkových tržbách odvětví podílely 65,9 %. 

Příznivý vývoj odvětví ovlivnily realizované kontrakty na výrobu strojů a zařízení 
pro specifické obory (výroba papíru, zemědělství, lesnictví, těžbu a kovoobráběcí 
stroje). 

Nejvyšší nárůst tržeb zaznamenaly následující obory (podíly na produkci odvětví 
a meziroční změny v %): 

 Podíl 1. Q 2. Q 3. Q 4. Q Rok 2012 
Výroba strojů na výrobu papíru 0,8 48,5 61,0 159,5 33,8 63,5 
Výroba zeměděl. a lesnic. strojů 6,3 30,2 24,7 29,0 12,7 23,9 
Výroba strojů pro těžbu a staveb. 9,8 52,7 37,6 21,6 -6,0 23,8 
Výroba kovoobráběcích strojů 8,0 41,0 10,9 18,3 9,8 18,3 

Obor s poklesem produkce: 

 Podíl 1. Q 2. Q 3. Q 4. Q Rok 2012 
Výr. prům. chlad. a klimat. zaříz. 17,6 -5,2 -8,7 -3,1 3,5 -3,5 

 

 Pokračování dosavadního trendu potvrzují nové kontrakty uzavřené domácími 
podniky. Např. společnosti Arako a Sigma Group získaly zakázku na dodávku 
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zařízení pro leningradskou jadernou elektrárnu za 156 mil. Kč. Předmětem 
dodávky jsou průmyslové armatury, zavírací ventily, kohouty a vysokotlaké 
systémy a čerpací jednotky po dobu následujících dvou let. Jde o součást 
spolupráce s ruskou firmou Rosatom. 

Škoda Power získala zakázku na dodávku turbosoustrojí v hodnotě 500 mil. Kč 
do Kolumbie, pro tamní investiční společnost Colgener SA. Turbosoustrojí se 
bude z Plzně expedovat v polovině roku 2014. Škoda tak pomalu začíná 
pronikat na trhy Jižní i Severní Ameriky. 

Jednu z největších zakázek, které se podařilo získat firmám z regionu, podepsal 
litovelský podnik Papcel. Firma vyrábějící kompletní papírenské technologie 
postaví v Bělorusku (ve městě Šklov) papírnu "na klíč" za téměř dvě miliardy 
korun. Papcel postaví papírnu na výrobu takzvaného dekorativního papíru. Ten 
se používá v nábytkářském průmyslu na povrchovou úpravu dřevotřísek. Roční 
výroba papírny bude 30 tisíc tun papíru, zahájení prací je naplánováno 
na březen, do provozu má být závod uveden v lednu 2015. 

Nižší prodeje aut 
v EU ovlivnily výrobu 
domácích 
automobilek, 
produkce vzrostla 
pouze u HYUNDAI  

Výroba motorových vozidel patří k rozhodujícím a nejsilnějším odvětvím 
zpracovatelského průmyslu svým vysokým podílem na celkových tržbách 
průmyslu (24,9 %). Odvětví má proexportní charakter, který potvrzuje vysoký 
podíl tržeb z přímého vývozu na celkových tržbách odvětví (66,7 %). Téměř celé 
odvětví (97,3 %) je tvořeno podniky pod zahraniční kontrolou. Na celkových 
tržbách odvětví se výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů podílela 
45,3 %, významnou pozici měla i výroba dílů a příslušenství pro motorová 
vozidla s podílem 54,7 %. 

Domácí automobilový průmysl prokázal v roce 2012 ve složitých podmínkách 
na evropských trzích svoji konkurenceschopnost. Oproti předcházejícímu 
rekordnímu roku 2011 se sice výroba motorových vozidel snížila o 1,6 %, ale 
přesto dosáhla druhou nejvyšší produkci vozů v historii ČR. Rozhodující podíl 
na celkové výrobě měla výroba osobních a malých užitkových vozidel (99,4 %), 
jejich výroba se meziročně snížila o 1,7 % (první meziroční pokles od roku 2003). 
Za nepříznivým vývojem automobilového průmyslu byla ochabující poptávka 
a nižší prodeje v Evropě, to se projevilo v závěru roku 2012 na poklesu produkce 
osobních automobilů v ČR.    

Podle statistiky Evropského sdružení výrobců automobilů (ACEA) se počet 
registrací v roce 2012 meziročně snížil v šesti ze sedmi v současné době 
největších evropských trhů. V Německu (o mínus 2,9 %), ve Francii (o mínus 
13,9 %), v Italii (o mínus 19,9 %), ve Španělsku (o mínus 13,4 %), v Nizozemí 
(o mínus 9,6 %) a v Belgii (o mínus 14,9 %). Počet registrací naopak vzrostl 
ve Velké Británii (o plus 5,3 %). Všechny společně tvoří 84 % trhu EU27 osobních 
automobilů. Mírný růst byl evidován i v ČR (o plus 0,4 %).  

Podle statistiky Sdružení automobilového průmyslu (SAP) meziročně vzrostla 
v roce 2012 produkce u automobilky HYUNDAI o 20,7 % (podíl se zvýšil o 4,8 
bodu a dosáhl 25,8 %). Automobilka po rozšíření výroby a při třísměnném 
provozu překonala roční výrobní kapacitu (300 tis. vyrobených vozů) a vyrobila 
303 tis. vozů. Pro rok 2013 automobilka předpokládá produkci stejného počtu 
vozů bez zásahů do výrobního cyklu. 

Automobilka ŠKODA zaznamenala pokles produkce o 2,5 % (podíl se snížil o 0,4 
bodu a dosáhl 55,9 %) a vyrobila 656,3 tis. vozů. Navzdory finanční krizi 
dosahovala automobilka velmi dobrých prodejních výsledků, když v roce 2012 
zvýšila prodej o 6,8 % (na 939,2 tis. vozů), z toho domácí prodej se zvýšil o 2,5 % 
a export byl vyšší o 7,1 %. Kategorie export zahrnuje i prodej vozidel vyrobených 
v zahraničí (Rusko, Čína, Indie).    
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Automobilka TPCA evidovala snížení výroby o 20,6 % (podíl se snížil o 4,4 bodu 
na 18,3 %). Za poklesem bylo výrazné snížení zahraniční poptávky (vývoz se snížil 
o 20,8 %). Automobilka zažila největší poptávku po malých vozech v roce 2009, 
kdy ostatní automobilky zaznamenávaly velké propady prodejů. Výrobce se 
navíc zaměřil na výrobu malých vozů, které měly v období šrotovacích prémií 
největší prodejní úspěchy. Nasycení trhu a ukončení této prémie nepříznivě 
ovlivnilo poptávku na několik let dopředu.     

Graf č. II.1.1.3 Výroba osobních automobilů v ČR v letech 2009 až 2012 
                           (počet vozidel) 

 
Pramen: Sdružení automobilového průmyslu, graf MPO 
Poznámka: celkový počet vyrobených automobilů zahrnuje i produkci malé 

automobilky Kaipan, která v roce 2012 vyrobila pro tuzemské zákazníky 
11 vozů  

 
Podle SAP se v roce 2012 zvýšila výroba nákladních automobilů o 11,7 %, když 
vysoký růst evidovala AVIA s růstem výroby 59,7 % (podíl na celkové výrobě 
nákladních automobilů byl 65,9 %). Vývoz automobilky se zvýšil o 70,4 %. 
U automobilky TATRA se produkce snížila o 29,3 %, vývoz byl nižší o 23,7 %. 
V průběhu roku došlo ke změně vlastnictví, novým vlastníkem automobilky 
Tatra, a.s. se stala firma TRUCK DEVELOPMENT, a.s. Jeho prvořadým zájmem je 
zajištění pokračování výroby a další rozvoj při plnění všech závazků. V budoucnu 
by mělo dojít ke zlepšení situace tohoto výrobce nákladních vozidel. Pokles 
naopak zaznamenala výroba autobusů, která se snížila o 9,7 % (vývoz byl nižší 
o 3,2 % a tuzemský prodej se snížil o 30,6). Nižší výroba a tuzemský prodej 
autobusů souvisel s úspornými opatřeními měst a obcí, které nenakupovaly nové 
dopravní prostředky. Výroba rozhodující značky IRISBUS (podíl na celkové 
výrobě autobusů 85,8 %) se snížila o 7,1 %, hlubší propad zaznamenala značka 
SOR o 22,7 %.  

V roce 2012 bylo uděleno 12 rozhodnutí o příslibu investičních pobídek. Firmy 
přislíbily investice do rozšíření výroby ve výši cca 5 mld. Kč a vytvoření  více než 
1 500 nových pracovních míst. I v roce 2013 několik společností oznámilo 
zvyšování výroby a počtu zaměstnanců. 
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 Pro další vývoj bude důležitý vývoj evropského automobilového trhu 
a rozvojové plány domácích automobilek, které připravují pro rok 2013 řadu 
novinek. Např. Hyundai zavádí do výroby nový model třídveřové sportovnější 
varianty. Škoda Auto na rozdíl od jiných značek nebude snižovat investiční 
výdaje (zahájení výstavby nového vývojového centra motorů v Mladé 
Boleslavi) a připravuje sedm novinek. U kolínské TPCA by měl klesající trend 
pokračovat i v roce 2013, kdy produkce nepřesáhne 180 tis. vozů (v roce 2011 
bylo vyrobeno 270 tis. vozů). Pro zachování příznivého vývoje poptávky 
po českých vozech (podle vedoucích představitelů SAP) bude nutné dále rozšířit 
aktivity na rozvíjející se trhy v Číně, Jižní a Severní Americe a v Rusku (týká se 
především automobilky Škoda).  

Škoda Electric, dceřiná firma Škody Transportation, získala zakázku 
na dodávku 25 nových trolejbusů v celkové hodnotě 320 mil. Kč od města 
Zlína. Půjde o vozidla čtyř typů, která se budou lišit délkou i technickou 
výbavou. Zlínský dopravce obdrží celý objednaný počet do konce roku 2014. 

 
Ve zpracovatelském průmyslu se produkce snížila v osmnácti odvětvích 
(na celkové průmyslové produkci se podílely 53,5 %). Nejvíce poklesla výroba 
počítačů, elektronických a optických přístrojů (o mínus 11,8 %), výroba 
základních kovů, hutní zpracování a slévárenství (o mínus 9 %), tisk 
a rozmnožování nahraných nosičů (o mínus 8,6 %), výroba základních 
farmaceutických výrobků a přípravků (o mínus 7,4 %), opravy a instalace strojů 
a zařízení (o mínus 6,9 %) a výroba usní a souvisejících výrobků (o mínus 6,2 %). 
Ostatní odvětví evidovala nižší meziroční pokles produkce. 

Za poklesem 
produkce bylo 
ochlazení zahraniční 
poptávky 

Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů svým podílem 
na celkových tržbách průmyslu (6,9 %) patří mezi významné odvětví hned za 
automobilovým průmyslem a strojírenstvím. Vývoj byl výrazně ovlivněn 
ochlazením zahraniční poptávky (zahraniční zakázky se snížily o 6,2 %), tři-
čtvrtiny produkce byly určeny na vývoz. Téměř celé odvětví je tvořeno podniky 
pod zahraniční kontrolou (97,3 %). Nejvyšší pokles zahraniční poptávky 
zaznamenala výroba elektronických součástek a výroby komunikačních zařízení, 
která se snížila meziročně o 49,2 %, resp. o 38,4 %. To se projevili ve významném 
snížení produkce v obou oborech. Podle technologické náročnosti patří mezi 
HIGH-TECH oddíly.  

Největší pokles tržeb zaznamenaly následující obory (podíly na produkci odvětví 
a meziroční změny v %): 

 Podíl 1. Q 2. Q 3. Q 4. Q Rok 2012 
Výroba elektrických součástek 6,2 -43,0 -35,2 -39,0 -43,9 -40,1 
Výroba komunikačních zařízení 4,9 -12,2 -36,5 -47,9 -53,5 -38,5 

Obory s růstem produkce: 

 Podíl 1. Q 2. Q 3. Q 4. Q Rok 2012 
Výroba počít. a perifer. zařízení 61,2 +0,9 -0,1 +2,4 +5,8 +2,3 
Výroba spotřební elektroniky 19,1 +9,4 -1,1 +1,5 -2,6 +0,9 

 

 
Podle výsledků v druhé polovině roku 2012 došlo k mírnému oživení výroby 
počítačů a periferních zařízení. Podle analýzy agentury Gartner český trh 
kopíruje vývoj ve světě, kdy prodeje klasických PC se snižují (ve 4. čtvrtletí 2012 
o 4,9 %) a jsou nahrazovány tablety. Tablety jsou v porovnání s PC či notebooky 
levnější, ačkoliv mají srovnatelné funkce. Podle internetových prodejců se zvýšily 
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na konci roku prodeje tabletů až desetinásobně a čteček se prodalo 
dokonce dvacetkrát více než začátkem roku. 

 Pro rok 2013 výzkumná společnost IDC zvýšila odhad celosvětového prodeje 
počítačových tabletů na 172,4 milionů z letošních 122,3 milionů (+41 %). 
Odhad vychází ze zvýšené spotřebitelské poptávky. 

Vývoj hutnictví 
ovlivnila nižší 
spotřeba v Evropě 
a omezování 
domácího 
stavebnictví 

Výroba základních kovů, hutní zpracování, slévárenství patří k významným 
odvětvím, které se na celkových tržbách průmyslu podílí 5,4 %. Odvětví má 
proexportní charakter, na vývoz je určena necelá polovina produkce. Podniky 
pod zahraniční kontrolou se na celkové produkci podílely 53,8 %. Podle sdružení 
Hutnictví železa se výroba surové oceli v českých hutích snížila o 9,2 %. Způsobila 
to (podle údajů ČSÚ) nižší poptávka v EU (zahraniční poptávka se snížila 
o 12,7 %), dlouhodobý propad ve stavebnictví a snížení výrob napojených 
na automobilový průmysl (domácí poptávka byla nižší o 10,9 %). 

Významný pokles tržeb zaznamenaly obory (podíly na produkci odvětví 
a meziroční změny v %): 

 Podíl 1. Q 2. Q 3. Q 4. Q Rok 2012 
Tažení ocel. drátu za studena 3,7 +10,4 -1,6 -42,2 -61,1 -22,8 
Výroba a hutní zpracování mědi 1,4 -11,0 -16,7 -22,7 -16,5 -16,5 
Výroba surového železa, oceli 60,2 -4,1 -1,3 -2,4 -18,3 -11,8 
Výroba odlitků z litiny 5,2 +4,3 -4,3 -15,5 -14,3 -7,3 

 

 
Na vývoj domácího hutnictví nepříznivě působila i energetická náročnost 
a vysoké náklady na podporu obnovitelných zdrojů energie. 

Podle Světového sdružení oceli (Worldsteel) se tempo růstu globální výroby 
výrazně zpomalilo v důsledku útlumu čínské ekonomiky a pokračování dluhové 
krize v Evropě. Světová výroba oceli se v roce 2012 zvýšila o 0,7 %, když růst 
výroby zaznamenaly Čína (+2,1 %) a USA (+2,7 %). Podíl Číny na světové výrobě 
vzrostl na 46,3 %. Nižší tempo růstu byl v USA a Rusku (shodně o 2,3 %) a v Jižní 
Koreji (+0,3 %). Zároveň klesla výroba oceli v zemích EU (-4,7 %) a Jižní Ameriky  
(-3,7 %). 

 Pro rok 2013 chtějí Třinecké železárny proinvestovat přibližně 2 mld. Kč. 
Nejdůležitějším úkolem bude udržení stability podniku a zvýšení 
konkurenceschopnosti. Investice budou zaměřeny na snižování negativních 
dopadů na životní prostředí včetně využívání druhotných surovin v technologickém 
cyklu. 

Produkce nepříznivě 
ovlivněna sníženým 
zájmem 
o nahrávané 
a tištěné produkty 

Tisk a rozmnožování nahraných nosičů patří v rámci zpracovatelského průmyslu 
k méně významných odvětvím (na celkových tržbách průmyslu se podílí 0,6 %). 
Na vývoz je určeno 39,7 % a podniky se zahraniční kontrolou se na celkové 
produkci odvětví podílely 47,2 %. 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. V současné době se odvětví potýká se sníženým zájmem 
veřejnosti o nahrávané nosiče a tištěná periodika. Na druhé straně je pokles 
zpomalován výrobou klasických gramofonových desek (celosvětově o 19 %), 
na čemž má velkou zásluhu společnost CZ Digital Media (výrobu vinylových 
desek zde představuje pětinu tržeb).   
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Významný pokles tržeb zaznamenaly obory (podíly na produkci odvětví 
a meziroční změny v %): 

 Podíl 1. Q 2. Q 3. Q 4. Q Rok 2012 
Rozmnož. nahraných nosičů 12,4 -8,2 -18,7 -12,8 -14,9 -13,5 
Tisk ostatní, kromě novin 74,4 +5,7 -2,1 -13,2 -13,3 -6,0 
Vázání a související činnosti 4,8 -6,7 -9,2 -12,8 -0,9 -5,7 

 

 
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, především z důvodu vysokých cen 
výlisků. 

Snížená spotřeba 
léků a 
farmaceutických 
přípravků za 
poklesem produkce 

 

Odvětví výroby základních farmaceutických výrobků a přípravků zahrnuje 
výrobu léčiv chemického nebo biologického původu a uspokojuje potřebu 
obyvatelstva po lécích. Přijetí zákona o dani z přidané hodnoty přineslo další 
zatížení rodinných rozpočtů a projevilo se snížení spotřeby léčiv. Vedle léčiv se 
snížila poptávka a produkce i farmaceutických přípravků. Podle náročnosti 
výroby patří do sektoru HIGH-TECH technologií. Na celkové průmyslové produkci 
se podílí 0,8 %. Významná část produkce je určena pro zahraničního zákazníka 
(79 %). Podniky pod zahraniční kontrolou se na produkci odvětví podílejí 85,5 %. 
V odvětví jsou zastoupeny dva obory.    

Nejvyšší pokles tržeb zaznamenaly následující obory (podíly na produkci odvětví 
a meziroční změny v %): 

 Podíl 1. Q 2. Q 3. Q 4. Q Rok 2012 
Výroba základních farmaceut. výr. 11,1 +10,9 -17,2 -13,9 -1,8 -5,8 
Výroba farmaceutických přípravků 88,9 -4,8 -7,5 +1,4 -9,1 -5,2 

 

 Na pokles tržeb léků u farmaceutických firem působilo snižování regulovaných 
cen léků, na které přispívaly zdravotní pojišťovny. Tlak na ceny a úhrady léků 
byl doprovázen i limitovaným vstupem nových léků na domácí trh. V roce 2013 
bude trh v ČR celkově zpomalovat, farmaceutické firmy budou neprofitabilní 
léky stahovat a motivace pro vstup nových léků bude nízká. Pro rok 2013 
farmaceutické firmy očekávají pokles tržeb v řádu 3-5 %. 

Zhoršující se 
ekonomická situace 
se projevuje na 
opravách a instalaci 
strojů a zařízení  

Opravy a instalace strojů a zařízení patří mezi menší odvětví zpracovatelského 
průmyslu s podílem 1,6 % na celkových tržbách. Přímý vývoz se na tržbách 
odvětví podílel 23,7 %. Odvětví je z 30,7 % pod zahraniční kontrolou. Zahrnuje 
nutné opravy za účelem obnovy, funkčnosti strojů a zařízení a jejich instalaci. Má 
přímé vazby na výrobní odvětví a zaměřuje se na opravy, přestavbu 
a modernizaci používaných strojů a zařízení. Na vývoji se odráží zhoršující se 
finanční situace podniků a snižující se náklady na opravy a instalaci souběžně 
s nižším využíváním výrobních kapacit. V průběhu roku 2012 se využívání 
výrobních kapacit ve zpracovatelském průmyslu snížilo (o 1,6 bodu) a dosáhlo 
82 %. Vývoj odvětví byl ovlivněn zpomalováním růstu výrobních odvětví. 

Nejvyšší pokles tržeb zaznamenaly následující obory (podíly na produkci odvětví 
a meziroční změny v %): 
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 Podíl 1. Q 2. Q 3. Q 4. Q Rok 2012 
Opravy a údržba doprav. prostředků 7,0 +2,9 -21,9 -36,5 -10,9 -16,6 
Opravy strojů 29,0 -6,2 -13,0 -2,2 -21,1 -12,0 
Instalace prům. strojů a zařízení 38,0 -8,4 -23,1 -2,5 -2,2 -9,2 
Opravy elektrických zařízení 12,2 -2,9 -7,4 +0,4 -0,3 -5,2 

 

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

Za poklesem 
kožedělného 
průmyslu byly 
vysoké dovozy obuvi 

V rámci zpracovatelského průmyslu patří výroba usní a souvisejících výrobků, 
k nejmenším odvětvím svým podílem na celkové výrobě 0,1 %. Odvětví si 
zachovává proexportní orientaci, přímý vývoz se na tržbách odvětví podílel 
73,7 % a je z 52,5 % pod zahraniční kontrolou. Nepříznivý vývoj byl ovlivněn stále 
ještě vysokými dovozy z Číny i přes snížení dovozu v roce 2012 o zhruba čtyřicet 
procent a zvýšení ceny o skoro šedesát procent na 59 Kč za pár (domácí výrobci i 
takovéto ceně nemohou konkurovat). Svou roli sehrála i nižší koupěschopná 
poptávka. Podle odhadu České obuvnické a kožedělné asociace (ČOKA) se 
dlouholetý pokles výroby bot v ČR v roce 2012 nezastavil.      

Na příznivém vývoji brašnářských a sedlářských výrobků (výroba kabelek, kufrů 
a výrobků z usní se podepsala úspěšná restrukturalizace se zaměřením 
na specializaci výroby módních doplňků a galanterie.   

Pokles tržeb zaznamenal následující obor (podíly na produkci odvětví a meziroční 
změny v %): 

 Podíl 1. Q 2. Q 3. Q 4. Q Rok 2012 
Výroba obuvi  35,7 -14,0 -31,3 -22,7 -19,7 -21,9 

Obor s růstem produkce: 

 Podíl 1. Q 2. Q 3. Q 4. Q Rok 2012 
Výroba brašnářských a sedlář. výr. 64,3 +12,6 +12,4 -1,5 +7,9 +7,7 

 

 Domácí výrobci (malé a střední podniky) nemají příliš možností umístit svou 
produkci na tuzemském trhu. Podle České obuvnické a kožedělné asociace však 
poptávka po obuvi českých výrobců roste. Obranou domácích podniků může 
být orientace na výrobu dětské obuvi, která je z hlediska norem náročnější na 
výrobu a na kvalitu (zahraniční výrobci nejsou schopni na tvrdší normy 
reagovat a jejich konkurenceschopnost se snižuje). 

Rozhodující 
zahraniční zakázky 
snižovaly svůj růst  

Ukazatelem vypovídajícím o směřování dalšího vývoje průmyslu byl objem 
celkových nových zakázek ve vybraných oborech. V roce 2012 se jejich objem 
u celkových zakázek meziročně zvýšil o 3,2 %, za růstem byl vývoj v první 
polovině roku. Snížená poptávka a pokles produkce v eurozóně a v Německu se 
projevily (díky silné vzájemné vazbě) na zpomalení růstu zakázek v ČR, které 
v závěru roku klesaly. Zahraničí zakázky byly vyšší o 6,1 %, na vývoji zakázek 
měly rozhodující podíl (na celkových zakázkách se podílely 70,2 %).  Největší 
zvýšení zahraničních zakázek z vybraných oborů evidovala výroba 
farmaceutických výrobků a přípravků (o 16,5 %), výroba chemických látek a 
přípravků (o 15,7 %) a výroba motorových vozidel (o 12,7 %).  

 



MPO – odbor ekonomických analýz                                                                                         Analýza vývoje ekonomiky ČR za rok 2012 

59 
 

Graf č. II.1.1.4 Vývoj nových zakázek a tržeb za vybrané obory 
(sleduje se jen u CZ-NACE 12,14,17,20,21,24-30, meziroční změna v %, b.c) 

 
Pramen: ČSÚ, propočty MPO 

 
Domácí zakázky oslabily o 2,9 %, významně se snížily u hutnictví (o 10,2 %) 
a u výroby elektrických zařízení (o 2,6 %). Naopak zvýšení evidovala výroba 
papíru (o 8,5 %) a výroba chemických výrobků a přípravků (o 5,7 %). Snižování 
růstu zakázek se projevilo sníženým růstem tržeb u vybraných oborů. 

Graf č. II.1.1.5 Vývoj nových zakázek v roce 2012 včetně trendů 
                            (meziroční změna v %) 

 
Pramen: ČSÚ, graf MPO 
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Podíl vzrostl 
především 
ve vývozně 
orientovaných 
odvětvích, 
automobilový 
průmysl dosáhl 
téměř čtvrtinového 
podílu  

V rámci celkových tržeb měl dominantní roli zpracovatelský průmysl, který se 
na celkových tržbách průmyslu podílel 91,2 % (meziroční zvýšení o 0,7 bodu). 
Tento nárůst byl kompenzován poklesem podílu energetické sekce na 6,5 % 
(o 0,4 bodu) a surovinové sekce na 2,4 % (o 0,3 bodu). U zpracovatelského 
průmyslu se zvýšil podíl u odvětví, které jsou pod zahraniční kontrolou 
a produkující výrobky určené převážně na vývoz. Největší nárůst podílu 
na celkových tržbách průmyslu evidovala výroba motorových vozidel, která se 
zvýšila na 24,9 % (meziroční zvýšení o 0,6 bodu). Růst podílu zaznamenala i další 
úspěšná růstová odvětví - výroba elektrických zařízení (o 0,4 bodu) na 5,6 %, 
výroba chemických látek a přípravků (o 0,4 bodu) na 4,5 %, koksování 
a rafinérské zpracování ropy (o 0,4 bodu) na 4,2 % a výroba strojů a zařízení 
(o 0,3 bodu) na 7,3 % (na celkové průmyslové produkci se podílejí 21,6 %). 
Většina ostatních odvětví evidovala stagnaci nebo pokles podílu (nejvíce poklesl 
podíl u hutnictví o mínus 0,6 bodu a u výroby počítačů, elektronických 
a optických přístrojů o mínus 0,5 bodu). 

Tabulka č. II.1.1.4 Struktura tržeb z prodeje vlastních výrobků a služeb  
                                    (podíly v %, z b.c., rozdíly v p.b.) 

    ROK 1.Q. 2.Q. 3.Q. 4.Q. ROK Rozdíl 
    2011 2012 2012 2012 2012 2012 2012-2011 
  Průmysl celkem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 
B Těžba a dobývání 2,7 2,3 2,4 2,5 2,4 2,4 -0,3 
D Výr. a rozvod el., plynu, tepla a klimat. vzduchu 6,9 8,1 5,4 4,9 7,3 6,5 -0,4 
C Zpracovatelský průmysl 90,4 89,7 92,2 92,6 90,3 91,2 0,7 
10 Výroba potravinářských výrobků 5,7 5,4 5,5 6,0 6,0 5,7 0,0 
11 Výroba nápojů 1,6 1,3 1,8 1,9 1,6 1,7 0,0 
12 Výroba tabákových výrobků 0,3 0,3 0,3 0,4 0,3 0,3 0,0 
13 Výroba textilií 1,1 1,1 1,2 1,1 1,1 1,1 0,0 
14 Výroba oděvů 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,0 
15 Výroba usní a souvisejících výrobků 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 
16 Zprac. dřeva, výr. dřev., kork. výr., kromě výr. náb. 1,3 1,1 1,3 1,4 1,3 1,3 0,0 
17 Výroba papíru a výrobků z papíru 1,6 1,6 1,6 1,7 1,5 1,6 0,0 
18 Tisk a rozmnožování nahraných nosičů 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 -0,1 
19 Výroba koksu a rafinovaných ropných výrobků  3,8 3,9 4,1 4,9 4,1 4,2 0,4 
20 Výroba chemických látek a chem. přípravků 4,1 4,5 4,4 4,7 4,4 4,5 0,4 
21 Výroba zákl. farmac. výrobků a farmac. přípravků 0,9 0,8 0,8 0,9 0,9 0,8 -0,1 
22 Výroba pryžových a plastových výrobků 5,9 6,0 6,3 6,4 5,6 6,1 0,1 
23 Výroba ostatních nekov. minerálních výrobků 3,1 2,4 3,2 3,5 2,9 3,0 -0,1 
24 Výroba zákl. kovů, hutní zprac. kovů, slévárenství 6,1 5,8 5,8 5,4 4,7 5,4 -0,6 
25 Výr. kovových konstrukcí a kovodělných výrobků 5,2 5,0 5,2 5,6 5,4 5,3 0,1 
26 Výroba počítačů, elektron. a optických přístrojů  7,4 6,5 6,7 7,0 7,3 6,9 -0,5 
27 Výroba elektrických zařízení 5,2 5,3 5,5 5,9 5,9 5,6 0,4 
28 Výroba strojů a zařízení 7,0 6,7 7,4 7,4 7,6 7,3 0,3 
29 Výroba motor. voz. (kr. motoc.), přívěsů a návěsů 24,3 27,0 25,6 23,1 23,7 24,9 0,6 
30 Výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení 1,5 1,3 1,7 1,5 1,5 1,5 0,0 
31 Výroba nábytku 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,0 
32 Ostatní zpracovatelský průmysl 1,0 0,9 1,0 1,0 1,1 1,0 0,0 
33 Opravy a instalace strojů a zařízení 1,8 1,3 1,5 1,7 2,1 1,6 -0,2 

Pramen: ČSÚ, propočty MPO 
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Za nižší 
zaměstnaností 
menší růst nových 
zakázek a pokles 
výroby  

Snížený růst zakázek a pokles produkce se odrazily mírným meziročním 
snížením zaměstnanosti v průmyslu o 0,2 %. Její růst evidovalo osm odvětví, 
většinou úspěšných odvětví s růstem produkce (např. strojírenství, 
automobilový průmysl, elektrotechnický průmysl). Podle konjunkturálního 
průzkumu ČSÚ očekávají průmyslové podniky do poloviny roku mírné zvýšení 
tempa zaměstnanosti. O tom, jak se bude trh práce vyvíjet v druhé polovině 
roku 2013, rozhodnou impulsy, které ekonomika dostane v prvních šesti 
měsících. V případě růstu produkce by mohlo dojít k oživení náborů v průmyslu.  

 Podle studie Manpower Index trhu práce pro rok 2013 (u 750 českých 
podniků) plánují podniky v 1. čtvrtletí více propouštět. Ve 2. čtvrtletí bude 
tuzemský pracovní trhu zřejmě stagnovat, zaměstnavatelé neplánují výrazněji 
měnit počty svých zaměstnanců. Propouštět a nabírat lidi chce stejný počet 
podniků. U podniků se projevují snahy o udržení kvalifikovaných 
zaměstnanců. 

Tabulka č. II.1.1.5 Vybrané ukazatele průmyslových organizací s 50 a více zaměstnanci  
                                    (meziroční změny v %) 

    Rok 2012 / Rok 2011 Skutečnost 

    prům. tržby z tržby z evid. produkt. Průměr. mzda jednotkové průměrná mzda 

    Ukazatel prod. prodeje přímého  počet práce mzda přepočt. mzdové    

    (IPP) vl. výr. vývozu zaměst. z tržeb nominál. indexem náklady       

      a 
služeb v b.c.     cen    Kč Euro Dolar 

      ve b.c.         výrobců nominál. reálné       

B Těžba a dobývání -5,0 -9,6 -19,0 -2,2 -7,6 3,2 5,2 11,6 13,8 33008 1313 1686 

D Výr. a rozv. el., plynu, tepla a klim. vzduchu -0,1 -4,1 -122,5 -0,8 -3,3 6,3 4,5 10,0 8,1 44947 1788 2296 

C Zpracovatelský průmysl -1,1 2,8 4,2 -0,1 2,9 3,5 1,2 0,6 -1,7 25900 1030 1323 

10 Výroba potravinářských výrobků -1,9 2,6 10,1 -1,8 4,5 2,4 -0,9 -2,0 -5,2 21258 846 1086 

11 Výroba nápojů -1,5 4,2  -3,3 7,7 0,7 -3,2 -6,5 -10,1 31709 1261 1619 

12 Výroba tabákových výrobků . . . . . . . . . . . . 

13 Výroba textilií -0,9 1,1 8,9 1,1 0,0 2,7 2,0 2,7 2,0 19900 792 1016 

14 Výroba oděvů -6,0 -0,1 1,1 -8,6 9,3 1,2 0,3 -7,4 -8,2 13875 552 709 

15 Výroba usní a souvisejících výrobků -6,2 -5,0 -3,3 -9,8 5,3 5,8 3,9 0,5 -1,3 15433 614 788 

16 Zprac. dřeva, výr. dřev., kork. výr., kr. výr. 
nábytku -6,3 1,6 5,9 -4,0 5,8 4,3 4,0 -1,4 -1,7 21057 838 1075 

17 Výroba papíru a výrobků z papíru -1,0 0,2 -2,8 -1,4 1,6 2,7 4,3 1,1 2,6 25597 1018 1307 

18 Tisk a rozmnož. nahraných nosičů -8,6 -5,9 -11,7 -2,0 -4,0 3,4 3,6 7,8 8,0 25034 996 1279 

19 Výroba koksu a rafinovaných ropných výr.  2,9 12,2 2,6 -4,5 17,5 0,1 -9,2 -14,8 -22,8 37040 1473 1892 

20 Výroba chemických látek a chem. přípravků 5,3 11,5 15,0 -1,0 12,6 4,8 -2,1 -7,0 -13,1 28643 1139 1463 

21 Výroba zákl. farmac. výr. a farmac. přípravků -7,4 -5,3 5,3 0,3 -5,5 4,9 2,1 11,1 8,1 30569 1216 1561 

22 Výroba pryžových a plastových výrobků -3,6 3,9 3,4 -1,4 5,4 3,1 -0,1 -2,2 -5,2 24186 962 1235 

23 Výroba ostatních nekov. minerálních výrobků -4,3 -2,8 4,1 0,4 -3,2 1,8 1,6 5,1 4,9 27300 1086 1394 

24 Výroba zákl. kovů, hutní zprac. kovů, slév. -9,0 -8,9 -7,8 -3,6 -5,5 2,5 4,8 8,5 10,9 26930 1071 1375 

25 Výr. kovových konstrukcí a kovoděl. výrobků -0,8 4,4 5,4 4,3 0,1 2,6 0,8 2,4 0,6 24847 988 1269 

26 Výroba počítačů, elektron. a optických přístr.  -11,8 -4,6 -7,5 -9,4 5,3 2,8 3,3 -2,4 -1,9 24799 986 1267 

27 Výroba elektrických zařízení 5,8 9,3 16,2 1,2 8,0 4,8 5,5 -2,9 -2,3 25946 1032 1325 

28 Výroba strojů a zařízení 2,4 5,2 5,1 2,1 3,1 4,0 3,2 0,9 0,1 26473 1053 1352 

29 Výroba motor. voz. (kr. motoc.), přív. a náv. 2,2 4,5 5,6 1,8 2,7 2,9 2,4 0,2 -0,3 28660 1140 1464 

30 Výroba ostatních dopr. prostředků a zařízení -1,7 3,2 8,2 6,6 -3,1 3,7 3,6 7,1 7,0 27812 1106 1420 

31 Výroba nábytku -4,7 -1,6 -0,5 -8,4 7,4 6,2 6,3 -1,1 -1,0 19947 793 1019 

32 Ostatní zpracovatelský průmysl -3,9 3,3 0,2 -3,0 6,5 6,2 6,0 -0,7 -0,5 21774 866 1112 

33 Opravy a instalace strojů a zařízení -6,9 -7,6 -5,4 -0,4 -7,2 4,6 3,7 12,7 11,7 32230 1282 1646 

  Průmysl celkem -1,2 2,0 3,4 -0,2 2,2 3,5 1,4 1,3 -0,8 26675 1061 1362 

Pramen: ČSÚ, propočty MPO 
Poznámka: produktivita práce vypočtena jako podíl indexu tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb (v b.c.) 

a indexu průměrného evidenčního počtu zaměstnanců, při přepočtu průměrné mzdy použit 
průměrný směnný kurz za rok 2012 - 1 euro = 25,14 Kč, 1 dolar = 19,58 Kč. 
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Nižší růst 
produktivity práce 
předstihl vývoj 
reálných mezd 

Mírné zvýšení tržeb (o 2 %) a snížení zaměstnanosti (o 0,2 %) se odrazily v roce 
2012 růstem produktivity práce o 2,2 %. Její zvýšení předstihlo vývoj reálných 
mezd o 0,8 bodu. Snížený růst produktivity práce se dále projevil zvýšením 
jednotkových nákladů nominálních o 1,3 % a snížením jednotkových nákladů 
reálných o 0,8 %. 

Z uvedených odvětví se produktivita práce zvýšila ve většině odvětví 
zpracovatelského průmyslu (v 16 odvětvích), nejvíce v koksování a rafinérském 
zpracování ropy o 17,5 %, ve výrobě chemických látek a přípravků o 12,6 % 
a ve výrobě oděvů o 9,3 %. Naopak pokles evidovalo šest odvětví, nejvýrazněji 
opravy a instalace strojů a zařízení o 7,2 %. Produktivita práce stagnovala 
ve výrobě textilií.  

Graf č. II.1.1.6 Vývoj produktivity práce a mezd v průmyslu s trendy 
                            (meziroční změna v %) 

 
Pramen: ČSÚ, propočty MPO 

II.1.2 Mezinárodní srovnání vývoje průmyslu 

Průmyslová 
produkce se v roce 
2012 snížila v EU-27 
o 2,6 %, v eurozóně 
o 2 % 

Podle propočtů MPO z údajů Eurostatu se průmyslová produkce meziročně 
snížila v zemích EU-27 o 2,6 %, v eurozóně o 2 %. Z dostupných údajů vysoký 
růst produkce zaznamenalo Slovensko (o 8,1 %), Lotyšsko (o 6,3 %), Litva 
(o 4,3 %) a Norsko (o 2,9 %). Průmyslová produkce poklesla ve Španělsku 
(o 5,9 %), v Lucembursku (o 5,6 %), v Portugalsku (o 4,9 %) a v Řecku (o 4 %). 
Pokles průmyslu evidoval i náš nejdůležitější obchodní partner Německo 
(o 0,8 %). 

Mezi vývojem 
průmyslu v ČR, 
v Německu a 
v eurozóně je velmi 
úzká vzájemná 
vazba 

Mezi vývojem průmyslové produkce v ČR a u našeho nejvýznamnějšího 
obchodního partnera Německa je velmi úzká vzájemná vazba. Z grafu č.II.1.2.1. 
je patrné, že výsledky průmyslů se vzájemně kopírují.  

Na silnou vzájemnou vazbu poukazuje korelační koeficient mezi vývojem 
průmyslové produkce ČR a Německa, který má hodnotu 0,908 (do Německa se 
v roce 2012 vyváželo 31 % domácí produkce). Těsnější vazba je patrná mezi 
průmyslovou produkcí ČR a eurozóny koeficient má hodnotu 0,926 (do zemí 
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eurozóny se vyvezlo 63,5 % produkce). Úzkou vzájemnou vazbu s ČR vykazují 
i další země např. Francie (0,921), Velká Británie (0,905), Itálie (0,903), Polsko 
(0,897) a Slovensko (0,870). Pro výpočet korelačních koeficientů byly použity 
údaje za leden 2009 až prosinec 2012.  

Graf č. II.1.2.1 Vývoj průmyslové produkce v ČR, v Německu a  
                     eurozóně s trendy (meziroční změna v %) 

 
Pramen: ČSÚ, Eurostat, graf MPO 

 
Z předcházejícího grafu je patrné zastavení trendu poklesu průmyslové produkce 
u Německa a zemí eurozóny v závěru roku. Hluboký prosincový pokles 
průmyslové produkce v ČR byl spíše ovlivněn i o tři dny nižším počtem 
pracovních dní (o mínus 12,5 %).    

II.1.3 Očekávaný vývoj průmyslu v roce 2013 

V roce 2013 můžeme 
očekávat mírný růst 
průmyslové 
produkce  

Závěr roku 2012 byl ve znamení zpomalování eurozóny a našeho nejdůležitějšího 
obchodního partnera Německa, které se projevovalo oslabováním zahraniční 
poptávky. Slabá zahraniční poptávka ze zemí eurozóny bude i na počátku roku 
2013 ovlivňovat vývoj průmyslové produkce v Německu. Vlivem silné vzájemné 
provázanosti se tamní vývoj projeví na domácím průmyslu.       

Zahraniční předstihové ukazatele na začátku roku 2013 (index nákupních 
manažerů - PMI u Německa) naznačují postupné zlepšování (např. v únoru 2013 
se index zvýšil na 50,3 bodu a téměř po roce se dostal do fáze růstu). 
I podnikatelské klima se v Německu výrazně zlepšilo (podle mnichovského 
institut Ifo), index vykázal v únoru už čtvrtý měsíční růst v řadě. Zvyšují se tak 
naděje, že německá ekonomika se v roce 2013 citelně zotaví (v roce 2012 
vykázala pomalý růst a v závěru roku dokonce klesla). Podle konjunkturálního 
průzkumu ČSÚ u vybraných podniků průmyslové podniky očekávají mírné 
zvýšení tempa růstu výrobní činnosti.  

Vývoj předstihových indikátorů se projevuje i v předpovědi o vývoji průmyslu 
německé Deutsche Bank. Na začátku roku 2013 bude ještě německé 
hospodářství čelit krizi v EU. V druhé polovině roku má dojít k růstu soukromé 
spotřeby, které vyvolá zvýšení produkce v nosných odvětvích tamního průmyslu. 
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Podle německé banky se tamní průmyslová produkce zvýší v roce 2013 o 1,5 % 
(v závislosti na vývoji v eurozóně a na silných hospodářských trzích v Asii - např. 
nálada v čínském zpracovatelském průmyslu se nadechuje k růstu a v prosinci 
2012 dosáhla 19měsíčního maxima). Predikce předpokládá zvýšení produkce 
v nosných odvětvích německého průmyslu v automobilovém průmyslu (o 2 %), 
v elektrotechnickém a chemickém průmyslu (shodně o 1,5 %) a ve strojírenství 
v kovoprůmyslu a ve farmaceutickém průmyslu (shodně o 1 %). Příznivý vývoj 
německého průmyslu se odrazí zvýšením vývozu a rozhodujících zahraničních 
zakázek v ČR. Podobným vývojem projde i hospodářství ČR, k oživení by měla 
přispět především sílící domácí poptávka.  

Důležitý bude i vývoj rozhodujícího domácího automobilového průmyslu, který 
táhne celou ekonomiku (se čtvrtinovým podílem na celkové průmyslové 
produkci). Růst odvětví vyvolá zvýšení produkce v dodavatelských odvětvích. 

Jednotlivé automobilky připravují pro rok 2013 řadu novinek. Škoda Auto chystá 
pro příští rok sedm novinek, jde o čtyři nové automobily a tři dílčí modernizace 
spojené se „změnou tváře“ na karosérii. Automobilka postupně představí 
několik verzí nové generace vozů Octavia a proběhne i modernizace vozů 
Superb, Superb Combi a Yeti. Škoda Auto na rozdíl od jiných značek nebude 
snižovat investiční výdaje (zahájení výstavby nového vývojového centra motorů 
v Mladé Boleslavi)  

Hyundai zavádí do výroby nový model třídveřové sportovnější varianta i30 
a chce naplnit plánovanou kapacitu závodu (300 tis. vyrobených vozů za rok). 
Nejméně optimistická vyjádření přicházejí z kolínské TPCA. Klesající trend by měl 
pokračovat i v roce 2013, kdy produkce nepřesáhne 180 tis. vozů (v roce 2011 
bylo vyrobeno 270 tis. vozů).    

Pro zachování příznivého vývoje poptávky po českých vozech (podle vedoucích 
představitelů Sdružení automobilového průmyslu - SAP) bude nutné dále rozšířit 
aktivity na rozvíjející se trhy v Číně, Jižní a Severní Americe a v Rusku (např. 
výroba vozu Škoda Rapid v Rusku je naplánována na jaro roku 2014). 
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II.2 STAVEBNICTVÍ 

Stavební výroba 
v roce 2012 klesla 
o 6,5 % 

Stavební produkce v České republice v roce 2012 meziročně klesla o 6,5 %. 
Stavebnictví tak již čtvrtý rok vykazuje záporné hodnoty. Důvodem je přetrvávající 
globální ekonomická recese, v jejímž důsledku stát, firmy i domácnosti omezily 
investice do stavebních činností. Snížení produkce se nevyhnulo pozemnímu ani 
inženýrskému stavitelství a negativně se projevilo v zaměstnanosti. Ve srovnání 
s konjukturálním rokem 2008 stavební produkce poklesla o 17 %.    

II.2.1 Produkce, zaměstnanost a produktivita 
 

Vývoj ve stavebnictví v posledních 11 letech zachycuje graf č. II.2.1.1. Od 
ekonomicky slabého roku 2008 je ve stavebnictví patrná stagnace a v posledních 
čtyřech letech citelný pokles. V roce 2011 mohlo dojít k ještě výraznějšímu 
poklesu nebýt masivní výstavby fotovoltaických elektráren v České republice 
a v zahraničí (především v Německu).  

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

 
Pramen: ČSÚ, únor 2013, úpravy a graf MPO 

Nejvyšší pokles byl 
zaznamenán 
v prvním čtvrtletí  

Z pohledu jednotlivých čtvrtletí zaznamenalo stavebnictví nejvyšší pokles 
v prvním čtvrtletí, když meziročně kleslo o 9,4 %. Ve druhém a třetím čtvrtletí 
došlo ke zpomalení poklesu shodně o 4,9 %. Dosažené výsledky za druhé a třetí 
čtvrtletí jsou nejpříznivější za celý sledovaný rok 2012. V posledním čtvrtletí 
2012 se pokles opět prohloubil na 7,8 %. Průběh meziročních čtvrtletních 
indexů stavební produkce je uveden v grafu č. II.2.1.2. 
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Graf č. II.2.1.2 Vývoj stavební produkce v jednotlivých čtvrtletí  
                        (meziroční změna v %, s.c.) 

 
Pramen: ČSÚ, únor 2013, úpravy a graf MPO 

V roce 2012 klesla 
produkce 
pozemního i 
inženýrského 
stavitelství 

Podobně jako v letech 2010 a 2011, klesla produkce i v roce 2012 jak 
u pozemního, tak inženýrského stavitelství. Zatímco pozemní stavitelství kleslo 
v roce 2011 o mírných 0,4 % a inženýrské stavitelství se meziročně propadlo 
o 9,7 %, v roce 2012 pozemní stavitelství meziročně kleslo o 3,4 %, inženýrské 
stavitelství se propadlo o 13,6 %. 

Pozemní stavitelství kleslo v prvním čtvrtletí roku 2012 meziročně o 5,8 %. 
Dobrého výsledku dosáhlo ve druhém čtvrtletí, když meziročně vzrostlo o 0,1 % 
(pomohl silný měsíc květen), zatímco ve třetím a čtvrtém čtvrtletí se opět 
propadlo o 3,6 %, resp. o 5,9 %. Inženýrské stavitelství v žádném čtvrtletí 
loňského roku kladného výsledku nedosáhlo. V prvním čtvrtletí roku produkce 
meziročně klesla o 21,7 %. Ve druhém čtvrtletí pak pokles zmírnil (-15,3 %) 
a nejmenšího meziročního snížení bylo dosaženo ve třetím čtvrtletí (-10,2 %). 
Ve čtvrtém čtvrtletí se pokles opět prohloubil o 22,2 % a zaznamenal tak 
nejhorší výsledek ve sledovaném období.  

 Na nižší výkonnost obou segmentů měl výrazný vliv pokles vložených státních 
prostředků do infrastruktury a nižší ochota firem investovat do stavebních 
prací. Vliv na nižší poptávku měl i opatrný přístup domácností související 
s nejistým ekonomickým vývojem. 
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Graf č. II.2.1.3 Pozemní a inženýrské stavitelství  
                        (meziroční změna v %, s.c.) 

 
Pramen: ČSÚ, únor 2013, úpravy a graf MPO 

Reálné mzdy 
i produktivita 
práce klesla 

Útlum ve stavebnictví se v roce 2012 projevil i v zaměstnanosti. Počet 
pracovníků v podnicích s 50 a více zaměstnanci meziročně klesl o 4,4 %. 
Průměrná nominální mzda se oproti roku 2011 zvýšila o 2,9 % a činila 30 038 
Kč, tedy téměř o 20 procent více, než je celorepublikový průměr 25 101 Kč. 

Zatímco nominální mzdy ve stavebnictví v roce 2012 vzrostly o 2,9 %, reálně 
pracovníci získali za svou práci méně o 0,4 %. 

 I přes snížení počtu zaměstnanců klesla po ročním mírném zvýšení v odvětví 
produktivita práce o 2,2 %. Zároveň došlo ke zvýšení jednotkových 
mzdových nákladů nominálních (o 5,2 %) a reálných jednotkových mzdových 
nákladů (o 1,9 %). 

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

  2009 2010 2011 2012 

Průměrná nominální mzda 3,1 2,6 1,5 2,9 

Průměrná reálná mzda 2,1 1,1 -0,4 -0,4 

Produktivita práce ze ZSV (ve s.c.) -0,7 -4,9 2,6 -2,2 

Nominální jedn. mzdové náklady 3,8 7,9 -1,0 5,2 

Reálné jedn. mzdové náklady 2,8 6,3 -2,9 1,9 

Pramen: ČSÚ, únor 2013 

Počet vydaných 
stavebních povolení 
a jejich hodnota 
klesla 

V roce 2012 bylo vydáno celkem 97 764 stavebních povolení, což ve srovnání 
s rokem 2011 představuje snížení o 8,8 %. Z celkového počtu připadá 54 431 na 
nové stavby, dalších 43 333 povolení se týkalo změn staveb již dokončených. 
Vývoj počtu stavebních povolení ilustruje graf č. II.2.1.4 ve srovnání s orientační 
hodnotou staveb je vývoj v odvětví reprezentován i tabulkou č. II.2.1.1. 
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Graf č. II.2.1.4 Počet vydaných stavebních povolení  
                        a orientační hodnota staveb 

 
Pramen: ČSÚ, únor 2013, úpravy a graf MPO 

 V průběhu roku nejvíce stavebních povolení (25 856 kusů) bylo vydáno 
ve druhém čtvrtletí. I přesto se jedná o největší meziroční propad, který dosáhl 
13,7 %.  

Tabulka č. II.2.1.2 Vývoj počtu a povolených staveb 

 
Pramen: ČSÚ, únor 2013 

Orientační hodnota 
staveb meziročně 
klesla o 6,3 % 

 

 

V roce 2012 se snížila i orientační hodnota staveb. Ve srovnání s předchozím rokem 
klesla o 6,3 %. V podkategorii nejvíce poklesla hodnota nové výstavby (-8,8 %), 
naopak hodnota změn dokončených staveb rostla (+22,8 %).  

Orientační hodnota staveb v prvních dvou čtvrtletích se propadla o 29,5 %, 
resp. o 22,5 % (v roce 2011 v prvním čtvrtletí + 21,4 %, ve druhém - 17,5 %), 
ve třetím a čtvrtém čtvrtletí hodnota vzrostla o 31,3 %, resp. o 6,5 % (za rok 
2011 ve třetím a čtvrtém čtvrtletí pokles o 28,8 resp. 26,4 %). Velký výkyv byl 
zaznamenán u orientační hodnoty ve skupině stavby k ochraně životního 
prostředí při vydávání stavebního povolení. Ve třetím čtvrtletí roku 2012 bylo 
dosaženo hodnoty 436,2 %. Tato hodnota byla dosažena schválením stavebního 
povolení k rekonstrukci elektrárny Prunéřov a i díky této velké zakázce nenabyl 
propad za celý rok vysokých hodnot.  

Nové podlahové plochy v roce 2012 se meziročně snížily o 1,2 %. Podlahové 
plochy nových budov zaznamenaly mimo druhého čtvrtletí (-24,2 %) nárůst 
(v prvním čtvrtletí činil 7,4 %, ve třetím 15,6 % a ve čtvrtém 4,4 %). 

 
  

Rok 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Počet vydaných SP 149 339 153 622 142 941 135 391 117 384 122 242 112 674 105 743 107 231 97 764

Orient. hodnota  povolených s taveb (mi l . Kč) 286 228 315 072 325 824 360 945 357 708 390 836 407 611 398 839 339 937 318 497

Prům. hodnota  1 SP (ti s . Kč) 1 917 2 051 2 279 2 666 3 047 3 197 3 618 3 772 3 170 3 258
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Tabulka č. II.2.1.3 Vydaná stavební povolení a orientační hodnota staveb (meziroční změny v %) 

  Vydaná stavební povolení za rok 2012 
Orientační hodnota staveb  

v roce 2012 

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

Celkem 96,8 86,4 90,8 92,3 70,5 77,5 131,3 106,5 

v tom: nová výstavba 99,3 84,8 90,3 95,5 60,0 68,9 100,6 108,5 

  změna dokončených staveb 93,8 88,3 91,3 88,4 102,1 96,7 185,1 103,3 

z celku: bytové budovy 90,0 83,1 84,6 86,7 89,6 79,9 79,7 88,1 

  nebytové budovy 103,0 92,0 95,8 93,5 105,4 80,0 126,7 120,1 

  stavby k ochraně životního prostředí 107,8 85,1 92,3 96,9 47,0 54,5 436,2 145,4 

  ostatní stavby 96,3 87,5 94,9 95,6 46,5 85,3 89,4 93,8 

Pramen: ČSÚ, únor 2013 

Počet stavebních 
zakázek klesl 
o 18,6 % 

Počet uzavřených stavebních zakázek v České republice klesl v roce 2012 
o 18,6 % na celkově 39 tis. uzavřených zakázek. Celková hodnota uzavřených 
zakázek klesla o 18,4 % a činila 146,1 mld. Kč. 

Graf č. II.2.1.4 Vývoj stavebních zakázek 

 
Pramen: ČSÚ, únor 2013, úpravy a graf MPO 

Kontrakty ze 
zahraničí meziročně 
vzrostly ve čtvrtém 
čtvrtletí o 23,8 % 

Objem stavebních zakázek v jednotlivých čtvrtletích roku 2012 postupně klesal. 
V prvním čtvrtletí klesl o 10,1 %, ve druhém a třetím poklesl o 8,4 %, resp. 
o 7,7 %. Ve čtvrtém čtvrtletí došlo k největšímu poklesu a to o 12,2 % (rok 2011 
měl - 4,2 %). V meziročním srovnání za čtvrté čtvrtletí roku 2012 klesl stav 
uzavřených zakázek v tuzemsku o 15,4 %, naopak ke zvýšení došlo u kontraktů 
ze zahraničí o 23,8 % (14 151 mil. Kč.) U veřejných zakázek poklesl o 19,4 % 
a u soukromých klesl o 9,3 %.  
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Tabulka č. II.2.1.4 Vývoj hodnoty nových zakázek (podniky nad 50 zaměstnanců) 

Nové zakázky v tuzemsku 
Index (stejné období předchozího roku = 100) 

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

celkem   53,9 86,2 92,0 100,0 

v tom:  pozemní stavitelství 62,7 106,9 109,7 126,5 

              inženýrské stavitelství 46,9 70,5 77,5 82,9 

Pramen: ČSÚ, únor 2013 

Tabulka č. II.2.1.5 Stav stavebních zakázek (podniky nad 50 zaměstnanců) 

Stav ke konci období 
Index (stejné období předchozího roku = 100) 

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

Celkem 89,9 91,6 92,3 87,8 

v tom:  tuzemsko 
 

93,0 91,0 88,9 84,6 

              v tom:  Veřejné 88,4 88,7 88,0 80,6 

  
 

Soukromé 101,5 98,0 90,2 90,7 

  zahraničí   61,8 99,1 134,7 123,8 

Pramen: ČSÚ, únor 2013 

Hypoteční trh 
meziročně vzrostl 
o 5,1 % 

Lepší výsledky zaznamenal hypoteční trh, který v roce 2012 poskytl úvěry 
o objemu 123 mld. Kč, což představuje meziroční nárůst o 5,1 %. Celkem bylo 
uzavřeno 73 832 úvěrových smluv. Důvodem růstu je zvýšený počet případů 
refinancovaní, příznivá cena nemovitostí a nízké hodnoty úrokových sazeb.  

Průměrná výše hypotečního úroku v roce 2012 činila 3,51 %. Nejnižší hodnota 
úrokové míry byla zaznamenána v prosinci a činila 3,17 %. Za poklesem úrokové 
sazby hypoték nestojí pouze konkurenční boj, ale i nízké úrokové sazby 
centrální banky, které dosáhly téměř na nulu. 

V minulém roce klesl objem úvěrů poskytnutých stavebními spořitelnami 
o 9,1 % na 43 692 mil. Kč. Přednost klienti dávají spíše klasickým hypotečním 
úvěrům, které jsou při nízké úrokové míře klienty akceptovatelnější 
a variabilnější.  

Vyhlídky pro rok 
2013 jsou negativní 

Stavebnictví se s krizí potýká již od roku 2008. Podle odborníků a analytiků bude 
recese v roce 2013 pokračovat a bude patrná zvláště v oblasti bytových 
a občanských budov. V roce 2013 lze ve stavebnictví očekávat zvýšení 
konkurenčního boje a následně vyšší tlak na snižování cen. Některé stavební 
společnosti situaci pravděpodobně nezvládnou a ukončí svojí činnost. Negativní 
výhled je očekáván společnostmi podnikajícími v inženýrském stavitelství. 
Ředitelé stavebních firem předpokládají pokles inženýrského stavitelství 
o 5,1 %.  

Výhled pro stavebnictví není pro rok 2013 pozitivní. Negativní vývoj neovlivní 
ani domácnosti, ani firmy. Ty v očekávání horších ekonomických podmínek 
investují do méně finančně náročných stavebních projektů, nebo realizace 
odsouvají. Jedním z mála příznivých faktorů pro české stavebnictví by mohlo být 
zachování nízkých úrokových sazeb, či obnovení projektů, jakými jsou programy 
Zelená úsporám (na zateplení objektů), panel 2013+ (program nízkoúročených 
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úvěrů na opravy a modernizace bytových domů) nebo JESSICA (projekt 
na podporu rozvoje městských oblastí poskytující dlouhodobé úvěry). 

II.2.2 Bytová výstavba, stavební povolení 

Počet nově 
zahájených bytů 
klesl o 13,4 % 

V České republice byla v roce 2012 zahájena výstavba celkem 23 853 bytů, což 
je v  meziročním srovnání o 13,4 % méně.  

Největší nárůst byl zaznamenán u skupiny domy nebo penziony pro seniory 
(37 %) a byty v nebytových prostorách (8,7 %). Největší propad byl naopak 
zaznamenán v kategorii byty v rodinných domech a to o 15,6 %.   

Graf č. II.2.2.1 Bytová výstavba 

 
Pramen: ČSÚ, březen 2013, úpravy a graf MPO 

Počet dokončených 
bytů se zvýšil 
o 3,0 % 

Zatímco rok 2011 vykázal u dokončených bytů pokles o 21,4 %, v roce 2012 se 
počet dokončených bytů zvýšil o 3 %. V absolutních číslech se jedná o 29 477 
bytových jednotek.   

Mezi dokončenými byty nejvíce klesly byty v kategorii  nástavby k rodinným 
domům (- 4,3 %). Naopak velké překvapení je u skupiny dokončených domovů 
nebo penzionů pro seniory, kde došlo k nárůstu o 111,2 %. 

Ani rok 2013 
nepřinese v oblasti 
bytové výstavby 
oživení 

Ačkoli bytová výstavba v loňském roce dosáhla dobrého výsledku, nelze 
v letošním roce očekávat další zlepšení. Pozitivním faktorem zůstává nižší cena 
některých nemovitostí a velmi nízká úroková sazba hypotečních úvěrů. Kromě 
již zmiňovaných programů se dále ukazuje trend hledání malometrážních bytů.  
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II.2.3 Stavebnictví v EU 

Krize 
ve stavebnictví se 
projevila v roce 
2012 ve většině 
zemí EU 

Nepříznivý ekonomický vývoj se v roce 2012 projevil dalším poklesem stavební 
produkce jak v eurozóně, tak v EU. V obou seskupeních stavební produkce 
meziročně klesla shodně o 5,3 %. Z jednotlivých zemí nejnižší hodnotu stavební 
produkce dosáhlo Řecko (-24,8 %) a Portugalsko (-17,0 %). Naopak nejlepší 
výsledky byly zaznamenány v  pobaltských ekonomikách, v  Estonsku (+20,3 %) 
a v Litvě (+18,3 %). Z meziročního srovnání hodnot je patrné, že nejvyššího 
poklesu ve stavebnictví zaznamenalo Německo a Polsko. Zatímco v Německu je 
příčina poklesu spojována s nižší vládní podporou výstavby fotovoltaických 
elektráren, v Polsku je propad připisován vysoké srovnávací základně 
předchozích let, kdy finišovala výstavba spojená s pořadatelstvím mistrovství 
Evropy ve fotbale. Naopak nejvyšší roční přírůstek stavební produkce 
zaznamenala Litva a Španělsko.  

Graf č. II.2.3.1 Stavební produkce v EU a eurozóně v roce 2011 a 2012 
                        (meziroční změny v %) 

 
Pramen: Eurostat, duben 2013, výpočty a graf MPO 

Budoucí vývoj 
naznačuje mírné 
zlepšení 

Průzkumy mezi německými manažery podniků a ve stavebnictví po dlouhé době 
zachytily pozitivní impulsy. Příkladem může být německý index IFO, který 
v únoru 2013 ve stavebnictví vzrostl popáté v řadě a vykázal nejlepší výsledek 
od dob znovusjednocení Německa roku 1990. Dosažená hodnota (6,9 bodu) 
znamená velice důležitý a pozitivní výhled pro stavebnictví v Německu v roce 
2013. Z této situace by mohly profitovat i české stavební společnosti. 
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II.3 ZAHRANIČNÍ OBCHOD 

II.3.1 Souhrnné výsledky 

Zahraniční obchod 
ČR skončil v roce 
2012 přebytkem 
310,8 mld. Kč 

Zahraniční obchod ČR dosáhl v roce 2012, navzdory nelehké ekonomické situaci 
v eurozóně, velmi dobrých výsledků. Přebytek obchodní bilance dosáhl rekordní 
hodnoty 310,8 mld. Kč, což bylo o 119,7 mld. Kč více než v roce 2011. Ačkoli se 
dynamika zahraničního obchodu v průběhu roku vlivem snížené poptávky po 
subdodávkách v eurozóně a v EU a snížené domácí poptávky pomalu snižovala, 
celkově export v meziročním srovnání posílil o 6,4 % a import o 2,4 %.   

Výsledky za rok 2012 opět potvrdily silnou závislost ČR na státech Evropské 
unie. Do zemí evropské sedmadvacítky mířilo v loňském roce 80,8 % českého 
exportu a podíl tohoto uskupení na českém dovozu činil 64,1 %. Taktéž v roce 
2012 byly hlavním tahounem exportu stroje a dopravní prostředky. Jejich podíl 
na celkovém exportu dosáhl 54,2 %, samotná silniční vozidla přitom tvořila 
17,2 %. 

Graf č. II.3.1.1 Zahraniční obchod ČR v letech 2000-2012 (běžné ceny) 

 
Pramen: ČSÚ, březen 2013, graf MPO 

Rozdíl mezi tempem 
růstu dovozu 
a vývozu se v roce 
2012 meziročně 
zvýšil 

V roce 2010 dosahoval růst dovozu vyššího tempa než růst vývozu. Uvedené 
„nastavení“ prošlo změnou roku 2011, kdy intenzita růstu vývozu převýšila růst 
dovozu. V roce 2012 se projevila a zároveň prohloubila převaha vývozu nad 
dovozem. 
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Graf č. II.3.1.2 Zahraniční obchod ČR  
                        v jednotlivých měsících roku 2012 (běžné ceny) 

 
Pramen: ČSÚ, březen 2013, graf MPO 

Podíl exportu 
i importu na HDP 
dále vzrostl 

Export zůstal i v loňském roce hlavním tahounem české ekonomiky. Jeho podíl 
na hrubém domácím produktu činil 77,6 %, což představuje meziroční zvýšení 
o 2,8 p. b. z předloňských 74,8 %. Podíl dovozu na HDP pak posílil na 72,8 % 
z přechozích 70,7 %. 

Ve srovnání s rokem 2011 také podstatně vzrostla míra otevřenosti České 
republiky, a to na 75,0 % z předloňských 72,8 %. 

Tabulka č. II.3.1.1 Vývoz, dovoz, saldo obchodní bilance 
                               v jednotlivých čtvrtletích (běžné ceny) 

  2011 2012 

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

Vývoz (meziroční změna v %) 13,7 11,3 6,4 6,3 1,9 6,4 
Dovoz (meziroční změna v %) 11,4 5,8 2,9 1,3 -0,2 2,4 
Saldo v mld. Kč 191,1 97 68,9 71,1 73,8 310,8 

Meziroční změna salda v mld. Kč 69,9 41,9 26,3 35,4 16,1 119,7 

Pramen: ČSÚ, březen 2013 

 Výsledky zahraničního obchodu v roce 2012 ovlivnily zejména tyto faktory: 

• Zpomalování evropské a světové ekonomiky a kulminující evropská 
dluhová krize, které se negativně projevily na vývoji zahraničního obchodu 
především ve druhé polovině roku.  

• Přetrvávající slabá poptávka ze strany tuzemských domácností, která byla 
důsledkem negativních spotřebitelských očekávání, zbrzdila tempo růstu 
dovozu. 

• Pokles průmyslové produkce, která se meziročně snížila o 1,2 % 
v důsledku slabé zahraniční i domácí poptávky. 
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• Vývoj směnných kurzů; koruna v průměru za celý rok 2012 posílila vůči 
euru o 2,3 % a dosáhla tak kurzu 25,1 EUR/CZK. Ještě výrazněji koruna 
posílila vůči americkému dolaru, a to o 10,6 %. Průměrný směnný kurz činil 
19,6 USD/CZK. 

• Rostoucí ceny vývozu i dovozu; v průměru se exportní ceny za rok 2012 
zvýšily o 2,9 % a ceny importní o 4,2 %. Zvýšení cen bylo ovlivněno 
především vývojem u minerálních paliv, jejichž importní ceny stouply 
průměrně o 15,7 %. Na straně vývozu naopak nejvíce podražily nápoje 
a tabák, jejichž exportní ceny vzrostly o 5,1 %. Směnné relace dosáhly 
v úhrnu za celý rok negativní hodnoty 98,8 %. 

Graf č. II.3.1.3 Meziroční změny cen vývozu, dovozu, směnné relace (v %) 

 
Pramen: ČSÚ, březen 2013, graf MPO 

Tabulka č. II.3.1.2 Index cen vývozu, dovozu, směnné relace 

Skupiny SITC 

Indexy cen vývozu Indexy cen dovozu Směnné relace 

2011 2012 2011 2012 2011 2012 

Celkem 101,7 102,9 104,3 104,2 97,5 98,8 

0 potraviny 107,1 103,9 101,5 106,7 105,5 97,4 

1 nápoje a tabák 103,2 105,1 107,0 109,9 96,4 95,6 

2 suroviny 110,5 103,5 123,1 97,4 89,8 106,3 

3 minerální paliva 113,0 97,6 124,4 115,7 90,8 84,4 

4 tuky 105,0 98,9 128,6 104,1 81,6 95,0 

5 chemikálie 107,4 104,8 104,9 103,6 102,4 101,2 

6 tržní výrobky 105,8 102,7 105,1 100,6 100,7 102,1 

7 stroje a dopr. prostředky 97,5 102,8 97,3 102,7 100,2 100,1 

8 průmyslové spotř. zboží 100,6 104,0 98,7 102,6 101,9 101,4 

Pramen: ČSÚ, březen 2013 

Zahraniční obchod 
v národním pojetí 

Výše uvedené údaje o zahraničním obchodě vycházejí z přeshraniční statistiky 
ČR, ve které se definice vývozu a dovozu opírá o moment překročení hranice 
státu. Tato metodika však neumožňuje zachytit, jaká vytvořená hodnota 
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připadá v rámci globálních hodnotových řetězců na jednotlivé země. ČSÚ 
proto za účelem co nejvěrnějšího zachycení tvorby hodnoty začal vykazovat 
statistiku zahraničního obchodu také v metodice národních účtů, která je 
založena na změně vlastnictví mezi rezidenty a nerezidenty. 

 Podle metodiky změny vlastnictví (národní pojetí) posílil vývoz meziročně 
o 7,2 % a dovoz přidal o 4,5 %. Saldo obchodní bilance pak vykázalo aktivum 
74,7 mld. Kč. 

Graf č. II.3.1.4 Zahraniční obchod ČR v metodice národního pojetí 
                         (běžné ceny) 

 
Pramen: ČSÚ, březen 2013, graf MPO 

II.3.2 Teritoriální a komoditní struktura 

Do zemí Evropské 
unie mířilo 80,8% 
českého exportu 

Majoritní část českého exportu i importu byla v loňském roce uskutečněna 
v rámci Evropské unie. Do zemí evropské sedmadvacítky mířilo celkem 80,8 % 
českého vývozu a podíl těchto států na dovozu činil 64,1 %. Meziročně se tak 
závislost ČR na EU snížila o 2,2 p.b., v absolutním vyjádření však export do zemí 
EU narostl o 85 mld. Kč. Naproti tomu se meziročně zvýšil dovoz z EU o 0,3 p.b., 
což v absolutním vyjádření představuje 48 mld. Kč. Export do EU se meziročně 
zvýšil o 3,5 % a import posílil o 2,8 %. Obchodní bilance se státy Evropské unie 
tak skončila aktivem ve výši 710 mld. Kč, což bylo o 36,6 mld. Kč více než v roce 
2011. Hlavním obchodním partnerem bylo již tradičně Německo. 

Tabulka č. II.3.2.1 Podíly uskupení a zemí na zahraničním obchodě ČR  
                             v roce 2012 

  2011 2012 

  vývoz dovoz vývoz dovoz 

Evropská unie 83 63,8 80,8 64,1 

Eurozóna 65,6 50,6 63,2 50,2 

Německo 32,2 25,7 31,4 25,2 

Pramen: ČSÚ, březen 2013 
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Nejvyššího 
kladného salda 
dosáhl již tradičně 
obchod 
s Německem 

Nejvyššího přebytku obchodní bilance dosáhla Česká republika roku 2012 
v obchodě s Německem. Zatímco vývoz do tohoto teritoria vzrostl meziročně 
o 3,7 %, dovoz posílil pouze o 0,7 %. Aktivum obchodní bilance činilo 266,9 mld. 
Kč a meziročně tak bylo o 29,4 mld. Kč vyšší. Druhou nejvýznamnější zemí podle 
výše dosaženého přebytku bylo Slovensko. Zahraniční obchod s touto zemí 
skončil aktivem 109,5 mld. Kč, což bylo o 5,0 mld. Kč více než v roce 2011. Mezi 
pětici států, s nimiž ČR vykázala nejvyšší přebytky, se dále zařadila Velká Británie 
a Severní Irsko (94,7 mld. Kč), Francie (68,5 mld. Kč) a Rakousko (53,1 mld. Kč). 

Tabulka č. II.3.2.2 Země s nejvyššími přebytky obchodní bilance 

 
Pramen: ČSÚ, březen 2013 

Nejvyšší schodek 
vykázal obchod 
s Čínou 

Schodkem naopak skončila bilance zahraničního obchodu se státy mimo EU. 
Nejvyššího pasiva dosáhla ČR v obchodě s Čínou, a to 271,9 mld. Kč. Oproti 
loňskému roku tak došlo ke snížení schodku s touto zemí o 33,1 mld. Kč. Druhý 
nejvýznamnější deficit obchodní bilance byl zaznamenán v obchodě s Jižní Koreou 
(49,8 mld. Kč), který se oproti loňsku zvýšil o 9,9 mld. Kč. Vysoké pasivum dále 
vykázal obchod s Japonskem (42 mld. Kč), Ruskou federací (34,7 mld. Kč) 
a Ázerbájdžánem (29,3 mld. Kč). 

 

  

ČR celkem 209,5 131,2 -13,0 -0,3 7,8 -188,6 5,3 -97,2 26,8 393,8 75,7 -0,8

Německo 266,9 29,4 -10,0 -0,2 13,1 -3,5 -0,8 -54,9 18,6 246,3 57,3 1,1

Slovensko 109,5 5,0 19,4 3,2 -0,7 9,1 3,1 5,7 6,5 41,4 21,3 0,5

V. Británie a S.Irsko 94,7 15,3 1,2 0,4 0,1 -0,7 0,0 -8,7 9,1 79,4 13,7 0,1

Francie 68,5 -1,1 -1,1 -1,2 1,0 -0,2 0,0 -13,4 2,2 71,3 10,1 0,0

Rakousko 53,1 10,9 -0,6 -0,2 9,0 11,5 1,0 -2,9 0,4 28,9 6,7 -0,8

Belgie 25,9 2,6 -2,3 0,0 -0,4 -0,6 -0,1 -9,8 -0,2 32,3 7,0 0,0

Švýcarsko 21,8 1,7 0,0 -0,3 0,1 0,2 0,0 -5,3 4,0 22,4 2,3 -1,6

Švédsko 21,7 -0,9 0,2 0,4 0,1 0,3 -0,2 -2,3 -1,9 20,4 4,7 0,0

Španělsko 18,1 0,7 -6,7 -0,3 0,7 0,0 -0,2 -4,2 0,6 24,7 3,6 0,0

Rumunsko 13,7 1,8 1,9 -0,2 0,3 0,4 0,0 2,6 3,3 5,3 0,2 0,0

Turecko 11,8 10,7 -1,7 -0,2 0,3 0,6 0,0 0,4 1,7 13,7 -3,2 0,2

Spojené Arabské Emiráty 11,6 1,0 0,3 0,0 0,0 0,3 0,0 0,1 3,1 6,7 1,0 0,0

Ukrajina 11,4 11,7 0,5 0,1 -12,1 -3,7 -0,1 3,3 0,7 21,1 1,6 0,0

Izrael 9,8 3,8 -0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,9 0,6 9,7 0,6 0,0

Spojené státy americké 8,8 5,3 -1,1 -0,1 -1,6 -0,4 0,0 -1,9 10,7 4,2 -1,1 0,0

6 7 8 9
Země

Bilance ZO  
(mld. Kč) 

Meziroč
ní změna 
(mld.Kč)

Bilance ZO dle komoditních skupin SITC (mld. Kč)

0 1 2 3 4 5
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Tabulka č. II.3.2.3 Země s nejvyššími schodky obchodní bilance 

 
Pramen: ČSÚ, březen 2013 

Stroje a dopravní 
prostředky tvořily 
54,2 % vývozu 

Z hlediska komoditní struktury se na příznivém vývoji zahraničního obchodu 
podepsaly nejvíce stroje a dopravní prostředky. Jejich podíl na vývozu činil 
54,2 %, což je pouze nepatrně méně ( o -0,3 p.b.) než v roce 2011. Na dovozu se 
pak stroje a dopravní prostředky podílely 41,3 %, což je z hlediska meziročního 
srovnání o 0,6 p.b. méně. Meziročně se vývoz této komoditní skupiny snížil 
o 0,6 %, dovoz meziročně klesl o 1,4 % a aktivum obchodní bilance skončilo 
přebytkem ve výši 74,5 mld. Kč. 

Tabulka č. II.3.2.4 Komoditní struktura zahraničního obchodu 

  Celkem 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Vývoz (podíl v %) 100,0 3,5 0,6 2,8 3,9 0,3 6,2 17,3 54,2 11,1 0,1 

Dovoz (podíl v %) 100,0 5,0 0,7 2,9 11,1 0,2 11,2 17,8 41,3 9,7 0,3 

Saldo 2011 (v mld. Kč) 191,1 -31,8 0,8 0,8 -176,6 -1,2 -113,5 17,7 449,5 47,7 -2,1 

Saldo 2012 (v mld. Kč) 310,8 -28,9 1,0 6,7 -186,5 3,9 -118,9 38,5 524,0 74,1 -2,9 

Meziroční změna salda 119,6 2,9 0,2 5,9 -9,9 5,0 -5,4 20,8 74,5 26,4 -0,8 

Pramen: ČSÚ, březen 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 

  

Čína -271,9 33,1 -1,5 0,0 0,8 0,1 0,0 -3,8 -15,6 -210,3 -41,6 0,0

Jižní Korea -49,8 -9,9 0,1 -0,1 0,2 0,3 0,0 -1,6 -4,9 -41,2 -2,6 0,0

Japonsko -42,0 2,6 0,4 0,0 2,1 0,0 0,0 -0,5 -6,1 -34,1 -3,8 0,0

Ruská federace -34,7 15,6 1,3 0,5 -6,5 -128,9 0,0 4,5 2,7 82,3 9,3 0,0

Ázerbájdžán -29,3 -2,1 0,0 0,0 0,0 -32,0 0,0 0,3 0,9 1,2 0,3 0,0

Thajsko -21,1 0,7 -0,4 0,0 -0,7 0,0 0,0 0,2 -1,0 -18,5 -0,8 0,0

Tchaj-wan -19,7 -1,6 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 -0,2 -1,9 -16,5 -1,2 0,0

Malajsie -14,6 6,0 0,2 0,0 -1,0 0,0 0,0 0,5 -0,2 -12,8 -1,3 0,0

Norsko -12,8 -4,5 -0,5 0,0 0,0 -24,2 0,0 -0,1 1,4 9,0 1,6 0,0

Singapur -10,8 2,2 0,0 0,0 -0,1 0,0 0,0 -0,9 0,4 -9,4 -0,7 0,0

Irsko -7,7 3,3 -0,3 -0,3 0,0 0,0 0,0 -5,2 0,4 1,7 -4,0 0,0

Polsko -7,5 -12,3 -10,9 -1,9 3,1 -8,0 2,6 2,5 -8,4 16,9 -3,1 -0,3

Kostarika -6,3 -4,3 -0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -6,0 0,0 0,0

Vietnam -5,3 0,5 -0,8 0,0 -0,1 0,0 0,0 -0,2 -0,1 -1,3 -2,8 0,0

Kazachstán -4,1 3,6 0,1 0,0 0,0 -9,2 0,0 -0,7 0,3 4,9 0,5 0,0

6 7 8 9
Země

Bilance ZO  
(mld. Kč) 

Meziroč
ní změna 
(mld.Kč)

Bilance ZO dle komoditních skupin SITC (mld. Kč)

0 1 2 3 4 5
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Tabulka č. II.3.2.5  Stroje a dopravní prostředky 

 
Pramen: ČSÚ, březen 2013 

Silniční vozidla se 
na vývozu podílela 
17,2 % 

Klíčovou roli sehrál již tradičně automobilový průmysl, který se na celkovém 
vývozu podílel 17,2 %. Export silničních vozidel vzrostl v meziročním srovnání 
o 7,2 %, dovoz přidal o 6,9 %. Bilance této skupiny vykázala aktivum 305 mld. 
Kč, což představuje meziroční zlepšení o cca 21 mld. Kč. 

V roce 2012 bylo celkem v České republice vyrobeno 1 181 257 motorových 
vozidel. Automobilka Hyundai meziročně zvýšila svoji produkci o 20,6 %, avšak 
automobilovým producentům Škoda Auto spolu s TPCA výroba poklesla o 2,5 % 
a 20,6 %. V loňském roce bylo celkem exportováno 1 392 335 motorových 
vozidel. 

Tabulka č. II.3.2.6  Výroba a prodej automobilů v roce 2012 

  2012 Meziroční změny (%) 

 Výroba Tuz. prodej Vývoz Výroba Tuz. prodej Vývoz 

Celkem motorová vozidla 1 181 257 72 166 1 392 335 -1,64% 7,01% 3,9% 

Osobní a užitková vozidla 1 174 262 71 344 1 385 819 -1,73% 7,45% 3,8% 

Nákladní  1 454 282 1 207 11,67% 6,42% 17,0% 

Autobusy  3 217 474 3 056 -9,69% -30,60% -3,2% 

Motocykly a mopedy  2 319 66 2 253 100,78% -29,79% 112,4% 

Pramen: SAP, únor 2013 
Pozn.: Předmětem tuzemského prodeje a vývozu byly kromě vozů vyrobených v roce 2012 

i zásoby dříve vyrobených aut 

Na exportu se 
značnou měrou 
podílely také tržní 
výrobky 
a průmyslové 
spotřební zboží 

Dalšími významnými obchodními artikly ČR byly tržní výrobky tříděné podle 
materiálu (podíl na exportu 17,3 %, na importu 17,8 %) a průmyslové spotřební 
zboží (podíl na exportu 11,1 %, na importu 9,7 %). Vývoz tržních výrobků 
tříděných podle materiálu meziročně posílil o 4,2 % a export průmyslového 
spotřebního zboží se meziročně zvýšil o 10,7 %. 

Negativně celkovou 
bilanci ovlivnila 
zejména minerální 
paliva 

Naopak negativní vliv na celkovou obchodní bilanci měla především minerální 
paliva. Pasivum obchodu této skupiny se meziročně prohloubilo o 9,9 mld. Kč 
na 186,5 mld. Kč. Nicméně meziroční růst vývozu (o 7,9 %) přesahuje meziroční 
nárůst dovozu minerálních paliv, který dosáhl 6,9 % a došlo tak k otočení 

SITC 7 - celkem 1 661 071 5,4 100,0 41,3 1 137 110 0,9 100,0 54,2 523 961 74 486

71 - s troje a  zařízení k výrobě energie 91 237 8,5 5,5 3,0 88 444 6,2 7,8 3,2 2 793 1 932

72 - s trojní zařízení pro urči tá  odvětví průmys lu 81 439 10,1 4,9 2,7 55 407 -2,6 4,9 2,0 26 032 8 910

73 - kovozpracující s troje 24 376 4,2 1,5 0,8 19 045 -5,8 1,7 0,7 5 331 2 140

74 - s troje a  zřízení všeobecně užívané v průmys lu 200 085 6,4 12,0 6,5 133 482 4,0 11,7 4,9 66 604 6 895

75 - kancelářské s troje zařízení k automat.zprac.dat 255 552 5,6 15,4 8,3 207 101 -4,6 18,2 7,5 48 451 23 548

76 - zaříz.k telekomunikaci , zázn.a  reprodukci  zvuku 161 306 -7,2 9,7 5,3 103 303 -10,4 9,1 4,7 31 002 2 614

77 - elektrická  zařízení, přís troje a  spotřebiče 289 199 5,7 17,4 9,4 264 797 3,3 23,3 9,6 24 401 7 043

78 - s i lniční vozidla 525 520 7,2 31,6 17,2 220 518 6,9 19,4 8,0 305 002 20 997

79 - ostatní dopravní a  přepravní prostředky 32 356 0,7 1,9 1,1 18 012 39,9 1,6 0,7 14 344 407

Podíl  na  
celk. 

dovozu 
(%)
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(mi l . Kč)
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relativního vztahu mezi meziroční změnou importu a exportu této komodity 
z roku 2011. 

Cena ropy v roce 
2012 klesla 

Cena ropy Brent se v roce 2012 meziročně snížila a v průměru se na světových 
trzích obchodovala za 111,5 USD/barel. Ropa WTI také zlevnila, její průměrná 
cena za celý rok činila 94,5 USD/barel. 

Graf č. II.3.2.1 Vývoj cen ropy na světových trzích  
                               (průměry z denních záznamů) 

 
Pramen: www.kurzy.cz, graf MPO 

Struktura dovozu 
podle 
předpokládaného 
užití 

Přibližně polovina dovozu směřujícího do ČR v roce 2012 byla určena pro 
výrobní užití. Oproti předchozímu období se tento poměr mírně zvýšil z 49,6 % 
na 50,1 %. Podíl výrobků pro investiční užití se oproti loňsku snížil z 30,0 % 
na 29,49 %. 

Tabulka č. II.3.2.7 Struktura dovozů dle předpokládaného užití 

  2011 2012 Index 

Dovozy pro: mld. Kč % mld. Kč % 12/11 

Investiční užití 809 015 009  30,02  800 395 556  29,49  98,93  

Osobní spotřeba 547 901 149  20,33  555 001 992  20,45  101,30  

Výrobní užití 1 337 693 382  49,64  1 358 834 135  50,06  101,58  

Pramen: MPO 
Pozn. vč. dopočtů (rok 2011 definitivní údaje, rok 2012 revidované údaje dle 

závěrky z února 2013) 

HI-TECH výrobky Ve srovnání s rokem 2011 se mírně snížil podíl HI-TECH výrobků na českém 
exportu, a to na 17,5 % z 18,2 %. Vyvážely se zejména výrobky z oboru 
výpočetní techniky a elektroniky a komunikací.  

V minulém roce se výrazně zlepšila obchodní bilance s HI-TECH výrobky. 
Obchod s těmito produkty skončil  v loňském roce přebytkem (19,5 mld. Kč). 
Vývoz HI-TECH se ve sledovaném období zvýšil meziročně o 3,1 %, avšak dovoz 
poklesl o 1,8  %. 

http://www.kurzy.cz/
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Vývoz a dovoz 
z hlediska stupně 
zpracování 

Z hlediska stupně zpracování drží i nadále dominantní podíl na vývozu i dovozu 
výrobky s vyšším stupněm zpracování. Jedná se zejména o strojírenské 
a elektrotechnické výrobky. 

Tabulka č. II.3.2.8 Struktura vývozu a dovozu dle stupně zpracování 

  Podíl v % 

Struktura vývozu a dovozu dle stupně zpracování Vývoz Dovoz 

  2011 2012 2011 2012 

A. Struktura vývozu a dovozu dle stupně zpracování 12,71 13,07 22,46 23,54 

Potraviny a suroviny pro výrobu potravin 4,08 4,69 5,61 6,05 

Suroviny vč. energetických a druhotné odpady 3,12 2,83 9,45 9,94 

Polotovary 5,51 5,55 7,40 7,55 

B. Výrobky s vyšším stupněm zpracování 85,03 84,65 73,59 72,44 

Strojírenské a elektrotechnické výrobky 61,02 60,47 47,25 46,63 

Ostatní finální výrobky 24,01 24,18 26,34 25,81 
Pramen: MPO 
Pozn. vč. dopočtů - r. 2011 dle závěrky k 28.2.2012, r. 2012 dle závěrky k 29.1.2013 

II.3.3 Očekávaný vývoj zahraničního obchodu 

Výhled do roku 
2013 je optimistický 

Vývoj zahraničního obchodu ČR v roce 2013 bude záviset především na dalším 
průběhu evropské ekonomické recese. Podle posledních výsledků 
konjukturálních průzkumů z ledna a února můžeme být pro následující měsíce 
mírně optimističtí. Pozitivní jsou hodnoty předstihových indikátorů jak 
v Německu, kde důvěra v ekonomiku dosáhla na začátku roku 
několikaměsíčních maxim, tak i v USA a v Číně. Dalším pozitivem je situace 
v českém průmyslu, kde podniky očekávají pro příští tři měsíce mírné zvýšení 
tempa výrobní činnosti a tempa zaměstnanosti. Tyto skutečnosti by mohly 
znamenat očekávanou stabilizaci ekonomiky ještě na počátku druhé poloviny 
tohoto roku. 

Vývoj zahraničního 
obchodu v lednu 
2013 

Lednové výsledky zahraničního obchodu bohužel potvrdily negativní tendence 
ze závěru loňského roku. V lednu se v běžných cenách meziročně snížil vývoz 
o 3,2 % a dovoz o 4,1 % a meziměsíčně se po sezónním očištění snížil vývoz 
o 0,2 % a dovoz klesl o 3,6 %. Důvodem poklesu na straně vývozu je pokračující 
recese v eurozóně, na straně dovozu slabá domácí poptávka. Obchodní bilance 
skončila v lednu aktivem 31,5 mld. Kč, což je meziročně o 1,1 mld. Kč lepší 
výsledek. 
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II.3.4 Vývoj obchodu v EU 

Evropská unie Zahraniční obchod Evropské unie skončil stejně jako v předchozích letech 
deficitem, který se oproti loňsku snížil na 97,1 mld. EUR z předchozích 154,1 
mld. EU. Vývoz zemí evropské sedmadvacítky posílil meziročně o 8,2 % a dovoz 
se zvýšil o 4,0 %.  

Meziroční růst importu EU se v posledních dvou měsících roku 2012 nevyvíjel 
pozitivním směrem. Dovoz v listopadu meziročně stagnoval a v prosinci se 
dokonce propadl o 3,4 %. Vývoz sice v listopadu vykázal meziroční růst o 5,5 %, 
avšak v prosinci meziročně poklesl o 3,8 %. 

Graf č. II.3.4.1 Zahraniční obchod EU v jednotlivých měsících roku 2012 

 
Pramen: Eurostat, leden 2013, graf MPO 
Pozn.: statistika zachycuje pohyb zboží mezi členskými a nečlenskými zeměmi EU 

a také vzájemný obchod mezi členskými zeměmi, sezónně očištěná data 

Německo, Slovensko V rámci EU dosáhlo suverénně nejvyššího přebytku obchodní bilance Německo, 
a to 186,5 mld. EUR. Jeho vývoz se meziročně zvýšil o 3,4 % a dovoz přidal 
0,8 %.  Druhý nejvýznamnější obchodní partner ČR, Slovensko, vykázal aktivum 
ve výši 2,4 mld. EUR.  Slovenský export meziročně posílil o 10,2 % a import se 
zvýšil o 5,9 %. 

Snížení závislosti 
vývozu exportu 
do EU a eurozóny 

Země EU stále představují a v budoucnu představovat budou nejdůležitější 
odbytiště českého exportu. V současnosti je do zemí Evropské unie exportováno 
více jak 80 % zboží. Česká republika je tak velmi závislá na ekonomické situaci 
eurozóny. Ačkoli se vývoz v loňském roce do EU a eurozóny meziročně 
objemově zvýšil, podíl se meziročně snížil o 2,2 p.b. při vývozu do EU a o 2,4 p.b. 
při vývozu do eurozóny. Podíl naopak roste ve vzájemném obchodu s tzv. 
prioritními a zájmovými zeměmi, což jsou trhy, na nichž v minulosti české firmy 
tradičně působily a také trhy, na nichž svou přítomností Česko zaostává za 
konkurencí z jiných zemí. Jedná se o Brazílii, ČLR, Indii, Irák, Kazachstán, Mexiko, 
Ruskou federaci, Srbsko, Turecko, Ukrajinu, USA a Vietnam. Druhá skupina, tzv. 
zájmové země, se vyznačují vysokou dynamikou růstu dovozu s významným 
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potenciálem pro české firmy. Do této kategorie patří Angola, Argentina, 
Austrálie, Ázerbájdžán, Bělorusko, Egypt, Etiopie, Chile, Ghana, Chorvatsko, 
Indonésie, Izrael, Japonsko, JAR, Kanada, Kolumbie, Maroko, Moldavsko, 
Nigérie, Norsko, Peru, Senegal, Singapur, SAE, Švýcarsko a Thajsko. 

Graf č. II.3.4.2 Podíl exportu v letech 2011 a 2012 do EU,  
                        podílových a zájmových zemí 

 
Pramen: ČSÚ, graf MPO 
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II.4 VNITŘNÍ OBCHOD 

Maloobchodní 
tržby v roce 2012 
klesly o 1,1 % 

V roce 2011 maloobchodní tržby meziročně posílily o 1,9 %. Tento pozitivní 
vývoj pokračoval i v 1. čtvrtletí 2012 růstem maloobchodu o 1 %. V následujících 
čtvrtletích se ochlazení ekonomiky projevilo v nižší spotřebě domácností 
a institucí. Růstu bránila slabá poptávka domácností, která byla ovlivněna 
nejistotou na trhu práce a doprovázená pomalým poklesem reálných mezd. 
Obyvatelstvo omezovalo nákup průmyslového zboží dlouhodobého charakteru. 
Za úsporným chováním byla i nejistota z vývoje ekonomické situace ve zbytku 
roku. Za rok 2012 se maloobchodní prodeje snížily o 1,1 %. 

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

 
Pramen: ČSÚ, únor 2013, úpravy a graf MPO 

Pokles prodejů 
a oprav 
motorových vozidel   

Ochlazení ekonomiky se projevilo v roce 2012 v poklesu prodejů a oprav 
motorových vozidel, od druhého čtvrtletí, kdy se snížily o 2,4 % (nejhorší 
výsledek v tomto roce). Ve třetím čtvrtletí se maloobchodní tržby snížily o 1 % 
a ve čtvrtém čtvrtletí klesly o 1,7 %. Za celý rok 2012 došlo ke snížení o 2,3 %.   

Tržby za pohonné 
hmoty se snížily 

Úsporná opatření podniků a obyvatel se projevila i na poklesu tržeb za pohonné 
hmoty, které klesaly ve 2. a 4. a naopak mírně dílčí zvýšení bylo v 1. a 3. 
čtvrtletí. V meziročním srovnání s předchozím rokem se tyto tržby ve stálých 
cenách propadly o 1,0 % a klesají tak třetí rok v řadě. I díky loňské nízké 
základně je patrné, že objemy prodeje byly poměrně dobré v prvním a třetím 
čtvrtletí.  
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Graf č. II.4.2 Fyzický objem prodeje pohonných hmot a jejich ceny  
                     (meziroční změny) 

 
Pramen: ČSÚ, únor 2013, úpravy a graf MPO 

Tržby 
motoristického 
segmentu se snížily 

Motoristickému segmentu se meziročně dařilo méně. Tržby se reálně 
meziročně snížily o 2,3 %, z toho opravy klesly o 3,5 % a oddíl prodej 
motorových vozidel se snížil o 2,1 %. Tržby za opravy motorových vozidel 
zůstaly ve všech čtvrtletí roku 2012 pod úrovní srovnatelnou s obdobím 2011, 
tržby z prodeje motorových vozidel vzrostly pouze v prvním čtvrtletí (o 1,2 %). 
Ve druhém čtvrtletí klesly pod nulovou hodnotu o 2,4 %, nejnižší ve sledovaném 
období. Ve třetím a čtvrtém čtvrtletí opět došlo k meziročnímu poklesu o -1,0 % 
resp. -1,7 %. Podobný trend jako u maloobchodních tržeb zaznamenal sektor 
tržby z obchodu a opravy a údržba vozidel. Vývoj poklesu ve srovnání s tržbami 
maloobchodu bez motoristického segmentu zobrazuje tabulka č. II.4.1 a graf 
č. II.4.3. 

Tabulka č. II.4.1 Tržby v jednotlivých tržních sektorech 
                                 (s.c., meziroční změny v %) 

  2011 2012 

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

Maloobchod včetně 
motoristického segmentu 5,1 1,7 1,6 0,9 1,2 -2,4 -1,0 -1,7 
Obchod, opravy a údržba 
motorových vozidel 13,2 1,6 4,1 4,0 1,5 -4,1 -2,3 -3,8 
Prodej pohonných hmot (p.h.) -4,3 -3,9 -2,1 -3,4 0,8 -3,8 0,8 -1,5 
Maloobchod kromě p.h. 3,0 1,7 -0,8 0,2 1,1 -1,2 -0,7 -0,8 

Pramen: ČSÚ, únor 2013 

Pokles prodeje 
potravinářského 
zboží  

Podobně jako v roce 2011, rok 2012 zaznamenal propad u skupiny tržby 
maloobchodů s potravinami, který meziročně klesl o 2,5 %. Specializované 
prodejny si pohoršily o něco více, jejich tržby spadly o 3,5 %. Pohoršila si 
i skupina prodej ve stáncích a na trzích, kterým se snížil o 3,4 %. Důvodem 
poklesu je především snaha domácností omezit své finanční výdaje.  
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Růst prodejů 
nepotravinářského 
zboží, dynamický 
růst prodejů 
prostřednictvím 
internetu 

Pokles maloobchodního prodeje byl naopak zpomalován v roce 2012 růstem 
prodejů nepotravinářského zboží o 0,9 %. V tomto segmentu dobrých výsledků 
dosáhli maloobchodníci s prodejem počítačových a komunikačních zařízení se 
zvýšením o 5,8 %, maloobchod s výrobky pro kulturu a rekreaci +4,5 %, 
maloobchod s oděvy +5,6 % a ubytování + 4,8 %. Stejně jako v předcházejícím 
roce se v roce 2012 dynamicky rozvíjely prodeje prostřednictvím internetu 
a zásilkových služeb. Meziročně se tržby v tomto segmentu zvýšily o 8,8 %. 
V jednotlivých čtvrtletí se jejich růst zrychloval (v 1. čtvrtletí o 6,4 %, 
ve 2. čtvrtletí o 7,9 %, ve 3. čtvrtletí o 9,5 % a ve 4. čtvrtletí o 10,4 %). Podle 
prodejců využívá tohoto nákupu stále širší okruh spotřebitelů (i vyššího věku). 
Důležitou roli má i nižší cenová hladina prodávaného zboží. 

Graf č. II.4.3 Index tržeb maloobchodu celkem a obchodu  
                        s motorovými vozidly (meziroční změny v %) 

 
Pramen: ČSÚ, únor 2013, úpravy a graf MPO 

Ve čtvrtém čtvrtletí 
se dostaly úspory 
do rekordu 

Disponibilní důchod domácností za rok 2012 měl podobný vývoj jako v roce 
2011, přičemž i spotřeba dosahovala podobných hodnot. V porovnání 
meziročně vykazovaly jednotlivá čtvrtletí podobný vývoj až na čtvrté čtvrtletí, 
kdy byla hodnota menší než v roce 2011. Úspory se ve čtvrtém čtvrtletí roku 
2012 dostaly do rekordních čísel. Rekordní výše úspor potvrzuje fakt, že 
domácnosti jsou ve svých výdajích opatrné a své peněžní prostředky raději 
ukládají.   
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Graf č. II.4.4 Disponibilní důchod, konečná spotřeba a úspory domácností  
                    (meziroční změny v %, běžné ceny) 

 
Pramen: ČSÚ, duben 2013, úpravy a graf MPO 

Důvěra spotřebitelů 
nadále klesala 

Důvěra spotřebitelů se v první polovině roku 2012 propadla, její dno bylo 
zaznamenáno v květnu. Mírné oživení důvěry bylo patrné ve čtvrtém čtvrtletí, 
avšak index se i nadále pohyboval v záporných hodnotách. Průměrná hodnota 
důvěry spotřebitelů dosáhla v roce 2012 hodnoty mínus 26,2 %. Ve srovnání 
s rokem 2005 se nálada spotřebitelů v jednotlivých měsících zhoršovala.  

Graf č. II.4.5 Ekonomická důvěra a maloobchodní tržby  
                     (změny oproti průměru roku 2005) 

 
Pramen: ČSÚ, únor 2013, graf MPO 

Pro rok 2013 se 
očekává pokles 
tržeb maloobchodu 

Podle konjunkturálního průzkumu ČSÚ jsou očekávání ohledně ekonomické 
a finanční situace pro rok 2013 spíše negativní. Obchodníci si nechávají menší 
zásoby, než tomu bylo v letech minulých.  
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Podnikatelská důvěra ke konci roku 2012 se mírně zvýšila. Důvěra podnikatelů 
nepropadla tak výrazně (průměrná hodnota za celý rok 2012 byla mínus 
12,9 %), jako u spotřebitelů, ale do výrazného zlepšení se stejně nedostala.  

Předpokládá se, že v roce 2013 tržby z prodeje přes internet dál porostou, 
stejně jako v roce 2012 se budou nakupovat levnější produkty a navíc pohodlí, 
které nám dává vyhledávání přes internet může být dalším plusem. Rostoucí 
služby jako nákup až domů, tomu jen nahrávají. V jiných kategoriích se nedá 
čekat výrazné zlepšení, spotřeba se pomalu stabilizuje. V roce 2013 čekáme 
ještě mírný pokles tržeb, ten ale bude nesrovnatelný s poklesem z roku 2012. 
Na jedné straně sice letos mírně vzroste nezaměstnanost, na druhé straně však 
nižší inflace může ovlivnit růst reálných mezd.   

II.4.1 Vnitřní obchod v EU 

Obrat 
maloobchodu se 
meziročně snížil 
v EU o 0,1 % 

Dopady ekonomické recese se v roce 2012 projevily i na vývoji 
maloobchodního obratu meziročně snížením o 0,1 % EU a o 0,2% eurozóně. Za 
snížením stojí především zvyšující se nezaměstnanost a nižší výdaje 
obyvatelstva. Nejvyšší hodnoty v roce 2012 zaznamenalo Lucembursko (3,1 %) 
a Litva (1,9 %). Naopak největší propad zaznamenalo Portugalsko (-0,7 %), 
Španělsko (-2,2 %) a Řecko (-3,5 %). Průběh meziročního srovnání výsledků 
maloobchodního obratu v Evropě je vidět v grafu č. II.4.1.1. 

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

 
Pramen: Eurostat, duben 2013, graf a výpočty MPO 

Tuzemští 
obchodníci 
odhadovali své 
podnikání až na 
závěr roku 2012 
nepříznivě  

Tuzemští obchodníci hodnotili ekonomickou situaci po celý loňský rok 
negativně. Nejlépe viděli svoji situaci v březnu, naopak nejhůře v listopadu. Od 
května hodnoty indikátoru ekonomického sentimentu klesly do dvouciferných 
záporných hodnot. Zatímco důvěra obchodníků v ČR zůstala po celý rok 
v záporných hodnotách, hodnoty ekonomického sentimentu Německa se 
dostaly do záporných hodnot v červenci a následně v nich zůstaly po celý zbytek 
roku.  
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Graf č. II.4.1.2 Indikátor ekonomického sentimentu v letech 2011 a 2012 

 
Pramen: Eurostat, březen 2013, graf MPO 

Spotřebitelská 
důvěra v průměru 
propadala celý rok   

Spotřebitelská důvěra v průběhu celého roku v EU výrazně klesala a i analytici 
neočekávali její výrazné zlepšení. Mírnější pokles v minulém roce zaznamenalo 
sousední Německo, které dosáhlo průměrné hodnoty mínus 4,7 %. Ostatní 
země zaznamenaly výraznější dvouciferné záporné hodnoty. Česká republika 
dosáhla průměrné hodnoty mínus 27,7 %, EU mínus 21,4 %, eurozóna mínus 
22,3 % a Slovensko mínus 29,9 %. Na získaných údajích za první měsíce roku 
2013 je patrný mírný růst důvěry spotřebitelů jak v EU, tak v eurozóně, což 
může být pozitivní signál budoucího vývoje.  

Graf č. II.4.1.3 Důvěra spotřebitelů v ekonomiku v letech 2011 a 2012  

Pramen: Eurostat, březen 2013, graf MPO 
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II.5 PŘÍMÉ ZAHRANIČNÍ INVESTICE 

PZI v tuzemsku 
meziročně vzrostly 
o 166,7 mld. Kč 

Příliv zahraničních investic (PZI) do České republiky zaznamenal v roce 2012 
výrazný nárůst. Oproti roku 2011, kdy zahraniční investoři svůj kapitál z důvodu 
ekonomické situace v eurozóně spíše z tuzemska přesouvali k pokrytí finančních 
potřeb svých zahraničních společností, vzrostly loni přímé zahraniční investice 
v tuzemsku o 166,7 mld. Kč na hodnotu 207,7 mld. Kč. Údaje tak potvrzují 
důvěru investorů v další vývoj v ČR. Česká republika se i nadále drží ve dvacítce 
investorsky nejatraktivnějších zemí a vede si lépe, než řada jiných zemí střední 
a východní Evropy.  

Nejvíce zahraničních investic přiteklo do České republiky v závěru roku, tedy 
ve čtvrtém čtvrtletí (64,0 mld. Kč), naopak nejméně příznivé byly první tři 
měsíce roku (36,6 mld. Kč). 

Reinvestovaný zisk 
meziročně vzrostl 
o 80,27 mld. Kč 

Vysoký podíl na PZI v tuzemsku měly reinvestované zisky, které dosáhly 
hodnoty 118,3 mld. Kč, což je meziročně o 80,27 mld. Kč více. Investice do 
základního jmění spolu s reinvestovaným ziskem v tomto roce dosáhly výše 
181,8 mld. Kč, což meziročně představuje nárůst o 162,3 mld. Kč. Ostatní 
kapitál, tedy úvěrové vztahy mezi přidruženými podniky, vykázal čistý příliv 
prostředků ze zahraničí ve výši 25,6 mld. Kč (+ 15,3 %). Z teritoriálního hlediska 
přiteklo nejvíce reinvestovaného zisku z Německa (31,9 mld. Kč), Rakouska 
(22,4 mld. Kč) a Nizozemí (15,1 mld. Kč). 

Tabulka č. II.5.1 Přímé investice ve srovnání v letech 2010, 2011 a 2012 

 
Pramen: ČNB, předběžné údaje březen 2013, tab. MPO 

Graf č. II.5.1 Struktura přímých zahraničních investic do ČR v roce 2012 

 
Pramen: ČNB, graf MPO 

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

Přímé investice v zahraničí 9,6 -0,3 3,2 9,8 22,3 -6,2 15,6 -8,7 5,1 5,8 -5,9 -5,1 -9,6 -5,7 -26,3
   - základní jmění a  reinvestovaný zi sk 3,6 3,0 3,8 5,4 15,8 -3,4 -2,8 11,3 -3,6 1,5 -6,2 -5,6 -5,0 -5,6 -22,3
   - os tatní kapi tá l 6,0 -3,3 -0,6 4,4 6,5 -2,8 18,4 -19,9 8,7 4,3 0,3 0,4 -4,6 -0,1 -4,0
Přímé investice zahraniční v tuzemsku 23,5 29,9 40,8 23,0 117,3 -2,2 32,5 -26,5 37,2 41,0 36,6 53,6 53,5 64,0 207,7
   - základní jmění a  reinvestovaný zi sk 27,1 28,8 42,1 23,1 121,1 12,3 6,5 -9,4 9,4 18,8 32,0 78,9 33,0 37,8 181,8
   - os tatní kapi tá l -3,5 1,1 -1,3 -0,1 -3,8 -14,5 26,0 -17,2 27,8 22,2 4,6 -25,7 20,5 26,1 25,6

2010 2011 2012
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Nejvýznamnějším 
investorem 
v loňském roce se 
stalo Nizozemí 

Nejvýznamnějším investorem se v loňském roce stalo Nizozemí, ze kterého 
do ČR přiteklo celkem 89,4 mld. Kč, tedy 43,1 % všech zahraničních investic. 
Mnoho firem z daňových, právních nebo obchodních důvodů změnilo své 
působiště, což se projevilo i posunem Nizozemska na přední místo v oblasti PZI. 
Významná část investic se tradičně uskutečnila z Německa, celých 32 mld. Kč, 
což je meziročně o 0,32 mld. Kč méně. Třetím největším investorem bylo stejně 
jako v roce 2011 Rakousko s investovaným kapitálem ve výši 27,0 mld. Kč 
(meziročně o 82,7 % více), následováno dále Belgií s 15,9 mld. Kč a Spojenými 
státy americkými s investicemi v hodnotě 9,8 mld. Kč. 

 Ze států mimo eurozónu, včetně členských států EU, činil příliv zahraničních 
investic 33,8 mld. Kč. Podíl zemí Asie na přílivu investic činil 1,16 % (2,4 mld. Kč). 
Zatímco z Korejské republiky pokračovala tendence stabilního přílivu kapitálu 
(7,2 mld. Kč), celková expozice zemí Asie zůstala nízká. 

Graf č. II.5.2. Nejvýznamnější PZI do ČR v roce 2012 podle zemí 

 
Pramen: ČNB, březen 2013, graf MPO 

Investice do 
základního kapitálu 
silně vzrostly 

PZI do základního kapitálu v roce 2012 výrazně vzrostly. Zatímco v roce 2011 díky 
nepříznivé ekonomické situaci mateřské společnosti stahovaly kapitál ze svých 
stabilních dceřiných společností v ČR a došlo k desinvesticím ve výši 19,81 mld. 
Kč, v loňském roce tomu bylo naopak. Investice do základního kapitálu dosáhly 
hodnoty 63,5 mld. Kč. Nejvíce prostředků přiteklo také z Nizozemí (56,0 mld. Kč), 
Velké Británie (4,3 mld. Kč) a Lucemburska (4,0 mld. Kč). Nejvyšší odliv prostředků 
byl zaznamenán do Japonska (-3,96 mld. Kč) a Španělska (-2,7 mld. Kč). 

Nejvíce investic ve formě základního kapitálu podle jednotlivých odvětví přilákala 
doprava, skladování a poštovní a kurýrní činnosti, kam bylo směrováno 45,3 mld. 
Kč. Zajímavý pro zahraniční investory byl zpracovatelský průmysl (12,4 mld. Kč), 
především výroba motorových vozidel a přívěsů a návěsů (4,0 mld. Kč) a činnosti 
v oblasti nemovitostí (4,76 mld. Kč). 
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Graf č.II.5.3. Nejvýznamnější PZI do ČR podle jednotlivých odvětví 

 
Pramen: ČNB, březen 2013, graf MPO 

Meziročně vzrostl i 
ostatní kapitál 

Z pohledu odvětví nejvíce reinvestic směřovalo do zpracovatelského průmyslu, 
kam společnosti umístily 50,4 mld. Kč, z toho 21,2 mld. Kč do výroby 
motorových vozidel. Vysoký podíl reinvestovaného zisku směřoval i do služeb 
(53,1 mld. Kč), z toho 48,4 mld. Kč do finanční a pojišťovací činnosti.  

I v oblasti ostatních investic byl zaznamenán nárůst, i když ne tak dynamický 
jako u základního kapitálu a reinvestovaného zisku. Meziročně se investice 
zvýšily o 3,4 mld. Kč na celkovou hodnotu 25,6 mld. Kč.  

PZI do zahraničí 
v roce 2012 dosáhly 
26,2 mld. Kč 

Zatímco v roce 2011 české společnosti v důsledku nejisté ekonomické situace 
snížily svoji angažovanost v zahraničí, v loňském roce objem přímých 
zahraničních investic plynoucích z ČR do zahraničí vzrostl a dosáhl hodnoty 
26,2 mld. Kč. 

Z teritoriálního pohledu největší objem investic mířil z ČR do Nizozemí, kam 
směřovaly investice ve výši 12,1 mld. Kč, tedy 46,2 % z celkově investovaného 
kapitálu. Druhý nejvyšší podíl zaznamenalo Rumunsko s 6,5 mld. Kč a podílem 
24,8 %, následovalo Slovensko s 5,0 mld. Kč (19,0 %) a Kypr s 3,2 mld. Kč 
(12,2 %). 
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PŘÍLOHA 

OBCHODNÍ VÝMĚNA S PRIORITNÍMI ZEMĚMI V ROCE 2012 

Brazílie Export ČR do Brazílie představoval 0,3 % celkového domácího vývozu a podíl 
dovozu ČR z Brazílie na celkovém importu ČR byl taktéž roven 0,3 %. Domácí 
export do Brazílie v roce 2012 meziročně stoupl o 3,5 % a dovoz z této země se 
v meziročním srovnání zvýšil o 11,5 %. 

Největší měrou k celkovému exportu ČR do Brazílie v roce 2012 přispěly stroje 
a dopravní prostředky (SITC 7), a to navzdory skutečnosti, že jejich vývoz 
meziročně poklesl o 12,7 %. V rámci této skupiny bylo roku 2012 vyvezeno zboží 
o  hodnotě 4,5 mld. Kč.  

Souhrnný dovoz ČR z Brazílie v roce 2012 naopak v majoritní míře ovlivnily 
potraviny a živá zvířata (SITC 0). V této skupině bylo dovezeno zboží o celkové 
hodnotě 3,7 mld. Kč. Meziročně se dovoz této skupiny zboží zvýšil o 8,5 %. 

Tabulka 1: Export ČR do Brazílie 

Země Kód zboží 
(SITC) Název zboží Vývoz 2011 

(tis. Kč) 
Vývoz 2012 

(tis. Kč) 

Meziroční 
index 12/11                 

(%) 

Brazílie 

0 Potraviny a živá zvířata 930 989 106,4 

1 Nápoje a tabák 5 639 6177 109,5 

2 Suroviny nepoživatelné, s výjimkou paliv 132 988 429 575 323,0 

3 Minerální paliva, maziva a příbuzné materiály 2 818 0   

5 Chemikálie a příbuzné výrobky, j.n. 419 160 378 456 90,3 

6 Tržní výrobky tříděné hlavně podle materiálu 1 330 911 1 486 411 111,7 

7 Stroje a dopravní prostředky 5 205 865 4 546 234 87,3 

8 Průmyslové spotřební zboží 657 905 1 176 756 178,9 

 Celkem 7 756 216 8 024 598 103,5 
Pramen: ČSÚ 

Tabulka 2: Import ČR z Brazílie 

Země Kód zboží 
(SITC) Název zboží Dovoz 2011 

(tis. Kč) 
Dovoz 2012 

(tis. Kč) 

Meziroční 
index 12/11                 

(%) 

Brazílie 

0 Potraviny a živá zvířata 3 454 887 3 749 979 108,5 

1 Nápoje a tabák 244 125 383 653 157,2 

2 Suroviny nepoživatelné, s výjimkou paliv 335 573 161 056 48,0 

3 Minerální paliva, maziva a příbuzné materiály 0 45 12263,6 

4 Živočišné a rostlinné oleje, tuky a vosky 385 133 34,5 

5 Chemikálie a příbuzné výrobky, j.n. 268 684 831 883 309,6 

6 Tržní výrobky tříděné hlavně podle materiálu 1 012 015 605 323 59,8 

7 Stroje a dopravní prostředky 707 784 1 053 695 148,9 

8 Průmyslové spotřební zboží 215 785 170 040 78,8 
 Celkem 6 239 238 6 955 807 111,5 

Pramen: ČSÚ 
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Čína Podíl sumy vzájemného obchodu mezi ČR a Čínou na celkovém obratu 
zahraničního obchodu ČR v roce 2012 odpovídal hodnotě 5,8 %. Export ČR do 
Číny představoval 1,1 % celkového domácího vývozu a podíl dovozu ČR z Číny 
na celkovém importu ČR odpovídal 11,1 %. Domácí export do Číny v roce 2012 
meziročně stoupl o 10,8 % a dovoz z této země se v meziročním srovnání zvýšil 
o 8,8 %. 

Největší měrou k celkovému exportu ČR do Číny v roce 2012 přispěly stroje 
a dopravní prostředky (SITC 7). V této skupině bylo vyvezeno zboží o celkové 
hodnotě 20,6 mld. Kč, přičemž meziročně se vývoz strojů a dopravních 
prostředků do Číny zvýšil o 8,1 %. 

Souhrnný dovoz ČR z Číny roku 2012 také nejzásadněji ovlivnilo zboží skupiny 
SITC 7. V této třídě bylo dovezeno zboží o celkové hodnotě 231 mld. Kč. 
Meziročně se však dovoz této skupny zboží snížil o 10,8 %. 

Tabulka 3: Export ČR do Číny 

Země Kód zboží 
(SITC) Název zboží Vývoz 2011 

(tis. Kč) 
Vývoz 2012 

(tis. Kč) 

Meziroční 
index 12/11                 

(%) 

Čína 

0 Potraviny a živá zvířata 238 376 336 762 141,3 

1 Nápoje a tabák 21 421 53 991 252 

2 Suroviny nepoživatelné, s výjimkou paliv 1 829 553 2 120 226 115,9 

3 Minerální paliva, maziva a příbuzné materiály 341 959 133 182 38,9 

5 Chemikálie a příbuzné výrobky, j.n. 1 196 051 1 255 412 105,0 

6 Tržní výrobky tříděné hlavně podle materiálu 3 579 460 3 793 527 106,0 

7 Stroje a dopravní prostředky 19 077 664 20 628 583 108,1 

8 Průmyslové spotřební zboží 3 232 539 4 383 715 135,6 
 Celkem 29 517 023 32 705 398 110,8 

Pramen: ČSÚ 

Tabulka 4: Import ČR z Číny 

Země 
Kód 

zboží 
(SITC) 

Název zboží Dovoz 2011 
(tis. Kč) 

Dovoz 2012 
(tis. Kč) 

Meziroční 
index 12/11                 

(%) 

Čína 

0 Potraviny a živá zvířata 1 788 161 1 821 952 101,9 

1 Nápoje a tabák 59 596 32 822 55,1 

2 Suroviny nepoživatelné, s výjimkou paliv 1 425 981 1 296 095 90,9 

3 Minerální paliva, maziva a příbuzné materiály 6 907 11 916 172,5 

4 Živočišné a rostlinné oleje, tuky a vosky 3 950 6 348 160,7 

5 Chemikálie a příbuzné výrobky, j.n. 5 046 501 5 045 484 100,0 

6 Tržní výrobky tříděné hlavně podle materiálu 19 244 084 19 401 783 100,8 

7 Stroje a dopravní prostředky 259 216 126 231 093 090 89,2 

8 Průmyslové spotřební zboží 47 717 150 46 447 777 97,3 

9 Komodity a předměty obchodu, j.n. 19 313 20 095 104,0 
 Celkem 334 527 769 305 177 362 91,2 

Pramen: ČSÚ 
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Indie Podíl sumy vzájemného obchodu mezi ČR a Indií na celkovém obratu 
zahraničního obchodu ČR v roce 2012 odpovídal hodnotě 0,4 %. Export ČR do 
Indie představoval 0,4 % celkového domácího vývozu a podíl dovozu ČR z Indie 
na celkovém importu ČR byl také roven 0,4 %. Domácí export do Indie v roce 
2012 meziročně klesl o 15,2 %, kdežto dovoz z uvedeného státu se 
v meziročním srovnání zvýšil o 0,8 %. 

Největší měrou k celkovému exportu ČR do Indie v roce 2012 přispěly stroje 
a dopravní prostředky (SITC 7), a to navzdory skutečnosti, že jejich export 
meziročně poklesl o 27,1 %. V této skupině bylo roku 2012 vyvezeno zboží 
o celkové hodnotě 7,7 mld. Kč.  

Souhrnný dovoz ČR z Indie v roce 2012 rovněž nejvíce stroje a dopravní 
prostředky (SITC 7). V této skupině bylo dovezeno zboží o celkové hodnotě 
3,2 mld. Kč. Meziročně se dovoz této skupny zboží zvýšil o 0,9 %. 

Tabulka 5: Export ČR do Indie 

Země Kód zboží 
(SITC) Název zboží Vývoz 2011 

(tis. Kč) 
Vývoz 2012 

(tis. Kč) 

Meziroční 
index 12/11                 

(%) 

Indie 

0 Potraviny a živá zvířata 20 292 17 554 86,5 

1 Nápoje a tabák 31 242 781,5 

2 Suroviny nepoživatelné, s výjimkou paliv 280 615 1 168 531 416,4 

3 Minerální paliva, maziva a příbuzné materiály 135 672 153 425 113,1 

5 Chemikálie a příbuzné výrobky, j.n. 1 691 377 1 832 833 108,4 

6 Tržní výrobky tříděné hlavně podle materiálu 1 376 376 1 063 209 77,2 

7 Stroje a dopravní prostředky 10 591 963 7 726 174 72,9 

8 Průmyslové spotřební zboží 989 514 838 025 84,7 
 Celkem 15 085 840 12 799 993 84,8 

Pramen: ČSÚ  

Tabulka 6: Import ČR z Indie 

Země Kód zboží 
(SITC) Název zboží Dovoz 2011 

(tis. Kč) 
Dovoz 2012 

(tis. Kč) 

Meziroční 
index 12/11                 

(%) 

Indie 

0 Potraviny a živá zvířata 316 185 308 161 97,5 

1 Nápoje a tabák 54 537 45 867 84,1 

2 Suroviny nepoživatelné, s výjimkou paliv 481 853 622 133 129,1 

3 Minerální paliva, maziva a příbuzné materiály 634 426 67,2 

4 Živočišné a rostlinné oleje, tuky a vosky 9 417 8 563 90,9 

5 Chemikálie a příbuzné výrobky, j.n. 1 929 051 2 064 692 107,0 

6 Tržní výrobky tříděné hlavně podle materiálu 3 040 537 2 871 220 94,4 

7 Stroje a dopravní prostředky 3 212 228 3 239 876 100,9 

8 Průmyslové spotřební zboží 2 507 525 2 474 327 98,7 

9 Komodity a předměty obchodu, j.n. 28 6202 22 365,3 

 Celkem 11 551 995 11 641 467 100,8 

Pramen: ČSÚ 
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Irák Podíl sumy vzájemného obchodu mezi ČR a Irákem na celkovém obratu 
zahraničního obchodu ČR v roce 2012 odpovídal hodnotě 0,0 %. Export ČR do 
Iráku představoval 0,1 % celkového domácího vývozu a podíl dovozu ČR z Iráku 
na celkovém importu ČR byl taktéž roven 0,0 %. Domácí export do Iráku v roce 
2012 meziročně stoupl o 61,1 % a dovoz z této země se v meziročním srovnání 
snížil o 93,7 %. 

Nejvýrazněji k exportu ČR do Iráku v roce 2012 přispěly stroje a dopravní 
prostředky (SITC 7). V této skupině bylo roku 2012 do Iráku vyvezeno zboží 
o celkové hodnotě 1,4 mld. Kč. Meziročně se export třídy SITC 7 do tohoto státu 
zvýšil o 37 %. 

Celkový dovoz ČR z Iráku v roce 2012 taktéž nejvíce ovlivnilo zboží SITC 7. Avšak 
i přesto bylo v této skupině dovezeno zboží o zanedbatelné hodnotě (23 tis. Kč). 
Meziročně se dovoz této skupny zboží snížil o 94,8 %. 

Tabulka 7: Export ČR do Iráku 

Země Kód zboží 
(SITC) Název zboží Vývoz 2011 

(tis. Kč) 
Vývoz 2012 

(tis. Kč) 

Meziroční 
index 12/11                 

(%) 

Irák 

0 Potraviny a živá zvířata 42 745 51 230 119,8 

1 Nápoje a tabák 7 558 236 376 3 127,3 

2 Suroviny nepoživatelné, s výjimkou paliv 1 347 2 506 186,1 

3 Minerální paliva, maziva a příbuzné materiály 5 219 4 215,5 

5 Chemikálie a příbuzné výrobky, j.n. 34 604 61 292 177,1 

6 Tržní výrobky tříděné hlavně podle materiálu 331 953 542 830 163,5 

7 Stroje a dopravní prostředky 1 054 746 1 444 897 137,0 

8 Průmyslové spotřební zboží 66 297 137 546 207,5 
 Celkem 1 539 255 2 476 896 160,9 

Pramen: ČSÚ 

Tabulka 8: Import ČR z Iráku 

Země Kód zboží 
(SITC) Název zboží Dovoz 2011 

(tis. Kč) 
Dovoz 2012 

(tis. Kč) 

Meziroční 
index 12/11                 

(%) 

Irák 
7 Stroje a dopravní prostředky 431 23 5,2 

8 Průmyslové spotřební zboží 2 464 4 0,2 
 Celkem 2 895 27 0,9 

Pramen: ČSÚ 
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Kazachstán Podíl sumy vzájemného obchodu mezi ČR a Kazachstánem na celkovém obratu 
zahraničního obchodu ČR v roce 2012 odpovídal hodnotě 0,3 %. Export ČR do 
Kazachstánu představoval 0,2 % celkového domácího vývozu a podíl dovozu ČR 
z Kazachstánu na celkovém importu ČR byl taktéž roven 0,4 %. Domácí export 
do Kazachstánu v roce 2012 meziročně stoupl o 79,7 %, nicméně dovoz z této 
země se v meziročním srovnání snížil o 4,7 %. 

Největší měrou k celkovému exportu ČR do Kazachstánu v roce 2012 přispěly 
stroje a dopravní prostředky (SITC 7), přičemž export této skupiny zboží 
meziročně narostl o 104,6 %. V této skupině bylo roku 2012 vyvezeno zboží 
o  hodnotě 4,9 mld. Kč.  

Souhrnný dovoz ČR z Kazachstánu v roce 2012 naopak nejvíce ovlivnila 
minerální paliva, maziva a příbuzné materiály (SITC 3). V této skupině bylo 
dovezeno zboží o hodnotě 9,2 mld. Kč. Meziročně se dovoz této skupny zboží 
snížil o 8,7 %. 

Tabulka 9: Export ČR do Kazachstánu 

Země Kód zboží 
(SITC) Název zboží Vývoz 2011 

(tis. Kč) 
Vývoz 2012 

(tis. Kč) 

Meziroční 
index 12/11                 

(%) 

Kazachstán 

0 Potraviny a živá zvířata 19 047 95 444 501,1 

1 Nápoje a tabák 6 036 13 827 229,1 

2 Suroviny nepoživatelné, s výjimkou paliv 9 710 14 268 146,9 

3 Minerální paliva, maziva a příbuzné materiály 481 903 187,5 

5 Chemikálie a příbuzné výrobky, j.n. 393 960 398 677 101,2 

6 Tržní výrobky tříděné hlavně podle materiálu 645 094 837 797 129,9 

7 Stroje a dopravní prostředky 2 401 677 4 912 650 204,6 

8 Průmyslové spotřební zboží 303 044 516 372 170,4 
 Celkem 3 779 049 6 789 938 179,7 

Pramen: ČSÚ 

Tabulka 10: Import ČR z Kazachstánu 

Země Kód zboží 
(SITC) Název zboží Dovoz 2011 

(tis. Kč) 
Dovoz 2012 

(tis. Kč) 

Meziroční 
index 12/11                 

(%) 

Kazachstán 

0 Potraviny a živá zvířata 5 062 9 224 182,2 

1 Nápoje a tabák 1 389 6 136 441,7 

2 Suroviny nepoživatelné, s výjimkou paliv 53 181 19 379 36,4 

3 Minerální paliva, maziva a příbuzné materiály 10 061 878 9 186 196 91,3 

5 Chemikálie a příbuzné výrobky, j.n. 821 306 1 084 602 132,1 

6 Tržní výrobky tříděné hlavně podle materiálu 499 911 586 304 117,3 

7 Stroje a dopravní prostředky 6 591 16 110 244,4 

8 Průmyslové spotřební zboží 477 1 119 234,5 
 Celkem 11 449 795 10 909 070 95,3 

Pramen: ČSÚ 
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Mexiko Podíl sumy vzájemného obchodu mezi ČR a Mexikem na celkovém obratu 
zahraničního obchodu ČR v roce 2012 odpovídal hodnotě 0,3 %. Export ČR do 
Mexika představoval 0,3 % celkového domácího vývozu a podíl dovozu ČR 
z Mexika na celkovém importu ČR byl taktéž roven 0,3 %. Domácí export do 
Mexika v roce 2012 meziročně stoupl o 48,3 % a dovoz z této země se 
v meziročním srovnání zvýšil o 20,1 %. 

Největší měrou k celkovému exportu ČR do Mexika v roce 2012 přispěly stroje 
a dopravní prostředky (SITC 7) a export tohoto typu produkce se také 
meziročně zvýšil o 53,6 %. V této skupině bylo roku 2012 vyvezeno zboží 
o  hodnotě 6,6 mld. Kč.  

Souhrnný dovoz ČR z Mexika v roce 2012 také nejvíce ovlivnily stroje a dopravní 
prostředky (SITC 7). V této skupině bylo dovezeno zboží o celkové hodnotě 
5,6 mld. Kč. Meziročně se dovoz uvedené zbožové skupiny zvýšil o 10,8 %. 

Tabulka 11: Export ČR do Mexika 

Země Kód zboží 
(SITC) Název zboží Vývoz 2011 

(tis. Kč) 
Vývoz 2012 

(tis. Kč) 

Meziroční 
index 12/11                 

(%) 

Mexiko 

0 Potraviny a živá zvířata 93 3093 3312,2 

1 Nápoje a tabák 4 925 4 992 101,3 

2 Suroviny nepoživatelné, s výjimkou paliv 3 634 31 867 876,9 

3 Minerální paliva, maziva a příbuzné materiály 246 234 95,2 

5 Chemikálie a příbuzné výrobky, j.n. 276 291 337 297 122,1 

6 Tržní výrobky tříděné hlavně podle materiálu 1 066 229 1 335 850 125,3 

7 Stroje a dopravní prostředky 4 296 499 6 599 715 153,6 

8 Průmyslové spotřební zboží 421 067 689 364 163,7 

 Celkem 6 068 984 9 002 412 148,3 

Pramen: ČSÚ 

Tabulka 12: Import ČR z Mexika 

Země Kód zboží 
(SITC) Název zboží Dovoz 2011 

(tis. Kč) 
Dovoz 2012 

(tis. Kč) 

Meziroční 
index 12/11                 

(%) 

Mexiko 

0 Potraviny a živá zvířata 130 070 192 978 148,4 

1 Nápoje a tabák 58 944 62 727 106,4 

2 Suroviny nepoživatelné, s výjimkou paliv 287 566 311 269 108,2 

3 Minerální paliva, maziva a příbuzné materiály 140 111 79,1 

4 Živočišné a rostlinné oleje, tuky a vosky 122 3 869 3166,2 

5 Chemikálie a příbuzné výrobky, j.n. 482 271 482 366 100 

6 Tržní výrobky tříděné hlavně podle materiálu 298 421 480 127 160,9 

7 Stroje a dopravní prostředky 5 037 306 5 579 462 110,8 

8 Průmyslové spotřební zboží 903 986 1 544 729 170,9 

9 Komodity a předměty obchodu, j.n. 8 444 1 694 20,1 
 Celkem 7 207 270 8 659 332  120,1 

Pramen: ČSÚ 
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Rusko Podíl sumy vzájemného obchodu mezi ČR a Ruskem na celkovém obratu 
zahraničního obchodu ČR v roce 2012 odpovídal hodnotě 4,7 %. Export ČR do 
Ruska představoval 3,9 % celkového domácího vývozu a podíl dovozu ČR 
z Ruska na celkovém importu ČR byl roven 5,6 %. Domácí export do Ruska 
v roce 2012 meziročně stoupl o 30,1 % a dovoz z této země se v meziročním 
srovnání zvýšil o 8,6 %. 

Největší měrou k celkovému exportu ČR do Ruska v roce 2012 přispěly stroje 
a dopravní prostředky (SITC 7) a export uvedeného typu zboží meziročně také 
narostl o 37,7 %. V rámci této skupiny bylo roku 2012 vyvezeno zboží 
o  hodnotě 87,6 mld. Kč.  

Souhrnný dovoz ČR z Ruska v roce 2012 naopak nejvíce ovlivnila minerální 
paliva, maziva a příbuzné materiály (SITC 3). V této skupině bylo dovezeno zboží 
o celkové hodnotě 129,3 mld. Kč. Meziročně se dovoz uvedené skupny zboží 
zvýšil o 15,7 %. 

Tabulka 13: Export ČR do Ruska 

Země Kód zboží 
(SITC) Název zboží Vývoz 2011 

(tis. Kč) 
Vývoz 2012 

(tis. Kč) 

Meziroční 
index 12/11                 

(%) 

Rusko 

0 Potraviny a živá zvířata 1 185 441 1 407 691 118,7 

1 Nápoje a tabák 463 151 557 548 120,4 

2 Suroviny nepoživatelné, s výjimkou paliv 296 773 437 799 147,5 

3 Minerální paliva, maziva a příbuzné materiály 176 500 339 279 192,2 

4 Živočišné a rostlinné oleje, tuky a vosky 886 8 528 962,7 

5 Chemikálie a příbuzné výrobky, j.n. 9 467 766 9 404 588 99,3 

6 Tržní výrobky tříděné hlavně podle materiálu 9 330 183 11 064 158 118,6 

7 Stroje a dopravní prostředky 63 619 805 87 611 402 137,7 

8 Průmyslové spotřební zboží 8 107 238 9 695 899 119,6 
 Celkem 92 647 743 120 526 892 130,1 

Pramen: ČSÚ 

Tabulka 14: Import ČR z Ruska 

Země 
Kód 

zboží 
(SITC) 

Název zboží Dovoz 2011 
(tis. Kč) 

Dovoz 2012 
(tis. Kč) 

Meziroční 
index 12/11                 

(%) 

Rusko 

0 Potraviny a živá zvířata 101 750 92 838 91,2 

1 Nápoje a tabák 49 820 51 722 103,8 

2 Suroviny nepoživatelné, s výjimkou paliv 9 503 785 6 940 155 73 

3 Minerální paliva, maziva a příbuzné materiály 111 767 251 129 268 095 115,7 

4 Živočišné a rostlinné oleje, tuky a vosky 2 160 4 593 212,7 

5 Chemikálie a příbuzné výrobky, j.n. 5 296 060 4 887 350 92,3 

6 Tržní výrobky tříděné hlavně podle materiálu 10 578 418 8 396 364 79,4 

7 Stroje a dopravní prostředky 5 264 013 5 320 267 101,1 

8 Průmyslové spotřební zboží 396 677 357 469 90,1 
 Celkem 142 959 934 155 318 853 108,6 

Pramen: ČSÚ 
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Turecko Podíl sumy vzájemného obchodu mezi ČR a Tureckem na celkovém obratu 
zahraničního obchodu ČR v roce 2012 odpovídal hodnotě 0,9 %. Export ČR do 
Turecka představoval 1,1 % celkového domácího vývozu a podíl dovozu ČR 
z Turecka na celkovém importu ČR byl roven 0,8 %. Domácí export do Turecka 
v roce 2012 meziročně stoupl o 39,1 % a dovoz z této země z hlediska 
meziročního srovnání klesl o 5,6 %. 

Největší měrou k celkovému exportu ČR do Turecka v roce 2012 přispěly stroje 
a dopravní prostředky (SITC 7) a export uvedeného typu zboží meziročně také 
narostl o 40,9 %. V rámci této skupiny bylo roku 2012 vyvezeno zboží 
o  hodnotě 21,8 mld. Kč.  

Úhrnný dovoz ČR z Turecka v roce 2012 nejvíce ovlivnila taktéž skupina zboží 
SITC 7. V této skupině bylo dovezeno zboží o celkové hodnotě 8,1 mld. Kč. 
Meziročně se dovoz uvedené skupny zboží zvýšil o 2,4 %. 

Tabulka 15: Export ČR do Turecka 

Země Kód zboží 
(SITC) Název zboží Vývoz 2011 

(tis. Kč) 
Vývoz 2012 

(tis. Kč) 

Meziroční 
index 12/11                 

(%) 

Turecko 

0 Potraviny a živá zvířata 258 034 297 583 115,3 

1 Nápoje a tabák 18 838 18 721 99,4 

2 Suroviny nepoživatelné, s výjimkou paliv 415 398 510 009 122,8 

3 Minerální paliva, maziva a příbuzné materiály 167 053 633 165 379,0 

4 Živočišné a rostlinné oleje, tuky a vosky 41 30 74,6 

5 Chemikálie a příbuzné výrobky, j.n. 1 404 362 1 335 041 95,1 

6 Tržní výrobky tříděné hlavně podle materiálu 4 766 535 6 757 841 141,8 

7 Stroje a dopravní prostředky 15 481 791 21 815 841 140,9 

8 Průmyslové spotřební zboží 1 395 696 1 732 316 124,1 

9 Komodity a předměty obchodu, j.n. 73 901 254 286 344,1 
 Celkem 23 981 649 33 354 833 139,1 

Pramen: ČSÚ 

Tabulka 16: Import ČR z Turecka 

Země Kód zboží 
(SITC) Název zboží Dovoz 2011 

(tis. Kč) 
Dovoz 2012 

(tis. Kč) 

Meziroční 
index 12/11                 

(%) 

Turecko 

0 Potraviny a živá zvířata 1 798 002 2 028 100 112,8 

1 Nápoje a tabák 172 673 180 796 104,7 

2 Suroviny nepoživatelné, s výjimkou paliv 157 678 230 297 146,1 

3 Minerální paliva, maziva a příbuzné materiály 9 384 11 255 119,9 

4 Živočišné a rostlinné oleje, tuky a vosky 82 152 186,2 

5 Chemikálie a příbuzné výrobky, j.n. 996 036 896 159 90,0 

6 Tržní výrobky tříděné hlavně podle materiálu 6 769 970 5 060 394 74,7 

7 Stroje a dopravní prostředky 7 952 039 8 142 601 102,4 

8 Průmyslové spotřební zboží 5 058 973 5 045 322 99,7 

9 Komodity a předměty obchodu, j.n. 2 495 47 183 1891 
 Celkem 22 917 332 21 642 259 94,4 

Pramen: ČSÚ 
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Ukrajina Podíl sumy vzájemného obchodu mezi ČR a Ukrajinou na celkovém obratu 
zahraničního obchodu ČR v roce 2012 odpovídal hodnotě 1,0 %. Export ČR do 
Ukrajiny představoval 1,1 % celkového domácího vývozu a podíl dovozu ČR 
z Ukrajiny na celkovém importu ČR byl roven 0,8 %. Domácí export do Ukrajiny 
v roce 2012 meziročně stoupl o 37,1 % a dovoz z této země v meziročním 
srovnání klesl o 10,3 %. 

Největší měrou k celkovému exportu ČR do Ukrajiny v roce 2012 přispěly stroje 
a dopravní prostředky (SITC 7), přičemž export uvedeného typu zboží meziročně 
narostl o 51,8 %. V rámci této skupiny bylo roku 2012 vyvezeno zboží 
o  hodnotě 23,1 mld. Kč.  

Souhrnný dovoz ČR z Ukrajiny v roce 2012 nejvíce ovlivnily suroviny 
nepoživatelné, s výjimkou paliv (SITC 2). V této skupině bylo dovezeno zboží 
o celkové hodnotě 12,5 mld. Kč. Meziročně se dovoz uvedené skupny zboží 
snížil o 13,6 %. 

Tabulka 17: Export ČR na Ukrajinu 

Země Kód zboží 
(SITC) Název zboží Vývoz 2011 

(tis. Kč) 
Vývoz 2012 

(tis. Kč) 

Meziroční 
index 12/11                 

(%) 

Ukrajina 

0 Potraviny a živá zvířata 473 961 718 433 151,6 

1 Nápoje a tabák 110 364 125 187 113,4 

2 Suroviny nepoživatelné, s výjimkou paliv 252 564 278 526 110,3 

3 Minerální paliva, maziva a příbuzné materiály 283 108 83 058 29,3 

4 Živočišné a rostlinné oleje, tuky a vosky 90 730 811,0 

5 Chemikálie a příbuzné výrobky, j.n. 3 508 818 3 998 221 113,9 

6 Tržní výrobky tříděné hlavně podle materiálu 2 909 860 2 955 323 101,6 

7 Stroje a dopravní prostředky 15 245 904 23 139 702 151,8 

8 Průmyslové spotřební zboží 1 637 747 2 192 043 133,8 
 Celkem 24 422 416 33 491 223 137,1 

Pramen: ČSÚ 

Tabulka 18: Import ČR z Ukrajiny 

Země 
Ukrajina 

Kód zboží 
(SITC) Název zboží Dovoz 2011 

(tis. Kč) 
Dovoz 2012 

(tis. Kč) 

Meziroční 
index 12/11                 

(%) 

0 Potraviny a živá zvířata 166 071 247 124 148,8 

1 Nápoje a tabák 3 522 5 356 152,1 

2 Suroviny nepoživatelné, s výjimkou paliv 14 504 952 12 533 114 86,4 

3 Minerální paliva, maziva a příbuzné materiály 3 169 668 3 820 737 120,5 

4 Živočišné a rostlinné oleje, tuky a vosky 181 763 71 915 39,6 

5 Chemikálie a příbuzné výrobky, j.n. 513 661 662 296 128,9 

6 Tržní výrobky tříděné hlavně podle materiálu 3 740 634 2 246 683 60,1 

7 Stroje a dopravní prostředky 1 793 798 2 062 514 115,0 

8 Průmyslové spotřební zboží 729 439 596 061 81,7 
 Celkem 24 803 508 22 245 800 89,7 

Pramen: ČSÚ 
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USA Podíl sumy vzájemného obchodu mezi ČR a USA na celkovém obratu 
zahraničního obchodu ČR v roce 2012 odpovídal hodnotě 2,3 %. Export ČR do 
USA představoval 2,3 % celkového domácího vývozu a podíl dovozu ČR z USA 
na celkovém importu ČR byl roven 2,2 %. Domácí export do USA v roce 2012 
meziročně stoupl o 25,5 % a dovoz ze Spojených států meziročně narostl 
o 17,1 %. 

Největší měrou k celkovému exportu ČR do USA v roce 2012 přispěly stroje 
a dopravní prostředky (SITC 7), přičemž export uvedeného typu zboží meziročně 
narostl o 29,1 %. V rámci této skupiny bylo roku 2012 vyvezeno zboží 
o  hodnotě 36,4 mld. Kč.  

Celkový dovoz ČR z USA v roce 2012 rovněž nejvíce ovlivnilo zboží třídy SITC 7. 
V této skupině bylo dovezeno zboží o celkové hodnotě 32,2 mld. Kč. Meziročně 
se dovoz uvedené skupny zboží snížil o 23,5 %. 

Tabulka 19: Export z ČR do Spojených států amerických 

Země Kód zboží 
(SITC) Název zboží Vývoz 2011 

(tis. Kč) 
Vývoz 2012 

(tis. Kč) 

Meziroční 
index 12/11                 

(%) 

Spojené 
státy 

0 Potraviny a živá zvířata 230 306 208 678 90,6 

1 Nápoje a tabák 210 175 227 381 108,2 

2 Suroviny nepoživatelné, s výjimkou paliv 311 792 291 958 93,6 

3 Minerální paliva, maziva a příbuzné materiály 323 945 287 581 88,8 

5 Chemikálie a příbuzné výrobky, j.n. 6 174 123 7 071 934 114,5 

6 Tržní výrobky tříděné hlavně podle materiálu 13 752 461 16 993 021 123,6 

7 Stroje a dopravní prostředky 28 178 027 36 387 953 129,1 

8 Průmyslové spotřební zboží 6 676 248 8 650 648 129,6 

9 Komodity a předměty obchodu, j.n. 40 017 27 596 69,0 
 Celkem 55 897 094 70 146 750 125,5 

Pramen: ČSÚ 

Tabulka 20: Import ČR ze Spojených států amerických 

Země Kód zboží 
(SITC) Název zboží Dovoz 2011 

(tis. Kč) 
Dovoz 2012 

(tis. Kč) 

Meziroční 
index 12/11                 

(%) 

Spojené 
státy 

0 Potraviny a živá zvířata 1 231 988 1 261 150 102,4 

1 Nápoje a tabák 322 286 330 118 102,4 

2 Suroviny nepoživatelné, s výjimkou paliv 1 353 131 1 853 883 137 

3 Minerální paliva, maziva a příbuzné materiály 1 018 701 643 661 63,2 

4 Živočišné a rostlinné oleje, tuky a vosky 31 058 29 539 95,1 

5 Chemikálie a příbuzné výrobky, j.n. 7 973 508 8 922 458 111,9 

6 Tržní výrobky tříděné hlavně podle materiálu 5 763 886 6 229 385 108,1 

7 Stroje a dopravní prostředky 26 153 013 32 291 135 123,5 

8 Průmyslové spotřební zboží 8 467 778 9 699 619 114,5 

9 Komodity a předměty obchodu, j.n. 62 138 53 584 86,2 
 Celkem 52 377 487 61 314 532 117,1 

Pramen: ČSÚ 
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Vietnam Podíl sumy vzájemného obchodu mezi ČR a Vietnamem na celkovém obratu 
zahraničního obchodu ČR v roce 2012 odpovídal hodnotě 0,1 %. Export ČR do 
Vietnamu představoval 0,1 % celkového domácího vývozu a podíl dovozu ČR 
z Vietnamu na celkovém importu ČR byl roven 0,2 %. Domácí export 
do Vietnamu v roce 2012 meziročně stoupl o 96,4 % a dovoz z této země 
v meziročním srovnání narostl o 2,6 %. 

Největší měrou k celkovému exportu ČR do Vietnamu v roce 2012 přispěly 
stroje a dopravní prostředky (SITC 7), přičemž export uvedeného typu zboží 
meziročně narostl o 178,9 %. V rámci této skupiny bylo roku 2012 vyvezeno 
zboží o  hodnotě 823,5 mil. Kč.  

Souhrnný dovoz ČR z Vietnamu v roce 2012 také nejvíce ovlivnilo zboží třídy 
SITC 8 (průmyslové spotřební zboží). V této skupině bylo dovezeno zboží 
o celkové hodnotě 3,2 mld. Kč. Meziročně se dovoz uvedené skupny zboží zvýšil 
o 10,5 %. 

Tabulka 21: Export ČR do Vietnamu 

Země Kód zboží 
(SITC) Název zboží Vývoz 2011 

(tis. Kč) 
Vývoz 2012 

(tis. Kč) 

Meziroční 
index 12/11   

(%) 

Vietnam 

0 Potraviny a živá zvířata 34 845 31 407 90,1 

1 Nápoje a tabák 8 181 12 567 153,6 

2 Suroviny nepoživatelné, s výjimkou paliv 33982 31027 91,3 

3 Minerální paliva, maziva a příbuzné materiály 0 5034 1650576,4 

5 Chemikálie a příbuzné výrobky, j.n. 175 760 122 849 69,9 

6 Tržní výrobky tříděné hlavně podle materiálu 140 901 154 479 109,6 

7 Stroje a dopravní prostředky 295 255 823 546 278,9 

8 Průmyslové spotřební zboží 114 215 397 881 348,4 
 Celkem 803 139 1 578 790 196,6 

Pramen: ČSÚ 

Tabulka 22: Import ČR z Vietnamu 

Země Kód zboží 
(SITC) Název zboží Dovoz 2011 

(tis. Kč) 
Dovoz 2012 

(tis. Kč) 

Meziroční 
index 12/11                 

(%) 

Vietnam 

0 Potraviny a živá zvířata 959 116 820 055 85,5 

1 Nápoje a tabák 21 123 34 464 163,2 

2 Suroviny nepoživatelné, s výjimkou paliv 242 582 159 123 65,6 

4 Živočišné a rostlinné oleje, tuky a vosky 44 66 151,2 

5 Chemikálie a příbuzné výrobky, j.n. 663 485 308 880 46,6 

6 Tržní výrobky tříděné hlavně podle materiálu 190 213 221 300 116,3 

7 Stroje a dopravní prostředky 1 673 431 2 083 509 124,5 

8 Průmyslové spotřební zboží 2 872 203 3 172 697 110,5 

9 Komodity a předměty obchodu, j.n. 6 892 1 419 20,6 
 Celkem 6 629 089 6 801 513 102,6 

Pramen: ČSÚ 
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Srbsko Podíl sumy vzájemného obchodu mezi ČR a Srbskem na celkovém obratu 
zahraničního obchodu ČR v roce 2012 odpovídal hodnotě 0,2 %. Export ČR do 
Srbska představoval 0,3 % celkového domácího vývozu a podíl dovozu ČR 
ze Srbska na celkovém importu ČR byl roven 0,2 %. Domácí export do Srbska 
v roce 2012 meziročně klesl o 2,2 % a dovoz z této země v meziročním srovnání 
klesl o 11,5 %. 

Největší měrou k celkovému exportu ČR do Srbska v roce 2012 přispěly stroje 
a dopravní prostředky (SITC 7), přičemž export uvedeného typu zboží meziročně 
narostl o 0,6 %. V rámci této skupiny bylo roku 2012 vyvezeno zboží o  hodnotě 
3,5 mld. Kč.  

Souhrnný dovoz ČR ze Srbska v roce 2012 také nejvíce ovlivnilo zboží třídy SITC 
6 (tržní výrobky tříděné hlavně podle materiálu). V této skupině bylo dovezeno 
zboží o celkové hodnotě 2,3 mld. Kč. Meziročně se dovoz uvedené skupny zboží 
zvýšil o 14,9 %. 

Tabulka 23: Export ČR do Srbska 

Země Kód zboží 
(SITC) Název zboží Vývoz 2011 

(tis. Kč) 
Vývoz 2012 

(tis. Kč) 

Meziroční 
index 12/11                 

(%) 

Srbsko 

0 Potraviny a živá zvířata 243 905 198 313 81,3 

1 Nápoje a tabák 2 257 15 440 684,0 

2 Suroviny nepoživatelné, s výjimkou paliv 422 926 263 342 62,3 

3 Minerální paliva, maziva a příbuzné materiály 2 416 195 2 244 844 92,9 

4 Živočišné a rostlinné oleje, tuky a vosky 401 44 10,9 

5 Chemikálie a příbuzné výrobky, j.n. 1 134 972 1 205 761 106,2 

6 Tržní výrobky tříděné hlavně podle materiálu 1 482 567 1 596 410 107,7 

7 Stroje a dopravní prostředky 3 500 906 3 521 983 100,6 

8 Průmyslové spotřební zboží 392 408 336 107 85,7 
 Celkem 9 596 537 9 382 244 97,8 

Pramen: ČSÚ 

Tabulka 24: Import ČR ze Srbska 

Země Kód zboží 
(SITC) Název zboží Dovoz 2011 

(tis. Kč) 
Dovoz 2012 

(tis. Kč) 

Meziroční 
index 12/11                 

(%) 

Srbsko 

0 Potraviny a živá zvířata 173 081 124 724 72,1 

1 Nápoje a tabák 88 774 155 852 175,6 

2 Suroviny nepoživatelné, s výjimkou paliv 34 316 83 981 244,7 

3 Minerální paliva, maziva a příbuzné materiály 1 157 982 691 447 59,7 

4 Živočišné a rostlinné oleje, tuky a vosky 72 742 63 411 87,2 

5 Chemikálie a příbuzné výrobky, j.n. 362 929 284 034 78,3 

6 Tržní výrobky tříděné hlavně podle materiálu 1 999 026 2 297 253 114,9 

7 Stroje a dopravní prostředky 322 661 419 312 130,0 

8 Průmyslové spotřební zboží 554 183 576 490 104,0 
 Celkem 4 765 694 4 696 504 98,5 

Pramen: ČSÚ 
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Měrná
Ukazatel jednotka 2011 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 3 838,6 968,0 962,4 1 930,4 956,1 2 886,5 957,4 3 843,9
           změna ve stálých cenách) změna v % 1,9 -0,4 -1,1 -0,8 -1,5 -1,0 -1,7 -1,2
   Spotřeba domácností mld. Kč 1 920,8 478,3 476,2 954,4 466,9 1 421,3 473,6 1 894,9

změna v % 0,7 -2,7 -3,4 -3,0 -3,9 -3,3 -4,1 -3,5
   Spotřeba vlády mld. Kč 792,9 198,6 199,8 398,4 198,5 596,9 200,3 797,2

změna v % -2,5 -2,3 -1,9 -2,1 -0,4 -1,5 0,8 -1,0
   Spotřeba neziskových institucí mld. Kč 28,5 7,0 7,2 14,2 7,2 21,4 7,3 28,7

změna v % 3,3 -4,1 0,0 -2,1 1,2 -1,0 2,6 -0,1
   Hrubý fixní kapitál mld. Kč 916,0 223,4 234,9 458,3 229,5 687,8 219,5 907,3

změna v % -0,7 0,9 1,1 1,0 -3,0 -0,4 -5,0 -1,6
   Změna zásob a cenností mld. Kč 26,7 4,5 2,8 7,4 -7,8 -0,4 12,4 12,0
   Vývoz zboží a služeb mld. Kč 2 781,2 757,7 742,5 1 500,1 755,9 2 256,1 725,5 2 981,6

změna v % 9,4 6,4 4,1 5,3 4,3 4,9 1,4 4,1
   Dovoz zboží a služeb mld. Kč 2 627,6 701,5 700,9 1 402,4 694,2 2 096,5 681,2 2 777,7

změna v % 6,7 3,7 3,1 3,4 0,3 2,3 1,2 2,1
  Bilance zahraničního obchodu mld. Kč 153,7 56,2 41,6 97,8 61,8 159,5 44,3 203,8

Průměrná měsíční mzdaxxx/

(meziroční změna v %)
     nominální % 2,4 3,4 2,3 2,8 1,5 2,4 3,7 2,7
     reálná % 0,5 -0,3 -1,1 -0,7 -1,7 -1,0 0,9 -0,6

Pramen: ČSÚ MPO - odbor ekonomických analýz
   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

2012
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   Hrubý domácí produkt
    (2012, ve stálých cenách, sezónně upravená data, změna v %)

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

Lotyšsko 1,2 1,3 1,7 1,3 5,6 4,8 5,3 5,7

Estonsko 0,2 0,5 1,8 0,9 3,6 2,5 3,2 3,4

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

Švédsko 0,4 0,8 0,3 0,0 1,2 1,4 0,6 1,5

Slovensko 0,3 0,4 0,3 0,2 2,7 2,3 1,9 1,2

Polsko 0,4 0,1 0,3 0,2 3,5 2,3 1,8 1,1

Bulharsko 0,0 0,4 0,1 0,0 0,8 0,7 0,6 0,5

Německo 0,5 0,3 0,2 -0,6 1,2 1,0 0,9 0,4

Rakousko 0,4 0,1 0,1 -0,2 0,8 0,6 0,8 0,4

Spojené království -0,1 -0,4 1,0 -0,3 0,3 -0,2 0,2 0,3

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

Francie -0,1 -0,1 0,1 -0,3 0,2 0,1 0,0 -0,3

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

EU-27 0,0 -0,2 0,1 -0,5 0,1 -0,3 -0,4 -0,6

eurozóna-17 -0,1 -0,2 -0,1 -0,6 -0,1 -0,5 -0,6 -0,9

Nizozemí 0,1 0,2 -1,0 -0,2 -1,0 -0,4 -1,2 -0,9

Dánsko 0,1 -1,0 0,8 -0,9 0,2 -1,4 0,0 -1,0

Finsko 0,4 -1,3 0,1 -0,5 1,5 -0,1 -0,8 -1,4

Česká republika -0,5 -0,6 -0,4 -0,2 -0,4 -1,1 -1,5 -1,7

Španělsko -0,4 -0,4 -0,3 -0,8 -0,7 -1,4 -1,6 -1,9

Itálie -0,8 -0,7 -0,2 -0,9 -1,3 -2,3 -2,4 -2,7

Maďarsko -1,0 -0,5 -0,4 -0,9 -1,2 -1,3 -1,7 -2,8

Slovinsko -0,2 -1,1 -0,6 -1,0 -0,8 -2,3 -2,8 -2,8

Kypr -0,6 -0,8 -0,7 -1,0 -1,7 -2,4 -2,2 -3,0

Portugalsko -0,1 -1,0 -0,9 -1,8 -2,3 -3,1 -3,5 -3,8

Řecko . . . . -6,7 -6,4 -6,7 -6,0

Malta 0,0 1,4 0,9 . -0,7 1,2 2,0 .

Irsko -0,5 0,4 0,2 . 1,7 0,1 0,8 .
Lucembursko 0,1 0,5 -0,3 . -0,3 0,9 -0,1 .

Pramen: Eurostat MPO - odbor ekonomických analýz

mezičtvrtletně meziročně
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Měrná
Ukazatel jednotka 2011 leden únor březen 1.Q duben květen červen 2.Q červenec srpen září 3.Q říjen listopad prosinec 2012

Míra inflace (roční klouzavý průměr) % - 2,1 2,2 2,4 - 2,6 2,7 2,8 - 2,9 3,1 3,2 - 3,3 3,3 3,3 -

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

Ceny ve výrobní sféře
(roční klouzavý průměr)
   průmysl % - 5,5 5,3 5,0 - 4,7 4,3 4,0 - 3,6 3,3 3,0 - 2,7 2,4 2,1 -
   stavební práce % - -0,5 -0,6 -0,6 - -0,6 -0,6 -0,6 - -0,6 -0,6 -0,6 - -0,6 -0,6 -0,6 -
   zemědělství % - 17,4 14,4 11,5 - 8,7 6,0 4,0 - 2,5 1,6 1,7 - 2,2 2,9 3,9 -

Ceny ve výrobní sféře
(stejné období předch. roku = 100)
   průmysl % 5,6 4,1 3,6 3,0 3,6 2,2 1,7 1,5 1,8 1,3 1,9 1,7 2,3 1,9 1,6 1,2 2,1
   stavební práce % -0,5 -0,6 -0,8 -0,8 -0,7 -0,7 -0,6 -0,5 -0,6 -0,5 -0,4 -0,4 -0,6 -0,6 -0,6 -0,7 -0,6
   zemědělství % 19,1 0,7 -3,6 -2,8 -2,0 -2,8 -2,6 0,2 1,8 2,4 4,6 10,3 0,8 12,5 14,6 15,9 4,1

Míra nezaměstnanosti - 9,1 9,2 8,9 - 8,4 8,2 8,1 - 8,3 8,3 8,4 - 8,5 8,7 9,4 -
(stav ke konci období)  %

Saldo státního rozpočtu (ke konci období) mld. Kč -142,8 21,0 -37,5 -6,1 -22,7 -22,1 -34,3 7,3 -71,7 20,0 -15,3 -4,4 -71,4 20,1 -26,6 -23,1 -101,0

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

2012
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Měrná 2012
Ukazatel jednotka 2011 leden únor březen 1.Q duben květen červen 2.Q červenec srpen září 3.Q říjen listopad prosinec 4.Q 2012

Peněžní zásoba M2 mld. Kč 2 994,1 2 972,9 2 992,8 2 978,5 3 017,8 3 033,8 3 018,8 3 030,6 3 034,0 3 022,6 3 054,1 3 064,2 3 129,5
(k 31.12. předchozího roku) změna v % 5,2 -0,7 0,0 -0,5 0,8 1,3 0,8 1,2 1,3 1,0 2,0 2,3 4,5
Vklady korunové mld. Kč 2 664,5 2 709,6 2 718,1 2 737,0 2 738,7 2 789,5 2 811,7 2 830,4 2 807,2 2 831,8 2 845,7 2 813,3 2 849,1
(k 31.12. předchozího roku) změna v % 4,7 1,7 2,0 2,7 2,8 4,7 5,5 6,2 5,4 6,3 6,8 5,6 6,9
     obyvatelstvo mld. Kč 1 538,4 1 553,9 1 561,8 1 562,5 1 577,5 1 571,3 1 571,4 1 575,0 1 580,7 1 583,3 1 581,0 1 574,9 1 594,7

změna v % 4,1 1,0 1,5 1,6 2,5 2,1 2,1 2,4 2,8 2,9 2,8 2,4 3,7
     ostatní sektory mld. Kč 1 126,2 1 155,7 1 156,3 1 174,4 1 161,2 1 218,2 1 240,2 1 255,4 1 226,4 1 248,5 1 264,7 1 238,4 1 254,4

změna v % 5,5 2,6 2,7 4,3 3,1 8,2 10,1 11,5 8,9 10,9 12,3 10,0 11,4
Úvěry korunové mld. Kč 1 961,5 1 965,2 1 972,5 1 973,2 1 973,4 1 984,9 1 990,7 1 986,1 1 996,8 2 005,4 2 005,3 2 009,1 2 014,4
(k 31.12. předchozího roku) změna v % 4,6 0,2 0,6 0,6 0,6 1,2 1,5 1,3 1,8 2,2 2,2 2,4 2,7
     obyvatelstvo mld. Kč 1 007,7 1 007,9 1 008,7 1 011,2 1 012,0 1 015,5 1 019,4 1 022,4 1 026,6 1 028,7 1 033,2 1 036,7 1 043,3

změna v % 5,0 0,0 0,1 0,3 0,4 0,8 1,2 1,5 1,9 2,1 2,5 2,9 3,5
     ostatní sektory mld. Kč 953,8 957,2 963,8 961,9 961,4 969,4 971,3 963,7 970,2 976,7 972,2 972,4 971,1

změna v % 4,2 0,4 1,0 0,9 0,8 1,6 1,8 1,0 1,7 2,4 1,9 2,0 1,8

Platební bilance
Běžný účet mil. USD -6 111,7 889,4 -1 324,8 -2 419,8 -1 872,0 -4 727,2
   Obchodní bilance mil. USD 5 096,3 2 703,9 1 730,6 1 706,4 1 319,6 7 460,5
   Bilance služeb mil. USD 3 334,5 767,1 576,4 690,7 510,8 2 545,0
   Bilance výnosů mil. USD -14 722,1 -2 641,5 -3 440,2 -4 591,5 -4 021,8 -14 695,0
Finanční účet mil. USD 3 354,4 1 044,1 84,4 1 944,0 3 149,6 6 222,0
   Přímé investice mil. USD 2 590,0 1 603,0 2 440,3 2 191,9 3 003,1 9 238,4
       Zahraniční v ČR mil. USD 2 247,0 1 913,2 2 700,8 2 665,7 3 294,9 10 574,5
   Portfoliové investice mil. USD 359,7 1 321,3 758,1 1 398,4 -1 322,3 2 155,5
   Dlouhodobý kapitál mil. USD -2 872,1 242,0 -474,0 -1 078,3 3,5 -1 306,8
   Krátkodobý kapitál mil. USD 3 608,3 -2 376,8 -2 515,7 -757,7 1 341,9 -4 308,2

Devizové rezervy  ČNB mld. USD 40,3 40,7 43,1 43,0 43,4 39,2 39,5 39,1 40,0 40,6 44,2 44,3 44,9

Zahraniční zadluženost mld. USD 93,9 103,6 94,7 97,8 101,9

Pramen: ČNB MPO - odbor ekonomických analýz
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    Nezaměstnanost podle krajů

28.2.2013
Kraj počet počet míra počet počet míra míra

uchazečů volných nezaměst- uchazečů volných nezaměst- nezaměst-
o zaměst- pracovních nanosti o zaměst- pracovních nanosti nanosti

nání míst v  % nání míst v % v %
   Praha 32 580 7 465 3,9 36 771 9 994 4,5 4,6
   Středočeský 50 594 4 054 7,1 54 451 4 044 7,5 6,7
   Jihočeský 26 450 2 073 7,5 28 767 2 450 8,4 7,3
   Plzeňský 23 308 2 603 7,0 23 724 2 417 7,3 6,7
   Karlovarský 17 447 1 088 9,8 18 411 1 027 10,8 9,3
   Ústecký 58 087 1 974 12,9 61 589 1 786 14,0 11,3
   Liberecký 23 286 1 780 9,5 24 185 1 831 10,3 8,4
   Královéhradecký 22 185 1 624 7,5 25 210 1 121 8,6 7,2
   Pardubický 23 631 2 609 8,4 25 264 1 857 9,2 7,8
   Vysočina 25 605 921 9,4 26 963 664 10,2 8,3
   Jihomoravský 62 722 2 775 9,8 66 435 2 289 10,4 8,8
   Olomoucký 38 119 1 065 11,4 40 342 809 11,9 10,0
   Zlínský 29 418 1 590 9,4 32 100 1 269 10,4 8,6
   Moravskoslezský 75 019 4 163 11,2 81 099 3 335 12,3 10,0

   Celkem  ČR 508 451 35 784 8,6 545 311 34 893 9,4 8,1

Pramen: MPSV MPO - odbor ekonomických analýz 

k  31.12.2012k  31.12.2011



I. MAKROEKONOMICKÉ  UKAZATELE
Strana 6

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

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

průměr průměr průměr průměr průměr průměr průměr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 průměr

ČR 1,6 2,1 3,0 6,3 0,6 1,2 2,1 3,8 4,0 4,2 4,0 3,5 3,8 3,3 3,4 3,5 3,6 2,8 2,4 3,5

Eurozóna 2,2 2,2 2,1 3,3 0,3 1,6 2,7 2,7 2,7 2,7 2,6 2,4 2,4 2,4 2,6 2,6 2,5 2,2 2,2 2,5

EU 27 */ 2,2 2,2 2,3 3,7 1,0 2,1 3,1 2,9 2,9 2,9 2,7 2,6 2,5 2,5 2,7 2,7 2,6 2,4 2,3 2,6

Belgie 2,5 2,3 1,8 4,5 0,0 2,3 3,4 3,3 3,3 3,1 2,9 2,6 2,2 2,0 2,6 2,6 2,7 2,2 2,1 2,6

Irsko 2,2 2,7 2,9 3,1 -1,7 -1,6 1,2 1,3 1,6 2,2 1,9 1,9 1,9 2,0 2,6 2,4 2,1 1,6 1,7 1,9

Maďarsko 3,5 4,0 7,9 6,0 4,0 4,7 3,9 5,6 5,8 5,5 5,6 5,4 5,6 5,7 6,0 6,4 6,0 5,3 5,1 5,7

Německo 1,9 1,8 2,3 2,8 0,2 1,2 2,5 2,3 2,5 2,3 2,2 2,2 2,0 1,9 2,2 2,1 2,1 1,9 2,0 2,1

Polsko 2,2 1,3 2,6 4,2 4,0 2,7 3,9 4,1 4,4 3,9 4,0 3,6 4,2 4,0 3,8 3,8 3,4 2,7 2,2 3,7

Portugalsko 2,1 3,0 2,4 2,6 -0,9 1,4 3,6 3,4 3,6 3,1 2,9 2,7 2,7 2,8 3,2 2,9 2,1 1,9 2,1 2,8

Rakousko 2,1 1,7 2,2 3,2 0,4 1,7 3,6 2,9 2,6 2,6 2,3 2,2 2,2 2,1 2,3 2,8 2,9 2,9 2,9 2,6

Finsko 0,8 1,3 1,6 3,9 1,6 1,7 3,3 3,0 3,0 2,9 3,0 3,1 2,9 3,1 3,3 3,4 3,5 3,2 3,5 3,2

Švédsko 0,8 1,5 1,7 3,3 1,9 1,9 1,4 0,7 1,0 1,1 1,0 0,9 0,9 0,7 0,9 1,0 1,2 0,8 1,0 0,9

Lotyšsko 6,9 6,6 10,1 15,3 3,3 -1,2 4,2 3,4 3,3 3,2 2,8 2,3 2,1 1,9 1,9 1,9 1,6 1,5 1,6 2,3

Řecko 3,5 3,3 3,0 4,2 1,3 4,7 3,1 2,1 1,7 1,4 1,5 0,9 1,0 0,9 1,2 0,3 0,9 0,4 0,3 1,0

Slovensko 2,8 4,3 1,9 3,9 0,9 0,7 4,1 4,1 4,0 3,9 3,7 3,4 3,7 3,8 3,8 3,8 3,9 3,5 3,4 3,7

Slovinsko 2,5 2,5 3,8 5,5 0,9 2,1 2,1 2,3 2,8 2,4 2,9 2,4 2,4 2,6 3,1 3,7 3,2 2,8 3,1 2,8

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

USA 3,0 3,2 2,8 3,8 -0,4 1,6 3,5 3,3 3,2 2,8 2,3 1,5 1,5 1,4 1,7 2,0 2,2 1,7 1,7 2,1

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.

2012
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Indexy cen průmyslových výrobců
(meziroční indexy průměrných hodnot)

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Průmysl celkem 113,1 105,3 107,6 104,8 104,9 104,9 101,0 104,9 102,9 99,5 99,7 105,7 103,0 101,6 104,1 104,5 96,9 101,2 105,6 102,1

 Nerostné suroviny 110,1 100,1 102,1 104,2 108,2 106,1 106,5 96,3 102,0 100,4 100,6 104,1 113,4 100,0 106,9 114,5 96,1 105,7 106,9 98,1

     Uhlí, lignit, rašelina 108,7 97,5 100,6 104,0 107,6 105,6 106,9 95,4 102,1 99,7 100,3 105,5 117,3 99,3 108,8 117,8 97,6 105,7 107,0 94,8

    Ostatní nerostné suroviny 120,6 118,4 111,3 106,0 111,5 109,0 104,8 101,5 101,2 102,5 101,6 100,1 101,3 102,1 101,7 103,0 102,2 99,9 100,4 101,0

 Výrobky zpracovatelského průmyslu 114,1 105,4 108,4 104,9 104,8 104,5 100,1 105,7 102,6 98,7 99,7 106,0 102,0 100,7 103,5 103,2 94,4 101,5 105,8 102,3

      Potravinářské výrobky a nápoje, tabák 118,0 105,6 106,6 108,6 107,7 105,7 97,1 103,4 106,3 99,0 98,9 104,8 98,9 98,6 104,4 106,8 95,5 98,0 107,7 103,5

      Textilní  a oděvní výrobky 114,1 104,4 106,2 104,4 104,1 105,7 101,8 100,8 102,7 98,6 99,0 100,3 99,2 100,2 100,5 99,7 100,2 100,5 105,3 100,8

      Usně a výrobky z usní 105,0 101,4 111,8 104,1 101,9 106,3 102,4 99,9 103,7 102,0 100,1 99,7 101,4 100,4 100,4 102,1 100,7 101,2 102,4 101,8

      Dřevo upravené, dřevěné výrobky 114,8 104,1 114,3 104,8 106,0 106,8 99,9 100,6 100,0 101,7 100,8 101,1 101,6 102,3 104,9 96,2 97,0 102,8 107,1 100,3

      Vláknina, papír; tisk 101,1 103,2 123,0 98,5 95,2 105,8 99,5 111,5 103,8 98,3 99,0 100,0 99,9 100,4 102,8 97,7 97,1 99,6 104,6 98,5

      Koks, rafinérské ropné výrobky 148,4 97,7 99,2 106,2 114,5 88,9 112,6 150,0 89,3 86,6 102,6 127,0 116,4 107,7 104,4 114,1 70,9 130,7 122,9 110,3

      Chemické výrobky, vlákna 105,6 103,0 116,3 99,5 104,2 99,8 100,1 114,9 100,6 95,5 101,4 106,7 103,2 104,3 103,0 103,5 92,3 113,5 108,6 107,0

      Pryžové a plastové výrobky 109,2 105,7 112,2 106,4 103,9 104,9 100,6 103,4 101,0 98,2 97,3 99,8 100,7 100,3 100,2 100,0 97,3 98,0 101,8 103,2

      Základní kovy, hutní a kov. výrobky 107,6 104,5 109,8 103,1 103,5 108,5 96,9 102,2 102,5 97,4 99,9 118,5 106,8 99,3 106,7 105,0 89,2 101,3 108,5 99,9

      Stroje a zařízení 115,4 111,7 106,2 107,5 105,2 104,7 102,1 101,6 101,6 101,7 100,4 101,5 102,8 101,7 102,9 102,5 101,7 98,5 100,2 100,8

      Elektrické a optické přístroje a zařízení 116,4 106,4 106,0 103,5 105,1 103,5 102,2 103,0 101,4 99,7 99,4 99,5 99,1 102,1 101,5 96,6 100,2 103,4 101,5 99,5

      Dopravní prostředky 111,3 107,8 105,9 105,4 101,8 103,3 100,1 101,0 104,9 100,7 99,7 99,7 97,9 98,7 98,9 94,7 100,5 95,5 98,1 100,5

 Elektřina, plyn 104,2 108,4 102,9 103,8 104,2 106,7 105,3 104,2 105,4 104,6 99,3 103,9 107,2 107,5 107,4 109,9 110,9 98,7 104,0 101,7

Pramen: ČSÚ MPO - odbor ekonomických analýz 
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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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Česká republika -0,4 2,6 5,2 -0,1 -0,8 3,6 4,6 4,1 3,6 3,0 2,2 1,7 1,5 1,3 1,9 1,7 1,9 1,6 1,2

Eurozóna 4,7 4,1 4,4 1,2 -2,9 5,3 4,3 3,9 3,7 3,5 2,6 2,3 1,8 1,6 2,7 2,6 2,6 2,1 2,1
EU (27 zemí)* 6,7 3,4 4,7 1,9 -1,6 5,9 4,9 4,4 4,5 3,7 2,8 2,4 1,7 1,5 2,7 2,6 2,5 1,9 1,9

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

Německo 5,2 4,4 2,5 4,0 -5,2 5,1 4,0 3,4 3,2 3,4 2,4 2,1 1,6 0,9 1,6 1,7 1,5 1,4 1,5

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

Španělsko 5,2 3,6 5,9 0,4 0,4 5,3 5,2 4,9 4,7 4,5 3,2 3,4 2,7 2,9 4,6 4,3 3,9 3,3 3,3

Irsko 3,3 0,5 4,0 2,5 -1,4 2,7 4,4 4,5 3,8 3,1 3,1 2,1 2,4 1,6 2,4 2,3 3,0 2,8 2,2

Maďarsko 7,2 9,2 6,1 8,7 0,7 10,9 7,4 7,8 7,6 7,4 7,0 7,4 6,9 6,1 5,7 4,3 2,8 0,6 0,8

Rakousko 3,3 1,9 5,0 1,7 0,2 5,4 3,0 2,0 2,6 1,5 1,0 0,6 0,2 0,2 1,1 0,9 0,9 0,3 0,1

Polsko 0,4 3,1 4,4 2,3 2,8 7,2 7,1 6,9 5,6 4,2 4,2 4,6 3,9 3,3 3,2 3,0 2,2 1,4 0,7

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

Slovinsko 1,8 2,9 6,2 3,5 -0,7 3,5 2,6 1,9 0,7 0,6 0,7 1,3 0,8 0,9 0,8 0,9 1,2 1,3 1,0

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

Finsko 3,2 5,9 1,7 0,3 -0,2 9,7 2,8 3,4 3,9 2,4 2,2 1,9 1,1 1,0 2,2 2,8 2,6 2,3 3,0
Švédsko 5,4 4,5 5,1 3,0 0,9 5,8 -3,1 -0,6 0,2 -0,5 -0,5 -0,3 -0,5 -0,9 -0,4 0,5 0,1 -1,5 0,4

Pramen: EUROSTAT MPO - odbor ekonomických analýz 
*od roku 2007 vykazováno nově  za EU 27 
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(b.c. = běžné ceny - průměr roku 2005 = 100;  meziroční změna v %, stejné období min.roku = 100)

Průmysl Měrná 2011
jedn. leden únor březen 1. - 3. duben květen červen 1. - 6. čevenec srpen září 1. - 9. říjen listopad prosinec 1. - 12.

Index průmyslové produkce % 6,5 3,4 5,6 0,1 2,9 1,5 -3,1 -2,7 0,8 4,2 -2,6 -6,8 0,0 4,1 -3,9 -12,5 -1,2

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb mld. Kč 3 090,4 263,7 266,9 283,7 814,2 259,5 270,2 277,3 1621,1 245,8 237,9 257,4 2 362,2 280,3 280,3 225,7 3 146,5

 v org. s 50 a více  zaměstnanci (b.c.) % 8,6 9,4 10,7 2,8 7,4 3,6 -0,3 2,0 4,5 6,9 0,5 -2,1 3,6 5,8 -2,6 -10,6 2,0

Tržby z přímého vývozu (b.c.) mld. Kč 1635,4 142,9 143,1 152,0 438,0 138,8 146,2 153,5 876,6 134,1 126,0 141,1 1 277,8 151,5 151,6 113,3 1 692,6

   meziroční změna % 17,2 14,6 12,8 3,3 9,8 5,2 0,7 6,1 6,8 10,4 1,6 -4,3 5,3 4,7 -1,6 -9,0 3,4

Průměrný evidenční počet zaměstnanců tis. osob 884,9 883,0 883,7 886,4 884,4 883,4 885,5 885,4 884,6 885,9 883,3 883,1 884,4 884,2 882,2 877,2 884,1

meziroční změna % 3,0 1,3 0,7 0,4 0,8 -0,2 -0,1 -0,4 0,3 -0,6 -1,0 -0,8 -0,1 -0,5 -0,7 -0,7 -0,2

Průměrná měsíční nominální mzda Kč 25 759 25 549 24 649 26 588 25 596 25 936 28 087 26 039 26 142 26 436 25 743 24 946 25 998 26 647 30 361 29 136 26 675

meziroční změna % 3,3 5,1 5,1 2,5 4,2 2,2 5,9 2,0 3,8 4,5 3,0 -0,3 3,3 4,5 2,9 5,4 3,5

Index produktivity práce*/ % 5,4 8,0 9,9 2,4 6,5 3,8 -0,2 2,4 4,2 7,5 1,5 -1,3 3,7 6,3 -1,9 -10,0 2,2

Nové zakázky celkem (z b.c.) % 5,4 15,1 12,3 0,5 9,1 0,8 6,5 -1,6 5,5 17,5 -0,1 -4,0 5,0 6,0 -1,2 -10,3 3,2

Nové zakázky ze zahraničí (z b.c.) % 12,1 20,2 17,1 0,7 12,3 7,8 10,2 2,8 9,6 23,1 0,6 -3,0 8,5 5,7 0,2 -10,1 6,1
Nové zakázky z tuzemska (z b.c) % -5,5 4,3 2,2 0,2 2,2 -12,1 -1,7 -10,6 -3,2 5,9 -1,6 -6,7 -2,5 6,8 -4,4 -10,9 -2,9

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. 

2012

Pramen: ČSÚ
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       -  organizace  s 50 a více zaměstnanci  (leden - prosinec 2012)

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 2012 změna prům=100 2012 změna prům=100 2012 změna prům=100 2012 změna prům=100 2012 změna prům=100

B Těžba a dobývání 47 -5,0 75 087 -9,6 2,4 20 448 -19,0 0,6 27,2 32 008 -2,2 3,6 2 345 896 -7,6 65,9 33 008 3,2 123,7
D Výr. a rozvod el., plynu, tepla a klimat. vzduchu 100 -0,1 203 354 -4,1 6,5 -1 358 -122,5 0,0 -0,7 24 034 -0,8 2,7 8 461 093 -3,3 237,7 44 947 6,3 168,5
C Zpracovatelský průmysl 3 881 -1,1 2 868 089 2,8 91,2 1 673 552 4,2 53,2 58,4 828 054 -0,1 93,7 3 463 650 2,9 97,3 25 900 3,5 97,1

10 Výroba potravinářských výrobků 390 -1,9 179 021 2,6 5,7 43 490 10,1 1,4 24,3 65 124 -1,8 7,4 2 748 921 4,5 77,2 21 258 2,4 79,7
11 Výroba nápojů 58 -1,5 52 758 4,2 1,7 9 845 18,4 0,3 18,7 11 362 -3,3 1,3 4 643 379 7,7 130,5 31 709 0,7 118,9
12 Výroba tabákových výrobků 1 . . . . . . . . . . . . . . . . .
13 Výroba textilií 110 -0,9 35 877 1,1 1,1 26 694 8,9 0,8 74,4 19 002 1,1 2,1 1 888 087 0,0 53,1 19 900 2,7 74,6
14 Výroba oděvů 74 -6,0 4 749 -0,1 0,2 3 351 1,1 0,1 70,6 7 877 -8,6 0,9 602 930 9,3 16,9 13 875 1,2 52,0
15 Výroba usní a souvisejících výrobků 28 -6,2 2 510 -5,0 0,1 1 850 -3,3 0,1 73,7 3 559 -9,8 0,4 705 306 5,3 19,8 15 433 5,8 57,9
16 Zprac. dřeva, výr. dřev., kork. výr., kr. výr. náb. 112 -6,3 39 896 1,6 1,3 23 972 5,9 0,8 60,1 14 142 -4,0 1,6 2 821 087 5,8 79,3 21 057 4,3 78,9
17 Výroba papíru a výrobků z papíru 95 -1,0 49 841 0,2 1,6 29 362 -2,8 0,9 58,9 14 415 -1,4 1,6 3 457 569 1,6 97,1 25 597 2,7 96,0
18 Tisk a rozmnož. nahraných nosičů 60 -8,6 19 484 -5,9 0,6 7 727 -11,7 0,2 39,7 8 975 -2,0 1,0 2 170 868 -4,0 61,0 25 034 3,4 93,8
19 Výroba koksu a rafinovaných ropných výrobků 4 2,9 132 876 12,2 4,2 16 983 2,6 0,5 12,8 2 017 -4,5 0,2 65 878 173 17,5 1851,0 37 040 0,1 138,9
20 Výroba chemických látek a chem. přípravků 121 5,3 141 645 11,5 4,5 83 489 15,0 2,7 58,9 23 335 -1,0 2,6 6 070 082 12,6 170,6 28 643 4,8 107,4
21 Výroba zákl. farmac. výr. a farmac. přípravků 34 -7,4 26 719 -5,3 0,8 21 098 5,3 0,7 79,0 8 936 0,3 1,0 2 990 042 -5,5 84,0 30 569 4,9 114,6
22 Výroba pryžových a plastových výrobků 328 -3,6 190 588 3,9 6,1 104 887 3,4 3,3 55,0 60 110 -1,4 6,8 3 170 659 5,4 89,1 24 186 3,1 90,7
23 Výroba ostatních nekov. minerálních výrobků 196 -4,3 93 731 -2,8 3,0 44 848 4,1 1,4 47,8 42 166 0,4 4,8 2 222 910 -3,2 62,5 27 300 1,8 102,3
24 Výroba zákl. kovů, hutní zprac. kovů, slévárenství 117 -9,0 170 761 -8,9 5,4 77 814 -7,8 2,5 45,6 41 086 -3,6 4,6 4 156 173 -5,5 116,8 26 930 2,5 101,0
25 Výr. kovových konstrukcí a kovoděl. výrobků 600 -0,8 166 614 4,4 5,3 112 931 5,4 3,6 67,8 86 649 4,3 9,8 1 922 864 0,1 54,0 24 847 2,6 93,1
26 Výroba počítačů, elektron. a optických přístrojů 119 -11,8 216 581 -4,6 6,9 162 776 -7,5 5,2 75,2 28 483 -9,4 3,2 7 603 855 5,3 213,6 24 799 2,8 93,0
27 Výroba elektrických zařízení 251 5,8 176 678 9,3 5,6 134 141 16,2 4,3 75,9 69 489 1,2 7,9 2 542 538 8,0 71,4 25 946 4,8 97,3
28 Výroba strojů a zařízení 489 2,4 228 792 5,2 7,3 168 223 5,1 5,3 73,5 94 848 2,1 10,7 2 412 198 3,1 67,8 26 473 4,0 99,2
29 Výroba motor. voz. (kr. motoc.), přívěs. a návěs. 268 2,2 783 598 4,5 24,9 522 465 5,6 16,6 66,7 144 362 1,8 16,3 5 428 006 2,7 152,5 28 660 2,9 107,4
30 Výroba ostatních dopr. prostředků a zařízení 55 -1,7 46 967 3,2 1,5 31 153 8,2 1,0 66,3 18 676 6,6 2,1 2 514 856 -3,1 70,7 27 812 3,7 104,3
31 Výroba nábytku 108 -4,7 15 049 -1,6 0,5 8 839 -0,5 0,3 58,7 10 742 -8,4 1,2 1 400 946 7,4 39,4 19 947 6,2 74,8
32 Ostatní zpracovatelský průmysl 116 -3,9 30 905 3,3 1,0 18 861 0,2 0,6 61,0 21 292 -3,0 2,4 1 451 491 6,5 40,8 21 774 6,2 81,6
33 Opravy a instalace strojů a zařízení 149 -6,9 51 689 -7,6 1,6 12 260 -5,4 0,4 23,7 30 342 -0,4 3,4 1 703 550 -7,2 47,9 32 230 4,6 120,8

Průmysl celkem 4 027 -1,2 3 146 531 2,0 100,0 1 692 641 3,4 53,8 53,8 884 095 -0,2 100,0 3 559 041 2,2 100,0 26 675 3,5 100,0

*/ 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.) % 96,5 93,1 84,1 93,9 98,9 96,7 90,8 99,7 96,7 90,0 95,7 97,3 82,7 93,5

 Průměrný evidenční počet pracovníků (index) % 94,1 94,5 95,4 95,4 95,7 96,0 96,1 95,5 95,0 94,5 96,1 94,9 95,9 95,6

 Průměrná měsíční nominální mzda  */ Kč 29 206 26 481 26 346 28 959 28 826 29 355 28 032 30 915 30 842 29 114 31 150 34 773 36 648 30 038

          Index % 101,5 106,2 104,8 107,7 96,2 101,9 99,4 102,8 105,8 101,7 105,4 104,1 103,7 102,9

Pramen: ČSÚ MPO - odbor ekonomických analýz

*/ Sledováno u podniků s 50 a více zaměstnanci

2011
2012

2012
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           stejné období min.roku = 100

Měrná 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 1. čtvrtletí 2. čtvrtletí 3. čtvrtletí 4. čtvrtletí 2012
jedn.

Počet bytů:

   zahájených počet 33 606 36 496 39 037 40 381 43 747 43 796 43 531 37 319 28 135 27 535 6 545 6 002 5 710 5 596 23 853

% 116 108,6 107,0 103,4 108,3 100,1 99,4 85,7 75,4 97,9 97,4 79,0 80,4 91,5 86,6

   dokončených počet 27 291 27 127 32 268 32 863 30 190 41 649 38 380 38 473 36 446 28 628 6 230 6 819 6 905 9 523 29 477

% 110,2 99,4 119,0 101,8 91,9 138,0 92,2 100,2 94,7 78,6 101,9 126,4 104,4 90,6 103,0

Pramen: ČSÚ MPO - odbor ekonomických analýz 

2012
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1. Teritoriální struktura

Meziroční VÝVOZ Meziroční DOVOZ Meziroční
změna změna změna 2011 2012

Ukazatel mil.Kč podíl v % v % mil.Kč podíl v % v % mil.Kč podíl  v % v % mil.Kč mil.Kč

Celkový zahraniční obchod ČR 5 814 797 100,0 4,5 3 062 779 100,0 6,4 2 752 018 100,0 2,4 191 128 310 760

Vyspělé tržní ekonomiky 4 678 555 50,5 4,1 2 698 506 88,1 4,7 1 980 049 71,9 3,2 659 011 718 457

  EU 4 237 172 72,9 3,2 2 473 592 80,8 3,5 1 763 581 6401,0 2,8 673 446 710 011

  ESVO 126 838 2,2 7,8 67 568 2,2 4,8 59 270 2,2 11,4 11 247 8 297

  ostatní vyspělé tržní ekonomiky 314 545 5,4 15,3 157 347 5,1 27,4 157 198 5,7 5,4 -25 682 148

Rozvojové ekonomiky 336 898 5,8 11,0 124 703 4,1 16,2 212 195 7,7 8,1 -88 918 -87 492

Evropské tranzitivní ekonomiky 37 585 0,6 3,0 24 226 0,8 -2,6 13 359 0,5 15,0 13 246 10 867

Společenství nezávislých států 400 036 6,9 15,2 175 668 5,7 30,7 224 368 8,2 5,4 -78 547 -48 700

Ostatní *) 347 072 6,0 -6,9 35 458 1,2 12,5 311 615 11,3 -8,7 -309 864 -276 157

Zahraniční obchod se zeměmi OECD 4 653 833 80,0 5,4 2 642 879 86,3 5,9 2 010 955 73,1 4,8 577 002 631 924

*) Čína, Severní Korea, Kuba, Laos, Mongolsko, Vietnam 

Pramen: ČSÚ MPO - odbor ekonomických analýz 

            OBRAT SALDO  OBCHODNÍ  BILANCE
2012 2012 2012
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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.-4. Q 2012

v % změna v % v % změna v % v % změna v % v % změna v %

Celkový zahraniční obchod ČR 782 783 100,0 11,3 768 914 100,0 6,4 740 561 100,0 6,3 770 520 100,0 1,9 3 062 779

Vyspělé tržní ekonomiky 696 173 88,9 9,2 676 697 88,0 3,9 652 210 88,1 5,0 673 426 87,4 0,9 2 698 506
   EU 640 969 81,9 8,3 619 336 80,5 2,4 596 313 80,5 3,8 616 975 80,1 -0,1 2 473 592
   ESVO 17 179 2,2 6,6 16 989 2,2 5,8 16 828 2,3 4,2 16 571 2,2 2,8 67 568
   ostatní vyspělé tržní  ekonomiky 38 026 4,9 28,1 40 372 5,3 33,8 39 069 5,3 30,4 39 880 5,2 18,3 157 347
Rozvojové ekonomiky 30 048 3,8 13,7 31 791 4,1 16,5 30 151 4,1 19,8 82 714 4,2 15,2 124 703
Evropské tranzitivní ekonomiky 6 520 0,8 25,3 6 187 0,8 2,8 5 619 0,8 -18,5 5 901 0,8 -12,6 24 226
Společenství nezávislých států 39 566 5,1 49,2 44 197 5,7 48,5 43 427 5,9 24,8 48 478 6,3 11,9 75 668
Ostatní *) 9 562 1,2 37,6 9 122 1,2 19,8 8 226 1,1 4,3 8 547 1,1 -5,8 35 458

Zahraniční obchod se zeměmi OECD 682 560 87,2 10,6 663 735 86,3 5,1 638 034 6,3 6,2 658 550 85,5 2,0 2 642 879

      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.-4. Q 2012

v % změna v % v % změna v % v % změna v % v % změna v %

Celkový zahraniční obchod ČR 685 737 100,0 5,8 700 039 100,0 2,9 669 473 100,0 1,3 696 769 100,0 -0,2 2 752 018

Vyspělé tržní ekonomiky 496 011 72,3 7,4 501 678 71,7 2,6 484 658 72,4 4,1 15 373 71,4 -0,7 1 980 049
   EU 442 903 64,6 7,5 445 243 63,6 2,2 432 929 64,7 3,3 442 506 63,5 -1,3 1 763 581
   ESVO 15 642 2,3 19,2 14 286 2,0 0,4 13 970 2,1 32,2 15 373 2,2 0,6 59 270
   ostatní vyspělé tržní  ekonomiky 37 466 5,5 2,3 42 149 6,0 7,8 37 760 5,6 5,7 39 823 5,7 5,4 157 198
Rozvojové ekonomiky 55 435 8,1 18,0 55 153 7,9 16,0 48 337 7,2 -3,6 53 270 7,6 3,3 212 195
Evropské tranzitivní ekonomiky 2 961 0,4 29,6 3 193 0,5 -3,3 3 426 0,5 5,0 3 778 0,5 36,5 13 359
Společenství nezávislých států 57 321 8,4 8,2 58 824 8,4 4,9 54 276 8,1 -1,8 53 946 7,7 10,9 224 368
Ostatní *) 71 409 10,4 -13,3 78 605 11,2 -1,5 76 193 11,4 -1,1 85 407 12,3 -7,1 311 615

Zahraniční obchod se zeměmi OECD 504 173 73,5 9,6 510 374 72,9 4,8 491 108 73,4 5,2 505 299 72,5 0,1 2 010 955

*)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 2011 2012

Ukazatel mil.Kč podíl v % v % mil.Kč podíl v % v % mil. Kč mil. Kč

Celkový zahraniční obchod 3 062 779 100,0 6,4 2 752 018 100,0 2,4 191 128 310 760

v tom:

0  Potraviny a živá zvířata 107 360 3,5 17,5 136 295 5,0 10,7 -31 807 -28 935

1  Nápoje a tabák 19 695 0,6 15,0 18 716 0,7 14,5 776 979

2  Suroviny, nepoživatelné, s výjimkou paliv 85 266 2,8 5,5 78 561 2,9 -1,9 783 6 705

3  Minerální paliva, maziva a příbuzné materiály 118 241 3,9 7,9 304 789 11,1 6,5 -176 647 -186 548

4  Živočišné a rostlinné oleje, tuky a vosky 9 121 0,3 91,9 5 230 0,2 -11,4 -1 152 3 891

5  Chemikálie a příbuzné výrobky j.n. 188 503 6,2 4,6 307 383 11,2 4,7 -113 524 -118 880

6  Tržní výrobky tříděné hlavně podle materiálu 529 042 17,3 4,2 490 583 17,8 0,1 17 652 38 459

7  Stroje a dopravní prostředky 1 661 071 54,2 5,4 1 137 110 41,3 0,9 449 475 523 961

8  Průmyslové spotřební zboží 340 133 11,1 10,7 266 060 9,7 2,5 47 687 74 074
9  Komodity a předměty obchodu jinde nezatříděné 4 348 0,1 23,0 7 293 0,3 29,1 -2 112 -2 945

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
2012 2012
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      2.1. Zbožová struktura zahraničního obchodu ČR se SRN

Meziroční Meziroční
změna změna 2011 2012

Ukazatel mil.Kč podíl v % v % mil.Kč podíl v % v % mil. Kč mil. Kč

Celkový zahraniční obchod 3 062 779 100,0 6,4 2 752 018 100,0 2,4 191 128 310 760
v tom:
0  Potraviny a živá zvířata 22 130 0,7 11,9 32 123 1,2 11,6 -9 006 -9 993
1  Nápoje a tabák 2 259 0,1 7,1 2 489 0,1 6,1 -237 -231
2  Suroviny, nepoživatelné, s výjimkou paliv 25 778 0,8 0,8 12 622 0,5 7,5 13 835 13 156
3  Minerální paliva, maziva a příbuzné materiály 33 827 1,1 16,2 37 366 1,4 -10,0 -12 410 -3 539
4  Živočišné a rostlinné oleje, tuky a vosky 581 0,0 102,5 1 414 0,1 -4,3 -1 190 -832
5  Chemikálie a příbuzné výrobky j.n. 40 264 1,3 4,3 95 045 3,5 4,4 -52 419 -54 781
6  Tržní výrobky tříděné hlavně podle materiálu 165 942 5,4 3,9 147 275 5,4 -0,5 11 760 18 666
7  Stroje a dopravní prostředky 551 654 18,0 2,1 305 254 11,1 0,4 236 377 246 401
8  Průmyslové spotřební zboží 117 401 3,8 6,5 60 090 2,2 -0,2 50 037 57 312
9  Komodity a předměty obchodu jinde nezatříděné 1 581 0,1 40,9 498 0,0 24,7 723 1 083

      2.2. Zbožová struktura zahraničního obchodu ČR se SR
Meziroční Meziroční

změna změna 2011 2012
Ukazatel mil.Kč podíl v % v % mil.Kč podíl v % v % mil. Kč mil. Kč

Celkový zahraniční obchod 3 062 779 100,0 6,4 2 752 018 100,0 2,4 191 128 310 760
v tom:
0  Potraviny a živá zvířata 30 042 1,0 14,9 10 689 0,4 15,3 16 886 19 353
1  Nápoje a tabák 4 469 0,1 -1,2 1 322 0,0 6,7 3 286 3 146
2  Suroviny, nepoživatelné, s výjimkou paliv 7 259 0,2 14,4 7 928 0,3 24,6 -21 -670
3  Minerální paliva, maziva a příbuzné materiály 38 725 1,3 1,9 29 646 1,1 -2,0 7 732 9 079
4  Živočišné a rostlinné oleje, tuky a vosky 3 490 0,1 61,5 341 0,0 -27,3 1 693 3 149
5  Chemikálie a příbuzné výrobky j.n. 21 647 0,7 -0,8 15 904 0,6 8,4 7 138 5 742
6  Tržní výrobky tříděné hlavně podle materiálu 50 913 1,7 5,9 44 383 1,6 4,8 5 733 6 530
7  Stroje a dopravní prostředky 86 321 2,8 6,9 45 001 1,6 15,0 41 582 41 320
8  Průmyslové spotřební zboží 29 903 1,0 4,3 8 583 0,3 0,3 20 120 21 320
9  Komodity a předměty obchodu jinde nezatříděné 1 268 0,0 14,9 723 0,0 -5,4 339 545

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

2012 2012

Vývoz Dovoz             Saldo obchodní bilance
2012 2012

Vývoz Dovoz             Saldo obchodní bilance
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       3. Zahraniční obchod ČR s vybranými státy

2011 2012 meziroční změna

podíl podíl podíl 

v mil. Kč v % v % v mil. Kč v % v % v mil. Kč v % v %

Rakousko 229 583 10 306 4,7 3,9 141 379 10 715 8,2 4,6 88 203 -354 -0,4 3,2 42 156 53 176 11 019
Belgie 119 802 596 0,5 2,1 72 806 1 567 2,2 2,4 46 996 -1 008 -2,1 1,7 23 245 25 811 2 566

Čína 337 198 -26 947 -7,4 5,8 32 697 3 187 10,8 1,1 304 500 -30 115 -9,0 11,1 -305 011 -271 803 33 208

Německo 1 655 594 38 803 2,4 28,5 961 418 34 303 3,7 31,4 694 177 4 825 0,7 25,2 237 470 267 241 29 771

Španělsko 104 426 -1 055 -1,0 1,8 61 224 -184 -0,3 2,0 43 202 -882 -2,0 1,6 17 323 18 022 699

Francie 241 217 -1 945 -0,8 4,1 154 953 -1 407 -0,9 5,1 86 264 -433 -0,5 3,1 69 662 68 689 -973

Spojené království 201 923 20 988 11,6 3,5 148 288 18 097 13,9 4,8 53 635 2 844 5,6 1,9 79 379 94 653 15 274

Maďarsko 133 333 9 533 7,7 2,3 69 540 4 852 7,5 2,3 63 793 4 616 7,8 2,3 5 502 5 746 245

Itálie 216 953 -7 172 -3,2 3,7 109 760 -9 415 -7,9 3,6 107 193 2 307 2,2 3,9 14 233 2 568 -11 665

Japonsko 69 747 4 502 6,9 1,2 13 874 3 559 34,5 0,5 55 873 934 1,7 2,0 -44 618 -41 999 2 619

Nizozemsko 192 930 3 597 1,9 3,3 98 761 -2 845 -2,8 3,2 94 169 6 570 7,5 3,4 14 006 4 593 -9 414

Polsko 379 416 21 138 5,9 6,5 185 973 4 536 2,5 6,1 193 442 16 783 9,5 7,0 4 811 -7 469 -12 280

Rusko 275 838 40 280 17,1 4,7 120 535 27 887 30,1 3,9 155 303 12 298 8,6 5,6 -50 312 -34 768 15 544

Slovensko 438 557 27 923 6,8 7,5 274 036 16 483 6,4 8,9 164 521 11 478 7,5 6,0 104 488 109 515 5 027

Spojené státy 131 472 23 175 21,4 2,3 70 119 14 203 25,4 2,3 61 353 8 959 17,1 2,2 3 520 8 766 5 247

Pramen: ČSÚ MPO - odbor ekonomických analýz

mil. Kč

meziroč.změny

mil. Kč

meziroč.změny

mil. Kč

meziroč.změny

v mil. KčZemě

Obrat Vývoz Dovoz Saldo obchodní bilance

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

Maloobchod (vč. maloobchodního prodeje  a) 102,7 103,5 103,1 100,9 102,4 97,0 98,9 99,5 100,3 100,4 100,1 97,4 100,0 102,4 98,0 94,4 99,5
pohonných hmot); prodej a opravy b) 101,8 102,4 101,9 99,6 101,2 95,9 97,9 99,0 99,3 100,3 99,2 96,7 99,1 102,2 98,2 94,9 98,9
motorových vozidel (CZ-NACE 45+47)
 z toho:  obchod, opravy a údržba motorových a) 104,3 107,5 105,1 100,8 104,1 96,3 96,9 99,2 100,5 101,9 99,2 98,6 100,4 102,8 96,9 90,9 99,6
               vozidel a maloobchodní prodej b) 103,2 104,5 102,4 98,3 101,3 93,8 94,7 98,9 98,4 101,2 96,9 96,5 98,4 101,9 97,0 90,9 98,0
               pohonných hmot (CZ-NACE 45+47.3)

              z toho: obchod, opravy a údržba motorových a) 103,0 103,9 103,0 98,6 101,4 94,5 93,7 98,5 98,3 100,0 94,5 94,0 97,7 100,8 95,5 87,6 97,0
                           vozidel (CZ-NACE 45) b) 105,4 104,3 103,2 98,4 101,5 94,0 93,6 99,6 98,4 100,8 95,3 95,6 98,1 102,6 97,0 88,9 97,7

 Maloobchod (vč. maloobchodního prodeje a) 102,6 103,4 103,1 101,9 102,8 98,0 101,0 99,8 101,1 100,5 102,0 98,5 100,8 103,0 98,9 96,5 100,4
 pohonných hmot)  (CZ-NACE 47) b) 100,3 101,7 101,2 100,2 101,0 96,8 100,0 98,7 99,7 100,0 100,8 97,1 99,5 102,0 98,7 97,0 99,5

Maloobchodní prodej pohonných hmot a) 107,2 114,7 110,3 106,8 110,4 100,1 104,1 100,7 105,6 105,6 107,6 108,0 106,3 107,1 100,3 99,0 105,3
(CZ.NACE 47.3) b) 96,6 104,8 99,7 98,0 100,8 92,9 98,2 96,5 98,1 102,2 101,1 99,2 99,2 99,9 97,1 98,2 99,0

Maloobchod kromě maloobchodního prodeje a) 101,7 101,3 101,8 101,0 101,3 97,6 100,3 99,6 100,2 99,4 100,8 96,6 99,7 102,1 98,6 96,1 99,5
pohonných hmot (CZ-NACE 47 bez 47.3) b) 100,9 101,2 101,5 100,6 101,1 97,5 100,3 99,0 100,0 99,6 100,7 96,8 99,6 102,4 99,0 96,9 99,5

Maloobchod s potravinami a) 102,9 100,0 102,6 102,2 101,6 97,2 101,5 101,8 100,8 98,9 102,3 96,7 100,2 101,0 101,0 97,7 100,2
(CZ-NACE 47.11+47.2) b) 98,6 96,6 99,2 97,7 97,8 94,2 99,6 98,6 97,6 96,7 99,7 94,1 97,3 98,2 99,3 96,7 97,5

v tom:  maloobchod s převahou potravin v a) 103,1 99,7 102,6 102,3 101,5 96,9 101,5 102,0 100,8 98,8 102,3 96,9 100,2 100,7 101,1 98,0 100,2
             nespecializ. prodejnách (CZ-NACE 47.11) b) 98,7 96,4 99,2 97,7 97,8 94,0 99,7 98,8 97,6 96,7 99,8 94,4 97,3 98,1 99,6 97,3 97,6

             maloobchod s potravinami ve specializ. a) 100,9 103,0 103,6 101,4 102,6 100,1 101,1 99,8 101,4 99,6 102,5 94,4 100,7 105,2 100,2 93,1 100,3
             prodejnách (CZ-NACE 47.2) b) 98,2 99,0 99,9 97,8 98,8 96,5 98,4 96,8 98,0 96,3 98,8 89,9 97,1 99,9 95,2 89,3 96,5

Maloobchod s nepotravinářským zbožím a) 100,7 102,4 101,0 99,9 101,0 97,9 99,3 97,8 99,6 100,0 99,4 96,5 99,2 103,0 96,7 94,9 98,9
(CZ-NACE 47.19+47.4 až 47.9) b) 102,6 104,5 103,2 102,6 103,4 99,8 100,9 99,3 101,6 102,0 101,4 98,6 101,3 105,2 98,8 97,0 100,9

Maloobchod prostřednictvím internetu a) 107,2 106,9 100,8 96,5 101,3 105,6 100,4 104,1 102,3 108,8 103,9 99,7 102,9 115,0 102,0 102,8 104,1
nebo zásilkové služby (CZ-NACE 47.91) b) 111,6 111,1 105,0 100,5 105,4 109,6 104,0 107,7 106,2 113,0 108,0 103,9 106,9 119,5 106,0 106,9 108,2

Ubytování, stravování a pohostinství a) 100,9 101,5 102,1 101,6 101,7 100,2 100,4 98,9 100,7 101,3 98,2 94,6 99,3 98,9 98,8 96,5 99,0
(CZ-NACE 55+56) b) 100,1 99,7 100,8 100,3 100,2 98,4 99,0 97,5 99,1 99,8 97,4 93,9 98,0 97,9 97,5 95,7 97,8

v tom:  Ubytování a) 103,4 103,8 110,6 109,4 107,9 103,3 102,4 96,2 103,4 102,1 101,9 101,8 102,4 100,5 102,0 102,4 102,4
             (CZ-NACE 55) b) 105,0 106,6 113,7 111,8 110,6 105,1 104,6 99,5 106,0 104,4 104,6 103,7 104,9 102,7 104,2 104,3 104,7

             Stravování a pohostinství a) 99,9 100,8 99,0 98,6 99,5 98,8 99,4 100,3 99,5 100,9 96,3 91,1 97,9 98,1 97,6 93,9 97,5
            (CZ-NACE 56) b) 97,5 96,7 94,7 94,5 95,4 94,6 95,3 96,2 95,3 96,8 92,8 88,0 94,0 94,8 94,4 90,8 93,8

Maloobchod (vč.maloobchodního prodeje pohonných   
hmot); prodej a opravy motorových vozidel;  
ubytování; stravování a pohostinství a) 102,5 103,3 103,0 101,0 102,3 97,3 99,1 98,6 99,7 100,5 99,9 97,1 99,9 102,1 98,0 94,6 99,5
(CZ-NACE 45+47+55+56) b) 101,7 102,2 101,8 99,6 101,1 96,1 98,0 97,8 98,5 100,2 99,0 96,4 99,0 101,9 98,2 94,9 98,9

Průměrný evidenční  počet zaměstnanců ve fyzických 
osobách (v tis.) */ 501,2 . . . 510,9 . . . 513,8 . . . 513,3 . . . 512,5
Průměrná měsíční mzda na 1 fyz. osobu (v Kč)*/ 23 201 . . . 21177 . . . 21 588 . . . 21 689 . . . 22 193
    - nominální  (meziroční změna v %) 3,8 . . . 2,1 . . . 0,1 . . . 0,1 . . . 1,6

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
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