
Sekce průmyslu 
Odbor ekonomických analýz 
Červenec 2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Analýza vývoje ekonomiky ČR 
za 1. čtvrtletí 2014 

 
 

 



MPO – odbor ekonomických analýz                                                                                  Analýza vývoje ekonomiky ČR za 1. čtvrtletí 2014 

2 
 

O B S A H 

S H R N U T Í ................................................................................................................................................................ 3 

I. HLAVNÍ TENDENCE MAKROEKONOMICKÉHO VÝVOJE .............................................................................................. 6 
I.1 VÝKONNOST EKONOMIKY .................................................................................................................................. 6 

I.1.1 Ekonomický růst .................................................................................................................................................. 6 
I.1.2. Reálná konvergence ........................................................................................................................................... 9 

I.2 TRH PRÁCE ........................................................................................................................................................ 10 
I.3 CENOVÝ A FISKÁLNÍ VÝVOJ ............................................................................................................................... 17 

I.3.1. Cenový vývoj .................................................................................................................................................... 17 
I.3.2 Ceny v mezinárodním srovnání ......................................................................................................................... 20 
I.3.2 Fiskální vývoj ..................................................................................................................................................... 22 

I.4 MĚNOVÁ POLITIKA ........................................................................................................................................... 24 
I.4.1 Měnová politika ................................................................................................................................................ 24 
I.4.2 Směnné kurzy .................................................................................................................................................... 29 
I.4.3 Vnější rovnováha ............................................................................................................................................... 32 

I.5 KAPITÁLOVÝ TRH .............................................................................................................................................. 37 
I.5.1 Globální trhy ...................................................................................................................................................... 37 
I.5.2 Kapitálový trh v ČR ............................................................................................................................................ 38 

II. VÝVOJ REÁLNÉ EKONOMIKY .................................................................................................................................. 41 
II.1 PRŮMYSL ......................................................................................................................................................... 41 

Produkce, zaměstnanost a produktivita ................................................................................................................... 41 
II.2 STAVEBNICTVÍ ................................................................................................................................................. 52 

II.2.1 Produkce, zaměstnanost a produktivita, stavební povolení ............................................................................ 52 
II.2.2 Bytová výstavba ............................................................................................................................................... 57 
II.2.3 Stavebnictví v EU .............................................................................................................................................. 59 

II.3 ZAHRANIČNÍ OBCHOD ..................................................................................................................................... 61 
II.3.1 Souhrnné výsledky ........................................................................................................................................... 61 
II.3.2 Teritoriální struktura ........................................................................................................................................ 64 
II.3.3 Komoditní struktura ......................................................................................................................................... 66 
II.3.4 Zahraniční obchod EU ...................................................................................................................................... 69 
II.3.5 Očekávaný další vývoj zahraničního obchodu .................................................................................................. 72 

II.4 VNITŘNÍ OBCHOD ............................................................................................................................................ 73 
V.4.1 Vnitřní obchod v EU ......................................................................................................................................... 77 

II.5 PŘÍMÉ ZAHRANIČNÍ INVESTICE ........................................................................................................................ 79 

Tabulková příloha- 
 
 
V materiálu jsou obsaženy údaje podle stavu k 30. 6. 2014. 
  



MPO – odbor ekonomických analýz                                                                                  Analýza vývoje ekonomiky ČR za 1. čtvrtletí 2014 

3 
 

S H R N U T Í 

Evropská ekonomika vstoupila do roku 2014 se střízlivým optimismem, který byl podložen 

zřetelnými signály, že by se Evropská unie mohla těšit z dlouhodobějšího růstu. Během minulého roku se 

totiž do kladných čísel vrátila většina jejích členských zemí, postupně sílil sentiment hospodářských subjektů 

a také předstihové indikátory setrvávaly nad svou dlouhodobou úrovní. Odrazem těchto příznivých 

očekávání byla mírná revize predikce Evropské komise, která zvýšila odhad růstu pro letošní rok v Unii 

na 1,6 % (z původních 1,5 %) a v České republice na 2 % (ze 1,8 %). Vývojem v 1. čtvrtletí však byl tento 

scénář naplněn spíše v případě domácí ekonomiky, než evropské osmadvacítky.   

V Evropské unii se očekávané zrychlení růstu nekonalo, její produkt se v mezičtvrtletním srovnání 

zvýšil pouze o 0,3 %, což bylo dokonce o 0,1 proc. bod méně než v předchozím čtvrtletí. O růst se zasloužily 

především ekonomiky Německa a Spojeného království (růst o 0,8 %), zatímco další velké země, Francie 

(stagnace) a Itálie (pokles o 0,1 %) se nadále nacházely v útlumu. Itálie se tak znovu ocitla na hraně recese, 

do které se už propadlo Finsko.  

Relativně lépe vypadají údaje podle meziročního srovnání, ty jsou však ovlivněny nízkou základnou 

srovnatelného období. K růstu EU-28 o 1,4 % nejvíce přispěly opět Německo (růst o 2,3 %) a Spojené 

království (3,1 %), nicméně nejrychleji rostly rozvíjející se ekonomiky Rumunska (3,8 %), Polska (3,5 %) 

a Maďarska (3,2 %), jejichž podíl na produktu Unie není tak významný. Naopak v některých zemích došlo 

dokonce k hospodářskému poklesu, vedle již dlouhodobě strádajícího Kypru a Řecka, a částečně Finska, 

nově rovněž v Holandsku a Estonsku.  

Česká ekonomika se mezi nadprůměrně rostoucí země Unie zařadila již v posledním čtvrtletí 

minulého roku a letos svou pozici ještě vylepšila. V l. čtvrtletí vzrostl její produkt mezičtvrtletně o 0,4 % 

a meziročně dokonce o 2,5 %, což bylo nejrychlejší tempo za poslední tři roky. Nutno však přiznat, že 

k tomuto výsledku částečně přispěl statistický vliv nízké srovnatelné základny předchozího roku, kdy recese 

zasáhla ekonomiku nejvíce. 

Pozitivním rysem tuzemského vývoje je také skutečnost, že meziročního zvýšení hrubého 

domácího produktu bylo dosaženo za pomoci všech hlavních položek. Rozhodující roli sehrála obnovená 

investiční aktivita, když k růstu fixního kapitálu o 5,2 % přispěly výdaje na dopravní prostředky, strojní 

vybavení a také budovy a stavby, s výjimkou bytů. Konečná spotřeba se dále stabilizovala růstem o 1,4 % 

(při téměř stejné dynamice v sektoru domácností i vlády), na přírůstku produktu se však výrazněji 

podílely domácnosti, jejichž výdaje mají vyšší váhové zastoupení. Obyvatelstvo zvýšilo útraty především 

za bydlení, služby, obuv a odívání, naopak snížilo za předměty dlouhodobé spotřeby a potraviny. Exportní 

výkonnost rostla téměř dvoucifernou dynamikou, kterou naposledy dosáhla před třemi lety.  
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Růst ekonomické aktivity přinesl zlepšení charakteristik trhu práce, a to jak v oblasti 

zaměstnanosti, tak i mezd. Počet zaměstnaných osob vzrostl meziročně o 0,8 % (na 4 923 tis. osob) 

a příznivý byl také vývoj obecné míry nezaměstnanosti, která se snížila na 6,9 % (meziročně o 0,7 proc. 

bodu). Klesl rovněž počet dlouhodobě nezaměstnaných osob, ale jejich podíl na celkové nezaměstnanosti 

zůstává nadále neúměrně vysoký (více než 40 %). Mzdový vývoj byl charakterizován zrychlením dynamiky 

průměrné mzdy nominálně na 3,3 % a reálně na 3,1 %, na kterém se však podílel vliv nízké srovnatelné 

základny (roční odměny byly mimořádně vyplaceny v předstihu již ve 4. čtvrtletí 2012, před změnou daňové 

legislativy, která od 1.1.2013 narovnala degresivní zdanění nejvyšších příjmů). 

Inflace, která plynule klesá již od počátku minulého roku, výrazně ztratila na síle a její průměrná 

míra skončila v březnu na 1 %. Příčinou byl skokový pokles regulovaných cen, zejména elektřiny a plynu, 

v menší míře i odeznění primárních dopadů změny DPH z minulého roku. V opačném směru tlačil na inflaci 

centrální bankou nastavený kurz koruny, který prosakoval do cen prostřednictvím dražšího dovozu.  

Průmyslová produkce pokračovala v růstu nastartovaném ve 3. čtvrtletí 2013, jehož tempo letos 

zrychlila na 6,7 %. Vyšší poptávka se projevila jak v růstu zahraničních zakázek o 19,3 % (jejich podíl 

na celkových zakázkách přesáhl 70 %), tak i v oživení domácích zakázek, které vzrostly o 16,7 %. Zatímco 

loni v 1. čtvrtletí rostla produkce u méně významných odvětví, letos naopak u hlavních odvětví 

zpracovatelského průmyslu pod zahraniční kontrolou a s produkcí určenou na export. Nejvyššího nárůstu 

dosáhla výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů (o 19,9 %), výroba počítačů, elektrických a optických 

přístrojů (o 17,8 %), výroba ostatních nekovových a minerálních výrobků (o 15,8 %), výroba pryžových 

a plastových výrobků (o 11,7 %), výroba nábytku (o 11 %) a výroba kovových konstrukcí a kovodělných 

výrobků (o 10,9 %). Tyto výsledky byly podloženy výrazným poklesem jednotkových mzdových nákladů 

v průmyslu (o cca 6 %), který rezultoval z dvouciferného růstu produktivity práce a pouze mírného zrychlení 

mezd.  

Stavební produkce po jedenácti čtvrtletích poklesu vzrostla o 8,3 %, a to především díky nízké 

srovnatelné základně a teplotně a srážkově příznivému zimnímu období. Lépe se dařilo pozemnímu 

stavitelství, které postupně zrychlovalo dynamiku a dosáhlo průměrného čtvrtletního růstu o 10,4 %, než 

inženýrskému stavitelství, jehož březnový propad snížil čtvrtletní růst na 1,4 %. Ani obrat ve prospěch vyšší 

stavební produkce však nezabránil dalšímu poklesu počtu zaměstnanců, aktuálně o 7,4 %. V bytové 

výstavbě bylo zahájeno 5,4 tis. bytů (meziroční růst o 4,9 %) a dokončeno téměř 6 tis. bytů (pokles o 7,5 %). 

V zahraničním obchodě (podle přeshraniční statistiky, v běžných cenách) vzrostl vývoz meziročně 

o 16,9 % a dovoz o 14,8 %. Tato příznivá relace se promítla do výsledku obchodní bilance, jejíž kladné saldo 

se meziročně zvýšilo o téměř 30 mld. Kč a dosáhlo rekordní hodnoty 125,7 mld. Kč. Opět se projevila úzká 
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provázanost obchodu se zeměmi Evropské unie, do kterých směřovalo 82,4 % domácího vývozu. Ačkoliv se 

tuzemští exportéři snaží nalézt pro své výrobky nová odbytiště mimo Evropskou unii, zůstává podíl těchto 

teritorií na celkovém vývozu stále nízký. Z hlediska komodit vývoz nejvýznamnější položky, stroje 

a dopravní prostředky, posílil o 20,4 %. Hlavním artiklem zůstávají silniční vozidla, která pokrývají třetinu 

exportu této skupiny a pětinu celkového exportu.  

Maloobchodní tržby, včetně motoristického segmentu a pohonných hmot, navázaly na růstový 

trend z předchozích dvou čtvrtletí a zrychlily růst meziročně na 6,7 %. Oživila především poptávka po zboží 

v motoristickém segmentu a nepotravinářském zboží a po dlouhé době se zvýšily i tržby z prodeje 

pohonných hmot. Na druhé straně nadále klesal prodej potravinářského zboží. Z hlediska forem prodeje 

stále dominoval prodej přes internet s 20% meziročním nárůstem tržeb, polepšil si rovněž prodej 

v kamenných prodejnách na úkor stánků a trhů, kde tržby v meziročním srovnání klesly. 

Výsledky 1. čtvrtletí potvrdily, že se česká ekonomika vrátila na růstovou trajektorii. Zároveň 

skutečnost, že se sílící hospodářská kondice opírala o vyvážené proporce ve výdajích na produkt, svědčí 

o zdravých základech nastoupeného růstu, který by mohl být dlouhodobějšího charakteru. Po rozpačitém 

začátku roku by ovšem měla přidat také Evropská unie, jejíž trh je hlavním odbytištěm tuzemských výrobců.   
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I. HLAVNÍ TENDENCE MAKROEKONOMICKÉHO VÝVOJE  

I.1 VÝKONNOST EKONOMIKY 

I.1.1 Ekonomický růst 

Start do roku 2014 
se české ekonomice 
vydařil 

Sílící hospodářské oživení v eurozóně se již v posledním čtvrtletí minulého roku 
projevilo zlepšujícími se výsledky domácí ekonomiky, která obnovila reálný 
meziroční růst (o 1,1 %). V 1. čtvrtletí 2014 růstová dynamika hrubého domácího 
produktu akcelerovala na 2,5 %, což bylo nejrychlejší tempo od 1. čtvrtletí 2011 
(po kterém následovalo nejdříve hospodářské zpomalení a poté, počínaje rokem 
2012, opakovaný propad do recese). Nicméně nelze opominout skutečnost, 
že významný podíl na dosaženém výsledku měla nízká srovnatelná základna 
předchozího roku, kdy ekonomika zabředla do recese nejhlouběji. 

 Mezičtvrtletně HDP sice vzrostl o 0,4 %, ale proti předchozímu čtvrtletí zpomalil 
dynamiku, především v důsledku nerovnoměrného inkasa spotřební daně. To 
bylo výrazně vyšší ve 4. čtvrtletí minulého roku, protože zahrnovalo mimořádný 
vliv daně za tabákové výrobky, kterými se prodejci předzásobili před jejím 
očekávaným zvýšením od 1.1.2014. Odvedená daň tak významně zvýšila úroveň 
hrubého domácího produktu v závěru minulého roku, ovšem na úkor 
následujícího čtvrtletí. 

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

 
Pramen: ČSÚ, graf MPO 

Růst byl 
generován… 

K meziročnímu růstu hrubého domácího produktu přispěly všechny hlavní 
výdajové položky, což signalizuje lepšící se kondici hospodářství: 

… jak zvýšením 
exportní 
výkonnosti,… 

• zahraniční obchod se zbožím a službami posílil svůj kladný příspěvek 
na 1 proc. bod. Odrazem sílící zahraniční poptávky bylo zvýšení vývozu 
o 9,8 %, zatímco jenom nepatrně nižší tempo dovozu (9,2 %) reflektovalo 
zejména vysokou dovozní náročnost domácí výroby. Zrychlení obratu 
zahraničního obchodu zajistil především obchod se zbožím (růst vývozu 
i dovozu o 10,5 %), jehož návrat k dvouciferné dynamice byl ovlivněn také 
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statistickým vlivem nízké srovnatelné základny předchozího roku, kdy došlo 
k jednorázovému poklesu vývozu i dovozu; 

… tak i oživením 
domácí poptávky po 
spotřebním… 

• výdaje na konečnou spotřebu podpořily růst rovněž 1 p.b., což bylo stejně 
jako v předchozím čtvrtletí, vzrostl však vliv sektoru domácností 
(na 0,8 p.b.) na úkor vlády (0,2 p.b.). Při téměř vyrovnaném růstu výdajů jak 
domácností (o 1,5 %), tak vlády (o 1,4 %), byl tento výsledek dán 
skutečností, že spotřeba domácností je ve struktuře produktu tradičně 
nejvíce váhově zastoupena. Obyvatelstvo zvyšuje své výdaje od druhé 
poloviny minulého roku, jak se postupně obnovuje jeho důvěra a částečně 
zlepšují i finanční možnosti. Výdaje směrovalo především na bydlení, služby, 
obuv a odívání, naopak je snížilo za předměty dlouhodobé spotřeby 
a potraviny; 

…a investičním zboží • celková tvorba fixního kapitálu obnovila (po dvou a půl roce) svůj růstový 
podíl na 0,5 p. b., když pokles výrobních a zbožových zásob byl více než 
kompenzován růstem investic. K růstu fixního kapitálu o 5,2 % přispěly 
výdaje na dopravní prostředky, strojní vybavení a také budovy a stavby, 
s výjimkou bytů. Strojní investice pravděpodobně těžily z očekávání rostoucí 
poptávky po tuzemské produkci, stavební zase z mírné letošní zimy. 
Investiční vývoj tak navázal na příznivé výsledky předchozího čtvrtletí, které 
přerušily devět čtvrtletí trvající propad. 

Pouze spotřeba 
vlády si udržela růst 
i během 
hospodářského 
poklesu 

Míru vlivu výdajových položek na vývoj hrubého domácího produktu lze 
kvantifikovat pomocí přírůstkové analýzy, jejíž propočty na základě meziročních 
změn uvádí graf č. I.1.1.2. Dokumentuje, že od počátku roku 2013 dochází 
k postupné stabilizaci konečné spotřeby, ve které posiluje vliv domácností 
na úkor sektoru vlády. Naopak vývoj tvorby hrubého kapitálu, a překvapivě 
i vnějšího sektoru, byl značně rozkolísaný. Tvorba hrubého kapitálu stahovala 
ekonomiku do mínusu po celý loňský rok (s nejhlubším propadem ve 2. čtvrtletí) 
a teprve její oživení na počátku letošního roku je příslibem nastolení 
dlouhodobějšího růstu. Zahraniční obchod, tradiční nositel růstu, neplnil tuto 
svou roli v 1., a hlavně ve 3. čtvrtletí minulého roku, kdy byl hlavním faktorem 
hospodářského poklesu. 

Graf č. I.1.1.2 Struktura výdajů na HDP (v p.b.) 

 
Pramen: ČSÚ, graf MPO 
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 Vývoj hrubého domácího produktu a jeho poptávkové struktury je uveden 
v tabulkové příloze I. Makroekonomické ukazatele. 

K růstu cenové 
hladiny přispělo 
hlavně zvýšení 
směnných relací 

Hrubý domácí produkt v běžných cenách činil 1006,1 mld. Kč, což bylo 
meziročně o 4,8 % více. Jeho nárůst byl ovlivněn zvýšením úhrnné cenové 
hladiny (vyjádřené implicitním deflátorem HDP) o 2,2 %, na kterém se podílel 
především rychlejší růst deflátoru vývozu zboží a služeb (4,8 %), než deflátoru 
jejich dovozu (3 %). Růst kladných hodnot směnných relací byl obnoven v roce 
2013, letos v 1. čtvrtletí dosáhl 1,7 %. Na druhé straně cenový růst tlumily 
domácí výdaje, když nejrychleji rostly ceny fixních investic (o 1,1 %). 

Růst hrubé přidané 
hodnoty… 

Hrubá přidaná hodnota vzrostla meziročně o 2,2 % a mezičtvrtletně o 0,6 %. 
Ve srovnání s hrubým domácím produktem tak vykázala pomalejší růst 
v meziročním srovnání, ale rychlejší v mezičtvrtletním. Tyto odlišné relace 
vyplývají z vývoje daní z produktů (jsou součástí produktu, ale nikoli hrubé 
přidané hodnoty), které se vlivem nerovnoměrného výběru spotřební daně 
z tabákových výrobků meziročně zvýšily o 4,9 %, ale mezičtvrtletně naopak 
snížily o 1,4 %. 

…byl zejména 
odrazem rostoucí 
výkonnosti 
průmyslu 

O růst přidané hodnoty se zasloužil především průmysl, který vytvořil polovinu 
jejího meziročního přírůstku. Díky růstu zpracovatelských odvětví o 4,6 % si 
zároveň upevnil svou pozici hlavního odvětví ekonomiky, které se na celkové 
produkci podílí téměř jednou třetinou. Příspěvky dalších odvětví už byly méně 
výrazné, ale solidního růstu dosáhlo stavebnictví, které po období téměř tříletého 
poklesu těžilo z příznivých klimatických podmínek, dále zemědělství a některá 
odvětví služeb, především činnosti v oblasti nemovitostí a informatice. 

Tabulka č. I.1.1.1 Vývoj hrubé přidané hodnoty v 1. čtvrtletí 2014 
                                   (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 1.Q 2013 1.Q 2014 

NH celkem 2,2 2,2 100,0 100,0 

v tom: Průmysl 3,5 1,1 31,2 32,7 

           z toho: zpracovatelský 4,6 1,1 24,7 27,1 

           Stavebnictví 2,6 0,2 6,0 5,8 

           Obchod a doprava 1,3 0,2 19,2 19,0 

           Peněžnictví a pojišťovnictví -2,3 -0,1 4,4 4,3 

           Informační činnosti 2,7 0,1 4,9 4,6 

           Činnosti v nemovitostech   2,7 0,2 7,1 6,9 

Pramen: ČSÚ, propočty MPO 

Produktivita práce 
zrychlila růst 

Produktivita práce (hrubá přidaná hodnota na pracovníka) vzrostla meziročně 
o 1,7 %. Navázala tak na mírný růst (o 0,2 %), který byl obnoven v posledním 
čtvrtletí minulého roku, po rok a půl trvajícím poklesu. Na trhu práce pokračoval 
růst zaměstnanosti, průměrný počet osob s jedním zaměstnáním (v metodice 
národních účtů) se zvýšil o 0,5 % (na 5145,4 tis. osob). 
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I.1.2. Reálná konvergence 

ČR byla loni 
sedmnáctou 
nejbohatší zemí EU 

Výkonnost české ekonomiky měřená hrubým domácím produktem 
na 1 obyvatele (ve standardu kupní síly) dosáhla v 2013 cca 80 % průměru 
Evropské unie, což stačilo v tomto seskupení na 17. příčku. Ve srovnání 
s předchozími třemi lety, kdy stagnovala na 81 %, se tak mezera v zaostávání 
vůči EU prohloubila.  

Při vstupu do EU v roce 2004 dosahoval HDP na obyvatele České republiky 78 % 
úrovně EU. Vlivem vývoje v posledních letech se relativní pozice domácí 
ekonomiky výrazněji nezměnila, ale další nové země Unie, které měly nižší 
startovací úroveň, zaznamenávají rychlejší míru konvergence (viz graf 
č. I.1.2.1). 

Graf č. I.1.2.1 Hrubý domácí produkt na obyvatele (PPS, v %, EU-28=100) 

 
Pramen: Eurostat, graf MPO 

Růst v Evropě 
zůstává pomalý… 

Rostoucí sentiment, se kterým eurozóna vstoupila do letošního roku, posiloval 
naděje na zlepšení její ekonomické kondice, zejména nastartováním rychlejšího 
hospodářského růstu. Vývoj v 1. čtvrtletí však tato očekávání nenaplnil, protože 
výkonnost EU-28 se v mezičtvrtletním srovnání zvýšila pouze o 0,3 % 
a eurozóny o 0,2 %, což bylo v obou případech o 0,1 proc. bod méně než 
v předchozím čtvrtletí. Růst byl tažen domácí poptávkou, méně příznivá už je ale 
skutečnost, že k němu nejvíce přispěly volatilní zásoby. Vnější sektor růstu 
hrubého domácího produktu ubíral.   

…při značných 
rozdílech mezi 
jednotlivými 
zeměmi 

O růst se zasloužila především největší ekonomika Německa, jejíž produkt se 
mezičtvrtletně zvýšil o 0,8 % a ve srovnání s výsledkem předchozího čtvrtletí 
dokonce zdvojnásobil své tempo. Stejné dynamiky růstu bylo dosaženo také 
ve Spojeném království, zatímco další velké země, Francie (stagnace) a Itálie 
(pokles o 0,1 %) se nadále nacházely v útlumu. Itálie se tak znovu ocitla 
na hraně recese, do které se už nově propadlo Finsko. Druhá největší destinace 
českých exportérů (po Německu), Slovensko, si nadále vede solidně, když jeho 
růstová dynamika 0,6 % ho řadí mezi tři nejrychleji rostoucí země eurozóny. 
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Graf č. I.1.2.2 Vývoj hrubého domácího produktu v 1. Q 2014 (v %) 

 
Pramen: Eurostat, ČSÚ, graf MPO 

Nadprůměrně rostly 
zejména nové země 
Unie 

Relativně lépe vypadají data podle meziročního srovnání, nutno ale vzít v úvahu, 
že jim pomohla nízká základna srovnatelného období. Příznivějšího výsledku opět 
dosáhla Evropská unie jako celek, která zrychlila na 1,4 %, na čele s rozvíjejícími se 
ekonomikami Rumunska (růst o 3,8 %), Polska (3,5 %) a Maďarska (3,2 %). 
V eurozóně tříprocentní dynamiky nedosáhla žádná ekonomika, naopak 
v některých zemích se produkt dokonce snížil (nově v Holandsku a v Estonsku) 
a hospodářství tohoto uskupení tak v průměru vzrostlo pouze o 0,9 %.  

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

I.2 TRH PRÁCE 

Zaměstnanost 
v 1. čtvrtletí 2014 
zaznamenala 
meziroční růst… 

V prvním čtvrtletí 2014 vzrostl počet zaměstnaných osob v ČR meziročně o 38,9 
tis. osob (meziroční přírůstek o 0,8 %) na 4 923,0 tis. osob. Na tomto zvýšení se 
podíleli jak zaměstnanci (růst o 14,9 tis. osob) jejichž podíl na celkové 
zaměstnanosti činil 81,9 %, tak podnikatelé (růst o 24,1 tis. osob), kteří se na 
celkové zaměstnanosti podíleli 18,1 %.  

Oproti minulému čtvrtletí se počet zaměstnaných osob (očištěný od sezónních 
vlivů) v 1. čtvrtletí 2014 zvýšil o 8,2 tis. osob. 

Míra zaměstnanosti (podíl počtu zaměstnaných osob ve skupině 15-64 letých) 
dosáhla 68,1 % a ve srovnání s 1. čtvrtletím roku 2013 vzrostla o 1,2 procentního 
bodu. Míra zaměstnanosti mužů se zvýšila o 1,4 procentního bodu na 76,0 %, 
míra zaměstnanosti žen vzrostla o 1,1 procentního bodu na 59,9 %. Na základě 
meziročního srovnání se jedná o více než tříletý nepřetržitý růst míry 
zaměstnanosti u věkové skupiny 15-64 letých osob.  

Dle členění základních sektorů národního hospodářství se na meziročním zvýšení 
zaměstnanosti nejvíce podílel sekundární sektor, ve kterém se počet pracujících 
osob zvýšil o 42,5 tis. na celkových 1 867,5 tis. osob. Počet pracujících osob 
vzrostl rovněž v terciálním sektoru služeb, a to o 15,2 tis. osob na celkový počet 
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2 925,1 tis. osob. Primární sektor však vykázal ve sledovaném období poměrně 
výrazný pokles počtu pracujících osob, a to o 18,6 tis. (celkově 130,3 tis. osob). 

Z pohledu jednotlivých odvětví je trend ve zvyšování zaměstnanosti 
nejednoznačný. Podle výsledků podnikové statistiky je krizí stále postižené 
stavebnictví, kde meziročně ubylo 12,9 tis. pracovních míst (pokles o 6,1 %). 
Naopak ve zpracovatelském průmyslu a zemědělství již došlo k meziročnímu 
zvýšení počtu zaměstnanců o 0,8 %, resp. o 0,4 %. V sektoru služeb je situace 
optimističtější s výjimkou ubytování, stravování a pohostinství, kde došlo 
k poklesu o 3,0 %, a také v peněžnictví a pojišťovnictví (-2,2 %) a v dopravě 
a skladování (-1,3 %). 

Výrazné je navýšení počtu zaměstnanců v odvětví administrativní a podpůrné 
činnosti o 5,4 tis., to je 3,6 %. V odvětví činnosti v oblasti nemovitostí vzrostl 
počet zaměstnanců o 2,0 tis., to je o 4,7 %. 

Ve veřejné správě a obraně vzrostl počet zaměstnanců o 1,0 %, a to v úrovni 
krajů a obcí a také díky zvyšování kapacit úřadů práce ČR. Na centrálních 
úřadech státní správy došlo naopak k poklesu o cca 700 pracovníků. 

Meziroční vzestup 
zaměstnanosti 
doprovází 
i významný pokles 
nezaměstnanosti… 

Obecná míra nezaměstnanosti (podle definice ILO - populace ve věku 15-64 let) 
dosáhla ve sledovaném období 6,9 % a meziročně se tak snížila o 0,7 procentního 
bodu. K meziročnímu snížení došlo také u počtu dlouhodobě nezaměstnaných osob 
(v 1. čtvrtletí t. r. meziročně poklesl o 22,9 tis. na 147,2 tis. osob). Podíl dlouhodobě 
nezaměstnaných osob z celkového počtu nezaměstnaných činil v prvním čtvrtletí 
41,1 %.  

Průměrný počet nezaměstnaných osob (definice ILO) se oproti 4. čtvrtletí 2013 
snížil o 7,8 tis. osob. Meziročně došlo u počtu nezaměstnaných k poklesu 
o 34,9 tis. osob a jejich počet byl ke konci měsíce března 357,8 tis. osob. 
Na tomto snížení se podílela více mužská populace (o 23,7 tis. osob), v ženské 
populaci činil úbytek 11,2 tis. osob.  

Podíl nezaměstnaných osob1 (dle statistiky Ministerstva práce a sociálních věcí) 
činil ke konci prvního čtvrtletí 8,3 % což je o 0,3 p.b méně než v měsíci únoru 
a o 0,3 p.b více než v témže měsíci roku 2013. V dubnu 2014 dosahoval podíl 
nezaměstnaných osob 7,9 %, a to je o 0,2 p.b. vyšší hodnota než ve stejném 
období roku 2013.  

Podíl nezaměstnaných stejný nebo vyšší než republikový průměr vykázalo 
37 okresů. Nejvyšší byl zaznamenán v okresech: Bruntál (14,5 %), Most (13,7 %), 
Jeseník (13,6 %), Ústí nad Labem (12,7 %), Karviná (12,5 %) a Znojmo (11,9 %). 
Nejnižší podíl nezaměstnaných vykazovaly okresy: Praha-východ (3,6 %), Praha-
západ (4,6 %), Mladá Boleslav (4,7 %), Plzeň-jih, Praha a Rokycany (shodně 
5,4 %). Podíl nezaměstnaných žen poklesl na 8,0 %, podíl nezaměstnaných mužů 
na 8,6 %. 

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

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

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

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

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

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

2013 8,0 8,1 8,0 7,7 7,5 7,3 7,5 7,5 7,6 7,6 7,7 8,2 

2014 8,6 8,6 8,3 7,9                 
meziroční změna 
v p.b. 2010/2011 0,0 -0,2 -0,3 -0,4 -0,3 -0,3 -0,3 -0,2 -0,3 -0,3 -0,3 -0,6 
meziroční změna 
v p.b. 2011/2012 -0,5 -0,3 -0,2 -0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,3 0,5 0,5 0,6 
meziroční změna 
v p.b. 2012/2013 0,9 0,9 1,0 1,1 1,1 0,9 1,0 1,0 1,0 0,9 0,9 0,8 
meziroční změna 
v p.b. 2013/2014 0,6 0,5 0,3 0,2     

 
          

Pramen: MPSV 

 V třídění podle stupně dosaženého vzdělání mají nízkou míru nezaměstnanosti 
stabilně vysokoškoláci (2,8 %) a osoby s úplným středním vzděláním s maturitou 
(5,2 %). Nadprůměrnou míru nezaměstnanosti má skupina osob se středním 
vzděláním bez maturity vč. vyučených (8,4 %). Vysokou míru nezaměstnanosti 
vykazuje již dlouhodobě skupina osob se základním vzděláním (23,8 %). 

Graf č. I.2.1 Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu v % 

 
Pramen: MPSV, graf MPO 

 K 31. březnu 2014 evidoval Úřad práce ČR na svých krajských pobočkách celkem 
608 315 uchazečů o zaměstnání, což bylo o 17 075 osob méně než ke konci 
měsíce února (pokles o 2,7 %). V porovnání se stejným obdobím roku 2013 byl 
zaznamenán nárůst o 20 547 uchazečů o zaměstnání. 

Meziměsíční pokles nezaměstnaných byl registrován v 75 okresech – největší 
byl v okresech: Jindřichův Hradec (o 9,8 %), Domažlice (o 8,4 %), Klatovy 
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(o 8,3 %), Prachatice (o 6,8 %), Chrudim (o 6,7 %) a Rokycany (o 6,2 %). 
Meziměsíční nárůst nezaměstnaných byl zaznamenán v okresech Brno-město 
(o 0,6 %) a Praha-západ (o 0,5 %). 

Prognózy ohledně 
vývoje 
nezaměstnanosti 

Výsledky průzkumu „Manpower Index trhu práce2“ od společnosti Manpower 
Česká republika3 ukazují, že zaměstnavatelé v České republice předpovídají pro 
druhé čtvrtletí 2014 spíše stagnující náborové aktivity. Pouze 4 % 
zaměstnavatelů očekávají nárůst počtu pracovních sil, 5 % předpovídá snížení 
pracovních sil a 89 % zaměstnavatelů nepředpokládá žádné změny. Na základě 
těchto údajů vykazuje Čistý index trhu práce pro Českou republiku pro 
2. čtvrtletí 2014 hodnotu -1 %. Výsledky průzkumu tedy naznačují značnou 
opatrnost ze strany zaměstnavatelů. 

V porovnání dle odvětví předvídají zaměstnavatelé pro 2. čtvrtletí roku 2014 
nárůst pracovních sil v šesti z deseti sektorů. Nejsilnější hodnotu Čistého indexu 
trhu práce hlásí sektor Finance, pojištění, nemovitosti, ale také státní správa 
a zdravotnictví (Index +6 %) Značný útlum náborových aktivit vykazuje dle 
průzkumu sektor Zemědělství (Index -14 %) a Stavebnictví (Index -9 %). 

 Z regionálního pohledu očekávají zaměstnavatelé ve všech třech regionech 
(Čechy, Morava a Praha) utlumené náborové prostředí, s nejslabším Indexem 
v Čechách (-2 %). V porovnání s předchozím čtvrtletím, i ve srovnání meziročním, 
se Index snížil ve dvou ze tří regionů. 

Dle makroekonomické predikce, kterou Ministerstvo financí zpracovalo 
v dubnu 2014, by snaha zaměstnavatelů o zvyšování produktivity práce 
racionalizací počtu zaměstnanců měla vést v letech 2014 a 2015 ke stagnaci 
zaměstnanosti. Dopad je předpokládán rovněž na míru nezaměstnanosti (dle 
VŠPS), která by se v obou letech měla i přes pozvolný růst ekonomiky snižovat 
jen nepatrně. Míra nezaměstnanosti by po kulminaci v 1. čtvrtletí 2014 měla 
postupně klesat, v roce 2014 očekáváme její pokles na 6,8 %, v následujícím roce 
pak na 6,6 % 

Objem mezd a platů by se letos mohl zvýšit o 1,8 %, v roce 2015 by mohlo dojít 
ke zrychlení růstu na 3,5 %. 

Počet volných 
pracovních míst se 
v prvním čtvrtletí 
zvýšil … 

K 31. březnu 2014 evidoval Úřad práce ČR celkem 40 808 volných pracovních 
míst, což bylo o 2 507 více než v předchozím měsíci a o 1 945 více než 
ve shodném období minulého roku. 

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

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

3 Společnost Manpower Česká republika je součástí společnosti Manpower Inc. Tato je světovým lídrem v oblasti inovativních 
řešení otázek lidských zdrojů. Má 4000 poboček v 82 zemích a oblastech světa. 
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Graf č. I.2.2 Počet uchazečů o zaměstnání připadající na jedno  
                      volné pracovní místo 

 
Pramen: MPSV, graf MPO 

 Na jedno volné pracovní místo připadalo v průměru 14,9 uchazečů (ve stejném 
období minulého roku to bylo 15,1 uchazeče). Nejvíce uchazečů na volnou 
pracovní pozici bylo zaregistrováno v okresech: Bruntál (62,1), Karviná (50,2), 
Ústí nad Labem (46,8), Jeseník (44,7) a Chomutov (43,6).  

Volných pracovních míst pro absolventy a mladistvé bylo registrováno 7 932 
a na jedno volné místo připadalo 4,0 uchazečů této kategorie. Ve srovnatelném 
období roku 2013 bylo registrováno pouze 4 228 volných pracovních míst pro 
tuto věkovou kategorii a na jedno volné místo připadlo 6,6 uchazečů. 

 Podle informací Úřadů práce v jednotlivých krajích ČR nahlásilo v březnu 2014 
propouštění 25 zaměstnavatelů. Propouštění se týkalo 1 087 zaměstnanců. 
Počet zaměstnavatelů se meziměsíčně zvýšil o 12 subjektů, meziročně došlo ke 
snížení o 18 subjektů. Počet zaměstnanců se meziměsíčně zvýšil 
o 494 pracovníků, meziročně poklesl o 852 pracovníků. 

Nezaměstnanost je 
v jednotlivých 
zemích EU velmi 
odlišná… 

Míra nezaměstnanosti sledovaná EUROSTATem (data neočištěná od sezónních 
vlivů) byla podle dostupných údajů pro mezinárodní srovnání k 31. březnu 2014 
v ČR 6,7 %. Česká republika má pátou nejnižší nezaměstnanost v rámci 
Evropské unie. Míra nezaměstnanosti nižší než v ČR byla v Rakousku (4,9 %), 
V Německu (5,1 %) v Lucembursku (6,1 %) a v Dánsku (6,5 %). V EU-28 činila 
průměrná míra nezaměstnanosti v témže období 10,5 %. Míra nezaměstnanosti 
stejná nebo vyšší než průměr EU-28 byla zaznamenána v Litvě (10,8 %), 
v Lotyšsku (11,6 %), v Irsku (11,8 %), v Itálii (12,7 %), v Bulharsku (13,1 %), 
na Slovensku (13,9 %), v Portugalsku (15,2 %), v Chorvatsku (17,3 %) a na Kypru 
(17,4 %). Vysoká míra nezaměstnanosti je dlouhodobě ve Španělsku (25,3 %) 
a v Řecku (26,5 %), kde je v současné době nezaměstnaný už téměř každý třetí 
člověk. 
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Graf č. I.2.3 Harmonizovaná míra nezaměstnanosti4 v zemích EU-28 (k 31. 3. 2014) 

 
Pramen: EUROSTAT (data očištěna od sezónních vlivů), graf MPO 
Pozn.: Spojené království, Estonsko, Maďarsko a Řecko - poslední dostupné údaje: únor 2014 
            Lotyšsko - poslední údaj: prosinec 2013 

 Nezaměstnanost v eurozóně se ke konci 1. čtvrtletí 2014 stále drží na vysokých 
hodnotách, v průměru kolem 12% (březen = 11,8 %). Dle odhadu Eurostatu bylo 
ke konci března v EU bez práce 25,5 mil, lidí, z toho 18,7 mil. lidí v eurozóně. Ze 
statistik dále vyplývá, že za posledních dvanáct měsíců – do konce března 2014 – 
se počet nezaměstnaných snížil v 18 státech EU, ve dvou státech 
nezaměstnanost stagnovala a v sedmi státech EU naopak vzrostla. 

 Situace je však v různých zemích a regionech výrazně odlišná – míra 
nezaměstnanosti se v březnu 2014 pohybovala od 4,9 % v Rakousku do 26,5 % 
v Řecku. Dotčené jsou všechny věkové skupiny, avšak situace je obzvláště 
obtížná pro osoby starší 55 let a pro mladé lidi do 25 let. Míra nezaměstnanosti 
mladých lidí ve věku od 15 do 25 let činila v roce 2013 v EU v průměru až 23,4 %, 
přičemž v Řecku dosáhla dokonce 58,6 % a ve Španělsku 55,5 %. Znepokojivá je 
rovněž skutečnost narůstajícího podílu mladých lidí, kteří nepracují ani se 
neúčastní vzdělávání nebo odborné přípravy. 

Celosvětově dosáhla nezaměstnanost mladých 75,8 milionu lidí a přesahuje tak 
nezaměstnanost v ostatních věkových skupinách populace. 

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

"Podíl nezaměstnaných osob", který vykazují úřady práce v ČR. Číselné hodnoty jsou proto odlišné, avšak schopnost vypovídat 
o vývoji a jeho změnách je prakticky shodná. 
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Graf č. I.2.4 Harmonizovaná míra nezaměstnanosti ve vybraných zemích EU-28 

 
Pramen: EUROSTAT (data neočištěná od sezónních vlivů), graf MPO 
Pozn.: čtvrtletní údaje za Rakousko a Řecko nejsou k dispozici 

 Vzhledem k tomu, že mezi hospodářským oživením a čistým růstem počtu 
nových pracovních míst dochází k časové prodlevě, předpokládá se, že míra 
nezaměstnanosti bude v dohledné době klesat jen velmi pomalu. 

Průměrnou měsíční 
mzdu zvýšila 
výplata ročních 
odměn… 

Průměrná hrubá měsíční nominální mzda v 1. čtvrtletí tohoto roku se 
meziročně zvýšila o 3,3 %, tj. o 793 Kč (činila 24 806 Kč) a reálně o 3,1 %. 
Ve srovnání se 4. čtvrtletím 2013 činil růst průměrné mzdy (po očištění od 
sezónních vlivů) 0,8 %. Údaj za 1. čtvrtletí 2014 je v meziročním srovnání 
ovlivněn nízkou srovnávací základnou předchozího roku, kdy chyběly mzdové 
prostředky na odměny. Tyto byly vyplaceny v předstihu ve 4. čtvrtletí 2012.   

Ve sféře podnikatelské se průměrná mzda zvýšila nominálně o 3,6 %, reálně pak 
o 3,4 %. Výši indexu zde ovlivnila hlavně zmiňovaná výplata manažerských 
odměn, což se projevilo ve všech odvětvích podnikatelské sféry – nejvíce 
v tržních službách, především v bankách. Zároveň se však v podnikatelské sféře 
meziročně zvýšil podíl přesčasové práce, což může být i náznak oživení reálné 
ekonomiky. V nepodnikatelské sféře vzrostla průměrná mzda nominálně 
o 2,2 %, reálně o 2,0 %.  

Spotřebitelské ceny se ve sledovaném období meziročně zvýšily o 0,2 %, objem 
mezd vzrostl o 3,4 % a počet zaměstnanců se zvedl o 0,1 % (tj. o 4,6 tis. osob). 
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Graf č. I.2.5 Nominální a reálná mzda na přepočtené počty pracovníků 

 
Pramen: ČSÚ, graf MPO 

 Dlouhodobý trend však ukazuje setrvání velmi nízkého mzdového tempa, kdy za 
roky 2013 a 2012 vzrostla průměrná mzda o 2,8 % při 2% inflaci. V předchozích 
letech inflace negovala mzdové nárůsty, což způsobovalo propady reálné mzdy, 
i když nominální růst mezd zůstal zachován. 

I.3 CENOVÝ A FISKÁLNÍ VÝVOJ 

I.3.1. Cenový vývoj 

Inflace razantně 
ustoupila… 

Inflace v 1. čtvrtletí 2014 výrazně ztratila na síle a přiblížila se tak hranici 
dosažené naposledy před čtyřmi lety. Příčinou byl skokový pokles regulovaných 
cen o 4,2 % (zatímco tržní stouply o 1,2 %), zejména elektřiny a plynu, včetně 
zrušení regulačního poplatku za pobyt v nemocničních zařízeních, v menší míře 
i odeznění primárních dopadů změny DPH z minulého roku. Protiinflačně 
nadále působila slabá domácí poptávka a situace na trhu práce (zejména loňská 
nízká dynamika mezd). V opačném směru tlačil na inflaci centrální bankou 
nastavený kurz koruny, který prosakoval do cen prostřednictvím dražšího 
dovozu.  

Průměrná míra inflace, která plynule klesá již od počátku minulého roku, 
skončila v březnu na 1 % (v květnu ještě snížila tempo růstu na 0,8 %). 
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Graf č. I.3.1.1 Index spotřebitelských cen (meziroční změny) 

 
Pramen: ČSÚ, graf MPO 

… a přiblížila se 
k nule 

Spotřebitelské ceny v 1. čtvrtletí 2014 snížily tempo růstu v průměru meziročně 
na 0,2 % (ve 4. čtvrtletí 2013 to bylo 1,1 %). Hlavní příčinou tohoto zpomalení 
byl neobvykle nízký lednový cenový růst (meziměsíčně o 0,1 %), historicky 
nejnižší od roku 1993. Na rozdíl od předchozích let totiž poprvé klesly 
administrativně ovlivňované ceny ve váhově nejsilnější oblasti bydlení (současně 
také ve zdravotnictví). Tento rozdíl se pak projevil ve zpomalení meziročního 
růstu cen v lednu 2014 na 0,2 % z 1,4 % v prosinci 2013. 

... díky výrazné 
redukci cen 
v sektoru bydlení,… 

V oddíle bydlení nastal proto hned v lednu obrat trendu, kde propad cen 
(meziročně o 2,4 % v 1. čtvrtletí 2014 z 1,2% růstu v předchozím) byl ovlivněn 
snížením cen energií - poprvé od vzniku samostatné ČR - elektřiny o 10,5 % 
a zemního plynu o 9,1 %. Ceny čistého nájemného, i přes jejich plnou deregulaci, 
vzrostly pouze o 1,1 %. Ceny tepla a teplé vody byly vyšší o 0,9 %, zmírnění 
cenového růstu nastalo u vodného na 3,4 % (z 6,6 % ve 4. čtvrtletí 2013) 
a stočného na 3,2 % (ze 7 % ve 4. čtvrtletí 2013). 

… poklesu cen 
v oddíle zdraví,… 

Na zpomalení meziročního cenového růstu se podílel i pokles cen v oddíle zdraví 
v 1. čtvrtletí 2014 v průměru o 3,3 % (z 0,9% růstu v předchozím), zejména 
v důsledku zrušení regulačního poplatku za pobyt v nemocnici. 

…ale i zmírnění 
růstu cen potravin, 
rekreace a kultury 

Snížení meziročního růstu cen potravin a nealkoholických nápojů v 1. čtvrtletí 
v průměru na 3,9 % (z 4,1 % v předchozím), bylo výsledkem zpomalení cenového 
růstu pekárenských výrobků a obilovin, olejů a tuků a zároveň poklesu cen cukru 
a nealkoholických nápojů. Výrazně se snížil růst cen brambor (ze 71,8 % 
ve 4. čtvrtletí 2013 na 28 % v 1. čtvrtletí 2014). Naopak svižněji stoupaly ceny 
sýrů, jogurtů a ostatních mléčných výrobků, ale i ovoce. V sektoru rekreace 
a kultura došlo ke snížení cenového růstu v průměru na 0,5 % (z 1 % 
v předchozím čtvrtletí), zejména u dovolených s komplexními službami 
(v průměru na 3,8 %). 

Proti šly ceny 
dopravy,… 

Ceny dopravy se ze slabého meziročního poklesu v průměru o 0,2 % ve 4. čtvrtletí 
2013 přehouply do kladných hodnot mírným růstem o 0,1 %. Důvodem byl volatilní 
pohyb cen pohonných hmot, které se meziročně výrazně zvýšily v lednu, v únoru 
stagnovaly a v březnu dokonce klesly. 
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…spolu s růstem cen 
v sektoru 
alkoholické nápoje 
a tabák, odívání 
a obuv 

Inflaci podpořily ceny alkoholických nápojů a tabáku, které meziročně vzrostly 
v 1. čtvrtletí v průměru o 3,3 % (z 1,6 % v předchozím čtvrtletí), resp. o 5,1 % 
(z 4,8 % v předchozím). Od počátku roku rostou ceny oděvů, v průměru za 
čtvrtletí o 0,7 % (z 1,3% poklesu ve 4. čtvrtletí 2013), od poloviny minulého roku 
i ceny obuvi, které v 1. čtvrtletí stouply o 7,3 % 

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

Vzestup celkové cenové hladiny v 1. čtvrtletí tlumily ceny bytového vybavení 
a zařízení domácnosti, které byly meziročně nižší v průměru o 1,3 %, stejně jako 
pošty a telekomunikace, které svůj pokles ještě prohloubily (v průměru na 
9,6 %), i přesto, že v jejich struktuře již loni skokově zdražily poštovní služby 
(v průměru za 1. čtvrtletí o 19,8 %). 

Inflace v květnu 
stoupla 

Květnové údaje naznačily, že se inflace již začíná odrážet ode dna, když zrychlila 
meziroční tempo růstu na 0,4 % (z 0,1 % v dubnu). Hlavním důvodem však byla 
nízká srovnávací základna, související s loňským poklesem cen plynu, pohonných 
hmot a zlevněním tarifů telefonních operátorů, výraznějším, než je ten letošní. 
V sektoru bydlení zpomalil pokles cen zemního plynu na 3,1 % (zatímco v dubnu byl 
9,1 %), podobně se zmenšil i pokles cen telefonických a telefaxových služeb na 
4,8 % (ze 7,9 % v dubnu). V dopravě přešly ceny pohonných hmot z 0,4% poklesu 
v dubnu v růst o 1,9 %. V květnu také zdražily alkoholické nápoje, a to vína o 5,9 % 
(v dubnu o 3,9 %). Největší vliv na úroveň hladiny spotřebitelských cen měly 
i nadále ceny potravin. Dynamika jejich meziročního růstu se sice snižuje, přesto 
rostly např. ceny obilovin a pekárenských výrobků o 1,3 %, masa o 3,5 %, ryb 
o 4,5 %, výrazněji pak ceny mléka o 15,2 %, sýrů o 10,7 %, jogurtů o 20,3 % 
a ostatních mléčných výrobků o 9,2 %, másla o 7,3 %. Naopak na redukci inflace 
působily nejvíce, i přes zmírnění jejich vlivu, ceny bydlení. Ceny elektřiny byly 
meziročně nižší o 10,5 % a zemního plynu o 3,1 %. Rostly však ceny čistého 
nájemného o 0,7 %, vodného o 3,4 % a stočného o 3,2 %.  
Průměrná míra inflace v květnu snížila tempo růstu na 0,8 % (z 0,9 % v dubnu). 

Dovozní ceny zvýšily 
růst v reakci 
na slabý kurz koruny 

Dovozní ceny, které v důsledku umělého oslabení měnového kurzu koruny 
nastoupily v listopadu minulého roku růst, začaly sice hned od počátku roku 
meziměsíčně klesat, nicméně v meziročním srovnání se jejich růst zvýšil 
v průměru na 2,4 % (z 1% růstu v předchozím kvartále). Nejvíce vzrostly ceny 
potravin o 7,8 %, strojů a dopravních prostředků o 3 %, ceny průmyslového 
spotřebního zboží a polotovarů shodně o 2,8 %. K oslabení dynamiky růstu 
dovozních cen přispěly ceny živočišných a rostlinných tuků, které klesly 
v průměru o 12,6 % a minerálních paliv v průměru o 2,3 %, zejména z důvodu 
klesajících cen hlavních energetických komodit. 

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

  2013   2014  

  březen červen září  prosinec průměr leden  únor březen duben květen 

Ceny       
 

    
 

  
 

  

- průmyslových výrobců 1,0 0,7 0,6 1,7 0,8 -0,7 -0,7 -0,8 -0,3 -0,1 

- stavebních prací  -1,1 -1,4 -1,3 -0,7 -1,1 -0,5 -0,3 0 0,4 0,5 

- zemědělských výrobců 12,5 7,3 -0,1 -4,3 4,5 -4 -5 -4,2 -2,8 -0,7 

- dovozní 1,1 -1,9 -0,3 3,8 -0,2 2,9 2,9 1,3 0,8 x 

Pramen: ČSÚ 
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Snížení cen hlavních 
energetických 
komodit se 
přenášelo do cen 
průmyslových 
výrobců 

V cenách průmyslových výrobců, které v  1. čtvrtletí klesly v průměru meziročně 
o 0,7 % (z 0,8% růstu v předchozím čtvrtletí) se v největší míře odrazilo snížení cen 
elektřiny, plynu a páry v průměru o 8,8 %. Dále pak klesly ceny základních 
farmaceutických výrobků o 3,9 %, těžby a dobývání o 3,4 %, koksu a rafinovaných 
ropných produktů o 1,4 % a v oddíle chemické látky a výrobky o 0,8 %. Naproti tomu 
v 1. čtvrtletí vzrostly např. ceny dopravních prostředků meziročně v průměru o 4 %, 
zásobování vodou o 3,4 %, dřeva a papíru o 3,1 %, obecných kovů a kovodělných 
výrobků o 1,8 %. Ceny potravinářských výrobků se zvýšily v průměru o 0,4 % (stejně 
i ceny nábytku). 

Pokles cen 
průmyslových 
výrobců v květnu 
zmírnil 

V květnu meziroční pokles cen průmyslových výrobců zpomalil na 0,1 % (z 0,3 % 
v dubnu) a ustupuje již druhý měsíc v řadě. Důvodem jsou rostoucí ceny koksu 
a rafinovaných ropných produktů o 5,5 %, a dopravních prostředků o 3,5 % (z toho 
ceny dílů a příslušenství pro motorová vozidla vzrostly o 4,6 %). Zvýšily se i ceny 
obecných kovů a kovodělných výrobků o 2 %, dřeva, papíru a tisku o 4,1 %. Ceny 
potravinářských výrobků, nápojů a tabáku byly vyšší o 0,7 % (z nich zdražily mléčné 
výrobky o 1,1 %, maso a masné výrobky o 2,8 %, a naopak se snížily ceny zejména 
rostlinných a živočišných olejů a tuků o 15,3 %, mlýnských a škrobárenských 
výrobků o 12 %). Růst cen průmyslových výrobců je již od počátku roku korigován 
poklesem cen elektřiny, plynu a páry (v květnu o 8,6 %). 

Ceny stavebních 
prací umazávaly 
pokles a koncem 
1. čtvrtletí naznačily 
růst 

Ceny stavebních prací v 1. čtvrtletí zatím ještě setrvaly pod úrovní předchozího 
roku (v průměru meziročně o 0,3 %), kde se drží nepřetržitě od března 2010. 
Po březnové stagnaci však již v dubnu obrátily směr a přehouply se do kladných 
hodnot. Ceny výstupů byly pod tlakem několikaleté krize celého sektoru, kromě 
toho pravděpodobně i zde nastal průsak slabší koruny skrze dovozní ceny. 
Avizovaná proinvestiční politika vlády a zároveň zlepšení výkonu ekonomiky by 
mohlo konečně stavebnictví odrazit ode dna. V tomto roce očekává odvětví 
ještě spíše stagnaci, i z důvodu nepřipravenosti velkých projektů zejména 
v inženýrském stavitelství, v dalším roce pak případný růst. Ceny materiálů 
a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví vzrostly v 1. čtvrtletí meziročně 
v průměru o 0,9 %. 

Ceny zemědělských 
výrobců zpomalují 
pokles 

Ceny zemědělských výrobců, které se od srpna 2013 drží pod úrovní 
předchozího roku, byly v 1. čtvrtletí 2014 v průměru meziročně nižší o 4,4 %. 
O jejich pokles se zasloužily ceny rostlinných výrobků, které byly nižší o 14,3 % 
(klesly ceny olejnin o 11 % a obilovin o 21,3 %, vyšší byly ceny brambor o 43,6 % 
a čerstvé zeleniny o 16,2 %). Ceny živočišných výrobků naproti tomu stouply 
meziročně o 8 % (vzrostly hlavně ceny mléka o 21,8 % a jatečných prasat 
o 3,1 %, snížily se naopak ceny vajec o 14,1 %, skotu o 4,6 % a drůbeže o 2,8 %). 
Hlavní příčinou klesajících cen zemědělských výrobců byla příznivá loňská 
sklizeň, a to jak v ČR, tak i v zahraničí. Tento faktor byl koncem předchozího roku 
také částečně kompenzován oslabením kurzu koruny. 

I.3.2 Ceny v mezinárodním srovnání 

Světová ekonomika 
oživuje, cenové 
tlaky zůstávají 
utlumené 

Tempo růstu globální ekonomiky by mělo letos nabrat na síle díky vyspělým 
ekonomikám, u kterých se předpokládá zrychlení růstu na 2,2 % (z loňských 
1,3 %). Výsledky 1. čtvrtletí však zůstaly za tímto očekáváním. Ekonomika 
Spojených států mezičtvrtletně pouze stagnovala vlivem nezvykle chladného 
počasí, a ani hospodářství Evropské unie, resp. eurozóny, nepřesvědčila, když 
jejich růstová tempa mírně zaostala za předchozím čtvrtletím. Také z hlediska 
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dalšího vývoje přetrvávají rizika, a to nejen z pohledu nedokončených 
hospodářských reforem, ale i nízké inflace. Poté, co ECB odvrátila riziko kolapsu 
eura, tak bude muset řešit mj. jeho silný kurz, spojený i s výraznými poklesy 
inflace, či s deflací v nejslabších zemích eurozóny. Zotavování periferních zemí, 
případně stírání výrazných rozdílů mezi nimi, bude proto pravděpodobně 
složitější a trvalejšího charakteru. 

Inflace v ČR byla 
nižší než v EU 

Dynamika růstu spotřebitelských cen v Evropě od počátku roku zpomalovala. 
Kromě klesajících cen, zejména energetických komodit na světových trzích, byla 
důvodem i slabá konkurenceschopnost EU, která by aktivovala výrazněji její 
výkon, a tím i ceny. Přírůstek HICP (meziroční změna) se v tuzemsku stabilizoval 
od počátku roku na 0,3% úrovni, v EU i v eurozóně se postupně snižoval, a to 
z lednových 0,8 % na 0,5 % v březnu, resp. z 0,9 % na 0,6 % v březnu. Na více než 
1% inflaci v březnu dosáhlo pět evropských zemí, sedm jich pak skončilo 
v deflaci. Vyšší inflaci monitorovala Amerika i Čína. Výsledky ekonomiky 
posunuly meziroční inflaci v USA za 1. čtvrtletí nad 1 %. Číně se dařilo držet 
inflaci pod deklarovaným vládním cílem 3,5 %, od počátku roku rostla o něco 
málo nad 2 %. Přehled o vývoji cen ve vybraných zemích EU a USA podává graf 
č. I.3.2.1. 

Graf. č. I.3.2.1 Vývoj spotřebitelských cen v zemích EU a USA v březnu 2014 
                          (meziroční změna v %) 

 
Pramen: Eurostat, graf MPO 

Ceny v průmyslu 
klesaly v ČR 
pomaleji než v EU 

Pokles cen průmyslových výrobců v EU, který začal v srpnu 2013, se během 
1. čtvrtletí 2014 ještě dále prohloubil, v březnu meziročně na 1,6 % (shodně 
v EU i v eurozóně). V tuzemsku jejich meziroční pokles nastoupil později, až od 
počátku roku 2014, když v březnu kulminoval 0,8 %. Evropské státy s rozdílnou 
strukturou ekonomiky a hospodářským vývojem se ve svých výsledcích sice lišily, 
nicméně v minusu setrvaly produkční ceny ve většině zemí. Jejich nejvyšší 
propad zaznamenaly Belgie a Kypr, shodně o 4,8 %. 
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I.3.2 Fiskální vývoj 

Deficit státního 
rozpočtu na rok 
2014 byl schválen 
ve výši 112 mld. Kč 

Státní rozpočet na rok 2014 byl schválen se schodkem 112 mld. Kč, s příjmy 
1099,3 mld. Kč a výdaji 1211,3 mld. Kč. To oproti schválenému rozpočtu na rok 
2013 znamená růst celkových příjmů o 2,1 %, růst celkových výdajů o 3 % 
a schodek by se měl zvýšit o 12 mld. Kč, tj. o 12 %. Ve srovnání se skutečností roku 
2013 počítá rozpočet s nárůstem příjmů o 7,4 mld. Kč (o 0,7 %), výdajů o 38,2 mld. 
Kč (o 3,3 %) a se zvýšením schodku o 30,7 mld. Kč (o 37,8 %). 

Historicky nejvyšší 
přebytek státního 
rozpočtu… 

Hospodaření státní pokladny navázalo na dobré výsledky vykázané na počátku 
minulého roku a skončilo i v 1. čtvrtletí 2014 kumulovaným přebytkem, 
tentokrát ve výši 43,6 mld. Kč (meziročně lepší výsledek o 29,6 mld. Kč). Jednalo 
se o nejvyšší kladné saldo od roku 1993 a jeho vývoj v posledních letech 
naznačuje snahu o konsolidaci rozpočtů. Meziročně lepší výsledek byl zcela 
v režii příjmů, a to jak v daňové oblasti (vyšší výběr DPH a spotřebních daní 
z tabákových výrobků), tak zejména v nedaňové (příjmy z EU a mimořádný 
příjem z aukce kmitočtů pro rychlé mobilní sítě LTE). Čerpání celkových výdajů 
více méně stagnovalo. Přebytek státního rozpočtu za 1. čtvrtletí 2014 
představoval 1,1 % HDP. 

 V květnu se kumulované saldo státního rozpočtu propadlo do mínusu téměř 
10 mld. Kč. Na vyšších výdajích v porovnání s minulým rokem se podílela 
zejména třetí záloha regionálnímu školství, která byla vyplacena až v květnu, 
zatímco v roce 2013 to bylo již v dubnu. 

Tabulka č. I.3.2.1 Pokladní plnění státního rozpočtu (v mld. Kč) 

  2013 2014 Saldo 
Měsíc     Příjmy Výdaje Saldo za měsíc 

  Saldo  Saldo  kumulované    kumulované za měsíc   

Leden 42,42 42,42 129,00 83,95 45,05 45,05 

Únor 5,58 -36,84 231,62 181,55 50,07 5,02 

Březen 13,97 8,39 324,24 280,65 43,59 -6,48 

Duben -16,54 -30,51 408,21 381,63 26,59 -17,01 

Květen -39,78 -23,24 476,27 485,79 -9,52 -36,10 

Pramen: MF ČR 

…byl tažen 
výhradně růstem 
příjmů… 

Příjmová strana státního rozpočtu meziročním růstem o 31,4 mld. Kč (tj. o 10,7 %) 
naplnila alikvótní část rozpočtu o 2,3 p.b. lépe než loni. Proti čtvrtině rozpočtu bylo 
inkaso o 49,4 mld. Kč vyšší. Z daňových příjmů se na příznivější bilanci celkových 
příjmů podílely zejména DPH a spotřební daně (viz tabulka č. I.3.2.1): 

  výběr daně z přidané hodnoty (jako váhově nejvýznamnější daně) byl 
ovlivněn hlavně výší částky vyplacených nadměrných odpočtů a vrácení 
daní, která v tomto období byla nižší než daňová povinnost. Novela zákona 
o pohonných hmotách (povinnost složení kauce) přispěla ke snížení rizika 
vzniku daňových nedoplatků; 

  důvodem vyššího inkasa spotřebních daní bylo zvýšení sazeb daně 
z tabákových výrobků od 1. 1. 2014, které přineslo podobně jako loni 
předzásobení se tabákovými nálepkami před změnou sazby. Splatnost 



MPO – odbor ekonomických analýz                                                                                  Analýza vývoje ekonomiky ČR za 1. čtvrtletí 2014 

23 
 

spotřební daně z tabákových výrobků je přitom posunuta na začátek roku 
2014. Její inkaso vzrostlo na 23,5 mld. Kč, tj. meziročně o 4,5 mld. Kč 
a 23,8 %. Inkaso spotřební daně z minerálních olejů (váhově nejsilnější 
položky) objemem 16,6 mld. Kč meziročně posílilo o 0,8 mld. Kč, tj. o 4,9 %. 
Pozitivní dopad novely zákona č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách, 
na inkaso této daně vzhledem ke krátké účinnosti zatím nelze jednoznačně 
stanovit. Od 1. 1. 2014 byl zrušen nárok na vrácení spotřební daně 
z minerálních olejů použitých pro zemědělskou prvovýrobu. V případě 
energetických daní bylo vybráno 830,3 mil. Kč (o 5 %, tj. 44,1 mil. Kč 
meziročně méně), na poklesu inkasa se zejména podepsal reálný pokles 
spotřeby elektrické energie, plynu a pevných paliv; 

  do výnosu daně z příjmů fyzických osob se promítají legislativní opatření 
přijatá na období 2013-2015. Ta by měla napomoci zvýšit v letošním roce 
celkové inkaso o 2,9 mld. Kč (jedná se např. o zavedení tzv. solidární 
přirážky ve výši 7 % z příjmů převyšujících 48násobek průměrné měsíční 
mzdy, dále osvobození zrušení základní slevy pro pracující důchodce, 
zrušení uplatnění slev na dani pro manžele, o speciální srážkovou daň 
z příjmů hrazených poplatníkům do některých daňových rájů); 

  nižší plnění inkasa daní z příjmů právnických osob v prvních měsících roku 
souvisí s možností podání daňového přiznání s využitím daňových poradců 
až do konce pololetí. Legislativní změny platné od 1. 1. 2014 by se měly 
projevit až v příštím roce, protože se obvykle promítají až za celé zdaňovací 
období. 

Tabulka č. I.3.2.2 Plnění státního rozpočtu v roce 2014 (v mld. Kč) 

  2013 2014     

  

Skutečnost 
leden-březen 

Rozpočet 
po 

změnách 

Skutečnost 
leden-
březen 

% Plnění Index 
2014/2013 

Příjmy celkem 292,87 1099,52 324,24 29,5 110,7 

Daňové příjmy celkem 232,64 945,42 249,08 26,3 107,1 

z toho:     
 

    
Daň z příjmů fyzických osob 26,12 104,60 27,00 25,8 103,4 
Daň z příjmů právnických osob 19,33 82,40 19,92 24,2 103,0 

DPH 52,37 218,70 60,33 27,6 115,2 
Spotřební daně, včetně energetických a odvodu     

 
    

z elektřiny ze slunečního záření 38,91 139,40 44,46 31,9 114,3 
Pojistné na soc. zabezpečení, příspěvek      

 
    

na politiku zaměstnanosti 90,93 382,88 92,46 24,1 101,7 
Ostatní 4,98 17,44 4,91 28,2 98,6 
Nedaňové a ostatní příjmy  60,23 154,10 75,16 48,8 124,8 

Výdaje celkem 278,90 1211,52 280,65 23,2 100,6 

v tom: 

261,21 1128,43 265,74 23,5 101,7 Běžné výdaje  
z toho: sociální dávky 116,05 502,77 115,18 22,9 99,3 
             z toho důchody 89,17 387,37 87,29 22,5 97,9 

Kapitálové výdaje 17,69 83,09 14,92 18,0 84,3 

Pramen: MF 
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... zejména pak 
nedaňových 

Daleko svižnějšího tempa růstu dosáhly nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté 
transfery, jejichž výrazný růst ovlivnily především transfery přijaté od EU 
a převody z Národního fondu, které činily celkem 53,8 mld. Kč a meziročně tak 
stouply o 10,6 mld. Kč, tj. o 24,5 % (z toho převody z Národního fondu tvořily 
30,7 mld. Kč). Dalším významným impulsem, který ovlivnil meziroční růst těchto 
příjmů, byla uskutečněná aukce kmitočtů pro rychlé mobilní sítě LTE. Příjem 
z této aukce činil 8,5 mld. Kč (rozpočet byl 10 mld. Kč). Zvýšil se také odvod 
státního podniku Lesy ČR na 7,3 mld. Kč (z loňských 6 mld. Kč). 

Výdaje rostly pouze 
nevýznamně 

Celkové výdaje se v 1. čtvrtletí výrazněji nezměnily, meziročně vzrostly pouze o 
1,8 mld. Kč. Z běžných výdajů nejvyšší dynamiky růstu dosáhly neinvestiční 
transfery podnikatelským subjektům (o 18,4 %) a neinvestiční transfery fondům 
sociálního a zdravotního pojištění (o 11 %). Největší objem z běžných výdajů 
(přes 40 %) byl vynaložen na sociální dávky, jejichž čerpání bylo meziročně nižší 
o 0,7 % a činily 115,2 mld. Kč. Z nich objemově nejvýznamnější výdaje na dávky 
důchodového pojištění činily 87,3 mld. Kč a meziročně poklesly o 1,9 mld. Kč, tj. 
o 2,1 %, mj. i v důsledku rok a půl trvajícího poklesu počtu příjemců důchodu. 
Deficit důchodového účtu činil 5,1 mld. Kč a byl meziročně nižší o 36 %. Ostatní 
sociální dávky naopak vzrostly - dávky sociální péče o 7,8 %, nemocenského 
pojištění o 3,3 %, státní sociální podpory a pěstounské péče o 2 %. Podpory 
v nezaměstnanosti byly vyplaceny v částce 2,9 mld. Kč, tj. 26,9 % rozpočtu, 
s meziročním růstem o 1,8 %. 

 Dlouhodobý pokles kapitálových výdajů pokračoval i v 1. čtvrtletí 2014 (klesaly 
již čtvrtý rok v řadě a proti úrovni dosažené v 1. čtvrtletí 2010 byly nižší o 55 %), 
když byly o 2,8 mld. Kč, tj. o 15,7 % pod úrovní loňské skutečnosti. Nejvíce vázlo 
čerpání investičních prostředků na transfery státním fondům, zejména dopravní 
infrastruktury. 

Výše státního dluhu 
se téměř nezměnila 

V 1. čtvrtletí 2014 se objem státního dluhu téměř nezměnil, když stoupl 
z 1683,338 mld. Kč na počátku roku, na 1683,385 mld. Kč. Růst vnitřního dluhu 
o takřka 1 mld. byl vykompenzován poklesem vnějšího dluhu o 1 mld. Kč. Státní 
půjčky v 1. čtvrtletí spočívaly převážně v emisích státních dluhopisů. Byly 
realizovány tři emise státních pokladničních poukázek o objemu 21,74 mld. Kč, 
prostřednictvím emisí státních střednědobých a dlouhodobých státních 
dluhopisů na domácím trhu bylo vypůjčeno 67,1 mld. Kč. V průběhu 1. čtvrtletí 
nebyla přijata žádná tranše úvěrů od EIB. 

I.4 MĚNOVÁ POLITIKA 

I.4.1 Měnová politika 

Rámcem pro 
měnovou politiku ČR 
i eurozóny bylo 
křehké oživení, ale 
také obavy z deflace 

Hlavní vliv na vývoj monetární politiky v 1. čtvrtletí roku 2014 v ČR i v eurozóně 
mělo nerovnoměrné a stále křehké ekonomické oživení a pokračující obavy 
z hrozícího poklesu spotřebitelských cen. Obě centrální banky, ČNB i ECB, proto 
pokračovaly v provádění uvolněné měnové politiky. Vzhledem k jejich výraznější 
aktivitě na konci minulého roku (kurzové intervence ČNB a snížení hlavních 
úrokových sazeb ECB v listopadu 2013), však obě instituce zvolily v prvních 
třech měsících roku 2014 spíše vyčkávací taktiku. Vyhodnocovaly efekty dříve 
provedených kroků a pravidla hry ponechaly prozatím beze změny. 
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Hlavní úrokové 
sazby ČNB zůstaly 
nezměněny… 

Hlavní úrokové sazby ČNB setrvaly po celé čtvrtletí na velmi nízké, tzv. 
technicky nulové úrovni. Limitní úroková sazba pro 2T repo operace i diskontní 
sazba tak zůstávají na hodnotě 0,05 %, lombardní sazba je i nadále na 0,25 %. 
Kromě úrokových sazeb ČNB pokračuje v politice používání směnného kurzu 
jako nástroje měnové politiky. Po devizových intervencích z počátku listopadu 
2013 zůstává závazek ČNB udržovat kurz koruny vůči euru „poblíž“, avšak nad 
úrovní 27 CZK/EUR, nadále platný. Vzhledem k tomu, že finanční trhy jej přijaly 
za důvěryhodný, směnný kurz pod tuto hladinu neklesl a od listopadu loňského 
roku nebylo třeba, aby ČNB přikročila k devizovým nákupům. 

Graf č. I.4.1.1 Hlavní úrokové sazby ČNB (v %) 

 
Pramen: ČNB, graf MPO 

…totéž platilo 
v 1. čtvrtletí i pro 
sazby ECB 

Také ECB ponechala během 1. čtvrtletí 2014 své úrokové sazby tak, jak je 
nastavila už v listopadu 2013, tedy základní úrokovou sazbu ve výši 0,25 %, mezní 
zápůjční sazbu na úrovni 0,75 % a depozitní sazbu rovnu 0 %. Na obranu proti 
pokračující dezinflaci v eurozóně, ani na podporu hospodářského růstu, nepřijala 
během 1. kvartálu žádná nová opatření. Nadále však informovala, že je připravena 
sáhnout i k nekonvenčním krokům, pokud to bude zapotřebí.  

K aktivitě se Bankovní rada ECB rozhodla až na svém červnovém zasedání, kdy 
snížila všechny tři úrokové sazby (depozitní dokonce do záporných hodnot) 
a oznámila i další opatření. 

Fed byl aktivnější – 
během tří měsíců 
dvakrát snížil objem 
kvantitativního 
uvolňování 

Naopak aktivní byl ve stanovování měnové politiky americký Fed. Centrální 
banka Spojených států již koncem minulého roku reagovala na stabilní 
hospodářský růst, který se v meziročním srovnání držel už zhruba dva roky 
kolem 2 %, a v 1. čtvrtletí v pozvolném opouštění akomodativní měnové 
politiky pokračovala. Původní měsíční objem nákupu cenných papírů ve výši 
85 mld. USD byl prosincovým rozhodnutím snížen o 10 mld. USD. Postupné 
opouštění 3. kola kvantitativního uvolňování pokračovalo i poté omezováním 
nákupu aktiv o 10 mld. USD na každém dalším zasedání. Počínaje květnem 
tedy Fed nakupoval tzv. hypotékou kryté cenné papíry pouze ve výši 45 mld. 
USD měsíčně, v červnu pak rozhodl o zatím posledním snížení, znovu o 10 mld. 
USD. Základní úroková sazba amerického Fedu zůstala v 1. čtvrtletí nezměněna, 
tedy 0–0,25 %. 
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Finanční situace 
bankovního sektoru 
zůstala stabilní 

Finanční situace bankovního sektoru v České republice zůstala v 1. čtvrtletí 
2014 stabilní. Vliv na ni měly a nadále mají protichůdné jevy reálné ekonomiky. 
Na jedné straně ve prospěch větší stability působilo pokračující hospodářské 
oživení, na straně druhé přetrvávající obavy z deflačního scénáře v Evropě. 
Pozitivním faktem je, že trend zhoršujícího se úvěrového rizika v důsledku 
migrace úvěrů v selhání od nestandardních ke ztrátovým, stejně jako od úvěrů 
bez prodlení k úvěrům s prodlením nad 3 měsíce, pozorovaný od roku 2010, se 
zastavil. 

Klientské úrokové 
sazby se držely 
velmi nízko 

Uvolněná měnová politika ČNB se nadále promítala do vývoje klientských 
úrokových sazeb, které zůstaly na historicky velmi nízkých úrovních. Zatímco 
průměrné úrokové míry z nových korunových úvěrů dosáhly svých minim už 
během roku 2013 (pro nefinanční podniky v únoru, pro domácnosti pak 
v červnu) a nyní se drží lehce nad nimi, průměrné úrokové sazby ze stavů 
obchodů stále ještě klesají. 

 Průměrná úroková sazba nových úvěrů pro domácnosti na spotřebu, bydlení 
a ostatní (bez kontokorentů, revolvingových úvěrů a pohledávek z kreditních 
karet) se drží už více než 2 roky zhruba na úrovni 6 % (v březnu 2014 činila 
5,71 %). Průměrná sazba pro úvěry nefinančním podnikům v březnu 
dosahovala 2,18 %, přičemž na hodnotách lehce nad 2 % se drží už od počátku 
roku 2013. Co se týče stavů obchodů, průměrná březnová úroková míra úvěrů 
pro domácnosti představovala 5,70 %, pro nefinanční podniky potom 3,05 %, 
což jsou vůbec nejnižší hodnoty od roku 2001, kdy začala ČNB tato data 
zveřejňovat. 

Graf č. I.4.1.2 Klientské úrokové sazby (v %, bez kontokorentu, revolvingových 
                          úvěrů a pohledávek z kreditních karet) 

 
Pramen: ČNB, graf MPO 

Úvěry domácnostem 
rostly stále stejným 
tempem, úvěry 
podnikům 
stagnovaly 

Úvěrová emise reflektovala stabilitu ve vývoji klientských úrokových sazeb. 
Úvěry poskytnuté domácnostem pokračovaly v téměř konstantním meziročním 
růstu, který se už od poloviny roku 2012 udržuje přibližně na hodnotě 4 %. 
Ke konci 1. čtvrtletí činily 1210,3 mld. Kč. Naproti tomu poptávka nefinančních 
podniků po úvěrech v 1. čtvrtletí 2014 výrazně klesla (meziročně z 3,7 % 
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v prosinci 2013 na 0,2 % v březnu 2014), když se po kladném výkyvu v posledním 
čtvrtletí minulého roku, na nějž měly hlavní vliv kurzové rozdíly způsobené 
listopadovými intervencemi ČNB, vrátila ke stagnaci, která pro ni byla typická 
ve 2. a 3. čtvrtletí roku 2013. K 31. 3. 2014 úvěry čerpané nefinančním sektorem 
dosáhly 862,7 mld. Kč. 

Graf č. I.4.1.3 Vývoj úvěrů (meziročně v %) 

 
Pramen: ČNB, graf MPO 

Úvěrové standardy 
se přestaly 
zpřísňovat 

Postupné oživování ekonomiky a s ním spojený pokles vnímaného rizika měly za 
následek stagnaci úvěrových standardů v 1. čtvrtletí 2014. Úvěrové podmínky se 
tak po dlouhé době přestaly zpřísňovat. Namísto toho je patrná tendence 
ke zvyšování dostupnosti finančních prostředků.  

Kvalita úvěrového 
portfolia se zhoršila 

Kvalita úvěrového portfolia, charakterizovaná podílem úvěrů v selhání 
na celkových úvěrech (v korunách a cizích měnách), se koncem 1. čtvrtletí skokově 
zhoršila. Zatímco předchozí dva roky se podíl úvěrů v selhání (tedy úvěrů 
označených jako nestandardní, pochybné nebo ztrátové) pohyboval kolem 5,9 %, 
v březnu 2014 jeho hodnota vyskočila na 6,5 %. Širší pohled na úvěrová rizika 
ukazuje, že tento nárůst byl způsoben přesunem části úvěrů vedených v kategorii 
sledovaných o stupeň níž, mezi nestandardní úvěry v selhání. Podíl 
klasifikovaných úvěrů (tj. úvěrů sledovaných a v selhání) se nijak nezměnil. Už více 
než dva roky se pohybuje kolem 10 % (v březnu 2014 činila jeho hodnota 10,1 %). 

 Z pohledu kategorizace dle sektorů úvěrové riziko mírně vzrostlo u nefinančních 
podniků, u nichž se podíl úvěrů v selhání na poskytnutých úvěrech (korunových 
a v cizích měnách) zvýšil ze 7,15 % v prosinci 2013 na 7,24 % v březnu tohoto roku. 
Naopak v sektoru domácností lze sledovat mírně se zlepšující tendenci, jelikož 
podíl úvěrů v selhání na jejich úvěrech pozvolna klesal už třetí čtvrtletí v řadě 
a koncem března 2013 dosáhl hodnoty 4,99 %. 
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Graf č. I.4.1.4 Úvěry v selhání (podíl v %, Kč + cizí měna) 

 
Pramen: ČNB, graf MPO 

Zlepšila se sice 
struktura úvěrů 
v selhání… 

Přesun části sledovaných úvěrů do kategorie úvěrů v selhání se projevil 
ve změně struktury úvěrů v selhání. Podíl, který zaujímá její nejméně riziková 
kategorie, nestandardní úvěry, koncem 1. čtvrtletí viditelně vzrostl (na 34,2 % 
z prosincových 27,0 %) a to jak na úkor pochybných úvěrů (za 1. čtvrtletí klesly 
ze 14,2 % na 9,2 % úvěrů v selhání), tak i úvěrů ztrátových (pokles z 58,8 % 
na 56,6 % úvěrů v selhání koncem března 2014). 

… úvěrové riziko 
nicméně celkově 
vrostlo 

Z dlouhodobějšího hlediska lze říci, že nebezpečný trend zhoršující se struktury 
úvěrového portfolia v posledních dvou letech, kdy podíl úvěrů v selhání na 
celkových úvěrech zůstával přibližně stejný, avšak jeho struktura se nebezpečně 
posouvala od nestandardních úvěrů směrem ke ztrátovým, se v druhé polovině 
roku 2013 zastavil. Tento stav trval až do konce února 2014, kdy se struktura 
úvěrů v selhání skokově zlepšila, avšak pouze metodickým vlivem zvýšení podílu 
úvěrů v selhání na celkových úvěrech, což ve skutečnosti znamená celkové 
zhoršení úvěrového rizika koncem 1. čtvrtletí roku 2014. 

Graf č. I.4.1.5 Struktura úvěrů v selhání (v %, Kč + cizí měna) 

 
Pramen: ČNB, graf MPO 
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I.4.2 Směnné kurzy 

Kurz koruny vůči 
euru se pohyboval 
v úzkém rozmezí 
nad závazkem 
ČNB…  

Kurz koruny vůči euru byl v 1. čtvrtletí 2014 determinován především stále 
trvajícím asymetrickým závazkem ČNB bránit posílení koruny pod 27 CZK/EUR. 
Směnný kurz se po celé období pohyboval v poměrně úzkém rozmezí lehce 
nad touto hladinou, přičemž po celou dobu volně plaval (ČNB nebyla nucena 
přistoupit k žádným intervenčním krokům na finančních trzích). Korunu nijak 
zvlášť neovlivňovaly ani pohyby na světových finančních trzích, jelikož jejich 
vývoj byl v 1. čtvrtletí relativně klidný. 

… a měl podobnou 
dynamiku… 

Až do poloviny února měla koruna jen nepatrně oslabující trend, v jehož rámci 
dosáhla koncem ledna svého čtvrtletního maxima 27,590 CZK/EUR. Poté se kurz 
koruny vůči euru zhoupl mírně dolů, přičemž koncem února a počátkem března 
se dvakrát (v dvoutýdenním rozestupu) dotkl čtvrtletního minima 27,330 
CZK/EUR. V závěru kvartálu se potom vrátil přibližně na hodnotu 27,45 
CZK/EUR. Průměrný kurz koruny k euru vzrostl v 1. čtvrtletí, stále ještě vlivem 
podzimních intervencí, na 27,441 CZK/EUR (z 26,657 CZK/EUR ve 4. čtvrtletí 
2013), což představuje oslabení o 2,9 %. Meziročně činilo znehodnocení české 
měny vůči euru 7,3 %. 

Graf č. I.4.2.1 Nominální kurz CZK/EUR 

 
Pramen: ČNB, graf MPO 

… jako kurz vůči 
dolaru 

Velmi podobně se vyvíjel v prvních třech měsících roku 2014 také kurz koruny 
vůči americkému dolaru. V lednu koruna jen velmi mírně oslabovala až ke 
čtvrtletnímu maximu 20,399 CZK/USD počátkem února, které je nejslabší 
hodnotou kurzu od srpna 2012. Následující měsíc a půl koruna mírně posílila až 
ke čtvrtletnímu minimu 19,618 CZK/USD. Poté kurz trochu povyskočil 
a posledních čtrnáct březnových dní se držel kolem 19,9 CZK/USD. Průměrný 
kurz činil v 1. čtvrtletí 20,038 CZK/USD a představoval mezičtvrtletní oslabení 
koruny o 2,3 % (z 19,593 CZK/USD ve 4. čtvrtletí 2013). Meziroční depreciace 
však na rozdíl od páru s eurem nebyla tak výrazná. Z dlouhodobějšího hlediska 
nezasáhly podzimní devizové intervence ČNB do vývoje kurzu vůči dolaru příliš 
zásadně, koruna tak oslabila v porovnání s loňským 1. čtvrtletím jen o 3,4 %. 
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Graf č. I.4.2.2 Nominální kurz CZK/USD 

 
Pramen: ČNB, graf MPO 

Euro díky uklidnění 
situace v eurozóně 
nadále posilovalo 
vůči dolaru 

Pozitivní vývoj v eurozóně měl za následek pokračování trendu posilování eura 
vůči dolaru, započatého v polovině roku 2012. Za zájmem finančních trhů 
o evropskou měnu lze vidět především obnovování hospodářského růstu 
eurozóny a uklidnění situace v zemích na periferii. Za zmínku stojí zejména 
úspěšný návrat Irska na trh s dluhopisy na konci roku 2013 a pokračující pokles 
rozdílů ve výnosech dlouhodobých vládních dluhopisů periferních zemí oproti 
bezpečným německým (ten v 1. čtvrtletí už i u řeckých dluhopisů klesl na dosah 
5 procentních bodů). 

 Co se týče krátkodobějších trendů vývoje směnného kurzu USD/EUR, během 
ledna ještě pokračovala kratší fáze posilování dolaru, započatá koncem 
prosince, která byla ukončena čtvrtletním minimem 1,350 USD/EUR na počátku 
února. Poté dolar až do konce druhé březnové dekády oslaboval až k maximu 
1,394 USD/EUR, aby se pak na samém konci kvartálu ustálil na hodnotě lehce 
pod 1,38 USD/EUR. V průměru se euro v 1. čtvrtletí obchodovalo za 1,370 
dolaru, což představuje mezičtvrtletní posílení eura o 0,7 % (z průměrného 
kurzu 1,361 USD/EUR ve 4. čtvrtletí 2013). Meziročně zhodnotilo dokonce 
o 3,7 %. 
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Graf č. I.4.2.3 Nominální kurz USD/EUR 

 
Pramen: ECB, graf MPO 

Cenová 
konkurenceschopnost 
českých podniků 
rostla jak na trzích 
platících eurem,… 

Od listopadu 2013, kdy se česká koruna z dlouhotrvajícího období reálného 
posílení vůči euru (v porovnání s prosincem 2008) přehoupla do oslabení, se 
její měsíční reálný kurz vůči euru pohybuje přibližně kolem 4% depreciace 
(oproti základnímu období). Cenová konkurenceschopnost českých výrobců 
na zahraničních, eurem platících trzích tak během celého 1. čtvrtletí rostla. 

 Reálné oslabení koruny vůči evropské měně (v březnu 2014 o 4,0 % oproti 
prosinci 2008) bylo zapříčiněno převážně nominálním oslabením (na nějž 
měly přímý vliv listopadové intervence ČNB), které činilo 4,9 % (oproti prosinci 
2008), zatímco kladný inflační diferenciál působil proti vlivu nominální 
depreciace jen mírně. Spotřebitelské ceny vzrostly od konce roku 2008 v ČR 
o 10,2 %, zatímco v eurozóně o něco méně, jen o 9,4 %.  

 Vývoj reálného kurzu koruny, zejména na páru s eurem, se od nominálního 
kurzu v 1. čtvrtletí 2014 lehce odchýlil. Důvodem byl dočasně vyšší inflační 
diferenciál v prvních dvou měsících roku 2014. Na konci čtvrtletí už však bylo 
patrné jeho opětovné snížení a přiblížení obou kurzů. 

Graf č. I.4.2.4 Vývoj kurzu CZK/EUR (v %, index 12/2008 = 100) 

 
Pramen: ČNB, Eurostat, propočty MPO 
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…tak na těch 
dolarových 

Také reálný kurz koruny vůči americkému dolaru se pohyboval během celého 
1. čtvrtletí přibližně na úrovni 4% depreciace (vůči základnímu období, kterým je 
prosinec 2008). Na rozdíl od páru s eurem však vykazuje kurz vůči dolaru reálné 
znehodnocení koruny víceméně již od poloviny roku 2012. Růst cenové 
konkurenceschopnosti českých výrobců na dolarových trzích tak trvá už delší 
dobu, v 1. čtvrtletí 2014 však ještě zrychlil. 

 V březnu 2014 dosahovala reálná depreciace koruny vůči dolaru hodnoty 3,7 % 
(oproti prosinci 2008) a podílelo se na ní nominální oslabení o 1,7 % společně se 
záporným inflačním diferenciálem. Ten vychází ze skutečnosti, že spotřebitelské 
ceny v USA vzrostly za sledované období o něco více než v ČR, konkrétně o 12,4 %. 

Graf č. I.4.2.5 Vývoj kurzu CZK/USD (v %, index 12/2008 = 100) 

 
Pramen: ČNB, Eurostat, BLS, propočty MPO 

I.4.3 Vnější rovnováha 

Základním rámcem 
pro platební vztahy 
bylo ekonomické 
oživení 

Platební vztahy České republiky se zahraničím v 1. čtvrtletí utvářelo především 
sílící oživení domácí ekonomiky, které spolu s pozitivním hospodářským 
vývojem v eurozóně vedlo k dalšímu povzbuzení zahraničního obchodu. 
Finanční část platební bilance, která se v posledním čtvrtletí roku 2013 vlivem 
devizových intervencí ČNB prudce vychýlila z obvyklého rámce svého vývoje, 
vykazovala v 1. čtvrtletí tendenci předchozí extrémy korigovat. 

Platební bilance 
jako celek vykázala 
přebytek… 

Souhrnný výsledek platebních vztahů byl kladný. Nejvýraznější položku 
platební bilance představoval běžný účet s rekordním přebytkem 72,3 mld. Kč. 
Kladného výsledku dosáhl i kapitálový účet (21,4 mld. Kč), zatímco finanční účet 
skončil se schodkem (40,7 mld. Kč). Po započtení chyb, opomenutí a kurzových 
rozdílů zajistil v 1. čtvrtletí celkový výsledek platební bilance zvýšení 
devizových rezerv o 25,1 mld. Kč. 
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Graf č. I.4.3.1 Vývoj hlavních účtů platební bilance (v mld. Kč) 

 
Pramen: ČNB, graf MPO 

…a zlepšila se 
makroekonomická 
rovnováha 

Výrazně kladné saldo běžného účtu vykompenzovalo v ročním úhrnu schodky 
2. až 4. čtvrtletí 2013, a mělo tak za následek zlepšení ukazatele vnější 
makroekonomické rovnováhy České republiky. Poměr přebytku běžného účtu 
k HDP (na roční bázi) dosáhl v 1. čtvrtletí hodnoty 0,2 %, čímž se v porovnání 
s předchozími kvartály ještě více přiblížil naprosté rovnováze, která je 
symbolizována nulou. (Ve 4. čtvrtletí 2013 dosahoval tento indikátor záporné 
hodnoty 1,4 % a před rokem 1,8 %.) 

…Rekordní přebytek 
výkonové bilance 
ukazuje na růst 
skrze export,… 

Za vynikajícím výsledkem běžného účtu stojí především historicky nejvyšší 
čtvrtletní přebytek výkonové bilance od roku 1993. V 1. kvartálu 2014 činil 
92,3 mld. Kč. Česká ekonomika se vrací k hospodářskému růstu a dosahuje jej 
především svým zaměřením na export. Obchodní bilance (podle tzv. národního 
pojetí zahraničního obchodu) skončila v 1. čtvrtletí naprosto rekordním 
přebytkem ve výši 72,2 mld. Kč. Meziročně vzrostlo její saldo o 36,1 %. 

…ten rostl více než 
import 

Obě položky obchodní bilance meziročně výrazně rostly, vývozy o něco více 
(o 22,6 %) než dovozy (o 21,4 %). V 1. čtvrtletí dosahovaly 779,4 mld. Kč, respektive 
707,2 mld. Kč. Mnohem výraznější byl rozdíl v jejich růstu v samotném 1. čtvrtletí, 
kdy export vzrostl o 11,7 %, zatímco import jen o 7,1 %. Důvodem je kromě 
ekonomického oživení také větší cenová konkurenceschopnost českých podniků 
v zahraničí v důsledku intervencí ČNB na oslabení koruny. Podrobnější analýze 
zahraničního obchodu (podle pohybu zboží, tzv. přeshraniční statistiky) se věnuje 
kapitola II.3. 
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Graf č. I.4.3.2 Vývoj hlavních položek běžného účtu platební bilance  
                            (v mld. Kč) 

 
Pramen: ČNB, graf MPO 

Bilance služeb 
vytvořila přebytek 
ve všech třech 
položkách,… 

Bilance služeb vykazuje kladná čtvrtletní salda po celou dobu sledování od roku 
1993. V 1. čtvrtletí 2014 vytvořila přebytek ve výši 20,1 mld. Kč, což 
představuje meziroční nárůst o 40,6 %. V kladných číslech skončila bilance 
všech tří skupin. Kromě potrubní přepravy a přenosu elektřiny meziročně 
vzrostly příjmy ze všech druhů dopravy, přičemž přebytek zaznamenala silniční, 
železniční i letecká doprava. Přebytek bilance cestovního ruchu (10,2 mld. Kč) 
byl nejvýznamnější položkou bilance služeb, avšak meziročně poklesl zhruba 
o 20 % kvůli vyšším výdajům. Naopak výrazný růst byl zaznamenán u kategorie 
ostatních služeb (na 5,1 mld. Kč), kde výdaje klesly mnohem více než příjmy 
(především u výpočetní techniky). 

…bilance výnosů 
nejnižší schodek za 
tři roky… 

Jedinou deficitní bilancí běžného účtu v 1. čtvrtletí byla tradičně bilance 
výnosů. Její čtvrtletní schodek činil tentokrát pouze 25 mld. Kč, a byl nejnižší za 
poslední tři roky, když meziročně klesl o více než 60 %. Výnosy meziročně 
vzrostly o 35 %, na čemž se rovnoměrně podílel nárůst výnosů z práce tuzemců 
v zahraničí a růst výnosů z investic (především reinvestovaného zisku). Hlavním 
důvodem nízkého záporného salda bilance však byly především velmi malé 
náklady (s meziročním poklesem o 37,7 %) způsobené vyplacením pouze 
nízkého objemu dividend z přímých investic (pouze 3,8 mld. Kč oproti 
50,6 mld. Kč v 1. čtvrtletí 2013). 

…a bilance běžných 
převodů skončila 
v plusu 

Bilance běžných převodů skončila v 1. čtvrtletí s přebytkem 5,0 mld. Kč. Její 
meziroční pokles byl dán z jedné poloviny poklesem příjmů v rámci převodů 
vládního sektoru, které souvisí s nižšími čistými příjmy z rozpočtu EU, z druhé 
poloviny potom růstem výdajů na ostatní soukromé převody. 

Také kapitálový 
účet vykázal 
přebytek 

Kapitálový účet platební bilance vykázal kladné saldo ve výši 21,4 mld. Kč. 
Meziročně vzrostl více než pětkrát, především díky nárůstu čistých příjmů 
z unijního rozpočtu, vykazovaných v rámci tohoto účtu. V porovnání 
s posledním kvartálem loňského roku však nedoznal výrazných změn. 
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Finanční účet však 
skončil ve výrazném 
deficitu  

Necelou polovinu přebytku nashromážděného v 1. čtvrtletí na běžném 
a kapitálovém účtu umazal deficit finančního účtu, který činil 40,7 mld. Kč a byl 
nejvyšší za poslední tři roky. Hlavní vliv měla především změna bankovní 
pozice vůči nerezidentům v kategorii ostatních krátkodobých investic, jež šla 
opačným směrem, než v posledním kvartálu roku 2013, kdy reagovala 
na devizové intervence ČNB.   

Zahraniční subjekty 
splácely v ČR úvěry, 
reinvestovaly zde 
svůj zisk… 

Přímé zahraniční investice byly hlavní kladnou položkou finančního účtu, která 
tlumila vysoký deficit v ostatních investicích. Zaznamenala čistý příliv finančních 
prostředků v hodnotě 29,5 mld. Kč, o nějž se téměř rovnoměrně zasloužily 
české i zahraniční subjekty. Tuzemské investice v zahraniční byly o něco 
významnější. Za přílivem financí v této kategorii stojí především výrazný nárůst 
splácení úvěrů českým věřitelům. Co se týče zahraničních investic v tuzemsku, 
zde byly stejně jako v poslední čtvrtině předchozího roku hlavním 
přispěvatelem především reinvestice zisku zahraničních firem na našem území. 

Graf č. I.4.3.3 Vývoj hlavních položek finančního účtu platební bilance  
                        (v mld. Kč) 

 
Pramen: ČNB, graf MPO 

…a nakupovaly 
dluhopisy 

Příliv finančních prostředků do ČR zaznamenala v 1. čtvrtletí také dílčí bilance 
portfoliových investic, která skončila kladným saldem ve výši 16,0 mld. Kč. 
Hlavní zásluhu na tom měly nákupy českých obligací a směnek zahraničními 
investory, jež byly hlavní složkou pasivní strany bilance (celkem 31,2 mld. Kč). 
Portfoliové investice tuzemských subjektů v zahraničích dosahovaly 15,2 mld. 
Kč a směřovaly jak do majetkových cenných papírů a účastí, tak do nákupu 
zahraničních dluhopisů. V rámci vypořádání obchodů s finančními deriváty činil 
v 1. čtvrtletí příliv prostředků do ČR 2,8 mld. Kč. 

Zahraniční banky 
však výrazně 
stahovaly z ČR své 
krátkodobé 
investice 

Kategorie ostatních investic se po extrémním výkyvu v předchozím kvartále 
(přebytek 156,7 mld. Kč) vrátila k zápornému saldu, které pro ni bylo typické 
i v 1.-3. čtvrtletí roku 2013. V reakci na neobvyklý příliv zahraničních 
krátkodobých investic obchodních bank koncem loňského roku došlo 
v 1. čtvrtletí k jejich výrazné korekci, takže ostatní investice jako celek skončily 
ve vysokém schodku 89,1 mld. Kč. Čistý odliv zdrojů bankovního sektoru činil 
72 mld. Kč, podnikový sektor poskytl do zahraničí prostředky za 15,9 mld. Kč. 
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Čistý odliv prostředků vládního sektoru činil 1,2 mld. Kč a jednalo se o splátky 
úvěrů čerpaných od EIB. 

 Na straně aktiv byly českými subjekty uskutečněny zahraniční investice v čisté 
hodnotě 26,0 mld. Kč. Z velké části šlo o dlouhodobé aktivity především 
podnikového sektoru. Na straně pasiv dosáhl čistý odliv ostatních investic z ČR 
celkové výše 63,0 mld. Kč, když proti kladnému saldu dlouhodobých investic 
(8,2 mld. Kč) uskutečněných především podnikovou sférou, stál obrovský odliv 
finančních prostředků v kategorii krátkodobých investic (71,2 mld. Kč), jenž má 
z více než 90 % na svědomí bankovní sektor.  

Devizové rezervy si 
drží trend růstu 

Transakce na účtech platební bilance zvýšily stav devizových rezerv za 
1. čtvrtletí 2014 o 25,1 mld. Kč. Stav devizových rezerv ČNB k 31. 3. 2014 dosáhl 
výše 1144,4 mld. Kč (tj. 57,5 mld. USD, resp. 41,7 mld. EUR), proti počátku roku 
to znamená nárůst o 2,3 %. Nárůst devizových rezerv znamená také zlepšování 
indikátoru krytí dovozu zboží a služeb devizovými rezervami. Stav devizových 
rezerv ke konci března by pokryl 4,3 měsíčního objemu dovozu za 1. čtvrtletí, 
což je považováno za bezpečnou mez. Po devizových intervencích ČNB 
v listopadu 2013 devizové rezervy plynule rostou a ke konci června 2014 již 
činily 1185,7 mld. Kč (nárůst od počátku roku o 6 %). 

Klesl schodek 
investiční pozice … 

Spolu s pokračujícím trendem snižování vnější nerovnováhy, také transakce 
uskutečněné na finančním účtu v 1. čtvrtletí 2014 vedly ke zlepšení investiční pozice 
České republiky. Schodek investiční pozice ČR vůči zahraničí k 31. 3. 2014 klesl 
na 1703,2 mld. Kč, od počátku roku o 3,9 %, meziročně o 6,9 %. Jeho poměr k HDP 
činil 43,3 %. Zahraniční finanční aktiva se v samotném 1. čtvrtletí 2014 zvýšila 
o 47,3 mld. Kč, na 3228,5 mld. Kč (meziročně o 408,8 mld. Kč), když narostl stav 
zejména devizových rezerv ČNB, ale i zahraničních aktiv podnikového sektoru 
a portfoliových investic v zahraničí (hlavně majetkové cenné papíry a účasti). 
Naproti tomu klesl stav tuzemských přímých investic v zahraničí v položce ostatní 
kapitál (úvěry). Současně se k 31.3.2014 snížil stav zahraničních pasiv o 21,2 mld. Kč 
na 4931,8 mld. Kč (meziročně ale pasiva narostla o 282,1 mld. Kč), především 
v návaznosti na zvýšení stavu závazků z portfoliových a přímých investic. Stav 
závazků z přímých zahraničních investic v České republice se v průběhu 1. čtvrtletí 
zvýšil (o 12,6 mld. Kč, na 2717,7 mld. Kč) v důsledku reinvestování zisku zahraničními 
vlastníky do tuzemských podniků, kdežto objem základního kapitálu v rukou 
zahraničních vlastníků se snížil. 

… také zahraniční 
zadluženost se 
v průběhu 
1. čtvrtletí snížila 

Zahraniční dluh ČR se v průběhu 1. čtvrtletí 2014 snížil o 64,3 mld. Kč (o 2,9 %) 
a k 31. 3. 2014 činil 2150,6 mld. Kč (meziročně to však znamená nárůst o 7,6 %). 
Objemově největší závazky podnikového sektoru, díky splátkám úvěrů dceřiných 
společností zahraničním vlastníkům, doznaly jen mírný pokles (mezičtvrtletně 
o 8,8 mld. Kč), ale jejich podíl na celkovém zadlužení vůči zahraničí stoupl 
na 45,7 %. Splacením části svých zahraničních závazků čerpaných v předchozím 
čtvrtletí dosáhl nejvýraznějšího snížení zadluženosti bankovní sektor 
(mezičtvrtletně o 67,5 mld. Kč), který však zmenšil svůj podíl na celkové 
zadluženosti výrazněji na 24,9 % (z 27,2 % dosažených ke konci roku 2013). 
Vládnímu sektoru zadluženost naopak stoupla (mezičtvrtletně o 11,9 mld. Kč), 
což zároveň znamenalo zvýšení jeho podílu na celkové zadluženosti na 29,4 % 
(z 28 % na konci předchozího kvartálu). Jednalo se převážně o nákup vládních 
dluhopisů zahraničními investory, naproti tomu došlo ke splátce úvěru od EIB. 
Celkově hodnota zahraničního dluhu činí již 54,7 % HDP, takže stále výrazně 
překračuje obecně uznávanou „bezpečnou“ hranici 40 %. 
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I.5 KAPITÁLOVÝ TRH 

I.5.1 Globální trhy 

Světové akciové 
trhy zbrzdily růst 
cen akcií ... 

Po velmi silném růstu akciových trhů v roce 2013, zejména v Japonsku a v USA, 
podporovaném stimuly centrálních bank, nastalo určité ochlazení. Přesto zakončily 
trhy 1. čtvrtletí 2014 v pozitivní náladě s jednocifernými zisky, ale loňské rekordy 
pravděpodobně jen tak nepřepíšou. Rizika z trhu zdaleka nezmizela. Kromě oslabení 
čínské ekonomiky, propadu asijských indexů, chování centrálních bank, 
geopolitických rizik (Egypt, Sýrie, Ukrajina), vývoje cen komodit, bude nadále 
vyvolávat velké obavy investorů i vývoj v periferních zemích Evropy, jejichž 
ekonomika je stále velmi křehká. Negativní dopad na akciové trhy i ekonomiku USA 
a rozvíjejících se trhů bude mít omezování a zejména ukončení nákupu aktiv 
v programu kvantitativního uvolňování americkým Fedem. Vývoj vybraných 
akciových indexů dokumentuje graf č. I.5.1.1. 

Graf. č. I.5.1.1 Výkonnost vybraných akciových trhů k  31. 3. 2014 (v %) 

 
Pramen: : HN, graf MPO 

… v Americe, Tahounem světových kapitálových trhů zůstaly Spojené státy. Americký burzovní 
S&P 500 stoupl od počátku roku o 2 % (meziročně o 20,5 %) a testoval historická 
maxima, průmyslový DJIA si polepšil o 0,2 % (meziročně o 13,4 %), technologický 
Nasdaq 100 o 1,8 % (meziročně o 29,8 %). Při srovnání výkonnosti s vývojem v roce 
2013 však zůstaly tyto indexy daleko za svými loňskými zisky. Důvodem byla horší 
makrodata na počátku roku a tvrdá zima. Korekci přiživily také obavy z dopadu 
omezování kvantitativního uvolňování na ekonomiku USA. Příznivější vývoj 
ekonomiky a vcelku úspěšná firemní výsledková sezóna za 4. čtvrtletí roku 2013 však 
ukazují na opětovné oživování trhu, nicméně vysoko oceněné americké akcie 
a konec kvantitativního uvolňování by budoucí zisky mohly limitovat. 

… částečně 
i v Evropě, 

I evropské akciové trhy směřovaly většinou do plusu. Nicméně dění kolem 
Krymu a Ukrajiny posílalo jejich akcie níže, když převládl pohled trhu, že se týká 
primárně evropských trhů a ekonomik. Dařilo se zejména pařížskému CAC 40, 
který přidal od počátku roku o 3,5 % (meziročně o 18,6 %) i německému indexu 
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DAX s příspěvkem 0,2 % (meziročně o 23,2 %). Londýnský FTSE 100 naopak 
ztratil 1,5 % (meziročně posílil o 3,8 %). 

…a v našem 
regionu,… 

Relativně dobře se vedlo i trhům středoevropského regionu, jejichž indexy 
skončily převážně v kladných hodnotách. Nejlépe dopadl slovenský SAX, který 
přidal od počátku roku 14 % (meziročně 21,5 %) a polský WIG20 s růstem 
o 2,5 % (meziročně o 16,4 %), tentokrát si připsal 1,8 % i pražský index PX 
(meziročně 4,5 %). Naproti tomu maďarská burza spadla o 3,8 % (meziročně 
o 1,2 %), zejména však ruský index RTS, který nepříznivě ovlivnila situace 
na východní Ukrajině a v Rusku, se přidal k ztrátovým, a to o výrazných 14,5 % 
(meziročně stejně). 

…ztráty zažily 
asijské indexy 

V Asii byla situace opačná. Investoři opustili čínské a japonské akcie, které 
skončily ve ztrátě. Japonský index Nikkei propadl od počátku roku o 8,6 % 
(meziročně však vzrostl o 21,9 %) a má za sebou nejhorší čtvrtletí za poslední 
dva roky. Největší problémy působila investorům zpomalující čínská ekonomika, 
která také zůstává jedním z největších rizik dalšího vývoje. Horší ekonomická 
data a firemní výsledky stáhly dolů i tamní indexy, které klesly od počátku roku 
v průměru o 7 % (meziročně o cca 5 %). 

Na vývoj cen akcií 
působily ceny 
komodit 

Severomořská ropa Brent od začátku roku oslabila o 2,5 %, na průměrných 
108 dolarů za barel a její výhled zůstává nadále mírně klesající. Vyšší cenu ropy 
v únoru podpořilo neobvykle mrazivé počasí v USA, které vedlo k růstu cen 
topného oleje a ke snížení jeho zásob. Březnový pokles pak odrážel zejména 
obavy ze zpomalení ekonomické aktivity v Číně a nižší sezónní poptávku rafinérií. 
Cenu ropy rozkolísaly také nestabilní situace v Libyi a události na Ukrajině. Zlato, 
jako alternativní investice, se vezlo od počátku roku na pozitivní vlně. 
Geopolitická nestabilita, slabší data z amerického průmyslu, i obavy z oslabení 
čínské ekonomiky pomohly růstu této komodity, zlato tak za první dva a půl 
měsíce přidalo 15 % a rychle se tak oklepalo z loňské 28% ztráty. Ze svého 
vrcholu 1383 USD/unce však od půli března rychle ztrácelo a snížilo svůj 
kvartální přírůstek na 7 %. Důvodem bylo jak postupné oživování americké 
ekonomiky, tak i posilující dolar. Také stříbro razantně umazalo svojí loňskou 
30% ztrátu. Jeho vývoj ovlivnila slabá průmyslová poptávka a zpomalení 
hospodářského růstu Číny, jeho druhého největšího zpracovatele. V rámci 
komodit hrály prim zemědělské komodity, např. pšenice zhodnotila o téměř 
19 %. 

I.5.2 Kapitálový trh v ČR 

Index pražské burzy 
si polepšil 

Český akciový trh byl od počátku roku ve vleku dění na světových trzích, na jeho 
výsledcích se také pozitivně projevily obchody v rámci energetického segmentu. 
Konečně se i pražské burze první čtvrtletí celkem vydařilo. Index PX si úrovní 
1006,5 bodu připsal 1,8 % (meziročně 4,5 %) a poprvé po delší době přestal 
svou výkonností výrazněji zaostávat jak za regionálními, tak i za hlavními 
indexy. 

Velmi nízká 
obchodní aktivita se 
jakžtakž 
„stabilizovala“… 

Ačkoli pražskou burzu provází již delší dobu krize sníženého zájmu obchodníků, 
protože toho příliš zajímavého nenabízí, obchodní aktivita se na začátku roku 
stabilizovala a průměrný denní objem obchodů za první tři měsíce byl jen 
mírně nižší ve srovnání s průměrem za loňský rok. Zatímco ještě např. v roce 
2007 se každý den na pražské burze zobchodovaly akcie v průměru za 4 mld. Kč, 
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nyní je to hluboko pod 1 mld. Kč. Za poklesy obchodů s akciemi na BCPP 
v posledních letech stála řada faktorů, nejprve finanční krize, pak ekonomická, 
dále i SPAD obchody pouze s vybranými tituly na pražské burze, slabé portfolio 
zahraničních akcií. Chybí také kvalitnější informační zázemí a lepší analýza titulů, 
vyšší likvidita, atd. Obchody s akciemi, které se již pátý kvartál v řadě nedostaly 
nad hladinu 50 mld. Kč, zakončily tentokrát na úrovni 44 mld. Kč, tj. meziročně 
propadly o 5,6 % a proti předchozímu čtvrtletí o 4,9 %. 

… a zvedla tržní 
kapitalizaci 

Tržní kapitalizace akciového trhu (24 emisí, z toho 13 domácích a 11 zahraničních) 
se zvýšila v březnu na 1114,3 mld. Kč, zatímco v prosinci 2013 činila 1093,5 mld. Kč. 
Obchodování nadále dominovaly největší emise (ČEZ 39 %, Komerční banka 26 % 
a Erste Group Bank 19 %). 

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

 
Pramen: BCPP, graf MPO 

Fortuna potvrdila 
pozici lídra 
tuzemského 
akciového trhu,… 

Zájem o české akcie nadále klesal. Ze 12 nejobchodovanějších titulů si jen 
polovina polepšila, dva z nich zakončily čtvrtletí dvojciferným ziskem (viz graf 
č. I.5.2.2). Premiantem 1. kvartálu se staly vysloveně dividendové akcie 
sázkařské společnosti Fortuna, které vzrostly o 11,5 % a navázaly tak na svůj 
vzestup v minulém roce. Firma stále těží z dobrých hospodářských výsledků 
a příznivého výhledu. Tahounem pak byly akcie ČEZ, které rovněž překonaly 10% 
metu, když mj. těžily z poptávky akcií energetických společností v Evropě. 
Impulsem však bylo i vyjádření ministra financí k dividendové politice, popřípadě 
i spekulace týkající se odložení dostavby Temelína. Pozitivní byly i výsledky 
Komerční banky a firmy Philip Morris, která překvapila růstem tržeb, propadem 
exportu, ale zejména výší navrhované dividendy. V plusu zůstaly ještě akcie 
textilky Pegas Nonwovens, výhled pro firmu je velmi solidní, neboť 
nasmlouvané kontrakty by měly zajistit prodej sta procent letošní produkční 
kapacity a 70 až 80 % v roce 2015. Společnost spustila na začátku roku komerční 
provoz nové linky v Egyptě. 
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… poraženými 
zůstaly akcie firmy 
NWR 

Propadákem čtvrtletí se jednoznačně staly akcie NWR, jejichž ceny poslali 
investoři během tří měsíců na polovinu. Na výsledku firmy se podepsaly 
obrovské ztráty a odpisy majetku, i přecenění ekonomicky vytěžitelných 
uhelných zásob, které klesly až o 65 %. Společnost se potýká se značnými dluhy 
a nedostatkem likvidity, její hospodaření negativně ovlivňují i stále nízké ceny 
uhlí. Důležitým faktorem pro další období bude existence Dolu Paskov, jehož 
provoz řeší vláda se zástupci společnosti. Necelých 40 % své hodnoty odepsaly 
akcie developera Orco, který opět zaznamenal odpisy související se svým 
polským a chorvatským portfoliem. Firma tak pravděpodobně spěje ke stažení 
akcií z burzy. Výrazně volatilní obchodování zaznamenaly akcie CETV, kterými 
zamávala především nová finanční transakce na splacení stávajícího dluhu. 
V mírné ztrátě zakončila čtvrtletí rakouská Erste Group Bank. Její akcie 
nepodpořily jak zveřejněné výsledky hospodaření, tak i nízká dividenda, takže 
skončily pod odhady trhu. 

 Novou emisí na BCPP se staly Pivovary Lobkowitz, jejichž akcie se začaly poprvé 
oficiálně obchodovat na trhu Prime Market Burzy cenných papírů Praha koncem 
května. Firma je jediným pivovarem na tuzemské burze. 

Graf č. I.5.2.2 Výkonnost titulů v rámci PX Indexu k 31. 3. 2014 (v %) 

 
Pramen: Pražská burza, graf MPO 

Obchody                    
v RM-Systému klesly 

České burze cenných papírů RM-Systém, která se zaměřuje zejména na drobné 
a střední investory, se v 1. čtvrtletí 2014 nedařilo. Uskutečnila obchody jen za 
995,1 mil. Kč a jejich objem klesl meziročně o 4,2 %, nicméně výrazně narostl 
počet zobchodovaných akcií, který stoupl na 4,2 mil. ks, tj. o téměř 60 %. Zásadní 
objemy byly realizovány s akciemi ČEZ (za 365,5 mil. Kč), dále s Erste Bank (za 
283,6 mil. Kč), CETV (za 148,6 mil. Kč) a Komerční bankou (za 77 mil. Kč), které 
činily 73,4 % všech obchodů. Tržní kapitalizace dosáhla 2537,4 mld. Kč 
a průměrný počet denně obchodovaných emisí činil deset. Index burzy RM 
ztratil od počátku roku 1,2 % (meziročně vzrostl o 8,4 %) a konec března uzavřel 
na 2024 bodech. 
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II. VÝVOJ REÁLNÉ EKONOMIKY 

II.1 PRŮMYSL 

Produkce, zaměstnanost a produktivita 

Za zrychlením růstu 
průmyslové produkce 
v 1. čtvrtletí 2014 
stála zahraniční 
poptávka a zvýšené 
prodeje osobních aut 

Průmyslová produkce v 1. čtvrtletí 2014 se meziročně zvýšila o 6,7 % a navázala tak 
na zvýšení produkce ve 3. a 4. čtvrtletí předchozího roku. Na výsledku se projevilo 
oživení průmyslu v eurozóně, zejména v  Německu a lepšící se situace na evropském 
automobilovém trhu, která přinesla růst domácí výroby automobilů a na ni 
navazujících oborů. Oživení průmyslu bylo predikováno nejen zahraničními 
předstihovými ukazateli, ale i domácím konjunkturálním průzkumem ČSÚ, který od 
poloviny minulého roku signalizoval zvýšení výrobní činnosti a posilování důvěry 
podnikatelů. 

Ekonomické oživení přineslo především zvýšené prodeje osobních automobilů. Mezi 
jednotlivými automobilkami dosahovala velmi dobrých prodejních výsledků domácí 
Škoda Auto, což se odrazilo ve zvýšené výrobě. Velmi dobrých výsledků dosáhly i další 
důležitá odvětví (výroba počítačů, elektronických a optických zařízení, výroba 
základních kovů). Růst u těchto odvětví byl ovlivněn i nízkou srovnávací základnou. 

Zlepšující se nálada a poměrně solidní vývoj zakázek, zejména zahraničních, 
naznačuje pokračování růstu produkce v následujícím období. Potvrzením 
pozitivního vývoje mimo data ČSU jsou i hodnoty indexu nákupních manažerů 
(PMI) ve výrobním sektoru v zemích eurozóny a Německa, které dosahují 
dlouhodobě nadprůměrných hodnot a signalizují celkový nárůst průmyslu.  

Graf č. II.1.1 Vývoj celkové průmyslové produkce a výroby motorových  
                   vozidel s trendy (organizace s 50 a více zaměstnanci, meziroční změna v %) 

 
Pramen: ČSÚ, graf MPO 

 
V 1. čtvrtletí 2014 se prodej vlastních výrobků a služeb (v b.c.) meziročně zvýšil 
o 12,2 %. Vysoký růst zakázek se odrazil na růstu tržeb z přímého vývozu, které 
byly vyšší o 17,6 %. Na celkových tržbách průmyslu se tržby z přímého vývozu 
podílely 57,3 % (podíly tržeb z přímého vývozu na celkových tržbách sekcí 
a odvětví jsou uvedeny v tabulce č. II. Průmysl, v přílohové části). 
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Tabulkač. II.1.1 Vývoj průmyslové produkce a průmyslových sekcí v roce 2014 
                              (organizace s 50 a více zaměstnanci, meziroční změna v %) 

 leden únor březen leden- 
březen 

Index průmyslové produkce      
Průmysl celkem (B+C+D) 5,6 6,2 8,4 6,7 
   B Těžba a dobývání -0,6 -0,1 5,9 1,9 
   C Zpracovatelský průmysl 7,6 8,3 11,1 9,1 
   D Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu  -2,1 -3,1 -4,8 -3,3 

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb (v b.c.)     
Průmysl celkem (B+C+D) 9,3 13,9 12,8 12,2 
   B Těžba a dobývání -1,7 -9,4 -1,8 -4,3 
   C Zpracovatelský průmysl 12,9 15,0 15,9 14,6 
   D Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu  -15,6 6,7 -16,0 -9,5 

Pramen: ČSÚ 

Nejvyšší nárůst tržeb 
zaznamenala výroba 
pro investice 

V členění organizací podle hlavních průmyslových seskupení se v 1. čtvrtletí 2014 
zvýšila produkce ve většině seskupení. Oživení evropských ekonomik, zvýšení 
poptávky a růst podnikatelské a spotřebitelské důvěry se odrazily u průmyslových 
podniků zvýšením ochoty investovat. Nejvýraznější nárůst evidovala výroba pro 
investice o 11,8 % (ve stejném období předcházejícího roku meziročně poklesla 
o 8,9 %). Z dalších seskupení se zvýšila produkce u výroby pro dlouhodobou 
spotřebu (o 9,3 %), výroba pro mezispotřebu (o 8,9 %) a výroba pro krátkodobou 
spotřebu (o 1,3 %). Poklesla pouze výroba energií (o 2,4 %).  

 Produkce se ve sledovaném období zvýšila u 19 odvětví (v předcházejících 
obdobích - např. v 1. čtvrtletí 2013 v 7 odvětvích, v 1. čtvrtletí 2012 
v 16 odvětvích). Na celkových tržbách průmyslu se růstová odvětví podílela 89 %. 
Největší nárůst (nad deset procent) evidovala výroba motorových vozidel, přívěsů 
a návěsů (o 19,9 %), výroba počítačů, elektrických a optických přístrojů 
(o 17,8 %), výroba ostatních nekovových a minerálních výrobků (o 15,8 %), 
výroba pryžových a plastových výrobků (o 11,7 %), výroba nábytku (o 11 %) 
a výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků (o 10,9 %). V porovnání se 
stejným obdobím předcházejícího roku se produkce zvýšila především 
u významných odvětví zpracovatelského průmyslu pod zahraniční kontrolou 
a u produkcí určených na zahraniční trh (v 1. čtvrtletí 2013 se produkce zvýšila 
u méně významných odvětví).  

Ostatní růstová odvětví dosahovala zvýšení průmyslové produkce do deseti 
procent (např. výroba textilií o 8,1 %, výroba chemických látek a přípravků o 7,8 %, 
výroba elektrických zařízení o 7 %, ostatní zpracovatelský průmysl a opravy 
a instalace strojů a zařízení shodně o 6,1 %, výroba papíru a výrobků z papíru 
o 4,7 %, zpracování dřeva, výroba dřevěných výrobků a výroba základních kovů, 
slévárenství shodně o 4,6 %, koksování a rafinérské zpracování ropy o 4,5 %, 
výroba ostatních dopravních prostředků o 1,9 %, výroba strojů a zařízení o 0,9 %, 
výroba usní a souvisejících výrobků o 0,8 % a výroba potravinářských výrobků 
o 0,1 %).    
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Prodejní úspěchy 
stěžejní automobilky 
Škoda se odrazily 
zvýšenou výrobou 

Oživení ekonomik a růst prodejů se nejvýrazněji projevilo u rozhodujícího 
odvětví zpracovatelského průmyslu ČR, u výroby motorových vozidel, přívěsů 
a návěsů (podíl na celkových tržbách průmyslu byl 26,8 %). Podle Evropského 
sdružení výrobců automobilů (ACEA) se poptávka po automobilech zotavuje. 
Prodej nových osobních automobilů v EU v 1. čtvrtletí 2014 se meziročně zvýšil 
o 8,4 %. V samotném březnu prodej stoupl dokonce o 10,6 %. Příznivých 
prodejních výsledků dosáhla automobilka Škoda Auto, které vzrostly prodeje 
v EU téměř o 19 % (její tržní podíl stoupl meziročně o 0,3 bodu na 4,2 %). 
Zvýšená poptávka a růst prodejů se projevila na zvýšené výrobě. Z příznivých 
prodejních výsledků těží i domácí výrobci automobilových dílů a příslušenství 
v odvětvích a oborech zpracovatelského průmyslu.  

Graf č. II.1.2 Vývoj produkce domácích automobilek  
                        v 1. čtvrtletích 2011 – 2014 (meziroční změna v %) 

 
Pramen: SAP, propočty a graf MPO 

 
Podle Sdružení automobilového průmyslu (SAP) se produkce osobních 
automobilů (včetně malých užitkových) zvýšila o 13,4 % (na celkové produkci 
motorových vozidel se výroba osobních vozů podílela 99,7 %).  

U rozhodující automobilky ŠKODA AUTO se produkce zvýšila o 25,1 % (vysokých 
růstů výroby bylo dosahováno ve všech měsících - v lednu o 18,9 %, v únoru 
o 23,1 % a v březnu o 33,4 %), domácí prodej vzrostl o 25 % a vývoz o 11,4 %. 
Podíl automobilky na celkové výrobě osobních vozů v ČR se meziročně zvýšil 
o 5,6 bodu na 60,4 %.  

Zvýšení produkce evidovala i automobilka HYUNDAI o 3,3 %, při růstu domácího 
prodeje o 22,9 %. Podíl automobilky se snížil o 2,3 bodu na 24,3 %.  

Pokles produkce evidovala automobilka TPCA o 6,6 %, při snížení domácího 
prodeje o 50 % (téměř veškerá produkce je určena na zahraniční trh, 
ve sledovaném období bylo na tuzemském trhu prodáno 101 vozů). Podíl 
automobilky se snížil o 3,3 bodu na 15,3 %. V dubnu přestala TPCA vyrábět 
původní generaci vozů vyráběnou od roku 2005 a od května, po přestavbě výrobní 
linky, začala vyrábět nové modely. V roce 2014 automobilka hodlá vyrobit asi 210 
tis. aut, přičemž roční kapacita linky je 300 tis. aut.  
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Příznivé prodejní výsledky se projevily již na březnových výrobních výsledcích 
jednotlivých automobilek (kde výroba meziročně vzrostla nejen v automobilce 
Škoda, ale také v automobilce TPCA o 6,5 % a u HYUNDAI o 6,2 %).  

Výroba motorových vozidel má proexportní charakter, který potvrzuje vysoký 
podíl tržeb z přímého vývozu na celkových tržbách odvětví 68,5 %. 

Graf č. II.1.3 Podíly automobilek na celkové výrobě osobních vozů v ČR  
                       v 1. čtvrtletí 2014 (podíly v %) 

 
Pramen: SAP, propočty a graf MPO 

Zvýšená poptávka 
zvýšila výrobu 
počítačů 

Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů patří svým podílem 
na celkových tržbách průmyslu (7,8 %) k významným odvětvím hned za 
automobilovým průmyslem (26,8 %). Odvětví v roce 2013 prožívalo hluboký pokles 
produkce, za kterým byl propad zahraniční poptávky o 16,5 %. Propad evidovala 
i výroba spotřební elektroniky (o 33,5 %). V 1. čtvrtletí 2014 díky oživení rostla 
poptávka (celkové zakázky se zvýšily o 46,2 %, z toho zahraniční zakázky vzrostly 
o 51,2 % a domácí zakázky o 34,9 %). To se promítlo do růstu výroby. Z oborů 
dosáhla největšího růstu výroba měřících, zkušebních a navigačních přístrojů 
o 440,4 % (podíl 26,8 %), výroba komunikačních zařízení o 30,6 % (podíl 3,6 %), 
výroba počítačů a periferních zařízení o 17,4 % (podíl 47,9 %) a výroba spotřební 
elektroniky o 12,9 % (podíl 14,1 %). Za vysokým růstem u výroby měřících, 
zkušebních a navigačních přístrojů byla organizační změna, kdy některé činnosti 
(výroba elektrických systémů pro přístrojové desky, navigace, radia, ovladače 
klimatizací a střešní moduly atd.) u podniku Continental Automotive byly vyjmuty 
z výroby motorových vozidel (CZ- NACE 29) a přesunuty do výroby počítačů, 
elektronických a optických přístrojů (CZ-NACE 26). Tato organizační změna přinesla i 
výrazný nárůst zaměstnanosti ve výrobě počítačů. Odvětví má silný proexportní 
charakter, který potvrzuje vysoký podíl tržeb z přímého vývozu na celkových tržbách 
odvětví (71,3 %). 

Oživení stavebnictví 
a sklářského 
průmyslu se příznivě 
projevuje na výrobě 
odvětví 

Odvětví výroby ostatních nekovových a minerálních výrobků patří mezi menší 
odvětví zpracovatelského průmyslu (na celkových tržbách průmyslu se podílela 
2,5 %). Zahrnuje především výrobu stavebních hmot jako zdící materiály, 
obklady, dlažby a spojovací materiály a skleněné a keramické výrobky. Kromě 
stavebnictví nachází část produkce skla uplatnění v automobilovém průmyslu. 
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Pro sklo a keramické výrobky představuje dalšího významného odběratele sektor 
domácností (užitkové sklo, porcelán, kuchyňská keramika atd.). Po období 
hlubokého propadu stavebnictví v předcházejícím období, první čtvrtletí 
letošního roku přineslo z veřejných zdrojů více peněz pro českou ekonomiku. 
Vzrostl finanční objem výběrových řízení vypsaných na nové zakázky i zadaných 
zakázek k realizaci firmami. Oproti předchozím obdobím se ve sledovaném 
čtvrtletí změnila struktura veřejných zakázek. Významně posílil příliv veřejných 
zakázek do českého stavebnictví. Vedle stavebnictví se příznivě vyvíjel i sklářský 
průmysl. Z jednotlivých oborů se zvýšila výroba cementu o 39 % (podíl na celkové 
výrobě odvětví byl 5 %), výroba betonových výrobků pro stavební účely o 36,5 % 
(podíl 7,1 %), výroba plochého skla o 1,6 % (podíl 8,1 %) a výroba keramických 
obkladaček a dlaždic o 26,5 % (podíl 4,5 %). 

Tržby z přímého vývozu se na celkových tržbách odvětví podílejí 44,3 %. 

Oživění ekonomiky 
a růst 
automobilového 
průmyslu ovlivnilo 
výrobu pryžových 
a plastových výrobků 

Oživení ekonomiky a růst automobilového průmyslu se projevily zvýšenou 
produkcí výroby pryžových a plastových výrobků. Na celkových tržbách 
průmyslu se odvětví podílelo 6,3 % a patřilo k významným odvětvím v rámci 
zpracovatelského průmyslu. Z oborů se zvýšila výroba ostatních plastových 
výrobků (nádobí a kuchyňské vybavení, příslušenství ke svítidlům a izolační 
příslušenství, plastová kování a příslušenství k nábytku atd.) o 26,2 % (podíl 
25,4 %), výroba ostatních pryžových výrobků (pryžové dopravníkové pásy, 
hadice, trubice, kartáče, lana atd.) o 21,9 % (podíl 12,8 %) a výroba plastových 
výrobků pro stavebnictví o 21,6 % (podíl 5,4 %). Vyšší růst evidovala i rozhodující 
výroba pryžových plášťů o 12,3 % (podíl 34,9 %). Tržby z přímého vývozu se na 
celkových tržbách odvětví podílejí 57,5 % 

Oživení průmyslu se 
odrazilo zvýšením 
poptávky a produkce 
u výroby nábytku 

Výroba nábytku, která se na celkových tržbách průmyslu podílí 0,5 %, patří mezi 
malá odvětví zpracovatelského průmyslu. Je přímo závislá na dodávkách 
dřevozpracujícího průmyslu. Výrobu nábytku charakterizuje vysoká materiálová 
náročnost, která dosahuje až 80 % z celkových nákladů. Konkurenční výhodou 
odvětví je, že základní materiály jsou tuzemského původu a plně obnovitelnou 
surovinou (přířezy, dřevotřískové desky, dýhy, hranoly aj.). Dovoz se omezuje 
pouze na určité skupiny výrobků (barvy, laky, orientální dýhy, nábytkové kování, 
další doplňkové materiály a pomocné přípravky). Z hlediska výrobních oborů 
představují špičkovou evropskou úroveň především ohýbaný nábytek a lékařská 
polohovatelná křesla a kuchyňský nábytek. Z oborů bylo dosaženo největšího 
růstu u výroby matrací o 144,3 % (podíl 4,9 %), výroby kancelářského nábytku 
o 27,5 % (podíl 24,6 %) a výroby ostatního nábytku (pohovky, gauče, zahradní 
nábytek, nábytek pro ložnice a obývací pokoje atd.) o 17,6 % (podíl 66,8 %). 

Odvětví je proexportně orientování, o čemž svědčí 66,6 % podíl tržeb z přímého 
vývozu na celkových tržbách odvětví.   

Za příznivým 
vývojem stál růst 
poptávky po 
produkci 
kovodělného 
průmyslu 

Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků patří svým podílem 
na celkových tržbách průmyslu (5,3 %) k významným odvětvím zpracovatelského 
průmyslu, jehož produkce nachází uplatnění v dalších odvětvích. Přímo navazuje 
na hutní výrobu a zvyšuje přidanou hodnotu materiálových vstupů. Je důležitým 
dodavatelem úspěšných odvětví, zejména automobilovému průmyslu 
a strojírenství, kterým dodává komponenty pro konečnou kompletaci výrobků. 
Výroba komponentů pro kompletaci stále stoupá. S růstem životní úrovně, 
různorodosti nabídky a kvality finálních výrobků se zvýšil odbyt kovové produkce 
pro běžné spotřebitele. V globálním konkurenčním prostředí se daří znovu 
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získávat zakázky většího, či menšího rozsahu. Z oborů dosáhla největšího růstu 
produkce výroba radiátorů a kotlů k ústřednímu topení o 26,2 % (podíl 3,3 %), 
povrchová úprava a zušlechtění kovů o 23,2 % (podíl 7,7 %), výroba kovových 
nádrží a zásobníků o 22,9 % (podíl 4,5 %) a výroba zámků a kování o 14,1 % (podíl 
9,7 %). Odvětví má proexportní charakter, který potvrzuje 69,6 % podíl tržeb 
z přímého vývozu na celkových tržbách odvětví. 

 V 1. čtvrtletí 2014 se ve zpracovatelském průmyslu snížila výroba 
ve 3 odvětvích (ve stejném období předcházejícího roku v 16 odvětvích). Tato 
odvětví se na průmyslové produkci (zpracovatelského průmyslu - měřeno 
tržbami) podílela 2,1 %. Snížení produkce zaznamenala méně významná odvětví 
– výroba oděvů (o 8,8 %), tisk a rozmnožování nahraných nosičů (o 5,9 %) 
a výroba nápojů (o 1,5 %).   

Výrazný pokles 
výroby svrchních 
oděvů   

Stejně jako kožedělný průmysl patří i oděvní průmysl k nejmenším odvětvím 
zpracovatelského průmyslu. Na celkových tržbách průmyslu se podílel 0,1 %. 
Výroba oděvů je náročná na pracovní síly a převažuje vysoký podíl ruční práce. 
Převažuje výroba v malých sériích a stále více se uplatňuje i zakázková konfekční 
výroba. Pozice odvětví je oslabována vysokými dovozy oděvního zboží, zejména 
ze zemí třetího světa (s vlastní surovinovou základnou a nízkými mzdovými 
náklady) z Číny a Turecka. Důsledkem vysokých dovozů je postupně nižší výroba 
oděvních podniků, které ukončují svůj provoz. Z oborů oděvního průmyslu se 
snížila výroba ostatních svrchních oděvů z tkaných materiálů (pánské, dámské 
a dětské svrchní ošacení - pláště, obleky, saka, bundy, kabátky, kalhoty sukně 
atd.) o 51,8 % (podíl 14,3 %) a výroba ostatních pletených a háčkovaných oděvů 
o 16,2 % (podíl 2,1 %). Odvětví má proexportní charakter, který potvrzuje 76 % 
podíl tržeb z přímého vývozu na celkových tržbách odvětví. 

Za nižší produkcí byl 
pokles tisku a 
rozmnožování 
nahraných nosičů    

Tisk a rozmnožování nahraných nosičů patří v rámci zpracovatelského průmyslu 
k méně významných odvětvím a na celkových tržbách průmyslu se podílely 0,5 %. 
Zpracovává informace do podoby hmotného výrobku jako novin, knih, časopisů, 
nahraných nosičů zvuku a obrazu a charakterem výroby se liší od ostatních oddílů 
zpracovatelského průmyslu. Jeho výrobky se uplatňují ve všech oddílech 
zpracovatelského průmyslu a zasahují do oblasti vzdělávání a kultury. Pro odvětví 
je charakteristická investiční náročnost a potřeba vysoce kvalifikované pracovní 
síly, potýká se se sníženým zájmem veřejnosti o tištěná periodika. Větší 
konkurencí se pro knihy stávají „elektronické knihy“. Vážnou konkurencí má i širší 
využívání elektronické komunikace (negativní dopad na tisk pohlednic 
a dopisnic). Snížení produkce (měřeno tržbami) evidovala příprava tisku 
a digitalizace dat o 6,1 %. Tržby z přímého vývozu na celkových tržbách odvětví 
dosáhly podílu 38,1 %. 

Výroba nápojů 
ovlivněna zvýšenou 
produkcí ve stejném 
období loňského 
roku a úspornými 
opatřeními 
obyvatelstva 

Výroba nápojů patří k menším odvětvím zpracovatelského průmyslu, 
na celkových tržbách se podílela 1,3 %. Pokles produkce vína a destilovaných 
nápojů vyplývá z vyššího růstu v přecházejícím roce (v 1. čtvrtletí 2013 se zvýšila 
produkce vína o 12,7 % a destilovaných nápojů o 30,8 %). Nižší produkce 
nealkoholických nápojů vychází z nižší poptávky vyvolané úspornými opatřeními 
obyvatelstva. Z oborů se snížila výroba vína z vinných hroznů o 9,2 % (podíl 
4,9 %), výroba destilovaných, rektifikovaných a míchaných nápojů o 6,5 % (podíl 
7,1 %), výroba nealkoholických nápojů; stáčení minerálních a ostatních vod do 
lahví o 2,8 % (podíl 29,5 %). Naproti tomu se zvýšila výroba piva o 5,5 % (podíl 
49,3 %). Ve zvýšené výrobě piva se promítá vyšší konzumace pivních mixů 
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(radlery), zvyšují se počty a produkce nových malých rodinných pivovarů 
(produkce již zavedených minipivovarů spíše stagnuje).  

Tržby z přímého vývozu na celkových tržbách odvětví dosáhly podílu 22,4 %. 

Graf č. II.1.4 Vývoj zakázek a tržeb za vybrané oddíly CZ-NACE  
                        zpracovatelského průmyslu  

                        (sleduje se u CZ-NACE 13, 14, 17, 20, 21, 24-30, meziroční změna v %) 

 
Pramen: ČSÚ, propočty a graf MPO 

Růst produkce 
ovlivněn zvýšením 
zahraničních 
zakázek i domácích 
zakázek 

Vývoj celkových nových zakázek naznačuje budoucí vývoj průmyslové produkce 
a jejich růst patří mezi hlavní pozitivní signály. V 1. čtvrtletí 2014 se celkové nové 
zakázky u vybraných oborů zvýšily o 18,3 %, rozhodující pozici měly zahraniční 
zakázky (na celkových zakázkách se podílely 70,9 %), které se zvýšily o 19,3 %. 
Významný růst zahraničních zakázek evidovala výroba počítačů a optických 
přístrojů (o 51,2 %), výroba základních kovů a slévárenství (o 25,9 %) a výroba 
motorových vozidel (o 25 %). Ve sledovaném období došlo k významnému oživení 
domácích zakázek, které vzrostly o 16,7 %. Z oborů zaznamenala největší nárůst 
výroba ostatních dopravních zařízení (o 51 %), výroba počítačů a optických 
přístrojů (o 34,9 %), výroba kovových konstrukcí a výroba oděvů (shodně 
o 28,3 %), výroba strojů a zařízení (o 26,6 %) a výroba dopravních prostředků 
(o 22,7 %). Dosažené březnové výsledky naznačují zpomalení růstu zahraničních 
zakázek, zatímco domácí zakázky posilují.  

Podle údajů německého ministerstva hospodářství se objem zakázek německých 
průmyslových podniků v březnu překvapivě snížil o 2,8 %. K poklesu přispěly 
obavy ohledně vývoje ukrajinské krize. Průmyslové zakázky ze zahraničí v březnu 
klesly o 4,6 % (objednávky eurozóny propadly o 9,4 %). Německé domácí zakázky 
se snížily pouze o 0,6 %. 

Díky silné vzájemné ekonomické provázanosti s ekonomikami eurozóny 
a Německa, můžeme předpokládat zpomalování růstu českých exportních 
zakázek. 
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Graf č. II.1.5 Vývoj nových zakázek a tržeb za vybrané oddíly CZ-NACE  
                        zpracovatelského průmyslu v 1. čtvrtletí 2014 
                      (sleduje se u CZ-NACE 13, 14, 17, 20, 21, 24-30, meziroční změna v %) 

 
Pramen: ČSÚ, propočty MPO 

Nejvyšší růst podílu 
u výroby počítačů a 
automobilového 
průmyslu 

V průmyslu v 1. čtvrtletí 2014 potvrdil dominantní pozici zpracovatelský průmysl, 
na celkových tržbách se podílel 91,3 % (meziroční zvýšení o 2 body). Růst podílu 
zpracovatelského průmyslu byl kompenzován poklesem energetické sekce 
na 6,9 % (meziročně o 1,7 bodu) a surovinové sekce na 1,7 % (meziročně 
o 0,3 bodu). Ve zpracovatelském průmyslu vzrostl podíl u odvětví, kde se zvýšily 
prodeje a rostla poptávka (např. výroba počítačů, automobilový průmysl). Vývoj 
struktury podle jednotlivých odvětví je zachycen v tabulce č. II.2.   
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Tabulka č. II.1.2 Struktura tržeb z prodeje vlastních výrobků a služeb  
                              (podíly v %, z b.c., rozdíly v p.b.) 

  1.Q. ROK 1.Q Rozdíl 
  2013 2013 2014 1.Q.2014 - 1.Q.2013 
 Průmysl celkem 100,0 100,0 100,0 0,0 

B Těžba a dobývání 2,0 2,1 1,7 -0,3 
D Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatiz.vzduchu 8,6 7,0 6,9 -1,7 
C Zpracovatelský průmysl 89,4 90,9 91,3 2,0 

10 Výroba potravinářských výrobků 5,9 5,7 5,2 -0,6 
11 Výroba nápojů 1,4 1,7 1,3 -0,1 
12 Výroba tabákových výrobků 0,3 0,3 0,2 0,0 
13 Výroba textilií 1,2 1,1 1,2 0,1 
14 Výroba oděvů 0,2 0,2 0,1 0,0 
15 Výroba usní a souvisejících výrobků 0,1 0,1 0,1 0,0 
16 Zpracování  dřeva, výr. dřev., korkových výr., kromě výr. nábytku 1,2 1,3 1,3 0,1 
17 Výroba papíru a výrobků z papíru 1,6 1,6 1,6 0,0 
18 Tisk a rozmnožování nahraných nosičů 0,6 0,6 0,5 0,0 
19 Výroba koksu a rafinovaných ropných výrobků 3,9 3,8 3,6 -0,3 
20 Výroba chemických látek a chemických přípravků 4,7 4,4 4,6 -0,2 
21 Výroba základních farmaceutických výrobků a přípravků 0,9 0,8 0,8 0,0 
22 Výroba pryžových a plastových výrobků 6,0 6,1 6,3 0,3 
23 Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků 2,4 3,0 2,5 0,1 
24 Výroba základních kovů, hutní zpracování kovů, slévárenství 5,4 5,1 5,2 -0,2 
25 Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků 5,3 5,7 5,3 0,0 
26 Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů 5,8 6,0 7,8 2,0 
27 Výroba elektrických zařízení 6,1 6,0 5,9 -0,2 
28 Výroba strojů a zařízení 7,1 7,4 6,8 -0,3 
29 Výroba motorových vozidel (kromě motocyklů), přívěsů a návěsů 25,2 25,4 26,8 1,6 
30 Výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení 1,4 1,6 1,3 -0,2 
31 Výroba nábytku 0,4 0,5 0,5 0,0 
32 Ostatní zpracovatelský průmysl 1,0 1,1 1,1 0,1 
33 Opravy a instalace strojů a zařízení 1,2 1,6 1,2 0,0 

Pramen: ČSÚ, propočty MPO  
Poznámka: případné rozdíly vyplývají ze zaokrouhlování  

Zvýšená produkce 
a růst zakázek se 
projevily na vývoji 
zaměstnanosti 

Zvýšená poptávka se v 1. čtvrtletí 2014 projevila na zvýšené produkci a na růstu 
zaměstnanosti (o 1 %), ve zpracovatelském průmyslu o 1,2 %. Růst evidovala 
převážně úspěšná odvětví s růstem zakázek, u nichž rozšiřování výroby a zvýšená 
produkce nutily přijímat nové zaměstnance (zaměstnanost vzrostla u 9 odvětví). 
Nejvýraznější nárůst evidovala výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů 
(CZ-NACE 26 o 34 %). Zvýšení však částečně ovlivnila organizační změna zařazení 
výroby některých elektronických dílů automobilů do tohoto odvětví. To se projevilo i 
u výroby motorových vozidel (CZ-NACE 29) snížením zaměstnanosti o 2,2 % 
(neprovedenou organizační změnou by se zvýšila zaměstnanost u výroby motorových 
vozidel o necelá 3 %).    

Z dalších odvětví zaměstnanost vzrostla u výroby ostatních dopravních prostředků (o 
3,8 %) a u výroby pryžových a plastových výrobků a ostatního zpracovatelského 
průmyslu (shodně o 3,7 %).  

Podle šetření Svazu průmyslu a dopravy ČR a České národní banky mezi podniky 
není situace na trhu práce optimistická. Zaměstnanost příliš neporoste, a podniky 
zatím neplánují větší najímání nových zaměstnanců. Oživení ekonomiky má postupně 
přinést stabilizaci na trhu práce. Na základě současného růstu průmyslové produkce 
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podniky přijímají nové zaměstnance pozvolně a s opatrností. Najímat plánují až v roce 
2015.  

Tabulka č. II.1.3 Vybrané ukazatele průmyslových organizací s 50 a více zaměstnanci  
                              (meziroční změna v %) 
    1. čtvrtletí 2014 / 1. čtvrtletí 2013  Skutečnost 

   průmysl. tržby z tržby z evid. produkt. průměrná mzda jednotkové průměrná 

    Ukazatel produkce prodeje přímého  počet práce mzda přepočt. mzdové  mzda 

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

     a 
služeb v b.c.     cen      

      ve b.c.         výrobců nominální reálné   

B Těžba a dobývání 1,9 -4,3 -8,5 -6,9 2,8 2,5 6,1 -0,3 3,2 30226 

D Výr. a rozvod el., plynu, tepla a klimat. vzduchu -3,3 -9,5 123,2 0,2 -9,7 2,7 12,6 13,6 24,6 46605 

C Zpracovatelský průmysl 9,1 14,6 17,4 1,3 13,2 3,9 2,8 -8,2 -9,2 26039 

10 Výroba potravinářských výrobků 0,1 -0,3 2,9 -1,4 1,2 1,3 1,5 0,2 0,3 20856 

11 Výroba nápojů -1,5 2,2 10,2 -0,6 2,8 3,8 3,1 0,9 0,2 32379 

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

13 Výroba textilií 8,1 18,7 18,0 -0,3 19,0 5,8 2,6 -11,1 -13,8 20462 

14 Výroba oděvů -8,8 -8,1 -6,5 -3,6 -4,6 2,3 1,7 7,3 6,7 14185 

15 Výroba usní a souvisejících výrobků 0,8 5,2 6,7 -5,6 11,4 4,5 3,3 -6,3 -7,3 16376 

16 Zprac. dřeva, výr. dřev., kork. výr., kr. výr. náb. 4,6 23,8 26,6 0,0 23,8 7,4 1,7 -13,3 -17,9 22117 

17 Výroba papíru a výrobků z papíru 4,7 10,2 15,3 -2,0 12,4 3,8 1,4 -7,7 -9,8 25924 

18 Tisk a rozmnož. nahraných nosičů -5,9 6,1 16,7 -3,0 9,3 4,2 4,0 -4,7 -4,9 24509 

19 Výroba koksu a rafinovaných ropných výrobků  4,5 3,8 5,6 -7,4 12,2 -3,5 -2,1 -13,9 -12,7 35977 

20 Výroba chemických látek a chem. přípravků 7,8 8,1 10,6 -1,6 9,9 1,1 1,9 -8,0 -7,2 27603 

21 Výroba zákl. farmac. výr. a farmac. přípravků 10,3 7,7 12,5 0,2 7,5 2,1 6,2 -5,1 -1,2 31909 

22 Výroba pryžových a plastových výrobků 11,7 17,7 18,7 3,7 13,5 3,8 0,8 -8,6 -11,2 24305 

23 Výroba ostatních nekov. minerálních výrobků 15,8 16,6 15,4 -0,1 16,7 1,8 2,5 -12,8 -12,2 27238 

24 Výroba zákl. kovů, hutní zprac. kovů, slévárenství 4,6 7,5 10,3 -0,1 7,6 9,0 6,9 1,3 -0,7 27286 

25 Výr. kovových konstrukcí a kovoděl. výrobků 10,3 13,0 13,4 2,4 10,3 2,7 1,0 -6,9 -8,4 24517 

26 Výroba počítačů, elektron. a optických přístrojů  17,8 51,1 56,0 34,0 12,8 8,2 6,7 -4,1 -5,4 26596 

27 Výroba elektrických zařízení 7,0 8,6 10,7 3,1 5,3 3,3 3,3 -1,9 -1,9 26021 

28 Výroba strojů a zařízení 0,9 7,0 7,2 1,3 5,6 4,2 3,9 -1,3 -1,6 27151 

29 Výroba motor. voz. (kr. motoc.), přívěs. a návěs. 19,9 19,3 18,3 -2,2 21,9 4,0 -0,5 -14,7 -18,4 28490 

30 Výroba ostatních dopr. prostředků a zařízení 1,9 -0,8 4,5 3,8 -4,4 6,8 6,9 11,8 11,9 27929 

31 Výroba nábytku 11,0 22,9 29,2 -0,9 23,9 5,5 3,5 -14,9 -16,5 20227 

32 Ostatní zpracovatelský průmysl 6,1 18,0 23,0 3,7 13,9 1,8 2,1 -10,6 -10,3 22843 

33 Opravy a instalace strojů a zařízení 6,1 10,4 47,3 -5,1 16,3 7,0 6,8 -8,0 -8,2 32919 

  Průmysl celkem 6,7 12,2 17,6 1,0 11,1 3,7 4,5 -6,6 -6,0 26730 

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. 

Růst produktivity 
práce přinesl pokles 
jednotkových 
mzdových nákladů 

Růst tržeb v průmyslu (o 12,2 %) a umírněné zvýšení zaměstnanosti (o 1 %) se 
projevilo posílením produktivity práce o 11,1 %. Tento vývoj se odrazil v poklesu 
jednotkových mzdových nákladů nominálních o 6,6 % a reálných o 6 %.  

Ve zpracovatelském průmyslu evidovalo pokles jednotkových mzdových nákladů 
nominálních sedmnáct odvětví a u reálných osmnáct odvětví.  
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Tabulka č. II.1.4 Vývoj relace mezd a produktivity práce 
                              (organizace s 50 a více zaměstnanci, meziroční změna v %) 

 Číslo 
řádku 

1.Q. 
2013 

2.Q. 
2013 

3.Q. 
2013 

4.Q. 
2013 

1.Q. 
2014 

Průměrná nominální mzda 1 0,6 1,8 2,3 -0,9 3,7 
Průměrná mzda přepočtena indexem cen průmyslových výrobců  2 -0,6 1,3 1,6 -1,7 4,5 
Produktivita práce 3 -4,0 0,8 7,2 7,4 11,1 
Jednotkové mzdové náklady       
       nominální 1/3 5,0 1,0 -4,6 -7,7 -6,6 
       reálné 2/3 3,8 0,5 -5,2 -8,5 -6,0 

Pramen: propočet MPO z údajů ČSÚ  

Průmyslová 
produkce v dubnu 
meziročně reálně 
vzrostla 

Průmyslová produkce se v dubnu 2014 meziročně reálně zvýšila o 7,7 %.  Na růst 
mělo vliv zvýšení zahraniční poptávky (o 14 %) a domácí poptávky (o 19,1 %). Příznivý 
vývoj zaznamenalo rozhodující odvětví zpracovatelského průmyslu - výroba 
motorových vozidel, ve kterém se produkce zvýšila o 16,5 %. Zlepšující se 
ekonomické vyhlídky se promítly do rostoucí poptávky po osobních automobilech. 
Podle Evropského sdružení výrobců automobilů (ACEA) se prodej v dubnu v EU 
meziročně zvýšil o 4,6 %. Ačkoli automobilový trh EU stoupl již osmý měsíc za sebou, 
tempo růstu meziměsíčně výrazně zpomalilo (z březnových 10,6 %). Příznivých 
výsledků dosáhla Škoda Auto, která podle ACEA v dubnu v zemích EU zvýšila prodej 
o téměř 22 % (tržní podíl meziročně stoupl na 4,4 % z 3,8 %). 

Podle Sdružení automobilového průmyslu (SAP) se v ČR zvýšila výroba osobních 
a malých užitkových vozů na 12,4 % (meziměsíční zpomalení o 8,7 bodu). Z domácích 
automobilek si Škoda Auto stále udržuje vysoký růst o 30,1 % (na produkci osobních 
vozů v ČR se podílela 63,7 %). Zvýšenou produkci vykázala automobilka Hyundai 
(o 6,6 %). U automobilky TPCA se produkce snížila (o 33,8 %). Za snížením stojí 
ukončení výroby vozů první generace a přestavba výrobní linky na výrobu druhé 
generace vozů.     

Automobilový průmysl má na celkových tržbách průmyslu rozhodující podíl (v dubnu 
podíl dosáhl 26,4 %) a byl hlavním tahounem růstu ekonomiky. Jeho vývoj ovlivňuje 
i dodavatelská odvětví a obory zpracovatelského průmyslu. Růstu průmyslu bylo 
dosaženo v souladu s předstihovými ukazateli, které na duben v Německu 
a v eurozóně predikovaly růst indexu nákupních manažerů (PMI). V Německu se 
(podle institutu Ifo) příznivě vyvíjelo i podnikatelské klima. 

Průmyslové podniky 
očekávají pro příští 
tři měsíce 
neměnnost tempa 
výrobní činnosti 

V průmyslu se v květnu (podle konjunkturální průzkum ČSÚ) hodnocení celkové 
ekonomické situace mírně zvýšilo. Hodnocení celkové poptávky se také mírně 
zvýšilo, hodnocení zahraniční poptávky se nezměnilo. Zásoby hotových výrobků se 
podle průmyslových podniků téměř nezměnily a podniky očekávají pro příští tři 
měsíce neměnnost tempa výrobní činnosti a zaměstnanosti. V porovnání 
s předchozím měsícem se očekávání vývoje ekonomické situace pro období příštích 
tří měsíců nezměnila, pro období příštích šesti měsíců se snížila. Celkově se důvěra 
v průmyslu oproti minulému měsíci mírně zvýšila a oproti hodnotám z května 2013 je 
vyšší. 
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II.2 STAVEBNICTVÍ 

II.2.1 Produkce, zaměstnanost a produktivita, stavební povolení 

Stavebnictví 
meziročně rostlo 

Stavební produkce v 1. čtvrtletí 2014 po několika letech poklesu zaznamenala 
silný růst, ke kterému přispěly zejména příznivé povětrnostní podmínky. Vlivem 
teplého počasí a podprůměrného množství srážek mohly stavební práce 
pokračovat bez přerušení po celou zimu. Ke zvýšení stavebnictví také pomohla 
velmi nízká srovnávací základna minulého roku. Výsledek je pozitivní, nicméně 
v dlouhodobém srovnání stavební produkce vykazuje stále výrazný pokles.  

 
Zatímco v prvním čtvrtletí roku 2013 se stavební výroba propadla meziročně 
o  11,2 %, první čtvrtletí 2014 zaznamenalo nárůst o 8,3 %. Dynamika růstu se 
v jednotlivých měsících sledovaného období postupně zrychlovala. V lednu 2014 
stavební produkce rostla meziročně o 5,2 %, v únoru zrychlila na 6,6 % a v březnu 
překročila dvoucifernou hodnotu, když se zvýšila o 11,9 %. Velkou roli sehrálo 
příznivé počasí a nízká srovnávací základna. Například v lednu byla průměrná 
teplota o 3,3 stupně vyšší než je dlouhodobý průměr a loňská lednová stavební 
produkce byla nejnižší od roku 2000.  

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

 
Pramen: ČSÚ, červen 2014, graf MPO 

K růstu stavební 
produkce přispělo 
především pozemní 
stavitelství  

Zvýšení stavební produkce pozitivně ovlivnilo zejména pozemní stavitelství, které 
v 1. čtvrtletí 2014 zaznamenalo meziroční růst o 10,4 %. Dynamika růstu se 
na rozdíl od inženýrského stavitelství pozvolna zvyšovala z lednových 5,5 % 
na 17,2 % v březnu. Inženýrské stavitelství na rozdíl od pozemního stavitelství 
vykázalo ve sledovaném období nižší tempo růstu. V lednu se meziročně zvýšilo 
o 4,0 %, v únoru o 4,3 % a v březnu dokonce zaznamenalo pokles o 2,0 %. I přes 
záporný březnový výsledek se inženýrské stavitelství v 1. čtvrtletí meziročně 
zvýšilo o 1,4 %. Vývoj pozemního a inženýrského stavitelství ukazuje graf 
č. II.2.1.2. Pozemní stavitelství, na rozdíl od inženýrského, v loňském roce 
vykázalo pomalejší pokles. Na začátku letošního roku naopak zaznamenalo 
rychlejší růst stavení výroby.  
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Graf č. II.2.1.2 Pozemní a inženýrské stavitelství (meziroční změna v %, s.c.) 

 
Pramen: ČSÚ, červen 2014, graf MPO 

Pokračoval pokles 
zaměstnanosti a růst 
průměrné nominální 
mzdy 

Ve stavebních podnicích pokračovalo snižování počtu zaměstnanců. 
Zaměstnanost ve stavebnictví klesala již předchozích pět let. V 1. čtvrtletí 2014 se 
snížil průměrný evidenční počet zaměstnanců v podnicích s 50 a více zaměstnanci 
meziročně o 7,4 %. Průměrná nominální mzda těchto zaměstnanců se však zvýšila 
meziročně o 3,3 % a dosáhla 27 118 Kč.  

Vlivem růstu 
produkce meziročně 
dvouciferně vzrostla 
produktivita práce 

Vlivem růstu stavební produkce a dlouhodobého poklesu počtu zaměstnanců se 
meziročně silně zvýšila produktivita práce o celých 17,0 %. Růst produktivity 
práce předstihl vývoj reálných mezd, přepočtených cenami stavebních prací, 
které se zvýšily meziročně o 3,6 %. Vysoký růst produktivity práce se projevil 
snížením jednotkových mzdových nákladů, nominálních o 11,7 % a reálných 
o 1,4 %.    

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

  2013 2014 

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

Průměrná nominální mzda -2,5 1,7 -3,8 -6,8 3,3 

Průměrná reálná mzda -1,5 3,0 -2,5 -6,0 3,6 

Produktivita práce ze ZSV (ve s.c.) -4,7 -4,9 5,3 5,9 17,0 

Nominální jedn. mzdové náklady 2,3 6,9 -8,6 -12,0 -11,7 

Reálné jedn. mzdové náklady 3,4 8,3 -7,4 -11,2 -11,4 
Pramen: ČSÚ, květen 2014, úprava a dopočty MPO 
Poznámka: produktivita práce měřena podílem indexu stavebních prací a indexem počtu 

zaměstnanců 
Reálná mzda přepočtená indexem cen stavebních prací,  ZSV – základní stavební výroba 

Počet stavebních 
povolení se dále 
snižoval 

Růst stavební produkce mělo za následek zvýšení optimismu stavebních podniků 
v lepší vývoj odvětví v letošním roce, avšak v počtu stavebních povolení pozitivní 
změna nenastala. V prvním čtvrtletí 2014 stavební úřady vydaly celkem 17.198 
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stavebních povolení, což představuje meziroční snížení o 16,6 %. Ani v jednom 
měsíci počet povolení nepřevýšil úroveň loňského roku. V průběhu čtvrtletí se 
pokles počtu stavebních povolení postupně zpomaloval z meziročních 27,3 % 
v lednu na 8,8 % v březnu. V loňském roce v 1. čtvrtletí 2013 vydaly úřady celkem 
20.633 povolení, z toho nejvíc povolení bylo vydáno v lednu.   

Graf č. II.2.1.3 Počet vydaných stavebních povolení  
                           a orientační hodnota povolených staveb 

 
Pramen: ČSÚ, květen 2014, graf MPO 

 
Počty vydaných povolení se snižovaly jak v nové výstavbě, meziročně o 22,4 %, 
tak i u změny povolených staveb (nástavby, přístavby, vestavby) o 8,6 %. Stavební 
povolení na novou výstavbu převyšovalo povolení na změny dokončených staveb 
o pětinu. Stavební povolení klesaly u všech typů budov, viz tabulka č. II.2.1.2.  

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

    2013 2014 

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

Počet vydaných stavebních povolení -3,3 -16,5 -11,7 -19,8 -16,6 

v tom: nová výstavba 1,9 -14,2 -13,1 -22,6 -22,4 

  změna dokončených staveb -9,7 -19,2 -10,0 -16,0 -8,6 

z celku: bytové budovy -7,3 -19,1 -9,1 -17,0 -14,3 

  nebytové budovy -2,0 -6,0 -10,5 -17,0 -13,0 

  stavby k ochraně životního prostředí 15,8 -13,7 -4,7 -19,3 -27,7 

  ostatní stavby -8,4 -22,3 -19,2 -24,8 -15,7 

Pramen: ČSÚ, květen 2014, úpravy a dopočty MPO  

Hodnota povolených 
staveb nicméně 
vzrostla 

 

Orientační hodnota povolených staveb v 1. čtvrtletí roku 2014 dosáhla 58,8 
mld. Kč a meziročně se její hodnota zvýšila o 8,7 %. Růst však byl způsoben velmi 
nízkou srovnávací základnou, když orientační hodnota povolených staveb 
v loňském roce téměř o čtvrtinu propadla. Nová výstavba se na celkové 
orientační hodnotě podílela téměř 60 %, přes 30 % připadalo na změnu 
dokončených staveb.   
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Tabulka č. II.2.1.3 Orientační hodnota povolených staveb (meziroční změna v %) 

    2013 2014 

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

Orientační hodnota povolených staveb -22,4 -6,4 -32,7 -9,4 8,7 

v tom: nová výstavba -21,0 -1,9 -9,8 -16,8 -3,0 

  změna dokončených staveb -24,8 -13,7 -54,6 3,8 30,5 

z celku: bytové budovy -18,9 -13,7 -0,6 -12,3 -0,8 

  nebytové budovy -35,8 -6,2 -22,7 -33,4 8,7 

  stavby k ochraně životního prostředí 4,5 -17,5 -76,1 -37,5 -8,4 

  ostatní stavby -16,5 6,8 -5,5 52,2 25,9 

Pramen: ČSÚ, květen 2014, úpravy a dopočty MPO 

 
Celková podlahová plocha bytových a nebytových budov, na které bylo vydáno 
stavební povolení, se v meziročním porovnání snížila o 4,3 % na 1 516,1 tisíc m2. 
Pokles podlahové plochy zaznamenala nová výstavba nebytových budov (- 9,5 %) 
i bytových budov (- 1,8 %).  

Nejvíce stavebních 
povolení ve 
Středočeském kraji 

Z jednotlivých krajů se na celkovém počtu stavebních povolení nejvíce podílel 
Středočeský kraj s 18,7 % a Jihomoravský kraj s 11,7 %. Praha dosáhla na počtu 
povolených staveb podílu 6,8 %, na orientační hodnotě povolených staveb se 
podílí 12,8 %. Hodnoty ukazují, že se v Praze staví především větší projekty 
s vysokou hodnotou. Nejvyšší podíl na orientační hodnotě povolených staveb 
zůstal ve Středočeském kraji se 14,4 %.  

Zvýšil se počet 
nových stavebních 
zakázek 

Růst je vidět ve stavebních zakázkách u stavebních podniků s 50 a více 
zaměstnanci, a to jak v počtu, tak i v jejich hodnotě. Zakázky ukazují, jaká bude 
poptávka po stavebních materiálech a pracovní síle v nadcházejících měsících. 
Počet nových zakázek v 1. čtvrtletí 2014, přijatých během sledovaného období, 
se zvýšil meziročně o 4,2 % na 8 447. Stavební podniky uzavřely zakázky 
v hodnotě 33,8 mld. Kč, což v meziročním srovnání bylo o 52,9 % více. 
Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku se odráží opět nízká srovnávací 
hodnota, kdy v 1. čtvrtletí 2013 propadla hodnota nových zakázek téměř 
o  pětinu na 22,1 mld. Kč. Zvýšení hodnoty stavebních zakázek zaznamenalo 
pozemní stavitelství meziročně o 29,4 % i inženýrské stavitelství o 68,9 %. 
Inženýrské stavitelství se přitom podílelo na celkových zakázkách asi dvěma 
třetinami. Průměrná hodnota nově uzavřené zakázky činila 4,0 mil. Kč, což je 
meziročně o 46,8 % více.   

 
Vývoj stavebních zakázek ukazuje graf č. II.2.1.4.  
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Graf č. II.2.1.4 Vývoj hodnoty stavebních zakázek (v mil. Kč) 

 
Pramen: ČSÚ, květen 2014, graf MPO 

 
Stav zakázek ke konci 1. čtvrtletí 2014, přijaté a dosud nezahájené zakázky nebo 
rozpracované zakázky v hodnotě prací zbývajících k provedení, se meziročně zvýšil 
o 10,2 %. Podniky ve sledovaném období uzavřely celkem 12,1 tisíc zakázek. Jejich 
hodnota převyšuje úroveň loňského prvního čtvrtletí o 10,4 %, kdy podniky měly 
uzavřeny zakázky za 147,2 mld. Kč. Meziroční zvýšení zakázek je sice pozitivním 
signálem o vývoji stavebnictví, avšak srovnáme-li hodnotu zakázek se stejným 
obdobím roku 2008, je dosažená hodnota zakázek stále o třetinu menší.  

Rostly veřejné 
a zahraniční zakázky  

Zhruba poloviční podíl na celkových zakázkách představovaly zakázky veřejné. 
Podle stavu ke konci 1. čtvrtletí 2014 se jejich hodnota meziročně zvýšila o 8,6 % 
na 75,7 mld. Kč, když se v předchozích pěti letech snižovala. Ve srovnání 
s 1. čtvrtletím roku 2008 však objem veřejných zakázek dosahoval jen 56 %. 
Výrazného meziročního růstu dosáhly zakázky ze zahraničí, jejichž hodnota 
vzrostla o celých 74,9 %. Zakázky ze zahraniční rostou již sedm čtvrtletí v řadě a to 
celkem intenzivně. Jejich podíl se navýšil z 12,3 % v prvním čtvrtletí roku 2013 na 
19,5 % v letošním 1. čtvrtletí. V nominální hodnotě dosáhly výše 28,7 mld. Kč, což 
je nevyšší hodnota od roku 1999. Pouze soukromé zakázky zaznamenaly 
meziročně snížení o 9,5 %. Tabulka č. II.2.1.4 ukazuje vývoj stavebních zakázek 
za posledních 5 čtvrtletí.  
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Tabulka č. II.2.1.4 Vývoj stavebních zakázek, podniky s 50 a více zaměstnanci 
                                  (meziroční změna v %) 

      2013 2014 

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

Nové zakázky v tuzemsku   -17,7 -1,6 -1,3 16,2 52,9 

v tom:  pozemní stavitelství  -35,3 -1,3 -19,4 -5,6 29,4 

              inženýrské stavitelství   1,0 -1,9 19,7 37,9 68,9 

Stav ke konci období   -15,8 -10,1 -6,4 0,5 10,4 

v tom:  tuzemsko  -20,9 -12,8 -11,1 -6,4 1,3 

              v tom:  veřejné -22,7 -13,4 -10,5 -9,2 8,6 

   soukromé -18,1 -11,9 -12,0 -2,6 -9,5 

  zahraničí   55,6 18,9 33,1 58,4 74,9 

Pramen: ČSÚ, květen 2014, úpravy a dopočty MPO 

Úrokové sazby 
hypotéčních úvěrů se 
snížily   

Rozvoj výstavby bytů a rodinných domů ovlivnily pozitivně nízké úrokové sazby 
hypotéčních úvěrů, které v 1. čtvrtletí letošního roku dále klesaly, což přitáhlo do 
bank více klientů. Průměrná úroková sazba podle statistiky Fincentra Hypoindexu 
klesala v 1. čtvrtletí tohoto roku každý měsíc a v březnu skončila na 2,93 %. Za 
nízkou úrokovou sazbou stál především konkurenční boj. Počet sjednaných úvěrů 
za celé čtvrtletí narostl meziročně o 5,5 % na 18.337 úvěrů. Jejich objem dosáhl 
30,3 mld. Kč, což znamená meziroční nárůst o 4,1 %. Rostoucí počet hypoték 
ovlivňují kromě nízkých úrokových sazeb i ceny nemovitostí, které v prvním 
čtvrtletí rostly jen mírně.     

II.2.2 Bytová výstavba 

Počet zahájených 
bytů vzrostl 

V 1. čtvrtletí 2014 stavební podniky zahájily výstavbu 5 449 bytů, což znamená 
meziročně zvýšení o 4,9 %. Ve stejném období roku 2013 počet zahájených bytů 
klesl meziročně o 20,6 %. Růst zahájených bytů byl zaznamenán pouze v lednu 
letošního roku (meziročně o 32,6 %) díky výraznému růstu počtu bytů v bytových 
domech, v dalších měsících už počet zahájených bytů klesal. Vysoký lednový 
nárůst byl však způsoben velmi nízkou srovnávací základnou a zároveň vydaným 
stavebním povolením na výstavbu velkého bytového komplexu v Praze. Počet 
zahájených bytů za celé čtvrtletí zdaleka nedosahoval počtu před krizí. Například 
ve stejném období roku 2008 bylo zahájeno o zhruba 4 tisíce bytů více. 

Výstavba rodinných 
domů klesla. 

Za celé první čtvrtletí 2014 klesla zahájená výstavba bytů v rodinných domech 
meziročně o 8,7 % na 2495 bytů. Byty v bytových domech meziročně rostly 
o 19,8 %, když byla zahájena výstavba 1379 bytů. Tyto dvě kategorie představují 
asi 70 % všech bytů. Z ostatních kategorií růst počtu zahájených bytů 
zaznamenaly ještě nástavby, přístavby a vestavby k bytovým domům, meziročně 
o 15,4 % na 465 a také domovy – penziony nebo domovy pro seniory, kde 
meziroční nárůst dosáhl 40,6 %, což v absolutních číslech znamená 270 bytů. 
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Graf č. II.2.2.1 Bytová výstavba (počet bytů) 

 
Pramen: ČSÚ, květen 2014, graf MPO 

Počet dokončených 
bytů i nadále klesá 

Celkově bylo dokončeno 5958 bytů, což představuje pokles meziročně o 7,5 %. 
Počet bytů v rodinných domech se snížil meziročně o 12,1 % na 3382. Počet bytů 
v bytových domech se meziročně zvýšil o 8,1 %, když bylo dokončeno 1769 těchto 
bytů. Ostatní kategorie se na celkovém počtu dokončených bytů podílí 
maximálně 5 %. Mírný růst zaznamenaly nástavby, přístavby a vestavby 
k bytovým domům meziročně o 1,1 % (podíl 4,4 % na celkovém počtu 
dokončených bytů). Naopak nástavby, přístavby a vestavby k rodinným domům 
poklesly o 19,5 % (podíl 4,0 %). Výrazný meziroční pokles vykázaly domovy-
penziony nebo domovy pro seniory ve výši 64,7 %, kterých bylo dokončeno 48 
(podíl 0,8 %).  

Vliv Prahy a Brna na 
zahájenou výstavbu 

Zahájená výstavba v krajích odráží různou dynamiku rozvoje jednotlivých celků a 
také různou strukturu bytového fondu. V 1. čtvrtletí 2014 se přesně v sedmi 
krajích zvýšil počet zahájených bytů a v sedmi se snížil. Nejvíce rostl počet 
zahájených bytů v Ústeckém kraji (meziročně o 51,7 %), v Praze (o 19,0 %), 
v Jihomoravském kraji (18,4 %), ve Středočeském kraji (o 13,4 %) a v Jihočeském 
kraji (o 11,9 %). Největší podíl na zahajovaných bytech měla Praha (18,8 %), 
Středočeský kraj (17,5 %) a Jihomoravský kraj (16,3 %).  

 Pokud se podíváme na zahajovanou výstavbu podle kategorií, je patrný vliv 
velkých měst. Zatímco v zahájených bytech v bytových domech dosahuje podíl 
Prahy celých 52,3 %, v bytech v rodinných domech podíl Prahy dosáhl jen 5,9 %.  
Bytové domy se dále staví hodně v Jihomoravském kraji v čele s Brnem, s podílem 
21,1 % na zahájené výstavbě bytových domů. V rodinných domech nejvyšší podíl 
zaregistroval Středočeský kraj s 27,7 % a dále opět Jihomoravský kraj s 12,0 %.  

Programy na 
podporu stavebnictví 

 

Stavební výrobu již několik let postihuje nedostatek poptávky po stavebních 
pracích a málo zakázek. Dotace z veřejných zdrojů mají povzbudit stavební 
výrobu a soukromé investory k dalším investicím. Plní preventivní, motivační 
a multiplikační efekt (finanční prostředky pozitivně působí i v dalších navazujících 
odvětvích). V letošním roce pokračují programy, které již probíhaly v loňském 
roce. V dubnu 2014 proběhla výzva na přijímání žádostí do programu Nová zelená 
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úsporám od Státního fondu životního prostředí. Dále probíhá program Panel+, 
Úvěr 150 pro mladé na opravy a modernizace bytu či domu, a program Jessica 
určený na úvěry pro sociální bydlení od Státního fondu rozvoje bydlení. 

Výhled stavební 
výroby na rok 2014 

Pro letošní rok se dá ve stavebnictví očekávat stabilizace sektoru a zastavení 
výrazných propadů, které stavebnictví provázely v minulých letech. Stavební 
zakázky za první čtvrtletí tohoto roku, které signalizují poptávku po stavebních 
pracích, naznačují zlepšení. Pro lepší vývoj stavebnictví bude tak klíčové, jak se 
bude vyvíjet příliv investic do tohoto sektoru v dalším období a na způsobu využití 
finančních prostředků z fondů Evropské unie. 

II.2.3 Stavebnictví v EU 

Stavebnictví v EU 
rostlo 

V Evropské unii i v eurozóně první tři měsíce tohoto roku stavební výroba 
posilovala. V Evropské unii za 1. čtvrtletí 2014 stavebnictví zaznamenalo 
meziroční růst o 6,6 % a v eurozóně o 6,9 %. V posledním čtvrtletí loňského roku 
stavební výroba v Evropské unii stagnovala a v eurozóně se snižovala o 1,1 %. 
V obou uskupeních rostlo rychleji pozemní než inženýrské stavitelství. 
V Evropské unii zaznamenalo pozemní stavitelství meziroční růst o 7,5 % 
a inženýrské o 3,0 % (v eurozóně 7,4 % a 5,2 %.). Srovnání s bazickým rokem 
2010 zobrazuje graf č. II.2.3.1, který ukazuje, že stavební výroba přes růst 
v posledních čtyřech čtvrtletích ještě nedosahuje úrovně bazického roku.  

Graf č. II.2.3.1 Stavební produkce v EU (2010 = 100, sezónně očištěno) 

 
Pramen: Eurostat, červen 2014, graf MPO 

 
V některých členských zemích růst stavební výroby dosáhl vysokých hodnot. 
Důvodem byly nejen příznivé povětrnostní podmínky, ale také schopnost využití 
finančních prostředků z projektů a fondů Evropské unie (Litva). Pouze v šesti 
státech se stavební výroba meziročně snížila, a to na Slovensku, v Estonsku, 
v Itálii, Chorvatsko, Rumunsku, a Portugalsku. Naopak nejvyšší meziroční růst 
zaznamenalo Slovinsko, Litva, Maďarsko, Lotyšsko a Španělsko.  
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Graf č. II.2.3.2 Stavební produkce v mezinárodním porovnání    
                          (meziroční změna v %, očištěno o pracovní dny) 

 
Pramen: Eurostat, červen 2014, graf MPO 
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II.3 ZAHRANIČNÍ OBCHOD 

II.3.1 Souhrnné výsledky 

Rekordní přebytek 
zahraničního 
obchodu dle 
přeshraniční 
statistiky 

Zahraniční obchod ČR navázal na dobré výsledky ze závěru roku 2013 a v 1. čtvrtletí 
2014 plynule pokračoval v růstu. Dle údajů přeshraniční statistiky přebytek 
obchodní bilance dosáhl rekordní hodnoty 125,7 mld. Kč, což v meziročním srovnání 
bylo o 30,4 mld. Kč více. Exportéři se v 1. čtvrtletí tohoto roku těšili silné pozici 
a vývoz meziročně vzrostl o 16,9 %. Zvýšená aktivita v dovozově náročném 
zpracovatelském průmyslu měla kladný vliv na růst dovozu, který se meziročně 
zvýšil o 14,8 %. V mezičtvrtletním srovnání došlo u vývozu k mírnému poklesu 
dynamiky tempa růstu, když vzrostl o 3,6 %, zatímco ve 4. čtvrtletí 2013 se zvýšil 
o 8,7 %. Dovoz naopak mezičtvrtletně klesl o 2 % (ve 4. čtvrtletí 2013 vzrostl 
o 10,2 %). 

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

Stejnou tendenci vykázaly i výsledky zahraničního obchodu podle národního pojetí. 
V 1. čtvrtletí 2014 růstové meziroční indexy dosáhly dvouciferných hodnot. Vývoz 
zboží meziročně vzrostl o 21,2 % a dovoz se zvýšil o 14,4 %. V mezičtvrtletním 
srovnání se vývoz zvýšil o 4,5 % (ve 4. čtvrtletí 2014 o 6,8 %). Dovoz se naopak snížil 
o 0,4 %, zatímco ve 4. čtvrtletí 2013 mezičtvrtletně vzrostl o 7,4 %. Výsledky podle 
národního pojetí, vycházející ze změny vlastnictví mezi rezidenty a  nerezidenty, lépe 
vypovídají o exportní výkonnosti a efektivnosti zahraničního obchodu, oproti 
údajům z přeshraniční statistiky, které evidují jen toky zboží, mnohdy bez vazby 
na toky peněz. O tom svědčí saldo zahraničního obchodu, které podle národního 
pojetí ve sledovaném období činilo rekordních 50,1 mld. Kč (meziročně o 16,1 mld. 
Kč více) s vazbou na platební bilanci České národní banky, tedy o 75,6 mld. Kč méně, 
než uvádí přeshraniční statistika. 

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

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

Za zlepšením výsledků zahraničního obchodu v 1. čtvrtletí 2014 stojí nadále 
pokračující oživení zahraniční poptávky u našich klíčových obchodních partnerů 
a příznivá situace na automobilových trzích. Svoji roli sehrála i nízká srovnávací 
základna minulého roku a pozitivní působení slabé koruny. Kromě automobilového 
průmyslu se zvýšená aktivita projevila i v dalších oborech zpracovatelského 
průmyslu, což vzhledem k jejich vysoké dovozní náročnosti působilo i na růst 
dovozu. Výsledky za první čtvrtletí opět potvrdily silnou závislost České republiky 
na státech Evropské unie. Největšího obratu dosáhl zahraniční obchod s vyspělými 
tržními ekonomikami (82,1 %), značnou část z nich přitom tvořily členské země 
Evropské unie, jejichž podíl na celkovém obratu zahraničního obchodu ČR činil 
74,7 %. Podíl těchto zemí se meziročně mírně navýšil, u vyspělých tržních ekonomik 
o 1 p.b. a u  Evropské unie o 1,2 p.b. Stejně jako v předchozích letech byly hlavním 
tahounem exportu stroje a dopravní prostředky. Jejich podíl na celkovém exportu 
dosáhl 54,9 % (meziročně o 1,6 p.b. více), z toho samotná silniční vozidla se podílela 
na  celkovém vývozu 19,4 % (meziročně o 2 p.b. více). 



MPO – odbor ekonomických analýz                                                                                  Analýza vývoje ekonomiky ČR za 1. čtvrtletí 2014 

62 
 

Graf č. II.3.1.1 Zahraniční obchod ČR 

 
Pramen: ČSÚ, květen 2014, graf MPO 

Importu i exportu se 
dařilo lépe než 
v loňském roce 

V prvním čtvrtletí se dařilo jak vývozu, tak i dovozu. Podle ukazatelů v běžných 
cenách ve sledovaném období meziročně vzrostl vývoz o 16,9 % a dovoz o 14,8 %. 
Ve všech měsících sledovaného období dosahovaly indexy růstu dvouciferných 
hodnot. 

Tabulka II.3.1.1 Meziroční změna vývozu a dovozu, saldo obchodní bilance 
                               – 1. čtvrtletí 2014 

Měsíc Leden Únor Březen 1.Q.2014 

Vývoz (meziroční změna v %) 17,4 16,4 17,0 16,9 

Dovoz (meziroční změna v %) 14,2 18,2 12,1 14,8 

Saldo 1.Q 2014 v mld. Kč 43,7 32,9 49,1 125,7 

Saldo 1.Q 2013 v mld. Kč 31,4 31,7 32,2 95,3 

Meziroční změna salda (v mld. Kč) 12,3 1,2 16,9 30,4 

Pramen: ČSÚ, květen 2014 

Ceny vývozu 
a dovozu meziročně 
vzrostly 

Vývozní a dovozní ceny v prvním čtvrtletí zaznamenaly v meziročním srovnání 
nárůst způsobený mimo jiné depreciací české měny. Vývozní ceny se meziročně 
zvýšily o  4,1 %, což je o 1,2 p.b. více, než v prvním čtvrtletí 2013. Dovozní ceny 
stouply o  2,4 % (meziročně o 1,4 p.b. více). Nejvyšší nárůst hodnoty indexu 
na straně importu zaznamenaly potraviny (o 7,8 %) a nápoje a tabák (o 6,0 %). 
Pokles cen vykázaly pouze tuky (o 12,6 %) a minerální paliva (o 2,3 %). Na straně 
exportu nejvíce podražily nápoje a tabák, a to o 15,5 %. Ceny klesly obdobně jako 
u  dovozu u tuků o 4,3 % a u minerálních paliv o 1,2 %. Směnné relace se meziročně 
zvýšily o 1,7 %. Přehled směnných relací u dílčích komodit, členěných dle SITC, uvádí 
tabulka č. II.3.1.2. 

Koruna meziročně 
oslabila vůči euru 
i  dolaru 

Jak je výše uvedeno, vývoj cen v zahraničním obchodě byl ovlivněn i kurzem koruny 
vůči cizím měnám. Kurz eura se průměrně obchodoval za 27,44 CZK/EUR. 
Mezičtvrtletně česká měna vůči euru oslabila o 2,9 %, meziročně rovněž 
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depreciovala, a to o 7,3 %. Průměrný kurz koruny vůči americkému dolaru 
v 1. čtvrtletí činil 20,04 CZK/USD. Mezičtvrtletně česká měna vůči dolaru oslabila 
o  2,3 %, v meziročním srovnání oslabila o 3,4 %. 

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

 
Pramen: ČSÚ, květen 2014, graf MPO 

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

Skupiny SITC 
Indexy cen vývozu Indexy cen dovozu Směnné relace 

1.Q.2013 1.Q.2014 1.Q.2013 1.Q.2014 1.Q.2013 1.Q.2014 

Celkem 102,9 104,1 101,0 102,4 101,9 101,7 

0 potraviny 100,0 101,0 105,3 107,8 95,0 93,7 

1 nápoje a tabák 120,8 115,5 107,6 106,0 112,3 109,0 

2 suroviny 99,5 102,1 98,3 102,1 101,2 100,0 

3 minerální paliva 99,2 98,8 95,3 97,7 104,1 101,1 

4 tuky 94,3 95,7 86,2 87,4 109,4 109,5 

5 chemikálie 99,9 101,7 99,3 101,2 100,6 100,5 

6 tržní výrobky 102,6 105,4 101,7 102,8 100,9 102,5 

7 stroje a dopr. prostředky 103,7 104,4 102,4 103,0 101,3 101,4 

8 průmyslové spotř. zboží 104,2 105,6 103,2 102,8 101,0 102,7 

Pramen: ČSÚ, květen 2014 

Míra otevřenosti ČR 
se zvýšila 

Česká ekonomika je silně závislá na zahraniční poptávce. V 1. čtvrtletí 2014 
dosáhl poměr objemu exportu vůči HDP 84,9 %, což bylo v meziročním srovnání 
o 7,6 p.b. více a oproti předchozímu čtvrtletí o 5,3 p.b. více. Nicméně tento 
standardně používaný ukazatel pro srovnání otevřenosti jednotlivých ekonomik 
podává pouze orientační informaci o váze zahraničního obchodu na výkonu 
ekonomiky. K tomu, abychom mohli interpretovat skutečnou úlohu vnějšího 
sektoru, je důležitá také pozice země v globálním produkčním řetězci. Z tohoto 
pohledu se Česká republika řadí mezi země s relativně nízkou vytvořenou 
přidanou hodnotou, a tedy s nižším vlivem zahraničního obchodu na ekonomiku, 



MPO – odbor ekonomických analýz                                                                                  Analýza vývoje ekonomiky ČR za 1. čtvrtletí 2014 

64 
 

než by naznačoval vysoký obchodní obrat. Nicméně data o zahraničním obchodu 
za první tři měsíce letošního roku ukazují, že čistý export by měl zůstat hlavním 
zdrojem růstu české ekonomiky. 

II.3.2 Teritoriální struktura 

Do EU směřovala 
většina českého 
exportu a importu 

Největší část českého vývozu a dovozu byla v 1. čtvrtletí 2014 opět tradičně 
realizována v rámci Evropské unie. Do zemí EU směřovalo 82,4 % celkového 
domácího vývozu, což představuje meziroční nárůst o 1,1 p.b. Dovoz ze zemí EU 
představoval 65,7 %, což je v meziročním srovnání o 1,2 p. b. více. Celkový obrat 
se objemově meziročně zvýšil o 17,9 %. Obchodní bilance se státy Evropské unie 
skončila aktivem ve výši 229,8 mld. Kč, což je o 42,1 mld. Kč více než v 1. čtvrtletí 
2013. Do eurozóny bylo exportováno 63,6 % (meziročně o 0,3 p.b. více) 
z celkového vyváženého množství zboží. Vývoz České republiky do Evropské unie 
a eurozóny vzrostl nejen z hlediska podílu, ale i objemu a potvrzuje tak silnou 
závislost České republiky na ekonomické situaci v těchto zemích. 

Zvýšení exportu 
na východní trhy 

Snahou českých exportérů je snížit svoji závislost na zemích Evropské unie, a 
proto hledají pro své výrobky nová odbytiště. V 1. čtvrtletí sledovaného období 
se jim to dařilo především na východních trzích, kam objem vyvezeného zboží 
meziročně vzrostl o 21,7 %, z toho do Číny o 20,1 %. Dvouciferných hodnot růstu 
čeští exportéři dosáhli i ve Spojených státech amerických, Indii a Turecku. 
Naopak se snížil podíl Ruska na celkovém českém vývozu o 0,5 p.b. na 3,2 %, i 
když se meziročně tempo růstu exportu zvýšilo o 0,6 %. V případě Ukrajiny došlo 
k propadu našeho exportu o 14,1 % a k snížení jejího podílu na celkovém vývozu 
o 0,2 p.b. na 0,7 %. (viz. tabulka II.3.2.2). 

U prioritních a 
zájmových zemí 
vzrostl objem 
vývozu 

Podíl prioritních5 zemí na českém exportu se snížil o 1,1 p.b. na 15,2 %, zároveň 
ale meziročně vzrostl o 11 mld. Kč objem vyvezeného zboží. Podíl zájmových5 
zemí zůstal ve sledovaném období neměnný, celkový objem vyvezeného zboží se 
meziročně zvýšil o 7 mld. Kč. 

Tabulka č. II.3.2.1 Podíly uskupení a zemí na zahraničním obchodě ČR  
                                 v 1. čtvrtletí 2014 

  1.Q 2013 (podíl v %) 1.Q 2014 (podíl v %) 

  vývoz  dovoz vývoz dovoz 

Evropská unie (EU 28) 81,3 64,5 82,4 65,7 

Eurozóna (17) 63,1 49,9 63,5 51,0 

Německo 31,4 25,2 32,6 26,4 

Brazílie 0,3 0,2 0,2 0,2 

Rusko 3,7 5,2 3,2 4,3 

Indie 0,3 0,5 0,3 0,5 

Čína 1,1 10,8 1,1 10,9 

Jižní Afrika 0,4 0,2 0,3 0,2 

Pramen: ČSÚ, květen 2014, tabulka MPO 
                                                           
5 Exportní strategie ČR pro období 2012 – 2020, kterou vláda ČR schválila v březnu 2012, definuje: Prioritní země: Brazílie, ČLR, 

Indie, Irák, Kazachstán, Mexiko, Ruská federace, Srbsko, Turecko, Ukrajina, USA, Vietnam. Zájmové země: Angola, Argentina, 
Austrálie, Ázerbájdžán, Bělorusko, Egypt, Etiopie, Chile, Ghana, Chorvatsko, Izrael, Japonsko, Jihoafrická republika, Kanada, 
Kolumbie, Maroko, Moldavsko, Nigérie, Norsko, Peru, Senegal, Singapur, Spojené arabské emiráty, Švýcarsko a Thajsko. 
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Tabulka II.3.2.2 Meziroční srovnání teritoriální struktury zahraničního obchodu za 1. čtvrtletí 2014 

 
Pramen: ČSÚ, květen 2014, tabulka MPO 

Německo tradičně 
tahounem českého 
exportu 

Z teritoriálního hlediska bylo v prvním čtvrtletí roku 2014 pro zahraniční obchod 
České republiky tradičně nejvýznamnější destinací Německo. Vývoz do této 
země vzrostl meziročně o 21,2 %, dovoz o 20,3 %. Na celkovém vývozu se 
podílelo 32,6 %, což je o 1,2 p.b. více než ve stejném období roku 2013. Na 
druhé příčce zemí, kam směřoval český vývoz, se umístilo Slovensko s podílem 
7,9 %, následované Polskem (5,7 %), Spojeným královstvím (5,3 %) a Francií 
(5 %) (viz tabulka IV.3 v přílohové části). 

Nejvyššího přebytku 
obchodní bilance 
dosáhla ČR 
s Německem 

Nejvyššího kladného salda obchodní bilance dosáhla Česká republika opět 
s Německem, kde hodnota vzrostla meziročně o 16,4 mld. Kč na 87,1 mld. Kč. 
Druhého největšího aktiva dosáhlo saldo obchodu se Spojeným královstvím, 
které vystřídalo na druhé pozici Slovensko, které se dlouhodobě umisťovalo na 
druhém místě. Meziročně se přebytek Spojeného království zvýšil o 5,0 mld. Kč a 
vykázal hodnotu 30,9 mld. Kč. Následovalo Slovensko s aktivem 30,3 mld. Kč 
(+4,4 mld. Kč), Francie s 18,6 mld. Kč (+1,4 mld. Kč %) a Rakousko s 16,3 mld. Kč 
(+2,8 mld. Kč). 

B I L A N C E

1-3/2014 index 1-3/2014 index 1-3/2014 index 1-3/13 1-3/14

mil.Kč % mil.Kč %  14/13 mil.Kč % mil.Kč %  14/13 mil.Kč % mil.Kč %  14/13  mil. Kč  mil. Kč

 Celkový zahraniční obchod ČR 1 410 189 100,0 1 634 731 100,0 115,9 752 741 100,0 880 201 100,0 116,9 657 448 100,0 754 530 100,0 114,8 95 293 125 671

 * Státy s vyspělou tržní ekonomikou 1 143 472 81,1 1 341 623 82,1 117,3 668 681 88,8 789 757 89,7 118,1 474 791 72,2 551 866 73,1 116,2 193 890 237 891

 ** Státy EU 28 1 036 035 73,5 1 221 658 74,7 117,9 611 852 81,3 725 714 82,4 118,6 424 183 64,5 495 944 65,7 116,9 187 669 229 770

      z toho: Německo 402 380 28,5 486 113 29,7 120,8 236 533 31,4 286 628 32,6 121,2 165 847 25,2 199 485 26,4 120,3 70 686 87 143

                  Slovensko 105 778 7,5 109 245 6,7 103,3 65 862 8,7 69 772 7,9 105,9 39 916 6,1 39 473 5,2 98,9 25 946 30 299

 ** Státy ESVO 29 921 2,1 30 549 1,9 102,1 15 615 2,1 17 797 2,0 114,0 14 306 2,2 12 752 1,7 89,1 1 309 5 045

 ** Ostatní státy s vyspělou tržní ekonomikou 77 516 5,5 89 416 5,5 115,4 41 214 5,4 46 246 5,3 112,2 36 302 5,5 43 170 5,7 118,9 4 912 3 076

     z toho: Kanada 2 138 0,2 2 055 0,1 96,1 1 470 0,2 1 259 0,1 85,6 668 0,1 796 0,1 119,2 802 463

                 USA 30 061 2,1 36 798 2,3 122,4 16 210 2,2 17 982 2,0 110,9 13 851 2,1 18 816 2,5 135,8 2 359 -834

 * Rozvojové země 82 008 5,8 92 520 5,7 112,8 31 627 4,2 37 140 4,2 117,4 50 381 7,7 55 380 7,3 109,9 -18 754 -18 240

      z toho: Brazíl ie 3 447 0,2 3 689 0,2 107,0 2 184 0,3 2 165 0,2 99,1 1 263 0,2 1 524 0,2 120,7 921 641

                  Indie 5 706 0,4 6 277 0,4 110,0 2 555 0,3 2 856 0,3 111,8 3 151 0,5 3 421 0,5 108,6 -596 -565

                  Turecko 15 852 1,1 18 426 1,1 116,2 10 724 1,4 11 851 1,3 110,5 5 128 0,8 6 575 0,9 128,2 5 596 5 276

 * Společenství nezávislých států 91 099 6,5 92 192 5,6 101,2 39 470 5,2 37 681 4,3 95,5 51 629 7,9 54 511 7,2 105,6 -12 159 -16 830

      z toho: Rusko 62 059 4,4 60 045 3,7 96,8 27 560 3,7 27 727 3,2 100,6 34 499 5,2 32 318 4,3 93,7 -6 939 -4 591

                 Ukrajina 12 331 0,9 13 290 0,8 107,8 6 786 0,9 5 827 0,7 85,9 5 545 0,8 7 463 1,0 134,6 1 241 -1 636

 * Ostatní */ 81 678 5,8 95 315 5,8 116,7 8 648 1,1 10 523 1,2 121,7 73 030 11,1 84 792 11,2 116,1 -64 382 -74 269

      z toho: Čína 79 148 5,6 91 544 5,6 115,7 8 023 1,1 9 636 1,1 120,1 71 125 10,8 81 908 10,9 115,2 -63 102 -72 272

 * Nespecifikováno 4 523 0,3 4 508 0,3 99,7 590 0,1 539 0,1 91,4 3 933 0,6 3 969 0,5 100,9 -3 343 -3 430

Zahraniční obchod
 se zeměmi OECD

*/ ČLR, KLDR, Kuba, Laos, MoLR, VSR    
MPO - odbor řízení exportní strategie  Pramen: ČSÚ (údaje vč. dopočtů)

73,0 555 946 73,7 115,8 171 873 214 873652 023 86,6 770 819 87,6 118,2 480 150

4 012 0,5 108,9 41 549

1 132 173 80,3 1 326 765 81,2 117,2

0,5 4 561 0,5 122,4 3 684 0,67 409 0,5 8 573 0,5 115,7 3 725

O B R A T V Ý V O Z D O V O Z

1-3/2013 1-3/2013 1-3/2013

 * Státy s tranzitivní ekonomikou     
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Tabulka č. II.3.2.3 Země s nejvyššími přebytky obchodní bilance ve 1. čtvrtletí 2014 

 
Pramen: ČSÚ, květen 2014 

Nejvyšší schodek 
obchodní bilance 
vykázal obchod 
s Čínou 

Nejvyšší schodek obchodní bilance v prvním čtvrtletí roku 2014 vykázala Česká 
republika v obchodě s Čínou. Jeho výše dosáhla hodnoty 72,3 mld. Kč a meziročně 
se zvýšila o 9,2 mld. Kč. Druhý nejvyšší deficit dosáhl obchod s Jižní Koreou 
(12,5 mld. Kč), s níž se pasivum ve sledovaném období meziročně zvýšilo o 0,6 mld. 
Kč. Vysoké pasivum vykázal obchod s Japonskem, a to 7,3 mld. Kč, u kterého se ale 
deficit meziročně snížil o 2,3 mld. Kč. Následoval schodek s Ázerbájdžánem 7,2 mld. 
Kč (meziročně o 1,5 mld. Kč vyšší) a s Kazachstánem 4,2 mld. Kč (meziročně vyšší 
o  1,8 mld. Kč). 

Tabulka č. II.3.2.4 Země s nejvyššími schodky obchodní bilance ve 1. čtvrtletí 2014 

 
Pramen: ČSÚ, květen 2014 

II.3.3 Komoditní struktura 

Nejdůležitějším 
obchodním artiklem 
byly stroje 
a dopravní 
prostředky 

Z hlediska komoditní struktury se na příznivém vývoji českého zahraničního 
obchodu podílely tradičně nejvíce stroje a dopravní prostředky. Vývoz této 
skupiny výrobků dosáhl v 1. čtvrtletí roku 2014 54,9 % podílu na celkovém 
exportu České republiky. Dovoz tohoto typu produktů ve stejném období 
dosahoval 42,0 % objemu z celkového dovozu. Dalšími významnými obchodními 
artikly bylo průmyslové spotřební zboží s 11,6 % podílem na vývozu a 10,2 % 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Německo 87,1 16,4 -1,9 0,0 4,6 1,4 -0,1 -15,1 6,0 71,4 20,7 0,1

Spojené království 30,9 5,0 0,4 0,0 0,1 0,1 0,0 -2,9 3,2 26,4 3,5 0,0

Slovensko 30,3 4,4 5,7 0,9 -0,1 0,7 0,1 2,3 3,2 11,8 5,2 0,5

Francie 18,6 1,4 -0,7 0,3 0,1 -0,2 0,0 -4,2 0,8 19,7 2,9 0,0

Rakousko 16,3 2,8 0,3 0,0 2,9 1,3 0,5 -1,0 0,8 9,4 2,5 -0,1

Belgie 8,9 -0,1 -0,7 0,0 -0,2 -0,3 0,0 -3,1 0,6 10,5 1,9 0,0

Španělsko 8,3 2,9 -2,2 -0,2 0,1 0,0 -0,1 -1,6 0,6 10,6 1,0 0,0

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

Švédsko 6,7 1,7 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 -0,5 -0,5 6,1 1,5 0,0

Maďarsko 6,6 4,2 0,1 -0,1 0,0 0,7 0,2 0,8 0,3 4,6 -0,2 0,0

Bilance ZO dle komoditních skupin SITC (mld. Kč)Meziroč. 
změna 

(mld. Kč)

Bilance 
ZO     

(mld. Kč)
Země

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Čína -72,3 -9,2 -0,4 0,0 0,4 0,0 0,0 -1,3 -4,7 -54,5 -11,8 0,0
Korea -12,5 -0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,5 -1,7 -10,5 0,0 0,0
Japonsko -7,3 2,3 0,4 0,0 0,3 0,0 0,0 -0,2 -1,7 -5,4 -0,9 0,1
Ázerbájdžán -7,2 -1,5 0,0 0,0 0,0 -7,7 0,0 0,1 0,1 0,3 0,0 0,0
Kazachstán -4,9 -1,8 0,0 0,0 0,0 -5,5 0,0 -0,2 0,0 0,8 0,1 0,0
Thajsko -4,9 -0,1 -0,2 0,0 -0,1 0,0 0,0 0,1 -0,4 -3,9 -0,4 0,0
Tchaj-wan -4,9 -0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1 -0,5 -3,3 -0,2 0,0
Polsko -4,7 -1,4 -3,0 -0,1 0,4 -1,6 0,5 0,6 -3,0 2,4 -0,6 -0,4
Rusko -4,6 2,3 0,4 0,1 -1,4 -26,8 0,0 0,7 0,7 18,7 2,9 0,0
Malajsie -2,9 0,0 0,1 0,0 -0,3 0,0 0,0 0,2 0,0 -2,6 -0,3 0,0

Země
Bilance 

ZO     
(mld. Kč)

Meziroč. 
změna 

(mld. Kč)

Bilance ZO dle komoditních skupin SITC (mld. Kč)
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podílem na dovozu. Dále následují tržní výrobky, pod které patří celá řada 
výrobků z různých materiálů (od výrobků z kůže, pryže, papíru, korku, dřeva, 
přízí a tkanin až po  kovové výrobky, výrobky ze železa, oceli, neželezných kovů 
apod.). Tato komodita dosáhla 16,9 % podílu na vývozu a 18,0 % podílu na 
dovozu. Vývoj zahraničního obchodu, tříděného podle mezinárodní 
nomenklatury zboží SITC, za  první čtvrtletí roku 2013 a 2014 ilustruje graf 
č. II.3.3.1. 

Tabulka č. II.3.3.1 Komoditní struktura zahraničního obchodu dle SITC tříd 
                                 ve 1. čtvrtletí 2014 

  Celkem 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Vývoz (podíl v %) 100 3,6 0,6 2,6 2,6 0,3 6,7 16,9 54,9 11,6 0,19 

Dovoz (podíl v %) 100 4,9 0,5 2,9 8,7 0,2 12,2 18,0 42,0 10,2 0,27 

Saldo 1.Q 2013 (v mld. Kč) 95,3 -6,7 1,3 1,7 -44,8 1,0 -28,7 10,6 142,1 20,0 -0,9 

Saldo 1.Q 2014 (v mld. Kč) 125,7 -5,5 1,6 1,2 -43,0 0,9 -33,1 13,0 166,2 24,8 -0,4 

Meziroční změna salda 30,4 1,2 0,3 -0,5 1,8 -0,1 -4,4 2,4 24,1 4,8 0,5 

Pramen: ČSÚ, květen 2014 

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

                9 – komodity nezatříděné 

Graf č. II.3.3.1 Vývoz, dovoz a saldo dle klasifikace SITC ve 1. čtvrtletí 2013 a 2014  
                          (v mld. Kč) 

 
Pramen: ČSÚ: květen 2014, graf MPO 

Aktivum obchodu se 
stroji a dopravními 
prostředky dosáhlo 
166,2 mld. Kč 

Obchod se stroji a dopravními prostředky vykázal ve sledovaném období 
nejvyšší kladné saldo obchodní bilance, a to ve výši 166,2 mld. Kč, což je o 24,1 
mld. Kč více než v 1. čtvrtletí 2013. Vývoz této skupiny meziročně vzrostl 
o 20,4 %, a  dovoz o 22,2 %. Nejvýznamněji se na obchodu se stroji a dopravními 
prostředky podílela silniční motorová vozidla, jejichž vývoz se meziročně zvýšil 
o  30,6 % a  dosáhl 35,3 % podílu vývozu skupiny a 19,4 % podílu na celkovém 
vývozu. Nejdůležitější položkou silničních vozidel pak byly osobní automobily 
spolu s díly a příslušenstvím motorových vozidel a silniční motorová vozidla. 
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Tabulka č. II.3.3.2 Vývoz, dovoz a saldo obchodní bilance strojů a dopravních prostředků (SITC 7)  
                                 v 1.čtrvtletí 2014 

 
Pramen: ČSÚ, květen 2014 

Graf č. II.3.3.3 Hodnota vývozu osobních automobilů (SITC 781) v mld. Kč 

 
Pramen: ČSÚ, květen 2014 graf MPO 

Registrace osobních 
automobilů v EU se 
meziročně zvýšily 

Pozitivním signálem pro český vývoz je oživení na automobilových trzích 
a dlouhodobě stoupající poptávka po automobilech v zemích Evropské unie. 
Podle údajů Asociace evropských výrobců automobilů (ACEA) bylo za první tři 
měsíce letošního roku registrováno o 8,4 % více osobních automobilů než 
ve stejném období v roce 2013. Nárůst registrací se projevil růstem registrací 
na všech významných trzích, a to o 13,7 % ve Spojeném království, o 11,8 % 
ve Španělsku, o 5,8 % v Itálii, v Německu o 5,6 % a ve Francii o 2,9 %. 

 

  

SITC 7 - celkem 483 018 20,4 100,0 54,9 316 813 22,2 100,0 42,0 166 206 24 142

71 - stroje a zařízení k výrobě energie 25 562 15,6 5,3 2,9 26 742 34,5 8,4 3,5 -1 180 -3 401

72 - strojní zařízení pro určitá odvětví průmyslu 21 330 7,9 4,4 2,4 14 555 19,4 4,6 1,9 6 775 -801

73 - kovozpracující stroje 5 860 4,3 1,2 0,7 5 235 29,3 1,7 0,7 626 -942

74 - stroje a zřízení všeobecně užívané v průmyslu 59 159 14,6 12,2 6,7 38 606 16,7 12,2 5,1 20 552 2 008

75 - kancelářské stroje zařízení k automat.zprac.dat 63 872 11,5 13,2 7,3 47 920 11,6 15,1 6,4 15 952 1 611

76 - zaříz.k telekomunikaci, zázn.a reprodukci zvuku 43 237 22,0 9,0 4,9 36 704 21,3 11,6 4,9 6 534 1 341

77 - elektrická zařízení, přístroje a spotřebiče 86 869 19,5 18,0 9,9 75 590 20,5 23,9 10,0 11 279 1 330

78 - si lniční vozidla 170 630 30,6 35,3 19,4 67 604 30,8 21,3 9,0 103 026 24 019

79 - ostatní dopravní a přepravní prostředky 6 498 7,1 1,3 0,7 3 857 60,5 1,2 0,5 2 641 -1 023

Podíl na 
celk. 

dovozu 
(%)

1.Q 2014 
(mil. Kč)

Meziroč. 
změna 

(mil. Kč)

Vývoz Dovoz Obchodní bilance

1.Q 2014 
(mil. Kč)

Meziroč. 
změna (%)

Podíl na 
vývozu 
skupiny 

(%) 

Podíl na 
celk. 

vývozu 
(%)

1.Q 2014 
(mil. Kč)

Meziroč. 
změna 

(%)

Podíl na 
dovozu 
skupiny 

(%) 
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Tabulka č. II.3.3.3 Výroba a prodej motorových vozidel za první čtvrtletí 2014 

  

1. Q 2014 Meziroční změny (%) 

Výroba Tuz. prodej Vývoz Výroba Tuz. prodej Vývoz 

Celkem motorová vozidla 325 525 18 821 357 915 0,14 0,23 0,07 

Osobní a užitková vozidla 324 082 18 670 356 686 0,13 0,24 0,07 

Nákladní  154 28 131 -0,02 -0,52 0,26 

Autobusy  744 116 560 0,31 0,05 0,21 

Motocykly a mopedy  545 7 538 0,75 -0,68 0,86 
Pramen: SAP, květen 2014 
Poznámka: Předmětem tuzemského prodeje a vývozu byly kromě vozů vyrobených 

v roce 2014 i zásoby dříve vyrobených aut 

Největší pasivum 
zaznamenala 
minerální paliva 

Vývoj bilance negativně ovlivnil především zahraniční obchod s minerálními 
palivy, který ve sledovaném období vykázal nejvyšší pasivum, a to ve výši -43,0 
mld. Kč, což je ale o 1,8 mld. Kč méně než v 1. čtvrtletí 2013. Meziroční snížení 
deficitu obchodu s minerálními palivy bylo způsobeno především nižšími odběry 
plynu z důvodu mírné zimy. Vývoz této skupiny meziročně klesl o 12,7 %, 
a dovoz o 7,3 %. Vývoj ceny ropy ilustruje graf č. II.3.3.3. 

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

 
Pramen: www.kurzy.cz, graf MPO 

II.3.4 Zahraniční obchod EU 

Meziročně vyšší 
záporné saldo 
obchodní bilance EU 

Na rozdíl od České republiky nevykázal zahraniční obchod Evropské unie 
v 1. čtvrtletí 2014 tak optimistické výsledky. Bilance zahraničního obchodu 
skončila deficitem ve výši 5 mld. euro, což je o 3,7 mld. více než v 1. čtvrtletí 
2013.  Vývoz oproti stejnému období předchozího roku klesl o 2,6 % a dovoz 
o 1,7 %. Celkový obrat zahraničního obchodu se ve sledovaném období 
meziročně snížil o 2,2 %. Dosáhl hodnoty 823,0 mld. euro, což je o 18,5 mld. 
euro méně než před rokem. Vývoj zahraničního obchodu Evropské unie 
znázorňuje graf č. II.3.4.1. 
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Graf č. II.3.4.1 Zahraniční obchod EU 28 

 
Pramen: Eurostat, květen 2014, graf MPO 

Vývoz EU táhly 
stroje a dopravní 
prostředky 

Hlavním tahounem zahraničního obchodu evropské osmadvacítky byly 
v 1. čtvrtletí roku 2014 stroje a dopravní prostředky. Celkový objem vývozu 
a dovozu této komodity dosáhl 273,1 mld. euro (33,2 % podíl). Na celkovém 
vývozu se podílely 40,5 % a na dovozu 26,0 %. Mezi další nejvíce obchodované 
komodity, jež byly v celkovém obchodu Evropské unie zastoupeny 
v analyzovaném období největší měrou, patří minerální paliva se 17,4 % 
podílem, dále chemikálie (13,2 %) a průmyslové spotřební zboží (12,2 %). 
Nejvyšší kladné saldo platební bilance ve výši 58,2 mld. euro vykázaly stroje 
a dopravní prostředky. Nejvyšší záporné saldo 86,8 mld. euro měla minerální 
paliva (viz tabulka č. II.3.4.1). 

Tabulka č. II.3.4.1 Meziroční srovnání - zahraniční obchod EU podle typu zboží  
                                 (v mld. EUR) 

Klasifikace 
SITC 

Vývoz Dovoz Saldo 

1. Q 
2014 

Meziroční 
změna (%) Podíl (%) 1. Q 2014 Meziroční 

změna (%) Podíl (%) 1. Q 
2013 

1. Q 
2014 

0 19,3 106,6 4,7 22,1 103,2 5,3 -3,3 -2,8 
1 6,2 95,1 1,5 1,7 98,7 0,4 4,8 4,5 
2 9,8 94,1 2,4 16,9 97,2 4,1 -6,9 -7,1 
3 28,3 90,9 6,9 115,1 90,6 27,8 -95,8 -86,8 
4 1,1 92,3 0,3 1,9 89,1 0,5 -0,9 -0,8 
5 67,5 99,5 16,5 41,2 104,4 10,0 28,3 26,3 
6 48,0 99,2 11,7 42,2 99,2 10,2 5,8 5,7 
7 165,7 97,8 40,5 107,5 103,2 26,0 65,3 58,2 
8 44,8 103,3 11,0 55,9 104,0 13,5 -10,4 -11,1 
9 18,4 77,3 4,5 9,6 80,7 2,3 11,9 8,8 
Celkem 409,0 97,4 100,0 414,0 98,3 100,0 -1,3 -5,0 
Pramen: Eurostat, květen 2014 

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 
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Nejvíce se na vývozu 
i dovozu podílelo 
Německo 

Největší měrou k objemu celkového exportu zemí Evropské unie přispělo 
Německo, které má nejsilnější postavení v rámci skupiny zemí. Na vývozu EU se 
podílelo 24 % a na dovozu 20 %. Pětici zemí s největším vývozem poté doplnilo 
Nizozemsko (11 %), Francie (10 %), Itálie a Spojené království s 8 % podílem (viz 
graf II.3.4.2). Z hlediska dovozů EU figuruje stejná pětice států (viz graf 
č. II.3.4.3), kdy po Německu (20 %) následují s 11 % Francie a Spojené království, 
Nizozemsko (10 %) a Itálie (8 %). 

Graf č. II.3.4.2 Podíl jednotlivých zemí na vývozu EU 28 (1. čtvrtletí 2014) 

 
Pramen: Eurostat, květen 2014, neočištěná data 

Graf č. II.3.4.3 Podíl jednotlivých zemí na dovozu EU28 (1. čtvrtletí 2014) 

 
Pramen: Eurostat, květen 2014, neočištěná data 
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II.3.5 Očekávaný další vývoj zahraničního obchodu 

Výhled do budoucna Zahraniční obchod v České republice bude nadále i ve 2. čtvrtletí 2014 hlavním 
tahounem české ekonomiky. Výsledky zahraničního obchodu se budou odvíjet 
od  ekonomické situace u našich hlavních obchodních partnerů v Evropské unii a 
eurozóně, především sousedního Německa, kde navzdory opatrným výhledům do 
budoucna podle posledních zpráv oživuje průmysl a slibně se vyvíjí i zahraniční 
obchod.   

Roste důvěra 
v evropskou 
ekonomiku 

 

Souhrnný indikátor ekonomického sentimentu (ESI), vycházející z průzkumů 
Eurostatu o důvěře mezi spotřebiteli a subjekty podnikajícími v průmyslu, 
ve stavebnictví, v maloobchodě a ve službách,  se v průběhu 1. čtvrtletí 2014 
zlepšoval a v případě Evropské unie a eurozóny jako celku se pohyboval 
v kladných číselných řadách. V lednu index pro Evropskou unii dosáhl hodnoty 
104,8 bodu, v únoru 105,0 bodu a v březnu 105,3 bodu (ve stejném období roku 
2013 indikátory dosáhly podprůměrných hodnot: 91,0; 91,8 a 91,6 bodu). 
V kladných hodnotách se index pohybuje od září 2013 a eurozóna se do kladného 
pásma dostala až v prosinci 2013.   Od té doby její index ekonomického 
sentimentu plynule roste. Jeho hodnota se v lednu dostala na hodnotu 101,0 
bodu, v únoru na 101,2 bodu a v březnu na 102,5 bodu. Velmi dobré výsledky 
vykázal ve sledovaném období indikátor pro Německo. Jeho hodnoty pokračovaly 
v nastoleném pozitivním trendu vývoje (leden 106,7 bodu, únor 107,1 bodu a 
březen 107,5 bodu). Důvěra v ekonomiku zemí Evropské unie v květnu vzrostla 
meziměsíčně o 0,2 bodu na hodnotu 106,5 bodu. Výraznější zlepšení zaznamenal 
sentiment v eurozóně, když meziměsíčně v květnu vzrostl o 0,6 bodu na hodnotu 
102,6 bodu. 

Německo opatrné 
ve výhledech 
do budoucna 

Pohoršil si naopak index ekonomického sentimentu ZEW, který má za cíl 
předpovídat vývoj německé ekonomiky v následujících šesti měsících. Z obav, že 
Německo neudrží současné vysoké tempo růstu, klesl na 33,1 z dubnových 
43,2 bodu. Očekávání vývoje pro celou eurozónu se z pohledu Německa snížilo 
o 6 bodů na 55,2 bodu. 

PMI v Německu 
i v  eurozóně si 
pohoršil 

V květnu se index nákupních manažerů (PMI) v Německu dostal na sedmiměsíční 
minimum. Snížil se o 0,6 bodu na hodnotu 52,3 bodu. Index PMI pro eurozónu si, 
především díky poklesu indexu pro Francii, pohoršil o 1,2 bodu na hodnotu 
52,2 bodu. Vliv na jeho snížení měla situace na Ukrajině a omezení vývozů do 
Ruska. Nejedná se ale o žádná dramatická snížení, hodnoty indexu jsou 
z dlouhodobého hlediska stále nadprůměrné. 
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II.4 VNITŘNÍ OBCHOD 

Maloobchodní 
tržby  v prvním 
čtvrtletí rostly 

Maloobchodní tržby včetně motoristického segmentu a prodeje pohonných 
hmot se ve stálých cenách v 1. čtvrtletí roku 2014, při stejném počtu pracovních 
dní, meziročně zvýšily o 6,7 %, což je o 9,4 p.b. více oproti 1. čtvrtletí 2013. 
Navázaly tak na růstový trend, který začal ve 2. čtvrtletí 2013. Čtvrtletní kladné 
výsledky v maloobchodě potvrzují, že spotřebitelé opět začínají utrácet. Největší 
meziroční růst o 7,9 % vykázaly tržby v únoru 2014, což je nejvyšší dosažené 
tempo růstu od září 2008. Dlouho očekávaný růst tržeb v maloobchodním 
sektoru zapříčinila sílící domácí poptávka podpořená zlepšující se hospodářskou 
situací a optimistickými výhledy spotřebitelů do budoucna.  

V prvních dvou měsících roku rostly tržby rovnoměrně, v lednu meziročně 
o 7,5 %, v únoru o 7,5 %. V březnu došlo ke zpomalení dynamiky meziročního 
tempa růstu na 5,1 %. 

Graf č. II.4.1 Tržby maloobchodu včetně motoristického segmentu  
                        a prodeje pohonných hmot (meziroční změny) 

 
Pramen: ČSÚ; červen 2014, graf MPO 

Výrazný nárůst 
evidoval 
motoristický 
segment 

K meziročnímu zlepšení maloobchodu v prvním čtvrtletí 2014 přispěl především 
meziroční nárůst tržeb v motoristickém segmentu (obchod, opravy a údržba 
motorových vozidel). V něm se tržby meziročně zvýšily o 17,9 %, což je o 25,4 
p.b. více než v 1. čtvrtletí 2013. Nejvíce vzrostly tržby v lednu, a to o 21,9 %. Za 
dvoucifernými hodnotami růstu lze vidět výprodej skladových vozů před jejich 
zdražením vlivem devizových intervencí, doprodej starších generací před 
nástupem nové série modelů a především skutečnost, že mnoho firem 
v důsledku oživení začalo obnovovat svůj vozový park. V samotném 
maloobchodě včetně prodeje pohonných hmot tržby stouply ve sledovaném 
období meziročně o 2,2 %, mimo prodeje pohonných hmot o 2,4 %. 
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Tabulka č. II.4.1 Tržby v jednotlivých tržních sektorech (stálé ceny, meziroční změna v %) 

 
Pramen: ČSÚ, červen 2014 

Objem prodeje 
pohonných hmot 
mírně stoupl 

V prvním čtvrtletí roku 2014 byl evidován po dlouhodobém poklesu 
(od 4. čtvrtletí 2012) mírný meziroční nárůst prodeje pohonných hmot o 1,1 %. 
Tržby u čerpacích stanic sice v lednu meziročně klesly o 0,6 %, v únoru se ale 
vrátily k růstu o 3,7 %, aby v březnu zpomalily v tempu růstu na 0,3 %. 
Na zvýšení tržeb měl vliv pokles ceny nafty a benzínu, který trval prakticky celé 
první čtvrtletí tohoto roku. 

Prodej potravin se 
snížil 

Ve sledovaném období se naplno projevila aktuální tendence spotřebitelů 
omezovat své výdaje za potraviny z důvodu jejich kontinuálního zdražování 
a naopak více utrácet za spotřební zboží. Prodej potravinářského zboží se snížil 
meziročně o 1,3 %, prodej nepotravinářského zboží naopak zrychlil o 5,4 %. 

Tržby internetových 
prodejců rostou 

První čtvrtletí roku 2014 opět potvrdilo silnou pozici v oblasti prodeje přes 
internet, kdy se tržby realizované touto obchodní cestou zvýšily meziročně 
o  20 %. Je to sice o 7,1 p.b. méně než před rokem, ale i tak růst dosahuje 
dvouciferných hodnot. Tento segment vykazuje dlouhodobě velmi dobré výsledky. 
Podle internetových prodejců využívá nákupu stále větší okruh spotřebitelů 
různých věkových kategorií. Pomalu, ale průběžně roste počet domácností 
s připojením k internetu. Navíc široký sortiment prodávaného zboží, nižší prodejní 
cena a různé akční pobídky při obchodování na internetu, má kladný vliv na objem 
prodeje prostřednictvím tohoto druhu prodeje. 

Největší meziroční 
pokles evidoval 
prodej 
farmaceutického 
a zdravotnického 
zboží 

K celkovému růstu přispěl i maloobchod ve specializovaných prodejnách 
s  počítačovým a komunikačním zařízením (růst tržeb o 11,7 %), s výrobky pro 
domácnost (o 8,9 %), s oděvy, obuví a koženým zbožím (o 7,7 %) a s výrobky pro 
kulturu, sport a rekreaci (o 3,8 %). Naopak negativně se na celkových výsledcích 
maloobchodu  podílel maloobchod s farmaceutickým, zdravotnickým, 
kosmetickým a drogistickým zbožím, kde tržby klesly meziročně o 2,6 % (z toho 
pokles tržeb u farmaceutického a zdravotnického zboží byl o 4,9 %). 

Posiluje prodej 
v kamenných 
obchodech 

Z čtvrtletních výsledků mají především radost prodejci v kamenných obchodech, 
kteří si meziročně polepšili o 14,4 %. Nižší tržby naopak zaznamenali prodejci 
ve stáncích a na trzích, kde meziročně ve sledovaném období klesly tržby 
o 4,2 %. 

2014
1.Q 2.Q 3.Q 4.Q 1.Q 2.Q 3.Q 4.Q 1.Q 2.Q 3.Q 4.Q 1.Q

Maloobchod včetně motoristického segmentu 4,8 1,2 0,5 0,9 1,0 -2,0 -1,0 -1,5 -2,7 0,4 2,9 3,8 6,7
Obchod, opravy a  údržba motorových vozidel 12,0 1,8 4,1 4,0 2,6 -2,7 0,1 -3,3 -7,5 4,0 9,2 11,3 17,9
Prodej pohonných hmot (p.h.) -5,5 -3,6 -2,0 -3,4 0,0 -4,3 0,1 -1,8 -2,0 -0,5 -4,1 -1,3 1,1
Maloobchod kromě p.h. 3,0 1,8 -0,7 0,2 0,3 -1,4 -0,6 -0,7 -0,5 -1,3 1,2 1,4 2,4

2011 2012 2013
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Graf č.II.4.2 Objem prodeje pohonných hmot a jejich ceny (meziroční změny) 

 
Pramen: ČSÚ; červen 2014, graf MPO 

Disponibilní důchod 
i spotřeba 
domácností stouply 

Disponibilní důchod domácností v prvním čtvrtletí meziročně stoupl o 2,6 %, což 
v absolutních hodnotách znamená navýšení o 12,7 mld. Kč (z 491 mld. Kč 
v 1. čtvrtletí 2013 na 503,7 mld. Kč v 1. čtvrtletí 2014). Konečná spotřeba 
domácností se meziročně v prvním čtvrtletí sledovaného období zvýšila o 1,7 %, 
což v hodnotovém vyjádření činí 7,6 mld. Kč (nárůst z 456,3 mld. Kč na 463,9 
mld. Kč). Úspory domácností se zvýšily meziročně o 11,2 %. 

Graf č. II.4.3 Vývoj disponibilního důchodu a konečné spotřeby domácností  
                       (běžné ceny) 

 
Pramen: ČSÚ; červenec 2014, graf MPO 

Indikátory si 
polepšily, ale jsou 
stále v záporných 
hodnotách 

Indikátor důvěry podnikatelů, vycházející z šetření Českého statistického úřadu, 
se v prvním čtvrtletí 2014 držel pod průměrem roku 2005. Nicméně od druhé 
poloviny roku 2013 začíná nabírat na dynamice. V 1. čtvrtletí 2014 mírně 
posiloval od lednových minus 9,9 % (měřeno vzhledem k průměrné hodnotě 
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roku 2005) na březnové minus 8,4 %. Ve sledovaném období ve srovnání 
s 1. čtvrtletím předchozího roku, kdy se pohyboval v průměru kolem minus 15 % 
pod průměrem roku 2005, sice zůstal v záporných hodnotách, nicméně se dostal 
do jednociferných záporných čísel.  

Indikátor důvěry spotřebitelů dle ČSÚ se ve sledovaném období rovněž držel 
v záporných hodnotách. V lednu (relativně k průměru roku 2005) poklesl 
o 3,1 %, v únoru o 6,9 % a v březnu o 3,3 %. I zde ale dochází k postupnému 
zlepšování očekávání spotřebitelů. Oproti 1. čtvrtletí 2013, kdy se jeho hodnota 
pohybovala v průměru okolo 22 % pod průměrem roku 2005, dosáhl v 1 čtvrtletí 
2014 výrazného zlepšení. 

Graf č. II.4.4 Ekonomická důvěra a maloobchodní tržby 

 
Pramen: ČSÚ; červen 2014, graf MPO 

Důvěra v ekonomiku 
meziročně 
příznivější 

Celková důvěra v domácí ekonomiku byla příznivější než ve stejném období 
před rokem a v jednotlivých měsících 1. čtvrtletí 2014 se vyvíjela nerovnoměrně. 
Z lednových minus 8,7 % si v únoru index mírně pohoršil na minus 8,8 %. 
V březnu zaznamenal výraznější zlepšení na hodnotu minus 7,6 % pod 
dlouhodobým průměrem. V meziročním srovnání byly hodnoty indexu lepší, 
i když zůstávají nadále v záporných číslech. 

Maloobchod bude 
přispívat k růstu 
ekonomiky 

Poslední data ukazují, že za růstem české ekonomiky nestojí již jen zahraniční 
obchod, ale ožívá také domácí poptávka. Ta by měla po zbytek roku pozitivně 
přispívat k růstu HDP. K oživení v maloobchodě přispěl především růst mezd 
a pokles nezaměstnanosti, vyšší firemní investice a nižší úrokové sazby. I když 
na druhou stranu slábla intenzita úložek a zrychlily úbytky na bankovních účtech 
domácností, zůstávají přesto podmínky pro růst poptávky a maloobchodních 
tržeb v dalších měsících příznivé. Důvěra obchodníků i spotřebitelů v ekonomiku 
v 1. čtvrtletí 2014 mírně rostla a naznačuje možný pozitivní vývoj do budoucna. 
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V.4.1 Vnitřní obchod v EU 

Meziroční 
zpomalení v EU nižší 
než v eurozón 

Obrat maloobchodu v 1. čtvrtletí 2014 meziročně klesl v zemích Evropské unie 
o 2,9 %, v zemích eurozóny o 4,4 %. Ve většině zemí Evropské unie, v detailním 
pohledu, indikuje maloobchod zlepšení, event. stabilizaci domácí spotřebitelské 
poptávky. Pomineme-li Lucembursko, které vykázalo nejvyšší meziroční hodnoty 
(o 74,2 % více), především z důvodu oblíbenosti země jakožto nákupní destinace 
mezi cizinci, byl maloobchod tažen vzhůru hlavně novými členskými zeměmi, 
jako je Estonsko (+20,9 %), Litva (+17,6 %), Lotyšsko (+11,5 %) a Rumunsko 
(+10,2 %). Na celkový příspěvek maloobchodu měly negativní vliv státy jižní 
Evropy, kde největší propad zaznamenalo Řecko (-29,3 %), Portugalsko (-22,0 %), 
Kypr (-21,9 %) a Španělsko (-14,7 %). Průběh meziročního srovnání výsledků 
maloobchodního obratu v Evropské unii je vidět v grafu č. II.4.1.1. Údaje za 
některé státy jsou k datu vydání analýzy předběžné, proto se finální podoba 
grafu může nepatrně lišit od zveřejněného.   

Graf č. II.4.1.1 Indexy obratu prodeje v maloobchodu vyjma automobilového průmyslu v EU 
(meziroční změna v %, očištěno od vlivu počtu pracovních dní) 

 
Pramen: Eurostat; červen 2014, graf MPO 

Indexy důvěry 
spotřebitelů v EU, 
eurozóně i Německu 
se postupně zlepšují 

Podle údajů Eurostatu došlo k meziročnímu zlepšení důvěry spotřebitelů ve všech 
měsících prvního čtvrtletí sledovaného období jak v Evropské unii, tak v eurozóně. 
Především v EU si index meziročně výrazně polepšil. Zatímco v 1. čtvrtletí 
minulého roku se dosažené hodnoty indexu v jednotlivých měsících pohybovaly 
okolo minus 21 bodů, v lednu 2014 index dosáhl hodnoty minus 8,8 bodu, v únoru 
si meziměsíčně pohoršil o půl bodu na minus 9,3 bodu a v březnu vykázal zlepšení 
na minus 6,6 bodu. Mírně horší, nicméně pozitivní výsledky, zaznamenal ukazatel 
v eurozóně. Zde index v lednu dosáhl hodnoty minus 11,7 bodu, v únoru si 
pohoršil o jeden bod a dostal se na minus 12,7 bodu, v březnu si naopak polepšil 
na hodnotu minus 9,3 bodu. Index důvěry spotřebitelů v Německu setrval po první 
dva měsíce roku 2014 v záporných hodnotách, ale v březnu se dostal po téměř 
dvou letech do kladných čísel a připsal si 2,3 bodu. 
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Graf č. II.4.1.2 Index důvěry spotřebitelů v EU 

 
Pramen: Eurostat; červen 2014, graf MPO 

Maloobchod v EU 
bude posilovat 

Domácí poptávku v eurozóně dlouhou dobu tlumila vysoká nezaměstnanost 
a nejistota budoucího ekonomického růstu. Poslední data z Evropské unie 
a eurozóny však vyznívají pozitivně a do budoucna indikují možnost zlepšení 
domácí spotřebitelské poptávky ve velké části evropských zemí. 
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II.5 PŘÍMÉ ZAHRANIČNÍ INVESTICE 

Celkové PZI se 
meziročně snížily 

V porovnání se stejným obdobím předchozích let příliv přímých zahraničních 
investic (PZI) do České republiky v prvním čtvrtletí 2014 klesl. Výsledek je 
ovlivněn zejména snížením základního kapitálu v rukou zahraničních vlastníků 
a vlivem ostatního kapitálu, splátkami úvěrů tuzemskými podniky zahraničním 
mateřským společnostem. Zahraniční přímé investice do tuzemských podniků 
činily 13,1 mld. Kč, což je o 76,6 % méně než ve stejném období loňského roku. 
Investice ve formě reinvestovaných zisků dosáhly výše 29,3 mld. Kč, což je 
v meziročním srovnání naopak o 40,3 % více. V základním jmění došlo k odlivu, 
pravděpodobně vlivem transakcí v telekomunikačním sektoru, ve výši 1 mld. Kč 
a odliv ostatního kapitálu dosáhl výše 15,1 mld. Kč. 

Tabulka č. II.5.1 PZI do ČR  za 1.Q. v letech 2009-2014 (mld. Kč) 

PZI  (v mld. Kč) 1. Q 2009 1. Q 2010 1. Q 2011 1. Q 2012 1. Q 2013 1. Q 2014 

přímé zahraniční investice v tuzemsku 22,1 23,5  17,3  36,6  56,1 13,1 

základní jmění  4,40 8,08 4,69 3,25 42,66 -1 

reinvestovaný zisk  16,90 18,98 22,53 28,77 20,04 29,3 

ostatní kapitál  0,70 -3,52 -9,91 4,60 -6,59 -15,1 

Pramen: ČNB, červen 2014, graf MPO 

Graf č. II.5.1 Porovnání PZI v jednotlivých čtvrtletích v letech 2010 - 2014 

 
Pramen: ČNB, červen 2014, graf MPO 

České investice 
do zahraničí 
meziročně klesly 

Tuzemské podniky uskutečnily přímé investice v zahraničí v objemu 16,4 mld. Kč, 
což je v meziročním srovnání o 40,8 % méně. Nižší meziroční růst zaznamenaly 
investice do základního kapitálu zahraničních dceřiných podniků, které dosáhly 
výše 3,1 mld. Kč, zatímco ve stejném období minulého roku to bylo 20,0 mld. Kč. 
Tuzemské společnosti zahraničním dceřiným firmám poskytly ve formě 
ostatního kapitálu zdroje ve výši 19,8 mld. Kč, meziročně o 13,6 mld. Kč. 
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Tabulka č. II.5.2 Porovnání PZI v zahraničí za 1.Q v letech 2009 - 2014 

PZI 1. Q 2009 1. Q 2010 1. Q 2011 1. Q 2012 1. Q 2013 1. Q 2014 

celkem investice v zahraničí 5,5 9,6 4,18 8,22 27,7 16,4 

z toho: základní kapitál 1,0 0,8 0,2 0,6 20,0 3,1 

             reinvestovaný zisk 2,2 2,8 5,2 5,6 4,5 -6,5 

             ostatní kapitál 2,3 6,0 -1,2 2,0 3,2 19,8 

Pramen: ČNB, červen 2013 

Graf č. II.5.2 Porovnání PZI v zahraničí za 1.Q v letech 2009 - 2014 

 
Pramen: ČNB, červen 2014, graf MPO 
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I. MAKROEKONOMICKÉ UKAZATELE Strana 1

Měrná
Ukazatel jednotka 2013 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 3 883,7 1 006,1
              změna ve stálých cenách) změna v % -0,9 2,5
   Spotřeba domácností mld. Kč 1 940,0 489,7

změna v % 0,1 1,5
   Spotřeba vlády mld. Kč 802,4 204,5

změna v % 1,6 1,4
   Spotřeba neziskových institucí mld. Kč 29,1 6,6

změna v % 3,7 -8,7
   Hrubý fixní kapitál mld. Kč 858,3 225,7

změna v % -3,6 5,2
   Změna zásob a cenností mld. Kč 6,8 -4,2
   Vývoz zboží a služeb mld. Kč 3 053,1 854,0

změna v % 0,2 9,8
   Dovoz zboží a služeb mld. Kč 2 806,0 770,1

změna v % 0,6 9,2
  Bilance zahraničního obchodu mld. Kč 247,1 83,9

Průměrná měsíční mzdaxxx/

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

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

2014
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   Hrubý domácí produkt
    (ve stálých cenách, sezónně upravená data, změna v %)

2014 2014
Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1

Rumunsko 0,7 1,6 1,4 0,1 1,6 4,2 5,1 3,8

Polsko 0,8 0,8 0,7 1,1 1,3 2,0 2,5 3,5

Maďarsko 0,2 1,1 0,7 1,1 0,5 1,8 2,9 3,2

Spojené království 0,8 0,8 0,7 0,8 1,7 1,8 2,7 3,1

Litva 0,8 0,4 1,2 0,6 4,1 2,4 3,4 3,0

Česká republika 0,2 0,4 1,5 0,4 -1,6 -1,0 1,1 2,5

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

Německo 0,7 0,3 0,4 0,8 0,5 0,6 1,4 2,3

Slovensko 0,4 0,4 0,5 0,6 0,7 1,0 1,6 2,0

Švédsko 0,1 0,3 1,6 -0,1 1,0 0,6 3,0 1,8

Slovinsko 0,2 0,4 1,2 -0,3 -1,7 -0,8 1,9 1,5

Dánsko 0,8 0,3 -0,5 0,9 0,8 0,9 0,5 1,5

EU-28 0,4 0,3 0,4 0,3 -0,1 0,2 1,0 1,4

Portugalsko 1,1 0,3 0,5 -0,7 -2,1 -0,9 1,5 1,2

Bulharsko 0,1 0,5 0,3 0,3 0,4 0,9 1,2 1,2

Belgie 0,2 0,3 0,3 0,4 0,1 0,4 0,8 1,2

Rakousko 0,0 0,3 0,4 0,3 0,1 0,3 0,7 1,0

eurozóna 0,3 0,1 0,3 0,2 -0,6 -0,3 0,5 0,9

Francie 0,6 -0,1 0,2 0,0 0,7 0,3 0,8 0,8

Španělsko -0,1 0,1 0,2 0,4 -1,6 -1,1 -0,2 0,5

Holandsko 0,0 0,1 1,0 -1,4 -1,7 -0,8 0,8 -0,5

Itálie -0,3 -0,1 0,1 -0,1 -2,1 -1,9 -0,9 -0,5

Finsko 0,0 0,0 -0,4 -0,4 -1,3 -1,0 -0,6 -0,8

Řecko . . . . -4,0 -3,2 -2,3 -1,1

Estonsko -0,3 0,5 0,2 -1,2 1,2 0,6 0,1 -1,5

Kypr -1,8 -0,9 -0,8 -0,7 -6,0 -5,7 -5,0 -4,1

Lucembursko 1,9 0,6 0,7 . 2,4 3,0 2,4 .

Malta 1,9 -0,2 0,4 . 3,0 2,4 2,2 .

Irsko 1,1 2,1 -2,3 . -1,4 2,5 -0,6 .
Chorvatsko -0,3 -0,2 -0,4 . -0,7 -0,6 -1,2 .

Pramen: Eurostat

mezičtvrtletně meziročně

2013 2013
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Měrná
Ukazatel jednotka 2013 leden únor březen 1.Q duben květen červen 2.Q červenec srpen září 3.Q říjen listopad prosinec 2014

Míra inflace (roční klouzavý průměr) % - 1,3 1,1 1,0 - 0,9 0,8

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

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

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

Podíl nezaměstnaných osob - 8,6 8,6 8,3 - 7,9 7,5
(stav ke konci období)  %

Saldo státního rozpočtu (ke konci období) mld. Kč -81,3 45,1 5,0 -6,5 43,6 -17,0 -36,1

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

2014
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Měrná 2014
Ukazatel jednotka 2013 leden únor březen 1.Q duben květen červen 2.Q červenec srpen září 3.Q říjen listopad prosinec 4.Q 2014

Peněžní zásoba M2 mld. Kč 3 278,7 3 250,8 3 261,2 3 271,8 3 301,5 3 305,1
(k 31.12. předchozího roku) změna v % 4,8 -0,9 -0,5 -0,2 0,7 0,8
Vklady korunové mld. Kč 2 968,2 3 011,3 3 034,6 3 026,1 3 032,2 3 029,6
(k 31.12. předchozího roku) změna v % 4,2 1,5 2,2 1,9 2,2 2,1
     obyvatelstvo mld. Kč 1 630,2 1 648,7 1 654,8 1 650,2 1 665,7 1 666,9

změna v % 2,2 1,1 1,5 1,2 2,2 2,2
     ostatní sektory mld. Kč 1 338,1 1 362,7 1 379,8 1 375,9 1 366,6 1 362,7

změna v % 6,7 1,8 3,1 2,8 2,1 1,8
Úvěry korunové mld. Kč 2 056,7 2 073,7 2 072,4 2 077,0 2 086,4 2 087,9
(k 31.12. předchozího roku) změna v % 2,1 0,8 0,8 1,0 1,4 1,5
     obyvatelstvo mld. Kč 1 090,9 1 090,5 1 091,5 1 095,3 1 098,0 1 102,8

změna v % 4,6 0,0 0,1 0,4 0,7 1,1
     ostatní sektory mld. Kč 965,8 983,3 980,8 981,7 988,3 985,2

změna v % -0,5 1,8 1,6 1,6 2,3 2,0

Platební bilance
Běžný účet mil. USD -2 853,0 3 606,6
   Obchodní bilance mil. USD 9 604,6 3 602,5
   Bilance služeb mil. USD 2 708,4 1 001,8
   Bilance výnosů mil. USD -15 961,5 -1 246,1
Finanční účet mil. USD 9 568,0 -2 033,2
   Přímé investice mil. USD 1 703,9 1 473,2
       Zahraniční v ČR mil. USD 5 007,5 654,8
   Portfoliové investice mil. USD 4 677,7 800,8
   Dlouhodobý kapitál mil. USD -4 919,7 92,4
   Krátkodobý kapitál mil. USD 7 864,7 -4 537,4

Devizové rezervy  ČNB mld. USD 56,2 56,1 57,3 57,5

Zahraniční zadluženost mld. USD 111,3 108,1

Pramen: ČNB MPO - odbor ekonomických analýz
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    Nezaměstnanost podle krajů

k 31.5.2014
Kraj počet počet počet počet

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

nání míst nání míst
   Praha 40 762 7 520 4,6 46 768 6 385 5,4 5,3
   Středočeský 58 744 4 555 6,6 63 264 5 103 7,1 6,5
   Jihočeský 31 435 2 807 7,0 32 738 2 796 7,4 6,3
   Plzeňský 25 992 2 645 6,5 25 545 3 192 6,4 5,6
   Karlovarský 19 665 1 118 9,2 19 276 1 390 9,2 8,2
   Ústecký 66 106 2 392 11,4 66 951 2 595 11,7 11,0
   Liberecký 26 087 2 419 8,4 26 692 2 533 8,8 8,1
   Královéhradecký 27 480 1 500 7,2 28 020 1 970 7,4 6,5
   Pardubický 27 379 2 275 7,7 27 206 2 102 7,7 6,3
   Vysočina 28 558 1 215 8,1 28 252 1 636 8,0 6,7
   Jihomoravský 69 491 3 337 8,6 73 200 3 481 9,1 8,2
   Olomoucký 43 809 1 811 9,8 44 645 1 815 10,1 8,8
   Zlínský 34 913 1 755 8,6 33 921 2 051 8,3 7,3
   Moravskoslezský 87 347 3 514 10,0 91 837 3 759 10,7 10,0

   Celkem  ČR 587 768 38 863 8,0 608 315 40 808 8,3 7,5

Pramen: MPSV MPO - odbor ekonomických analýz 

podíl 
nezaměstnaných 
na obyvatelstvu

v %

k  31.3.2013 k  31.3.2014
podíl 

nezaměstnaných 
na obyvatelstvu

v %

podíl 
nezaměstnaných 
na obyvatelstvu

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

Průmysl Měrná 2013
jedn. leden únor březen 1. - 3. duben květen červen 1. - 6. červenec srpen září 1. - 9. říjen listopad prosinec 1. - 12.

Index průmyslové produkce % -0,1 5,6 6,2 8,4 6,7 7,7

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb mld. Kč 3203,8 275,5 282,6 305,7 863,9 295,6

 v org. s 50 a více  zaměstnanci (b.c.) % 1,7 9,3 13,9 12,8 12,2 11,2

Tržby z přímého vývozu (b.c.) mld. Kč 1773,2 157,6 161,3 176,0 495,0 171,1

   meziroční změna % 4,7 16,6 17,3 18,6 17,6 15,1

Průměrný evidenční počet zaměstnanců tis. osob 876,6 876,0 871,8 886,7 881,5 890,7

meziroční změna % -1,0 0,5 1,1 1,4 1,0 1,9

Průměrná měsíční nominální mzda Kč 26 942 27 040 25 430 27 715 26 730 27 431

meziroční změna % 0,9 4,4 3,6 3,2 3,7 2,1

Index produktivity práce*/ % 2,7 8,8 12,7 11,3 11,1 9,2

Nové zakázky celkem (z b.c.) % 4,8 17,4 21,6 18,6 18,5 15,5

Nové zakázky ze zahraničí (z b.c.) % 5,8 21,9 21,5 16,9 19,3 14,0
Nové zakázky z tuzemska (z b.c) % 2,5 6,7 21,7 14,7 16,7 19,1

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. 

2014

Pramen: ČSÚ
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       -  organizace  s 50 a více zaměstnanci (leden - březen 2014)

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 2014 změna prům=100 2014 změna prům=100 2014 změna prům=100 2014 změna prům=100 2014 změna prům=100

B Těžba a dobývání 42 1,9 14 749 -4,3 1,7 3 411 -8,5 0,4 23,1 28 424 -6,9 3,2 518 892 2,8 52,9 30 226 2,5 113,1
D Výr. a rozvod el., plynu, tepla a klimat. vzduchu 107 -3,3 59 989 -9,5 6,9 3 665 123,2 0,4 6,1 23 816 0,2 2,7 2 518 870 -9,7 257,0 46 605 2,7 174,4
C Zpracovatelský průmysl 3 797 9,1 789 116 14,6 91,3 487 880 17,4 56,5 61,8 829 258 1,3 94,1 951 593 13,2 97,1 26 039 3,9 97,4

10 Výroba potravinářských výrobků 384 0,1 44 949 -0,3 5,2 11 957 2,9 1,4 26,6 63 785 -1,4 7,2 704 700 1,2 71,9 20 856 1,3 78,0
11 Výroba nápojů 55 -1,5 11 404 2,2 1,3 2 552 10,2 0,3 22,4 10 648 -0,6 1,2 1 071 032 2,8 109,3 32 379 3,8 121,1
12 Výroba tabákových výrobků 1 . . . . . . . . 1 081 . . . . . . . .
13 Výroba textilií 101 8,1 10 598 18,7 1,2 7 997 18,0 0,9 75,5 18 146 -0,3 2,1 584 034 19,0 59,6 20 462 5,8 76,6
14 Výroba oděvů 65 -8,8 1 283 -8,1 0,1 975 -6,5 0,1 76,0 7 354 -3,6 0,8 174 416 -4,6 17,8 14 185 2,3 53,1
15 Výroba usní a souvisejících výrobků 27 0,8 923 5,2 0,1 789 6,7 0,1 85,5 3 203 -5,6 0,4 288 031 11,4 29,4 16 376 4,5 61,3
16 Zprac. dřeva, výr. dřev., kork. výr., kr. výr. náb. 109 4,6 11 218 23,8 1,3 7 182 26,6 0,8 64,0 13 841 0,0 1,6 810 525 23,8 82,7 22 117 7,4 82,7
17 Výroba papíru a výrobků z papíru 90 4,7 13 876 10,2 1,6 8 882 15,3 1,0 64,0 14 134 -2,0 1,6 981 714 12,4 100,2 25 924 3,8 97,0
18 Tisk a rozmnož. nahraných nosičů 59 -5,9 4 564 6,1 0,5 1 740 16,7 0,2 38,1 8 809 -3,0 1,0 518 053 9,3 52,9 24 509 4,2 91,7
19 Výroba koksu a rafinovaných ropných výrobků 4 4,5 . . . . . . . . . . . . . . . .
20 Výroba chemických látek a chem. přípravků 120 7,8 39 373 8,1 4,6 24 279 10,6 2,8 61,7 23 025 -1,6 2,6 1 710 012 9,9 174,5 27 603 1,1 103,3
21 Výroba zákl. farmac. výr. a farmac. přípravků 34 10,3 7 272 7,7 0,8 5 992 12,5 0,7 82,4 8 919 0,2 1,0 815 380 7,5 83,2 31 909 2,1 119,4
22 Výroba pryžových a plastových výrobků 324 11,7 54 422 17,7 6,3 31 316 18,7 3,6 57,5 61 741 3,7 7,0 881 461 13,5 89,9 24 305 3,8 90,9
23 Výroba ostatních nekov. minerálních výrobků 182 15,8 21 629 16,6 2,5 13 103 15,4 1,5 60,6 41 031 -0,1 4,7 527 128 16,7 53,8 27 238 1,8 101,9
24 Výroba zákl. kovů, hutní zprac. kovů, slévárenství 114 4,6 44 851 7,5 5,2 19 888 10,3 2,3 44,3 39 485 -0,1 4,5 1 135 896 7,6 115,9 27 286 9,0 102,1
25 Výr. kovových konstrukcí a kovoděl. výrobků 604 10,3 46 198 13,0 5,3 32 172 13,4 3,7 69,6 91 035 2,4 10,3 507 478 10,3 51,8 24 517 2,7 91,7
26 Výroba počítačů, elektron. a optických přístrojů 116 17,8 67 047 51,1 7,8 47 832 56,0 5,5 71,3 34 262 34,0 3,9 1 956 903 12,8 199,7 26 596 8,2 99,5
27 Výroba elektrických zařízení 242 7,0 50 706 8,6 5,9 40 585 10,7 4,7 80,0 72 738 3,1 8,3 697 100 5,3 71,1 26 021 3,3 97,3
28 Výroba strojů a zařízení 491 0,9 58 532 7,0 6,8 46 103 7,2 5,3 78,8 95 929 1,3 10,9 610 164 5,6 62,3 27 151 4,2 101,6
29 Výroba motor. voz. (kr. motoc.), přívěs. a návěs. 268 19,9 231 565 19,3 26,8 158 621 18,3 18,4 68,5 137 732 -2,2 15,6 1 681 272 21,9 171,6 28 490 4,0 106,6
30 Výroba ostatních dopr. prostředků a zařízení 57 1,9 11 042 -0,8 1,3 8 102 4,5 0,9 73,4 19 721 3,8 2,2 559 897 -4,4 57,1 27 929 6,8 104,5
31 Výroba nábytku 98 11,0 4 245 22,9 0,5 2 827 29,2 0,3 66,6 10 344 -0,9 1,2 410 363 23,9 41,9 20 227 5,5 75,7
32 Ostatní zpracovatelský průmysl 109 6,1 9 415 18,0 1,1 5 812 23,0 0,7 61,7 21 815 3,7 2,5 431 584 13,9 44,0 22 843 1,8 85,5
33 Opravy a instalace strojů a zařízení 143 6,1 10 542 10,4 1,2 3 763 47,3 0,4 35,7 28 570 -5,1 3,2 368 990 16,3 37,7 32 919 7,0 123,2

Průmysl celkem 3 945 6,7 863 854 12,2 100,0 494 956 17,6 57,3 57,3 881 499 1,0 100,0 979 983 11,1 100,0 26 730 3,7 100,0

*/ 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

 výrobků a služeb v mil. Kč v mil. Kč počet zaměstnanců ve s.c. mzda
Tržby za prodej vlastních Tržby z přímého vývozu Průměrný evidenční   Prům.měs.tržby na 1 zam. Průměrná měsíční
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          1.  PRODUKCE, ZAMĚSTNANOST A PRODUKTIVITA

Stavebnictví Měrná
(u indexů stejné období min. roku = 100) jedn. leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

 Index stavební produkce (s.c.) % 93,3 105,2 106,6 111,9 108,0

 Průměrný evidenční počet pracovníků (index) % 91,9 92,0 92,4 93,4 94,5

 Průměrná měsíční nominální mzda  */ Kč 29 042 27 647 26 509 27 197 31 098
          Index % 103,2 95,0 104,1 100,8 102,2

Pramen: ČSÚ MPO - odbor ekonomických analýz
*/ Sledováno u podniků s 50 a více zaměstnanci

2013
2014

2014
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           stejné období min.roku = 100

Měrná 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 1.Q 2014
jedn.

Počet bytů:
   zahájených počet 40 381 43 747 43 796 43 531 37 319 28 135 27 535 23 853 22 108 5 449

% 103,4 108,3 100,1 99,4 85,7 75,4 97,9 86,6 92,7 104,8

   dokončených počet 32 863 30 190 41 649 38 380 38 473 36 446 28 628 29 477 25 246 5 958
% 101,8 91,9 138,0 92,2 100,2 94,7 78,6 103,0 85,7 92,5

Pramen: ČSÚ MPO - odbor ekonomických analýz 
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1. Teritoriální struktura

Meziroční VÝVOZ Meziroční DOVOZ Meziroční
změna změna změna 1.čtvrtletí 2013 1. čtvrtletí 2014

Ukazatel mil.Kč podíl v % v % mil.Kč podíl v % v % mil.Kč podíl  v % v % mil.Kč mil.Kč

Celkový zahraniční obchod ČR 1 634 731 100,0 15,9 880 201 100,0 16,9 754 530 100,0 14,8 95 293 125 671

Vyspělé tržní ekonomiky 1 341 623 82,1 17,3 789 757 89,7 18,1 551 866 73,1 16,2 193 890 237 891
  EU 1 221 658 74,7 17,9 725 714 82,4 18,6 495 944 65,7 16,9 187 669 229 770
  ESVO 30 549 1,9 2,1 17 797 2,0 14,0 12 752 1,7 -10,9 1 309 5 045
  ostatní vyspělé tržní ekonomiky 89 416 5,5 15,4 46 246 5,3 12,2 43 170 5,7 18,9 4 912 3 076
Rozvojové ekonomiky 92 520 5,7 12,8 37 140 4,2 17,4 55 380 7,3 9,9 -18 754 -18 240
Evropské tranzitivní ekonomiky 8 573 0,5 15,7 4 561 0,5 22,4 4 012 0,5 8,9 41 549
Společenství nezávislých států 92 192 5,6 1,2 37 681 4,3 -4,5 54 511 7,2 5,6 -12 159 -16 830
Ostatní *) 95 315 5,8 16,7 10 523 1,2 21,7 84 792 11,2 16,1 -64 382 -74 269

 Zahraniční obchod se zeměmi OECD 1 326 765 81,2 17,2 770 819 87,6 18,2 555 946 73,7 15,8 171 873 214 873

*) Čína, Severní Korea, Kuba, Laos, Mongolsko, Vietnam 

Pramen: ČSÚ MPO - odbor ekonomických analýz 

            OBRAT SALDO  OBCHODNÍ  BILANCE
1. čtvrtletí 2014 1. čtvrtletí 2014 1. čtvrtletí 2014
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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. Q 2014

v % změna v % v % změna v % v % změna v % v % změna v %

Celkový vývoz ČR 880 201 100,0 16,9 880 201

Vyspělé tržní ekonomiky 789 757 89,7 18,1 789 757
   EU 725 714 82,4 18,6 725 714
   ESVO 17 797 2,0 14,0 17 797
   ostatní vyspělé tržní  ekonomiky 46 246 5,3 12,2 46 246
Rozvojové ekonomiky 37 140 4,2 17,4 37 140
Evropské tranzitivní ekonomiky 4 561 0,5 22,4 4 561
Společenství nezávislých států 37 681 4,3 -4,5 37 681
Ostatní *) 10 523 1,2 21,7 10 523

Zahraniční obchod se zeměmi OECD 770 819 87,6 18,2 770 819

      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. Q 2014

v % změna v % v % změna v % v % změna v % v % změna v %

Celkový dovoz ČR 754 530 100,0 14,8 754 530

Vyspělé tržní ekonomiky 551 866 73,1 16,2 551 866
   EU 495 944 65,7 16,9 495 944
   ESVO 12 752 1,7 -10,9 12 752
   ostatní vyspělé tržní  ekonomiky 43 170 5,7 18,9 43 170
Rozvojové ekonomiky 55 380 7,3 9,9 55 380
Evropské tranzitivní ekonomiky 4 012 0,5 8,9 4 012
Společenství nezávislých států 54 511 7,2 5,6 54 511
Ostatní *) 84 792 11,2 16,1 84 792

Zahraniční obchod se zeměmi OECD 555 946 73,7 15,8 555 946
*)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 1. Q 2013 1. Q 2014

Ukazatel mil.Kč podíl v % v % mil.Kč podíl v % v % mil. Kč mil. Kč

Celkový zahraniční obchod 880 201 100,0 16,9 754 530 100,0 14,8 95 293 125 671
v tom:
0  Potraviny a živá zvířata 31 603 3,6 15,5 37 140 4,9 8,9 -6 746 -5 537
1  Nápoje a tabák 5 462 0,6 14,1 3 884 0,5 10,4 1 268 1 578
2  Suroviny, nepoživatelné, s výjimkou paliv 23 044 2,6 9,2 21 828 2,9 12,4 1 690 1 216
3  Minerální paliva, maziva a příbuzné materiály 22 996 2,6 -12,7 65 961 8,7 -7,3 -44 825 -42 965
4  Živočišné a rostlinné oleje, tuky a vosky 2 618 0,3 12,9 1 707 0,2 26,5 969 911
5  Chemikálie a příbuzné výrobky j.n. 58 732 6,7 20,3 91 910 12,2 18,6 -28 708 -33 178
6  Tržní výrobky tříděné hlavně podle materiálu 149 104 16,9 12,7 136 076 18,0 11,8 10 556 13 028
7  Stroje a dopravní prostředky 483 018 54,9 20,4 316 813 42,0 22,2 142 064 166 205
8  Průmyslové spotřební zboží 101 956 11,6 17,4 77 183 10,2 15,5 19 972 24 773
9  Komodity a předměty obchodu jinde nezatříděné 1 668 0,2 0,4 2 028 0,3 -22,3 -947 -360

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 a munici, sportovní potřeby, hračky

Pramen: ČSÚ MPO - odbor ekonomických analýz 

Vývoz Dovoz Saldo obchodní bilance
1. Q 2014 1. Q 2014
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      2.1. Zbožová struktura zahraničního obchodu ČR se SRN

Meziroční Meziroční
změna změna 1. Q 2013 1. Q 2014

Ukazatel mil.Kč podíl v % v % mil.Kč podíl v % v % mil. Kč mil. Kč

Celkový zahraniční obchod 286 628 32,6 21,2 199 485 26,4 20,3 70 686 87 143
v tom:
0  Potraviny a živá zvířata 7 237 0,8 37,7 9 108 1,2 9,7 -3 050 -1 871
1  Nápoje a tabák 585 0,1 11,5 546 0,1 12,8 41 40
2  Suroviny, nepoživatelné, s výjimkou paliv 7 536 0,9 18,5 2 945 0,4 -6,1 3 221 4 591
3  Minerální paliva, maziva a příbuzné materiály 8 097 0,9 -11,5 6 675 0,9 -14,3 1 360 1 422
4  Živočišné a rostlinné oleje, tuky a vosky 151 0,0 50,3 268 0,0 -2,6 -175 -118
5  Chemikálie a příbuzné výrobky j.n. 12 476 1,4 14,6 27 606 3,7 16,3 -12 847 -15 129
6  Tržní výrobky tříděné hlavně podle materiálu 49 026 5,6 18,8 43 055 5,7 15,1 3 859 5 971
7  Stroje a dopravní prostředky 162 390 18,4 24,0 90 972 12,1 30,8 61 446 71 419
8  Průmyslové spotřební zboží 38 769 4,4 23,2 18 097 2,4 20,6 16 468 20 671
9  Komodity a předměty obchodu jinde nezatříděné 360 0,0 -35,7 214 0,0 8,9 363 146

      2.2. Zbožová struktura zahraničního obchodu ČR se SR
Meziroční Meziroční

změna změna 1. Q 2013 1. Q 2014
Ukazatel mil.Kč podíl v % v % mil.Kč podíl v % v % mil. Kč mil. Kč

Celkový zahraniční obchod 69 772 7,9 5,9 39 473 5,2 -1,1 25 946 30 298
v tom:
0  Potraviny a živá zvířata 8 174 0,9 2,8 2 500 0,3 -4,2 5 341 5 675
1  Nápoje a tabák 1 267 0,1 24,2 319 0,0 -2,3 693 948
2  Suroviny, nepoživatelné, s výjimkou paliv 1 623 0,2 -10,2 1 743 0,2 -19,3 -354 -121
3  Minerální paliva, maziva a příbuzné materiály 7 134 0,8 -15,2 6 464 0,9 -4,3 1 659 670
4  Živočišné a rostlinné oleje, tuky a vosky 339 0,0 -49,4 212 0,0 207,6 600 126
5  Chemikálie a příbuzné výrobky j.n. 6 098 0,7 14,0 3 793 0,5 -3,9 1 403 2 306
6  Tržní výrobky tříděné hlavně podle materiálu 13 414 1,5 0,5 10 196 1,4 -9,8 2 037 3 218
7  Stroje a dopravní prostředky 23 354 2,7 17,1 11 531 1,5 9,7 9 429 11 823
8  Průmyslové spotřební zboží 7 680 0,9 12,3 2 526 0,3 17,6 4 690 5 153
9  Komodity a předměty obchodu jinde nezatříděné 688 0,1 31,0 188 0,0 140,7 447 501

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 a munici, sportovní potřeby, hračky

Pramen: ČSÚ MPO - odbor ekonomických analýz

1. Q 2014 1. Q 2014

Vývoz Dovoz Saldo obchodní bilance
1. Q 2014 1. Q 2014

Vývoz Dovoz Saldo obchodní bilance
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       3. Zahraniční obchod ČR s vybranými státy

1.Q 2013 1.Q 2014 Meziroční změna

v mil. Kč v % v mil. Kč v % v mil. Kč v % 

 Německo 486 113 402 380 20,8 29,7 286 628 236 533 21,2 32,6 199 485 165 847 20,3 26,4 70 686 87 143 16 457
 Slovensko 109 245 105 778 3,3 6,7 69 772 65 862 5,9 7,9 39 473 39 916 -1,1 5,2 25 946 30 299 4 353
 Polsko 105 280 93 501 12,6 6,4 50 276 45 105 11,5 5,7 55 004 48 396 13,7 7,3 -3 291 -4 728 -1 437
 Čína 91 544 79 148 15,7 5,6 9 636 8 023 20,1 1,1 81 908 71 125 15,2 10,9 -63 102 -72 272 -9 170
 Rusko 60 045 62 059 -3,2 3,7 27 727 27 560 0,6 3,2 32 318 34 499 -6,3 4,3 -6 939 -4 591 2 348
 Francie 69 492 59 024 17,7 4,3 44 063 38 110 15,6 5,0 25 429 20 914 21,6 3,4 17 196 18 634 1 438
 Rakousko 61 992 52 910 17,2 3,8 39 161 33 198 18,0 4,4 22 831 19 712 15,8 3,0 13 486 16 330 2 844
 Itálie 63 007 53 779 17,2 3,9 33 109 28 299 17,0 3,8 29 898 25 480 17,3 4,0 2 819 3 211 392
 V. Británie 62 407 50 030 24,7 3,8 46 644 37 957 22,9 5,3 15 763 12 073 30,6 2,1 25 884 30 881 4 997
 Nizozemsko 47 574 42 316 12,4 2,9 23 314 21 602 7,9 2,6 24 260 20 714 17,1 3,2 888 -946 -1 834
 Maďarsko 40 834 34 560 18,2 2,5 23 697 18 494 28,1 2,7 17 137 16 066 6,7 2,3 2 428 6 560 4 132
 USA 36 798 30 061 22,4 2,3 17 982 16 210 10,9 2,0 18 816 13 851 35,8 2,5 2 359 -834 -3 193
 Belgie 35 393 30 661 15,4 2,2 22 149 19 846 11,6 2,5 13 244 10 815 22,5 1,8 9 031 8 905 -126
 Španělsko 35 174 28 167 24,9 2,2 21 736 16 774 29,6 2,5 13 438 11 393 17,9 1,8 5 381 8 298 2 917
 Švýcarsko 21 086 18 159 16,1 1,3 13 530 11 248 20,3 1,5 7 556 6 911 9,3 1,0 4 337 5 974 1 637

Pramen: ČSÚ MPO - odbor ekonomických analýz

Země

Obrat Vývoz Dovoz Saldo obchodní bilance
1. čtvrtletí 2014 1. čtvrtletí 2014 1. čtvrtletí 2014

v mil. Kčmil. Kč
Meziroční změna

podíl v % mil. Kč
Meziroční změna

podíl v % mil. Kč
Meziroční změna

podíl v %
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2014
leden únor březen 1.-3. duben květen červen 1.-6. červenec srpen září 1.-9. říjen listopad prosinec

Maloobchod (vč. maloobchodního prodeje  a) 100,3 108,3 108,7 105,5 107,4 106,8
pohonných hmot); prodej a opravy b) 101,2 107,5 107,9 105,1 106,7 106,0
motorových vozidel (CZ-NACE 45+47)
 z toho:  obchod, opravy a údržba motorových a) 100,8 117,0 116,3 111,3 114,6 108,2
               vozidel a maloobchodní prodej b) 102,7 116,1 115,5 110,8 113,9 107,6
               pohonných hmot (CZ-NACE 45+47.3)
              z toho: obchod, opravy a údržba motorových a) 102,6 123,3 120,9 115,5 119,5 111,1
                           vozidel (CZ-NACE 45) b) 104,2 121,9 119,1 113,8 117,9 109,8
 Maloobchod (vč. maloobchodního prodeje a) 99,5 103,1 104,1 101,6 102,9 105,1
 pohonných hmot)  (CZ-NACE 47) b) 100,0 102,2 103,2 101,3 102,2 104,3
Maloobchodní prodej pohonných hmot a) 96,2 101,9 104,2 99,6 101,8 100,5
(CZ.NACE 47.3) b) 98,0 99,4 103,7 100,3 101,1 100,3
Maloobchod kromě maloobchodního prodeje a) 100,1 103,3 104,1 101,9 103,0 105,9
pohonných hmot (CZ-NACE 47 bez 47.3) b) 100,3 102,6 103,1 101,5 102,4 104,9
Maloobchod s potravinami a) 101,0 103,4 105,0 97,2 101,6 112,1
(CZ-NACE 47.11+47.2) b) 98,8 100,6 101,9 94,5 98,7 109,6
v tom:  maloobchod s převahou potravin v a) 101,2 103,6 105,2 97,3 101,8 112,5
             nespecializ. prodejnách (CZ-NACE 47.11) b) 99,0 100,7 102,1 94,6 98,9 110,0
             maloobchod s potravinami ve specializ. a) 98,9 101,4 101,9 95,9 99,6 107,2
             prodejnách (CZ-NACE 47.2) b) 95,7 98,8 99,5 93,1 97,0 104,6
Maloobchod s nepotravinářským zbožím a) 99,3 103,2 103,2 106,5 104,4 100,6
(CZ-NACE 47.19+47.4 až 47.9) b) 101,5 104,3 104,1 107,5 105,4 101,4
Maloobchod prostřednictvím internetu a) 116,7 115,7 115,8 114,9 115,4 105,8
nebo zásilkové služby (CZ-NACE 47.91) b) 128,3 120,1 120,2 119,8 120,0 110,9
Ubytování, stravování a pohostinství a) 101,0 106,8 102,2 98,6 102,5 104,2
(CZ-NACE 55+56) b) 100,8 105,5 100,9 97,6 101,3 103,1
v tom:  Ubytování a) 101,3 108,5 100,8 97,5 101,9 106,1
             (CZ-NACE 55) b) 102,1 107,9 100,6 97,6 101,7 105,9
             Stravování a pohostinství a) 100,8 106,2 102,7 99,1 102,6 103,4
            (CZ-NACE 56) b) 100,2 104,6 101,1 97,6 101,1 101,8
Maloobchod (vč.maloobchodního prodeje pohonných  
hmot); prodej a opravy motorových vozidel;  
ubytování; stravování a pohostinství a) 100,4 108,1 108,2 104,9 107,0 106,6
(CZ-NACE 45+47+55+56) b) 101,1 107,3 107,3 104,5 106,3 105,7
Průměrný evidenční  počet zaměstnanců ve fyzických 
osobách (v tis.) */ 500,2 . . . 500,4 . . . . . . . . .
Průměrná měsíční mzda na 1 fyz. osobu (v Kč)*/ 22 232 . . . 22 207 . . . . . . . . .
    - nominální  (meziroční změna v %) -0,1 . . . 3,0 . . . . . . . . .

Pramen: ČSÚ (údaje za poslední tři měsíce jsou předběžné a mohou být upřesněny)
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

2013 2014
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