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S H R N U T Í 

Rok 2013 se v novodobé historii české ekonomiky zařadí mezi ty složitější. V utlumeném ekonomickém 

prostředí byl poznamenán především pokračováním hospodářského poklesu z předchozího roku, což mělo 

za následek, že reálný objem vytvořeného produktu se snížil pod úroveň dosahovanou před třemi lety. 

Přitom očekávání na prahu vstupu do roku 2013 se jevila relativně v příznivém světle, když nejčastějším 

odhadem celoročního výsledku byla kladná nula. 

Tomuto optimismu nahrávalo částečné oslabení hrozby akutního rozpadu eurozóny, jejíž země jsou 

hlavními odbytišti tuzemských exportérů. Záhy však přišlo vystřízlivění, a to v důsledku fiskální 

konsolidace, kterou si naordinovaly evropské vlády k léčení dluhové krize. Dopady byly patrné nejen 

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

že eurozóna na počátku roku ještě výrazněji zabředla do hospodářské recese. Oživení, které pak 

následovalo, bylo nevýrazné a vedlo pouze ke snížení celoročního poklesu na meziročních 0,5 %. 

Lépe si vedla Evropská unie jako celek, jejíž hospodářství prakticky stagnovalo (růst o 0,1 %). Nejvyšší 

dynamiky dosáhlo, stejně jako v roce 2012, Lotyšsko (4,1 %), následované Rumunskem (3,5 %), které 

na druhé pozici vystřídalo Litvu (3,3 %). Růstové tempo vyspělých zemí bylo pomalejší, na čele se umístily 

Spojené království (1,9 %) a Švédsko (1,5 %), další státy již jednoprocentní hranici nepokořily. Naopak 

nejhůře dopadly Kypr (-5,4 %) a Řecko (-3,9 %), a s odstupem také Itálie (-1,9 %). 

Mezi země s kladným výsledkem se zařadili také klíčoví obchodní partneři českých exportérů, Německo 

a Slovenko. Růst v Německu o 0,4 % (po 0,7 % v roce 2012) zajistila plně konečná spotřeba, především 

domácností, která má nejen větší váhové zastoupení, ale rostla také rychleji (0,9 %), než spotřeba 

vládního sektoru (0,7 %). Pokles investic se odehrál ve strojích a zařízeních (-2,4 %), zatímco stavební 

práce prakticky stagnovaly. Také vliv čistého vývozu byl neutrální. Slovensko růstem o 0,9 % rovněž 

zaostalo za výsledkem předchozího roku (1,8 %), ale na rozdíl od Německa se však o růst zasloužil vnější 

sektor. Domácí užití zvýšily pouze vládní výdaje, kdežto spotřeba domácností, také vzhledem ke stále 

vysoké míře nezaměstnanosti, v zásadě stagnovala. 

V domácích podmínkách zatěžoval ekonomické prostředí nepříznivý sentiment, který pramenil 

z nedořešené dluhové krize v eurozóně, složité hospodářské situace, poznamenané dopady restriktivní 

fiskální politiky, a z nejistot budoucího vývoje. Výsledkem strádající ekonomické aktivity byl meziroční 

pokles hrubého domácího produktu o 0,9 %. 

Vývoj produktu v průběhu roku byl charakterizován značnou nevyrovnaností. Po propadu v 1. čtvrtletí 

následovalo ve 2. čtvrtletí solidní oživení (vyjádřené mezičtvrtletním růstem), díky kterému byla ukončena 
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rok a půl trvající recese. Nicméně výsledky 3. čtvrtletí přinesly opět zpomalení dynamiky (první odhad 

uváděl dokonce pokles výkonnosti), takže teprve údaje ze závěru roku přesvědčily, že hospodářská 

recese je již skutečně minulostí. Ve 4. čtvrtletí zrychlila domácí ekonomika tempo mezičtvrtletního růstu 

na 1,8 % a v meziročním srovnání vzrostla o 1,2 %. 

Přehnaný optimismus z vývoje v závěru roku však není na místě, protože růst hrubého domácího 

produktu byl do značné míry ovlivněn inkasem spotřební daně z tabákových výrobků. V reakci na její 

zvýšení od 1.1.2014 se prodejci předzásobili, takže odvod daně z těchto výrobků, realizovaný ještě v roce 

2013, významně přispěl k úrovni produktu ve 4. čtvrtletí. Dokládá to i vývoj hrubé přidané hodnoty, která, 

na rozdíl od HDP, odvod daní nezahrnuje (a proto lépe odráží aktuální výkonnost ekonomiky). Za celý rok 

se hrubá přidaná hodnota snížila stejně jako HDP o 0,9 %, ale ve 4. čtvrtletí byla její meziroční dynamika 

(0,7 %) o půl procentního bodu nižší, než produktu (1,2 %). 

Na straně poptávky brzdila ekonomiku zejména nízká investiční aktivita, charakterizovaná dalším 

poklesem výdajů do fixního kapitálu, v roce 2013 o 3,6 %. Důvody tohoto vývoje jsou po více než dva roky 

stejné, spočívají hlavně v omezených zdrojích financování a nízké důvěře ekonomických subjektů, 

a z toho plynoucí opatrnosti při investičním rozhodování. Proto překvapil výsledek 4. čtvrtletí, kdy 

investiční kapitál vzrostl o 2,7 %, nicméně teprve další vývoj ukáže, nakolik je tento růst udržitelný. 

Vlivem slabé zahraniční poptávky netradičně ubral ekonomice také vnější sektor. V roce 2010 

dosahovaná dvouciferná dynamika vývozu zboží a služeb (v národním pojetí) v dalších letech zpomalila, až 

na nevýrazných 0,2 % v roce 2013. Zaostala tak dokonce za růstem dovozu, který se zvýšil o 0,6 %. Zvýšení 

exportní výkonnosti ve 4. čtvrtletí (celkový růst o 3,7 %, z toho ve zboží o 5 %) však naznačilo, že by 

zahraniční obchod mohl opět plnit úlohu prorůstového zdroje. 

Výdaje na konečnou spotřebu se po poklesu v předchozích dvou letech vrátily k růstu. O jejich zvýšení 

o 0,6 % se však zasloužil pouze vládní sektor, jehož spotřeba vzrostla o 1,6 %, z toho ve 4. čtvrtletí 

o 2,1 %. Útraty domácností v zásadě stagnovaly (růst o 0,1 %), z hlediska dalšího vývoje určité naděje 

budí postupné zvyšování jejich spotřeby ve druhé polovině roku. Domácnosti vydaly méně zejména 

za potraviny, rekreace a nábytek, naopak více za bydlení, dopravu a odívání. 

Inflační vývoj byl velmi podobný jako v předchozích dvou letech. Poptávková inflace nadále reflektovala 

utlumenou poptávku domácností a zůstala záporná, zatímco cenovou hladinu zvedaly opět daně, 

regulované ceny a ceny potravin. Spotřebitelské ceny však již od počátku roku výrazně snižovaly tempo 

růstu, když se po více než roční pauze hned v lednu dostaly v meziročním srovnání zpět pod 2% hranici. 

Přestože se prudké oslabení koruny vůči euru, způsobené intervencemi ČNB, koncem roku projevilo 



MPO – odbor ekonomických analýz                                                                                                       Analýza vývoje ekonomiky ČR za rok 2013 

5 
 

rychlým zdražením elektroniky, pohonných hmot, i některých potravin, dosáhla průměrná inflace 

hodnotou 1,4 % nejnižšího výsledku za poslední čtyři roky. 

Na trhu práce pokračoval růst zaměstnanosti, který dokonce zrychlil na 0,9 %. Tento vývoj však v sobě 

skrývá vliv zvýšeného počtu částečných pracovních úvazků (jak vyplývá z poklesu počtu odpracovaných 

hodin), tak také trend rostoucího podílu počtu zaměstnanců na dobu určitou, který pravděpodobně 

pramení z opatrnosti zaměstnavatelů zvyšovat zatím stavy kmenových pracovníků. Podíl nezaměstnaných 

osob se ke konci roku zvýšil na 8,2 %, pozitivem však je, že meziroční prosincový přírůstek 0,8 proc. bodu 

byl z celého roku nejnižší. Mzdový vývoj nominálně prakticky stagnoval, ale reálné mzdy klesly o 1,3 %. 

Průmyslová produkce vzrostla o 0,5 % (v roce 2012 byla nižší o 0,8 %), když se jí ve druhé polovině roku 

podařilo více než kompenzovat propady z 1. a 2. čtvrtletí. Přičinil se o to především růst domácí výroby 

automobilů a na ni navazujících oborů, který těžil z oživení průmyslu v eurozóně, zejména v Německu, 

a lepšící se situace na evropském automobilovém trhu. Výroba motorových vozidel (s téměř čtvrtinovým 

podílem na tržbách odvětví) se zvýšila o 2,5 %, rychlejší dynamiky však dosáhla jiná odvětví 

zpracovatelského průmyslu (s nižším váhovým zastoupením), jako např. výroba ostatních dopravních 

prostředků (růst o  9,1 %), výroba farmaceutických výrobků a přípravků (7,6 %), zpracování dřeva 

a výroba dřevěných výrobků (6,7 %). Na druhé straně největší pokles postihl výrobu počítačů, 

elektronických a optických přístrojů (o 8,7 %), opravy a instalace strojů a zařízení (o 8,4 %), tisk 

a rozmnožování nahraných nosičů (o  7,5  %) a koksování a rafinérské zpracování ropy (o 6,6 %). Mírné 

zvýšení tržeb a snížení zaměstnanosti se projevily růstem produktivity práce o 2,7 %, který při poklesu 

reálné mzdy vedl ke snížení jednotkových mzdových nákladů.  

Stavební výroba se snížila o 6,7 % a prodloužila trend poklesu již na pět let. Od nástupu hospodářské 

recese v roce 2009 je odvětví postiženo značným oslabením poptávky po stavebních pracích, zejména 

z veřejného sektoru. Důsledkem je ve srovnání s konjukturním rokem 2008 propad produkce o více než 

25 %. V roce 2013 se pokles výrazněji projevil v inženýrském (9,3 %), než v pozemním stavitelství (5,6 %), 

při relativně lepším vývoji ve 2. pololetí. Situaci ve stavebnictví dokreslují také jeho výsledky v bytové 

výstavbě. Počet zahájených bytů se snížil na 22,1 tis., což je poloviční úroveň roku 2008 a počet 

dokončených bytů 25,4 tis. byl nejnižší dokonce za posledních 10 let. Zaměstnanost meziročně klesla 

o 8 %. 

Zahraniční obchod dosáhl (dle údajů přeshraniční statistiky) rekordního přebytku obchodní bilance 

350,7 mld. Kč, tj. meziroční zvýšení o 45 mld. Kč. O tento výsledek se zasloužil rychlejší růst vývozu (o 3 %), 

než dovozu (1,8 %), díky zlepšení ve druhé polovině roku. Tradičně nejvyššího aktiva zaznamenal obchod 

s Německem (271 mld. Kč) a Slovenskem (118 mld. Kč), dále se Spojeným královstvím, Francií 
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a Rakouskem. Naopak nejvyšším schodkem skončila obchodní bilance s Čínou (265 mld. Kč), i když došlo 

k jejímu meziročnímu snížení (o 9 mld. Kč). Z hlediska komoditní struktury export nadále táhly stroje 

a dopravní prostředky, jejichž podíl na celkovém vývozu se jen nepatrně snížil na 53,8 %, tj. meziročně 

o 0,4 p.b. 

Maloobchodní tržby se zvýšily o 1 % a po roce se opět dostaly do kladných čísel, i když napjatá příjmová 

situace domácností po pokračujícím poklesu reálných mezd by tomu nenasvědčovala. Kromě nízké 

srovnávací základny může vysvětlení spočívat i ve skutečnosti, že k růstu tržeb přispěl zejména 

motoristický segment a nepotravinářské zboží, které v závěru roku výrazně posílily, pravděpodobně také 

vlivem obav ze zvýšení cen. Na druhé straně pokračoval mírný pokles tržeb v prodejnách s převahou 

potravin.  

Po poklesu v roce 2013 by se letošní rok měl vyznačovat návratem české ekonomiky na dráhu růstu. 

Očekáváme zvýšení hrubého domácího produktu kolem 1,5 %, které by se mělo opírat hlavně 

o prorůstové působení zahraničního obchodu. Ke zlepšení celkové kondice české ekonomiky by měla 

přispět také konečná spotřeba. Po ústupu fiskální restrikce předpokládáme pokračování tendence 

mírného růstu vládních výdajů, zatímco oživení spotřeby domácností bude pravděpodobně pomalejší, 

protože ho bude komplikovat nadále napjatá příjmová situace obyvatelstva. Investiční výdaje by mohly 

po dlouhodobém poklesu v zásadě stagnovat. 
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I. HLAVNÍ TENDENCE MAKROEKONOMICKÉHO VÝVOJE 

I.1 VÝKONNOST EKONOMIKY 

I.1.1 Ekonomický růst 

V podmínkách 
utlumeného 
ekonomického 
prostředí… 

Vývoj české ekonomiky v roce 2013 probíhal převážně v prostředí zatíženém 
nízkou úrovní sentimentu, která byla vyvolána jak nedořešenou dluhovou krizí 
v eurozóně a potřebou stabilizace ekonomik, tak vnitřními příčinami. Ty 
spočívaly hlavně v nepříznivé hospodářské situaci (poznamenané dopady 
restriktivní hospodářské politiky) a v nejistotách spojených s dalším vývojem. 

…byl roční propad 
hrubého domácího 
produktu… 

Pod vlivem nestabilních podmínek hrubý domácí produkt meziročně klesl 
o 0,9 %, tedy stejně jako v předchozím roce, ale s příznivějším průběhem. 
Hloubka poklesu byla ovlivněna především vývojem v 1. čtvrtletí, kdy recese 
poznamenala ekonomickou aktivitu nejvýrazněji a ekonomika si propadem 
o 2,3 % sáhla na dno. Poté, v dalších dvou čtvrtletích, následovalo postupné 
zmírňování propadu výkonnosti, které v závěru roku vyústilo v obnovu 
hospodářského růstu o 1,2 %. 

…částečně 
kompenzován 
příznivějším 
vývojem v závěru 
roku 

Zlepšení potvrdil také mezičtvrtletní pohled (v  přelomových fázích 
ekonomického cyklu lépe vystihuje celkový hospodářský vývoj, a proto je 
určující pro definici technické recese), podle kterého ekonomika klesla 
v 1. čtvrtletí o 1,3 %, ale od druhého čtvrtletí již rostla.  Tento obrat přinesl 
ukončení recese, i když růst o 0,3 %, který se udržel také ve 3. čtvrtletí, nebyl 
nijak přesvědčivý. Skutečný průlom znamenal až výsledek 4. čtvrtletí, kdy se 
růstová dynamika zrychlila na 1,8 %.   

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

 
Pramen: ČSÚ, graf MPO 

Kondici ekonomiky 
během roku lépe 
odrážela hrubá 
přidaná hodnota 

Hrubá přidaná hodnota meziročně reálně klesla o 0,9 %, tedy stejně jako hrubý 
domácí produkt. V průběhu roku však ve vývoji obou agregátů byla patrná 
diferenciace (meziroční změna v %, očištěno o cenové, sezónní a kalendářní vlivy): 
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 1. Q 2. Q 3. Q 4. Q Rok 

HDP -2,3 -1,6 -1,0 +1,2 -0,9 

HPH -2,0 -1,4 -0,8 +0,7 -0,9 
 

 Zatímco hrubá přidaná hodnota odrážela pomalu se lepšící výkonnost 
ekonomiky (na základě vývoje národohospodářských odvětví), byly čtvrtletní 
výsledky hrubého domácího produktu poznamenány výkyvy salda daní 
z produktů a dotací na produkty. K nejvýraznějšímu nárůstu tohoto salda došlo 
ve 4. čtvrtletí vlivem mimořádného přínosu spotřební daně z tabákových 
výrobků. V reakci na její avizované zvýšení od 1. 1. 2014 se prodejci ještě v roce 
2013 těmito výrobky předzásobili a odvedli z nich spotřební daň, která 
významně přispěla k úrovni produktu v závěru roku. Skutečný ekonomický 
výkon v jednotlivých čtvrtletích proto lépe ukázala hrubá přidaná hodnota, 
která, na rozdíl od HDP, inkaso daní nezahrnuje. 

Tvorba hrubé 
přidané hodnoty 
klesla ve většině 
odvětví 

Ve struktuře podle odvětví byl však pokles tvorby hrubé přidané hodnoty 
značně diferencovaný. Kladný vliv mělo pouze peněžnictví a pojišťovnictví, 
které meziročně vzrostlo o 8,3 %. Hlavní odvětví, zpracovatelský průmysl, rostl 
pouze ve 4. čtvrtletí (o 3,8 %), a nepodařilo se mu zcela kompenzovat poklesy, 
zejména z první poloviny roku. Výrazněji za úrovní předchozího roku zaostala 
odvětví zemědělství, stavebnictví, obchodu a některých tržních služeb. 

Tabulka č. I.1.1.1 Vývoj hrubé přidané hodnoty v roce 2013  
                                (sezónně očištěné údaje, meziroční změna a příspěvek ke změně  
                                ze stálých cen, podíl odvětví v běžných cenách) 

 Meziroční  
změna 

Příspěvek 
ke změně 

Podíl odvětví v % 

 % proc.body 2012 2013 

NH celkem -0,9 -0,9 100,0 100,0 
v tom: Průmysl -0,8 -0,2 31,0 31,8 
           z toho: zpracovatelský -0,4 -0,1 24,7 25,1 
           Stavebnictví -1,7 -0,1 6,3 6,0 
           Obchod a doprava -1,6 -0,3 19,5 19,2 
           Peněžnictví a pojišťovnictví   8,3  0,4 4,4 4,4 
           Informační činnosti -2,2 -0,1 5,0 4,7 
           Činnosti v nemovitostech   -2,0 -0,1 7,1 7,1 

Pramen: ČSÚ, propočty MPO 

Průmysl vytvořil 
téměř 32 % přidané 
hodnoty 

Přes reálný pokles, který postihl průmysl, se jeho podíl na celkové nominální 
hrubé přidané hodnotě zvýšil. Lepší pozici zajistil průmyslu jeho rychlejší 
cenový růst (3,8 %), než byl průměr za hospodářství jako celek (1,3 %). Jinak 
tomu bylo v případě odvětví peněžnictví a pojišťovnictví, které rostlo 
nejrychleji, ale vlivem výrazného poklesu cenového deflátoru (o více než 7 %) 
jeho relativní postavení pouze stagnovalo (viz graf č. I.1.1.2). 
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Graf č. I.1.1.2 Odvětvová struktura HDP 
                        (podíl odvětví na hrubé přidané hodnotě, v % z běžných cen) 

 
Pramen: ČSÚ, graf MPO 

Na straně poptávky 
se dále propadly 
investice,… 

Na meziročním poklesu hrubého domácího produktu se dvěma třetinami 
podílela domácí a jednou třetinou zahraniční poptávka, kladný vliv na produkt 
měla pouze konečná spotřeba. Hlavní brzdou rychlejšího rozjezdu ekonomiky 
byla zejména nízká investiční aktivita. Výdaje do fixního kapitálu klesly o 3,6 %, 
přičemž více byly postiženy investice do obydlí a ostatních budov a staveb, než 
do strojů a zařízení. Důvody poklesu jsou po více než dva roky stejné. Spočívají 
v omezených zdrojích financování a nízké důvěře ekonomických subjektů, 
a z toho plynoucí opatrnosti při investičním rozhodování. V této souvislosti 
překvapil výsledek 4. čtvrtletí, kdy investiční kapitál vzrostl o 2,7 %. Jde jistě 
o dobrou zprávu, zatím však nelze potvrdit, zda se jednalo o skutečný obrat, 
nebo pouze o jednorázový výkyv. 

…ale spotřeba 
vlivem vládního 
sektoru už mírně 
rostla 

Výdaje na konečnou spotřebu vzrostly o 0,6 %. Zásluhu na tom měl vládní sektor, 
jehož spotřeba se zvýšila o 1,6 %, z toho ve 4. čtvrtletí o 2,1 %. Útraty domácností 
v zásadě stagnovaly (růst 0,1 %), protože spotřební chování obyvatelstva bylo 
poznamenáno nepříznivou příjmovou situací domácností a sílící napjatostí na trhu 
práce. Domácnosti vydaly méně zejména za potraviny, rekreace a nábytek, naopak 
více za bydlení (včetně energií), dopravu, odívání a také za pojištění. 

Ekonomice 
netradičně ubral 
také vnější sektor 

Nevýrazná zahraniční poptávka dopadla na zahraniční obchod se zbožím 
a službami (v národním pojetí), který na rozdíl od předchozího období dokonce 
výkon ekonomiky mírně oslabil (po pěti letech). Při růstu celkového vývozu o 0,2 % 
a dovozu o 0,6 % se o nepříznivou relaci těchto položek (rychlejší růst dovozu, než 
vývozu) zasloužil obchod se službami, zatímco obchod se zbožím si udržel alespoň 
minimální předstih dynamiky vývozu před dovozem. Zvýšení exportní výkonnosti 
ve 4. čtvrtletí (celkový růst o 3,7 %, z toho ve zboží o 5 %) zároveň naznačuje, že by 
vnější sektor mohl opět plnit úlohu prorůstového zdroje. 

Hospodářský pokles 
v roce 2013 byl 
mírnější než 
v krizovém roce 
2009 

V  roce 2013 ukončená hospodářská recese byla ve srovnání s rokem 2009 sice 
delší, ale ne tak hluboká. V roce 2009 se produkt snížil meziročně o 4,4 % 
(nejvíce o 5,5 % ve 2. čtvrtletí), a to pouze vlivem nižších výdajů na tvorbu 
hrubého kapitálu. Hospodářský pokles však trval pouze jeden rok, poté ho 
vystřídalo dvouleté období růstu. To recese, překonaná v  roce 2013, se 
protáhla na šest čtvrtletí. Její počátek byl spojen s restriktivní politikou vlády, 
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která zbrzdila ekonomiku poprvé již ve 4. čtvrtletí 2010 a plně na ni dolehla 
v roce následujícím. V roce 2012 už ekonomickému výkonu ubíraly všechny 
domácí výdaje, takže sílící útlum byl zpomalován pouze čistým vývozem. 
V 1. čtvrtletí 2013 byl přerušen i kladný vliv zahraničního obchodu a ekonomika 
se propadla o 2,3 %, tj. nejhlouběji od počátku této recese. Oživení, které 
následovalo, zmírnilo celoroční pokles na 0,9 %, tj. na stejnou úroveň jako 
v roce 2012 (viz graf č. I.1.1.3). 

Graf č. I.1.1.3 Struktura výdajů na HDP (v p.b.) 

 
Pramen: ČSÚ, graf MPO 

Růst nominálního 
produktu byl 
odrazem příznivého 
vývoje směnných 
relací 

Hrubý domácí produkt v běžných cenách vzrostl v roce 2013 meziročně o 1 %, 
na 3 884 mld. Kč. Jeho nárůst byl ovlivněn zvýšením úhrnné cenové hladiny 
(vyjádřené implicitním deflátorem HDP) o 1,9 %, na kterém se podílel především 
rychlejší růst deflátoru vývozu zboží a služeb (1,6 %), než deflátoru jejich dovozu 
(0,1 %). Růst kladných hodnot směnných relací byl obnoven hned na počátku roku 
a v průměru dosáhl 1,5 %. Naopak slabá domácí poptávka cenový růst tlumila, 
nejrychleji rostly ceny konečné spotřeby domácností (o 1,2 %). 

Produktivita práce 
prodloužila trend 
poklesu 

Produktivita práce (hrubá přidaná hodnota na pracovníka) klesala druhým 
rokem, v roce 2013 meziročně o 1,8 %. Její propad se však postupně snižoval, 
a ve 4. čtvrtletí už stagnovala na úrovni předchozího roku. Na trhu práce 
pokračoval růst zaměstnanosti, průměrný počet osob s jedním zaměstnáním 
(v metodice národních účtů) se zvýšil o 0,9 % (na 5124,2 tis. osob). 

I.1.2 Reálná konvergence 

Výkonnostní mezera 
ČR za EU se 
nezmenšuje,… 

Rok 2013 pravděpodobně prohloubil zaostávání ekonomické úrovně České 
republiky ve srovnání s průměrem Evropské unie. Oficiální údaje o hrubém 
domácím produktu na 1 obyvatele sice zatím nejsou k dispozici, ale na zhoršení 
pozice domácí ekonomiky lze usuzovat z jejího vyššího poklesu ve srovnání 
s hospodářskou stagnací evropské osmadvacítky jako celku. 

Česká ekonomika dlouhodobě reálně konvergovala k vyspělým zemím Unie, 
a v roce 2009 dosáhla cca 83 % průměrné výkonnosti EU-28. Propad, ke kterému 
došlo během následující recese, však vedl k tomu, že i upadající Unie se České 
republice znovu vzdálila. V letech 2010-2012 její výkonnost stagnovala na úrovni 
81 % průměru EU-28. 
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…na rozdíl od dalších 
méně rozvinutých 
ekonomik 

Domácí ekonomika si tak mezi státy EU udržuje 17. místo. Z dlouhodobějšího 
pohledu se jí však přibližují další nové země Unie, které měly nižší startovací 
úroveň, ale nyní vykazují rychlejší míru konvergence (viz graf č. I.1.2.1). 

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

 
Pramen: Eurostat, graf MPO 

Také v osobní 
spotřebě 
na obyvatele 
přetrvávají mezi 
zeměmi EU výrazné 
rozdíly 

Pro lepší srovnání blahobytu domácností v jednotlivých zemích se jako 
alternativní indikátor k HDP používá skutečná osobní spotřeba na obyvatele 
(Actual Individual Consumption per capita, AIC). Podle údajů za rok 2012 byla 
její úroveň, vyjádřená ve standardu kupní síly, nejvyšší v Lucembursku (138 % 
průměru EU-28) a nejnižší v Bulharsku (49 %). V České republice stagnovala 
od roku 2010 na 72 % (viz graf č. I.l.2.2). 

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

Graf č. I.1.2.2 Skutečná osobní spotřeba na obyvatele v roce 2012  
                         (PPS, v %, EU-28=100) 

 
Pramen: Eurostat, graf MPO 
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Hospodářské oživení 
v EU je zatím 
pomalé… 

Kondice EU získávala v průběhu roku 2013 na síle, také vlivem obnovy 
ekonomické aktivity v některých zemích periferie. Hlavní překážky růstu, 
spočívající v oddlužování veřejného i soukromého sektoru, ve finanční 
fragmentaci a obtížné nápravě makroekonomických nerovnováh, však ustupují 
jen pomalu a nadále představují závažná rizika pro další vývoj. 

Hospodářství Evropské unie obnovilo růst ve 2. čtvrtletí 2013, který si udrželo 
po zbytek roku. Ve 4. čtvrtletí vzrostlo mezičtvrtletně o 0,4 % a meziročně o 1 % 
a dosáhlo tak lepších výsledků než eurozóna, která svoji výkonnost proti 
předchozímu čtvrtletí zvýšila o 0,3 % a proti stejnému období předchozího roku 
o 0,5 %. Rozdíly byly ještě patrnější za celý rok 2013, ve kterém hrubý domácí 
produkt Unie vzrostl o 0,1 %, zatímco v eurozóně klesl o 0,5 %. 

…a z pohledu 
jednotlivých zemí 
nevyrovnané 

K celoročnímu zvýšení produktu EU-28 přispělo 17 zemí, včetně všech 
postkomunistických, s výjimkou České republiky. Stejně jako v roce 2012, také v 
roce 2013 dosáhlo nejrychlejší dynamiky Lotyšsko (4,1 %), následované 
Rumunskem (3,5 %), které na druhé pozici vystřídalo Litvu (3,3 %). Z vyspělých 
zemí si nejlépe vedly Spojené království (1,9 %) a Švédsko (1,5 %), další již 
jednoprocentní hranici nepokořily. Na druhém konci tohoto pořadí se umístily 
Kypr (-5,4 %) a Řecko (-3,9 %), a s odstupem také Itálie (-1,9 %). 

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

Graf I.1.2.3 Vývoj hrubého domácího produktu v roce 2013 (meziroční růst, v %) 

 
Pramen: Eurostat, Graf MPO 

Tuzemským 
exportérům 
nahrával vývoj… 

Mezi země Unie, které v roce 2013 zvýšily svou výkonnost, se zařadili také 
klíčoví obchodní partneři českých exportérů, Německo a Slovenko. V průběhu 
roku se růstová dynamika jejich hospodářství zrychlovala a ve 4. čtvrtletí 
dosáhla v Německu 1,4 % a na Slovensku 1,3 %. 

…jak v Německu, … Celoroční růst v Německu o 0,4 % (po 0,7 % v roce 2012) zajistilo plně domácí užití, 
zatímco vliv čistého vývozu byl neutrální. Domácí poptávka však byla tažena pouze 
konečnou spotřebou, především domácností, která má nejen větší váhové 
zastoupení, ale rostla také rychleji (0,9 %), než spotřeba vládního sektoru (0,7 %). 
Pokles investic se odehrál ve strojích a zařízeních (-2,4 %), když jejich hluboký 
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propad z 1. čtvrtletí byl v dalším období sice výrazně zmírněn, ale tendenci poklesu 
se podařilo zastavit až na konci roku. Příznivěji se vyvíjely stavební práce, které 
v celoročním výsledku prakticky stagnovaly (růst o 0,1 %), protože na rozdíl od 
strojů a zařízení svůj pokles z počátku roku stačily postupně vykompenzovat. 

…tak i na Slovensku Slovensko růstem o 0,9 % rovněž zaostalo za výsledkem předchozího roku 
(1,8 %). Na rozdíl od Německa se však o růst zasloužil vnější sektor, když vývoz 
zboží a služeb vzrostl o 4,5 % a dovoz o 2,9 %. Domácí poptávka klesla o 0,9 %, 
protože tvorba hrubého kapitálu se propadla o více než 5 %. Domácí užití zvýšily 
pouze vládní výdaje, spotřeba domácností, také vzhledem ke stále vysoké míře 
nezaměstnanosti, v zásadě stagnovala. 
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I.2 TRH PRÁCE 

Zaměstnanost 
zaznamenala ke 
konci roku meziroční 
růst… 

V roce 2013 vzrostl počet zaměstnaných osob v ČR nejvíce za posledních pět let 
(meziroční přírůstek o 0,9 %). Nejvyšší nárůst byl zaznamenán v prvním a druhém 
čtvrtletí, ve druhé polovině roku už se růst celkové zaměstnanosti nezrychloval, 
naopak postupně mírně klesal. I přes tento pokles byl však trh práce v roce 2013 
z pohledu zaměstnanosti třetí nejsilnější za poslední téměř dvě dekády. 

Pokud se týká jednotlivých sektorů naší ekonomiky, tak ve srovnání s rokem 2012 
pracovalo méně lidí jen v zemědělství a stavebnictví. Ve zpracovatelském průmyslu 
a skupině odvětví služeb stoupla celková zaměstnanost o 1 %, resp. o 0,5 %. 
Podstatný byl také růst zaměstnanosti v sektoru veřejných služeb (+2,5 %), kde 
zaměstnanost v předchozích čtyřech letech meziročně klesala.  

Obecná míra nezaměstnanosti v roce 2013 (populace ve věku 15-64 let) 
zaznamenala pokles v období únor až červen, a to ze 7,3 % na 6,7 %, ve druhé 
polovině roku spíše stagnovala mezi 6,9 % až 7 % nezaměstnaných osob. Ubylo také 
dlouhodobě nezaměstnaných (ve 4. čtvrtletí meziročně o 12 tisíc na 150,1 tis. 
osob), kteří však stále představují 42,2 % z celkového počtu nezaměstnaných 
v ekonomice ČR.  

Celková zaměstnanost se ve 4. čtvrtletí 2013 zvýšila proti stejnému období roku 
2012 o 41,1 tis. osob, (tj. o 0,8 %) na 4 957,7 tis. osob. Na jejím zvýšení se podíleli 
především zaměstnanci, jejichž počet meziročně vzrostl o 53,1 tis osob a činil 
82,0 % z celkové zaměstnanosti. Počet osob v pozici podnikatelů v souhrnu naopak 
meziročně poklesl, a to o 12 tis. osob na 890,4 tis. Podíl podnikatelů na celkové 
zaměstnanosti se tak snížil na 18,0 %.  

Průměrný počet zaměstnaných (očištěný od sezónních vlivů) se ve 4. čtvrtletí 2013 
oproti minulému čtvrtletí zvýšil o 7,9 tis. osob. 

Míra zaměstnanosti (podíl počtu zaměstnaných osob ve skupině 15-64 letých) 
dosáhla 68,3 % a ve srovnání se 4. čtvrtletím roku 2012 vzrostla o 1,2 procentního 
bodu. Míra zaměstnanosti mužů se zvýšila o 1,2 procentního bodu na 76,1 %, míra 
zaměstnanosti žen vzrostla o 1,3 procentního bodu na 60,2 %. 

Dle členění základních sektorů národního hospodářství se na meziročním zvýšení 
zaměstnanosti nejvíce podílel terciální sektor služeb, ve kterém se počet 
pracujících osob zvýšil o 42,0 tis. na celkových 2 939,2 tis. osob. Nově počet 
pracujících osob také vzrostl v sekundárním sektoru, a to o 11,4 tis. osob 
na celkový počet 1 874,1 tis. osob. Primární sektor však vykázal ve 4. čtvrtletí roku 
2013, oproti čtyřem minulým čtvrtletím růstu celkové zaměstnanosti, poměrně 
výrazný pokles počtu pracujících osob o 12,2 tis. (celkově 144,3 tis. osob). 

Nezaměstnanost 
v ČR se ke konci 
roku zvýšila… 

Podíl nezaměstnaných osob1 (dle statistiky Ministerstva práce a sociálních věcí) 
činil ke konci čtvrtého čtvrtletí 8,2 % což je v meziročním srovnání o 0,8 p.b více. 
V říjnu 2013 dosahoval podíl nezaměstnaných osob 7,6 %, v listopadu 7,7 %. 

                                                           
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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V meziročním srovnání byly hodnoty vyšší za měsíc říjen a listopad shodně 
o 0,9 p.b. V lednu a v únoru 2014 vzrostl podíl nezaměstnaných osob na 8,6 %, což 
je meziroční nárůst 0,6 p.b. za první měsíc a 0,5 p.b. za měsíc druhý. 

Podíl nezaměstnaných stejný nebo vyšší než republikový průměr vykázalo 
40 okresů. Nejvyšší byl zaznamenán v okresech: Bruntál (14,3 %), Most (13,5 %) 
Ústí nad Labem (12,7 %) a Karviná (12,5 %). Nejnižší podíl nezaměstnaných 
vykazovaly okresy: Praha-východ (3,5 %), Praha-západ (4,3 %), Mladá Boleslav 
(shodně 4,7 %) a Praha (5,1 %). 

Tabulka č. I.2.1 Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu (v %) 

 
Pramen: MPSV 

 Dle metodiky Českého statistického úřadu (definice ILO) dosáhla obecná míra 
nezaměstnanosti ve 4. čtvrtletí 2013 hodnoty 6,8 % a meziročně poklesla 
o 0,4 procentního bodu.   

V třídění podle stupně dosaženého vzdělání mají nízkou míru nezaměstnanosti 
stabilně vysokoškoláci (3,0 %) a osoby s úplným středním vzděláním s maturitou 
(5,4 %). Nadprůměrnou míru nezaměstnanosti má skupina osob se středním 
vzděláním bez maturity vč. vyučených (7,8 %). Tradičně vysokou míru 
nezaměstnanosti vykazuje skupina osob se základním vzděláním (23,0 %).  

Průměrný počet nezaměstnaných osob (definice ILO) se oproti 3. čtvrtletí 2013 
snížil o 12,0 tis. osob, meziročně pak došlo k poklesu o 24,1 tis. osob. Na tomto 
snížení se podílela více mužská populace (o 16,1 tis. osob), v ženské populaci 
činil úbytek 2,1 tis. osob. Poklesl také počet dlouhodobě nezaměstnaných osob 
(meziročně o 12,0 tis. osob), jejichž podíl na celkovém počtu nezaměstnaných 
činil ke konci 4. čtvrtletí 42,2 %. 

 

  

leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen l i s topad pros inec

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

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. 
2012/2013 0,6 0,5
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Graf č. I.2.1 Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu (v %) 

 
Pramen: MPSV, graf MPO 

 K 31. prosinci 2013 evidoval Úřad práce ČR na svých krajských pobočkách 
celkem 596 833 uchazečů o zaměstnání, což bylo o 31 520 osob více než ke 
konci měsíce listopadu (nárůst o 5,6 %). V porovnání se stejným obdobím roku 
2012 byl zaznamenán nárůst o 51 522 uchazečů o zaměstnání. 

Meziměsíční nárůst nezaměstnanosti byl registrován v 76 okresech - nejvyšší byl 
v okresech: Prachatice (o 20,8 %), Jindřichův Hradec (o 19,4 %), Pelhřimov 
(o 17,1 %), Chrudim (o 15,1 %), Svitavy (o 19,9 %) a Břeclav (o 12,6, %). 
Meziměsíční pokles nezaměstnanosti byl zaznamenán v okrese Teplice (o 0,2 %). 

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 nejisté náborové plány. 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. 

                                                           
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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Dle makroekonomické predikce, kterou Ministerstvo financí zpracovalo 
k 31. lednu 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 (VŠPS), 
která by se v obou letech měla i přes pozvolný růst ekonomiky pohybovat okolo 
7 %. 

Objem mezd a platů by se letos mohl zvýšit o 2,2 %, v roce 2015 by mohlo dojít 
ke zrychlením růstu na 4,3 %. 

Počet volných 
pracovních míst se 
ke konci roku 
meziročně nepatrně 
zvýšil … 

K 31. prosinci 2013 evidoval Úřad práce ČR celkem 35 178 volných pracovních 
míst, což bylo o 2 323 méně než v předchozím měsíci, ale o 285 více než 
ve shodném období předchozího roku.   

Na jedno volné pracovní místo připadalo v průměru 17,0 uchazeče (ve stejném 
období minulého roku to bylo 15,6 uchazeče). Nejvíce uchazečů na volnou 
pracovní pozici bylo ke konci prosince 2013 zaregistrováno v okresech: Karviná 
(80,9), Bruntál (66,7), Brno-město (57,9) a Hodonín (50,2).  

Volných pracovních míst pro absolventy a mladistvé bylo registrováno 9 572 a na 
jedno volné místo připadalo 4,1 uchazečů této kategorie. Ve srovnatelném období 
roku 2012 bylo registrováno pouze 4 228 volných pracovních míst pro tyto věkové 
kategorie a na jedno volné místo připadlo 8,5 uchazečů. 

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

 
Pramen: MPSV, graf MPO 

Nezaměstnanost 
v EU ke konci roku 
mírně poklesla… 

Míra nezaměstnanosti sledovaná EUROSTATem (data neočištěná od sezónních 
vlivů) byla podle dostupných údajů pro mezinárodní srovnání v prosinci 2013 
v ČR 6,8 %. Česká republika má tak pátou nejnižší nezaměstnanost v rámci 
Evropské unie. Míra nezaměstnanosti nižší než v ČR byla v Rakousku (5,0 %), 
V Německu (5,1 %) v Lucembursku (6,1 %) a na Maltě (6,7 %). V EU-28 činila 
průměrná míra nezaměstnanosti v témže období 10,8 %. Míra nezaměstnanosti 
stejná nebo vyšší než průměr EU-28 byla zaznamenána ve Francii (10,8 %), 
v Litvě (10,9 %), v Lotyšsku (11,5 %), v Irsku (12,0 %), v Itálii (12,7 %), 
v Bulharsku (13,0 %), na Slovensku (13,8 %), v Portugalsku (15,3 %), na Kypru 
(17,2 %), v Chorvatsku (18,7 %) a dlouhodobě také ve Španělsku (25,9 %) 
a v Řecku (27,5 %).   
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Nezaměstnanost v EU-28 přestala růst v polovině roku 2013 a míra 
nezaměstnanosti tak posledních šest měsíců zůstává poměrně stabilní - ke konci 
roku vykazuje nepatrný pokles. Nezaměstnanost v eurozóně se však stále drží 
na rekordních hodnotách (prosinec 2013 = 12 %). V prosinci 2013 činil celkový 
počet nezaměstnaných v EU-28 téměř 26,2 milionu osob, z toho 19 mil. osob 
žije v eurozóně. V meziročním porovnání se v osmadvaceti členských zemích 
snížila nezaměstnanost o 173 tisíc osob, v eurozóně ale za stejnou dobu přibylo 
130 tisíc lidí bez práce.  

I přes očekávaný, mírný vzestup ekonomiky tento rok, nelze na trhu práce 
očekávat brzké zlepšení, neboť zaměstnanost má za ekonomickým cyklem 
zpoždění.  

Podle Mezinárodní organizace práce se na celém světě počet nezaměstnaných 
v roce 2013 zvýšil o pět milionů na téměř 202 milionů lidí. Celosvětová míra 
nezaměstnanosti tak činila 6 %. Mezinárodní organizace práce očekává, že do roku 
2018 se počet lidí, kteří přijdou o práci nebo nebudou schopni práci najít, zvýší 
o dalších 13 milionů. Ročně by mělo sice vzniknout kolem 40 milionů nových 
pracovních míst, na pracovní trh však každoročně vstoupí nově až 42,6 milionů lidí. 

Graf č. I.2.3 Harmonizovaná míra nezaměstnanosti 4 v zemích EU-28 (k 31. 12. 2013) 

 
Pramen: EUROSTAT (data očištěna od sezónních vlivů), graf MPO 
Pozn.: Spojené království a Estonsko - poslední dostupné údaje: listopad 2013 

Nezaměstnanost 
mladých lidí 
do 25 let neustále 
roste… 

Velkým socioekonomickým problémem současnosti, a to nejen V Evropské unii, 
ale i celosvětově, je stále rostoucí nezaměstnanost mladých lidí ve věkové 
kategorii do 25 let. V prosinci bylo bez práce 5,5 milionu mladých lidí do 25 let 
v celé EU, z toho 3,5 milionu lidí v eurozóně. Průměrná míra nezaměstnanosti 
v této skupině byla tedy ke konci roku na úrovni 23,5 % v EU-28 a 23,8 % 
v eurozóně. V tomto ohledu na tom bylo v prosinci 2013 nejlépe Německo se 
7,9 % a Rakousko s 8,7 %. Na opačné straně tabulky stojí Řecko 
s nezaměstnaností mladých na úrovni 58,6 % a Španělsko s 54,3 %. Vysokou 
míru nezaměstnanosti v této věkové kategorii vykazuje rovněž Chorvatsko se 

                                                           
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. 

javascript:void(0)
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49,2 %. V České republice je bez práce podle EUROSTATu 18,9 % mladých lidí do 
25 let. Důsledky této situace jsou vážné, a to nejen pro mladé lidi, ale i pro 
ekonomiku a celou společnost. Prohlubování krize na trhu práce může trvale 
poznamenat velkou část celé jedné generace. 

 Jedním z hlavních nástrojů, jimiž Evropská unie reaguje na problém 
nezaměstnanosti mladých lidí a jejich sociálního vyloučení, je program tzv. 
Systém záruk, který mladým lidem nabízí pracovní místa, vzdělávání 
a odbornou přípravu. Záruka pro mladé má zajistit, aby všechny osoby mladší 
25 let získaly během 4 měsíců od chvíle, kdy ukončily formální vzdělání nebo 
přišly o práci, přiměřenou, konkrétní nabídku uplatnění. Nabídka by měla 
odpovídat konkrétním potřebám a specifické situaci dané osoby, zejména co se 
týče úrovně vzdělání, dovedností a zkušeností. Systém budou financovat 
členské státy, přičemž EU poskytne podporu z Evropského sociálního fondu 
a z Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí. 

Země EU se na těchto zásadách vypracovaných Evropskou komisí dohodly 
v dubnu 2013. V současné době členské státy EU připravují národní prováděcí 
plány systému záruk pro mladé lidi. Česká republika již tento plán vypracovala 
a předložila Evropské komisi k posouzení. Podle tohoto návrhu by mělo Česko 
získat 12,7 mil. eur z Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí 
a přinejmenším stejně velkou částku by měla česká vláda vyčlenit z alokací 
v rámci Evropského sociálního fondu. 

Graf č. I.2.4 Harmonizovaná míra nezaměstnanosti ve skupině do 25 let  
                     (ve vybraných zemích EU-28) 

 
Pramen: EUROSTAT (data neočištěná od sezónních vlivů), graf MPO 
Pozn.: roční údaj za Rakousko není k dispozici - uveden je poslední dostupný údaj, a to za 3Q 2013 

Vývoj mezd byl 
ovlivněn výplatou 
ročních odměn… 

Průměrná hrubá měsíční nominální mzda ve 4. čtvrtletí tohoto roku se 
meziročně snížila o 1,8 %, tj. o 484 Kč (činila 26 637 Kč), reálně došlo k poklesu 
o 2,9 %. Ve srovnání s 3. čtvrtletím 2013 se průměrná mzda (po očištění od 
sezónních vlivů) snížila o 0,6 %. Údaj za 4. čtvrtletí 2013 je však jen těžko 
meziročně porovnatelný, neboť je značně zkreslen vyplácením mimořádných 
manažerských odměn v závěru roku 2012. Tyto byly vrcholným manažerům 
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vypláceny předčasně (běžně bývají za uplynulý rok vypláceny na jaře), a to 
z důvodu očekávaného zavedení tzv. solidární daně pro nejvyšší výdělky. Vysoká 
základna roku 2012 pak přináší v závěru roku 2013 poměrně dramatický 
nominální i reálný mzdový propad a výsledky za poslední čtvrtletí 2013 se tak, 
ve srovnatelné čtvrtletní časové řadě, stávají nejhoršími za posledních deset let. 

Graf č. I.2.5 Nominální a reálná mzda na přepočtené počty pracovníků 

 
Pramen: ČSÚ, graf MPO 

 Ve sféře podnikatelské se průměrná mzda snížila nominálně o 2,4 %, reálně se 
snížila o 3,5 %. V nepodnikatelské sféře se průměrná mzda meziročně zvýšila 
nominálně o 0,8 % %, reálně poklesla o 0,2 %.  

Spotřebitelské ceny se ve sledovaném období meziročně zvýšily o 1,1 %, 
objem mezd poklesl o 2,9 % a počet zaměstnanců se snížil o 1,2 % (tj. o 43,4 
tis. osob).  

Z hlediska celého roku 2013 dosáhla průměrná mzda výše 25 128 Kč 
a v meziročním srovnání vzrostla o 0,1 % (přírůstek 16 Kč). Reálně došlo k poklesu 
o 1,3 %. Mzdový vývoj je u jednotlivých ekonomických odvětví velmi diferencovaný. 
K růstu průměrné nominální mzdy došlo pouze u osmi sekcí CZ-NACE, v jedenácti 
sekcích průměrná mzda naopak poklesla.    

Průměrný evidenční počet zaměstnanců poklesl během roku o 43,4 tis. osob, tj. 
o 1,2 %, přičemž největší úbytek zaznamenala sekce stavebnictví (o 6,9 %) 
a sekce ubytování, stravování a pohostinství (o 6,2 %). K úbytku pracovních míst 
došlo také v naší nejvýznamnější sekci – zpracovatelském průmyslu, a to o 1,2 % 
(tj. o 12,9 tis. obsazených pracovních míst). 
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I.3 CENOVÝ A FISKÁLNÍ VÝVOJ 

I.3.1 Cenový vývoj 

Inflace v roce 2013 
nabrala sestupný 
trend, … 

Inflační vývoj v roce 2013 byl velmi podobný vývoji v předchozích dvou letech, 
poptávková inflace nadále reflektovala utlumenou poptávku domácností 
a zůstala záporná, cenovou hladinu zvedaly opět daně, regulované ceny a ceny 
potravin. Spotřebitelské ceny však již od počátku roku 2013 výrazně snižovaly 
tempo růstu, když se po více než roční pauze hned v lednu v meziročním 
srovnání dostaly zpět pod 2% hranici. Důvodem poklesu byl efekt vysoké 
statistické základny předchozího roku, kdy od ledna 2012 došlo ke zvýšení 
snížené sazby DPH o 4 p.b. Zpomalování meziročního růstu cen pokračovalo 
i v dalších měsících a projevilo se v různé míře v téměř všech oddílech 
spotřebního koše, tak, jak postupně slábl příspěvek daňových změn, cen 
potravin a regulovaných cen. Přestože se oslabení koruny vůči euru, způsobené 
intervencemi ČNB, koncem roku projevilo rychlým zdražením elektroniky, 
pohonných hmot, i některých potravin, zůstala průměrná inflace nejnižší za 
poslední čtyři roky. Vývoj spotřebitelských cen v časové řadě dokumentuje graf 
č. I.3.1.1. 

Graf č. I.3.1.1 Vývoj spotřebitelských cen (v %) 

 
Pramen: ČSÚ, graf MPO 

... zejména díky 
výrazné redukci 
cenového růstu 
v sektoru bydlení, ... 

Ke snížení cenového růstu v sektoru bydlení, v průměru meziročně na 1,8 % (z 5 % 
v roce 2012), přispěly všechny hlavní položky tohoto segmentu. U čistého 
nájemného, elektřiny, vodného, i stočného se v lednu zvedly ceny méně než 
v předchozím roce a zůstaly v zásadě na této úrovni po celý rok. Zpomalení 
cenového růstu se pak v průběhu roku ještě projevilo u tepla a teplé vody. Po 
zlevnění zemního plynu (jeho komoditní složky) jeho ceny přešly od května 
v meziroční pokles. V průměru za rok 2013 byly ceny čistého nájemného vyšší 
o 2,3 %, elektřiny o 3,3 %, vodného o 6,7 %, stočného o 7,2 %, tepla a teplé vody 
o 4,3 %. Ceny zemního plynu klesly o 3,4 %. 

… v oddíle potravin 
a nealko nápojů,… 

Zmírnění meziročního cenového růstu v sektoru potravin v průměru na 4,9 % 
(z 6,9 % v roce 2012) bylo výsledkem rozdílného vývoje jednotlivých druhů 
potravin. Vzrostly zejména ceny zeleniny meziročně v průměru o 21 % (z toho 
nejvíce brambor o 70,8 %), ovoce o 5,8 %, masa o 4,8 % a ryb o 6,8 %. Ceny mléka 
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stouply o 9 %, sýrů o 5,2 %, másla o 8,7 % a rostly zejména ve druhé polovině roku. 
I přes zřejmé snížení cenového růstu zůstaly sektory potravin a bydlení, stejně 
jako v minulých letech, hlavním zdrojem inflace (i vzhledem ke své váze 
ve spotřebním koši). 

…ale i v oddíle 
zdraví, vzdělávání, 
stravování 
a  ubytování 
a ostatní zboží 
a služby 

Snížení růstu cen ústavní zdravotní péče a zmírnění cenového růstu léků a jejich 
doplatků v roce 2013 přispělo k výraznému zpomalení meziročního tempa růstu 
také v oddíle zdraví v průměru na 2,4 % (z 9,3 % v roce 2012, kdy došlo 
ke zvýšení regulačních poplatků za pobyt ve zdravotnickém zařízení z 60 na 100 
Kč a k rychlejšímu růstu cen léků a jejich doplatků než v minulém roce). Zvolnilo 
i tempo růstu cen v sektoru vzdělávání v průměru na 1,4 % (z 2 % v roce 2012), 
stravování a ubytování na průměrná 2 % (z 3,8 %), i v oddíle ostatní zboží 
a služby v průměru na 1,6 % (z 1,9 %). 

Vyšší vzestup cen 
zažily sektory 
alkoholické nápoje 
a tabák, rekreace 
a kultura… 

Zvýšení předchozího růstu zaznamenaly pouze ceny v oddíle alkoholické nápoje 
a tabák, kde ceny alkoholických nápojů vzrostly meziročně v průměru o 3,4 % 
a tabákových výrobků (hlavně vlivem zvýšení spotřební daně) o 3,8 %, dále 
i ceny rekreací a kultury, které z  meziročního mírného poklesu v předchozím 
roce přešly v roce 2013 v průměrný 0,3% růst. 

…v pokles přešly ceny 
dopravy a v poklesu 
setrvaly ceny 
v oddílech odívání 
a obuv, pošty 
a telekomunikace 
a doprava 

V meziroční pokles v průměru o 0,7 % (z 2,8% růstu v roce 2012) se překlopily 
ceny dopravy. Jejich pohyb souvisel především s vývojem cen pohonných hmot 
a s levnějšími dopravními prostředky. Vzestup celkové cenové hladiny nadále 
také tlumily ceny odívání a obuvi, které však svůj předchozí meziroční pokles 
zmírnily na průměrných 0,9 % (z 3,1 % v roce 2012) a ceny pošt 
a telekomunikací, které naopak svůj pokles ještě prohloubily meziročně 
v průměru na 8,9 % (z 2,4 % v roce 2012). 

Od roku 2005 
spotřebitelské ceny 
vzrostly o téměř 
čtvrtinu 

Cenový vývoj v jednotlivých skupinách spotřebního koše v delším časovém 
horizontu od roku 2005, uvedený v grafu č. I.3.1.2, posunul inflaci nahoru již 
o 22,8 %. Růst cen zasáhl zejména sektory s nejvyšší váhou v koši 
a nezastupitelné z hlediska spotřeby, jako bydlení o 44,5 %, potraviny o 32,6 % 
a zdraví o 66,6 %. Odrazil se tak výrazně v poklesu koupěschopnosti 
obyvatelstva a tím i celkové poptávky. 

Graf č. I.3.1.2 Vývoj spotřebitelských cen v prosinci 2013 (průměr roku 2005= 100) 

 
Pramen: ČSÚ, graf MPO 
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Tempo růstu 
spotřebitelských cen 
na počátku roku 
2014 zamířilo strmě 
dolů 

Inflace na počátku roku 2014 významně ubrala na tempu, když meziročně 
zpomalila na 0,2 % (z 1,4 % v prosinci), na nejnižší meziroční růst cen od října 
2009. Poprvé od roku 1993 přispěly k výraznému snížení meziročního cenového 
růstu ceny bydlení. Rozhodující vliv na výši celkové hladiny spotřebitelských cen 
však měly nadále ceny potravin, nápojů a tabáku.  
V únoru pak zůstala inflace beze změny. Zásadní vliv na výši celkové hladiny 
spotřebitelských cen si udržely ceny potravin, nápojů a tabáku (ceny 
tabákových výrobků vzrostly o 5,1 % a ceny alkoholických nápojů zrychlily růst 
na 3,3 %). Růst opět zvýšily i ceny potravin, zejména chleba, ryb, mléka, másla 
i ovoce. Ke zpomalení meziročního růstu došlo naopak zejména v dopravě, 
vlivem cen pohonných hmot, které v únoru měly nulový cenový růst. 

 Podobně jako v lednu, i v únoru působily na snižování meziročního cenového 
růstu ceny bydlení, kde klesly ceny elektřiny o 10,5 % a zemního plynu o 9,1 %. 
Vzrostly ale naopak ceny čistého nájemného o 0,8 %, vodného o 3,4 %, 
stočného o 3,2 %, tepla a teplé vody o 0,7 %. Pokračoval pokles cen 
telefonických a telefaxových služeb, které byly nižší o 10,1 % a ceny mobilních 
telefonů o 15 %. 

Průměrná míra inflace pokračovala ve snižování tempa růstu, v únoru již 
na 1,1 % (z 1,3 % v lednu). 

Pokles dovozních 
cen … 

Výkyvy globální poptávky, spolu s klesajícími cenami hlavních surovin 
na světových trzích, držely až do října ceny dovozu pod úrovní předchozího 
roku. Listopadový nástup oslabené koruny utnul deflační vývoj a převrátil 
dovozní ceny do kladných hodnot, v listopadu o 1 %, v prosinci pak o 3,8 %. 
Přesto ještě v průměru za rok 2013 zůstaly o 0,2 % pod úrovní předchozího roku 
(proti 4,2% růstu v roce 2012). Dovozní ceny táhly nahoru skupiny nápoje 
a tabák růstem o 8,7 %, potraviny o 5,7 %, dále pak i průmyslové spotřební 
zboží růstem o 1,9 % a stroje a dopravní prostředky o 1 %. Ostatní kategorie 
setrvaly v poklesu – ceny rostlinných a živočišných olejů o 7,6 %, minerálních 
paliv o 6 %, chemikálií o 0,7 %. 

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

 
Pramen: ČSÚ 

… udržoval růst cen 
průmyslových 
výrobců jen na 
nízkých hodnotách 

Ceny průmyslových výrobců udržely svůj meziroční růst na průměrných 0,8 % 
(z 2,1% růstu v roce 2012), což se začalo blížit nízkému cenovému nárůstu, který 
následoval po výrazném propadu v krizovém roce 2009. Nevelký růst byl dán 
téměř stagnujícími cenami ve zpracovatelském průmyslu (v průměru na 0,2 %), 
které se přizpůsobovaly slabé poptávce. Intervence centrální banky koncem 
roku 2013 se projevila výrazněji v cenách dopravních prostředků (vlivem vyšší 
cenové dynamiky u dílů motorových vozidel), v ostatních odvětvích 
zpracovatelského průmyslu docházelo naopak ke snižování temp či k poklesům. 
Potraviny udržely růst na průměrných 2,8 % (z 3,5% růstu v roce 2012), 

2012

průměr leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen l i s topad pros inec průměr leden únor

 Ceny

  - spotřebi telských cen 3,3 1,9 1,7 1,7 1,7 1,3 1,6 1,4 1,3 1,0 0,9 1,1 1,4 1,4 0,2 0,2

  - průmys lových výrobců 2,1 1,4 1,3 1,0 0,5 0,3 0,7 1,1 0,5 0,6 0,0 0,7 1,7 0,8 -0,7 -0,7

  - s tavebních prací -0,6 -0,9 -1,0 -1,1 -1,3 -1,3 -1,4 -1,4 -1,3 -1,3 -1,0 -0,8 -0,7 -1,1 -0,5 -0,4

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

  - dovozní 4,2 -1,4 -0,5 1,1 0,8 -1,1 -1,9 -1,0 -1,4 -0,3 -1,7 1,0 3,8 -0,2 2,9 x

2013 2014
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propadly naopak ceny v oddílech koksu a rafinovaných ropných produktů 
v průměru o 4,4 % (z 10,3% růstu v roce 2012), dále obecných kovů 
a kovodělných produktů v průměru o 1,5 %. Slabý vzestup cen byl ovlivněn 
i deflačním vývojem v segmentu těžby a dobývání (pokles v průměru o 1,3 %) 
kvůli velmi nízké poptávce a tím i cenám energetického i koksovatelného uhlí 
na světovém trhu. Ve směru výraznějšího cenového vzestupu se pohybovaly jen 
ceny v energetice (v průměru o 3,6 %) a zásobování vodou (o 5,7 %), které byly 
společně upraveny hned v lednu. Podrobnější přehled o vývoji jednotlivých 
odvětví v časové řadě podává tabulka uvedená v příloze. 

Pohyb cen 
průmyslových 
výrobců v prvních 
měsících roku 2014 
stagnoval 

Ceny průmyslových výrobců v lednu i v únoru stagnovaly pod hladinou 
předchozího roku o 0,7 %. Zásadní vliv na jejich úroveň měl pokles cen 
elektřiny, plynu a páry o 8,8 %. Meziroční pokles si udržely i ceny těžby 
a dobývání (o 3,1 %, z toho černého a hnědého uhlí o 5,6 %) a ceny 
rafinovaných ropných produktů (o 2,3 %). Ceny dopravních prostředků se 
naopak zvýšily o 4,1 %, obecných kovů a kovodělných výrobků o 2 %, dřeva, 
papíru a tisku o 3,1 %. Vzrostly i ceny potravinářských výrobků o 0,6 % (z toho 
mléčných výrobků o 12,6 %, masa o 2,5 %). 

Ceny stavebních 
prací prohloubily 
deflaci 

Ceny stavebních prací v průměru za rok 2013 prohloubily meziroční pokles 
na 1,1 % (z 0,7 % v roce 2012), nejvyšší od roku 2010, kdy se v ČR poprvé 
dostaly pod úroveň předchozího roku. Slabá ekonomika a fiskální úspory, které 
postihly sektor velmi výrazně, neumožnily zatím vytvářet prostor pro růst cen 
stavebních prací. Pozemní stavitelství bylo nadále ovlivňováno jen mírnou 
poptávkou po výstavbě (větší zájem je o stavební práce, které souvisejí 
s energetickými úsporami), inženýrské stavby zůstaly pod tlakem úspor 
veřejného sektoru na infrastrukturu. Určité pozitivum lze spatřovat alespoň 
v pozvolném zmírňování jejich poklesu od poloviny roku 2013. Ceny materiálů 
a výrobků spotřebovaných ve stavebnictví se v průměru za rok 2013 nezměnily 
(v roce 2012 vzrostly o 1,1 %). 

Graf. č. I.3.1.3 Vývoj cen dovozních a výrobců (SOPR = 100)   

 
Pramen: ČSÚ, graf MPO 

Ceny zemědělských 
výrobců od srpna 
klesaly 

Ceny zemědělských výrobců sice v průměru meziročně vzrostly o 4,5 % (z 3,8 % 
v roce 2012), od počátku roku však jejich růst rychle oslaboval. Zpomalování 
jejich meziročního tempa růstu vyústilo v srpnu po třinácti měsících v  nepatrný 
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meziroční pokles, který se v dalších měsících prohluboval, v posledním čtvrtletí 
v průměru až na 4,3 %. Důvodem byly klesající ceny potravinářských komodit 
na světových trzích, zejména pak dobrá sklizeň v rozhodujících regionech 
(výjimkou je kakao a káva). Na zpomalení, resp. poklesu, se podílely zejména 
ceny rostlinných výrobků, které z lednového téměř 30% růstu se v závěru roku 
propadly o 11,5 %, nicméně nestačily růst z 1. pololetí eliminovat a v průměru 
za rok byly meziročně vyšší o 5,1 % (stouply ceny obilovin o 5 %, čerstvé 
zeleniny o 23,4 %, brambor o 54,7 %; klesly ceny olejnin o 1,1 %). Opačným 
směrem se vyvíjely ceny živočišných produktů, které od počátku roku převážně 
rostly, v průměru za rok o 3,8 % (stouply ceny mléka o 7,8 %, drůbeže o 7,1 % 
a prasat o 2,6 %, kdežto předchozí vysoké ceny vajec se snížily o 20 %). 

I.3.2 Ceny v mezinárodním srovnání 

Světová ekonomika 
rostla, cenové tlaky 
zůstaly utlumené 

Tempo růstu globální ekonomiky pozitivně ovlivnil jak výkon americké 
ekonomiky, která i přes fiskální problémy dosáhla v roce 2013 téměř 2% růstu 
HDP, tak i progresivně se rozvíjející asijské země, Čína a Indie. K určitému 
zlepšení došlo i na našem kontinentu. Výkon Evropské unie, který táhlo hlavně 
silné Německo, byl však daleko nižší, meziročně se stabilizoval na 0,1 % (v roce 
2012 byl ještě 0,4 % v mínusu). Jeho dynamiku zpomaloval hlavně vývoj 
spotřebitelské poptávky a nevyřešené dluhové problémy. Rozdíly ve vývoji 
jednotlivých ekonomik Unie zatím zůstaly značné a proces jejich postupného 
zotavování bude zřejmě pomalý. V těchto podmínkách jak v Americe, tak 
zejména v Evropě, pokračovaly dezinflační tlaky. Inflaci tlumily zejména 
nákladové faktory, především však vývoj cen energetických komodit. I proto 
Evropská centrální banka zatím odolávala tlakům na uvolnění měnových 
podmínek a intervenovala proti deflaci pouze verbálně (kromě nízké inflace 
působil ve prospěch dalšího uvolnění i záporný růst úvěrů). 

Inflace v ČR rostla 
o něco pomaleji než 
v EU 

Dynamika růstu spotřebitelských cen v EU zpomalovala od počátku roku. Kromě 
klesajících cen surovin na světových trzích byla příčinou i její slabá 
konkurenceschopnost, která by stimulovala výraznější výkon a tím i ceny. 
Přírůstek HICP v tuzemsku ve srovnání s EU se snižoval od počátku roku 
dynamičtěji (s výjimkou 4. čtvrtletí), v průměru za rok dosáhl 1,4 %, v EU 1,5 % 
a v eurozóně 1,3 %. Evropské státy s rozdílnou strukturou ekonomiky 
a hospodářským vývojem se ve svých výsledcích lišily. Nejvíce se s inflací 
potýkalo Estonsko a Rumunsko, v deflaci naopak skončilo Řecko (viz graf 
č. I.3.2.1). Přehled o vývoji cen ve vybraných zemích EU v časové řadě podává 
tabulka uvedená v příloze. 
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Graf č. I.3.2.1 Vývoj spotřebitelských cen v zemích EU a USA v roce 2013 
                         (meziroční změna v %, průměry za rok z harmonizovaných indexů) 

 
Pramen: Eurostat, graf MPO 

Inflaci monitorovala 
Amerika i Čína 

Americká ekonomika se nacházela v daleko lepší kondici než evropská, inflace 
se rovněž od počátku roku dostávala na stále nižší úroveň a v průměru dosáhla 
výše 1,3 %, stejně jako v eurozóně.  Číně se dařilo držet inflaci pod 
deklarovaným vládním cílem 3,5 %, míra inflace zde dosáhla 2,6 %. Její výši 
ovlivnily hlavně ceny potravin, které mají v tamním indexu spotřebitelských cen 
největší podíl, ale i slabá poptávka a nižší ceny surovin i energií. 

Ceny v průmyslu 
vzrostly v ČR více než 
v EU 

Ceny průmyslových výrobců v Evropské unii redukovaly dynamiku růstu 
rychleji než v tuzemsku. V Evropské unii jako celku se v průměru meziročně 
nezměnily, v eurozóně pak klesly o 0,2 %. V tuzemsku se pohybovaly celý rok 
v plusových hodnotách a v průměru za rok 2013 stouply o 0,8 %. Nejvyšší růst 
zaznamenaly produkční ceny v průměru za rok v Estonsku (o 8,3 %), v Norsku 
(o 2,9 %) a v Rumunsku (o 2,6 %). Přehled o vývoji cen ve vybraných zemích EU 
podává tabulka uvedená v příloze. 

I.3.3 Fiskální politika 

Nejnižší schodek 
státního rozpočtu za 
poslední čtyři roky - 
menší než se čekalo 

Hospodaření státní pokladny v roce 2013 skončilo deficitem 81,3 mld. Kč, který 
byl nejnižší od hospodářské recese v roce 2009. Celkové příjmy státního rozpočtu 
dosáhly 1 091,9 mld. Kč, celkové výdaje 1 173,1 mld. Kč. Tento výsledek byl proti 
rozpočtu po změnách lepší o 18,7 mld. Kč a o 19,7 mld. Kč nižší než v roce 2012, 
takže potvrdil tendenci k postupné konsolidaci veřejných rozpočtů. Menší 
schodek zajistila výraznější dynamika růstu příjmů, zejména nedaňových 
(o 29,2 mld. Kč vyšší příjmy z EU), tak i legislativní úpravy v oblasti nepřímých 
daní, zejména DPH (inkaso DPH vzrostlo o 20,3 mld. Kč). Příjmy státního rozpočtu 
mohly být navíc o cca 5 mld. Kč vyšší, nebýt změn v rozpočtovém určení daní, 
které od počátku roku posílily preferenci obecních rozpočtů. Výdajová strana 
státního rozpočtu počítala s nižším čerpáním prostředků proti rozpočtu 2012 
o 13,3 mld. Kč. Ve skutečnosti byly úspory na straně výdajů o 17,6 mld. Kč vyšší 
než objem daný rozpočtem po změnách. Vykázaný schodek představoval 2,1 % 
HDP, což je o 0,5 p.b. méně než v roce 2012. 
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 Na rok 2014 je schválen rozpočet s deficitem 112 miliard korun. Podle pokladního 
plnění státní rozpočet v kumulaci za 1. čtvrtletí 2014 skočil přebytkem 43,6 mld. Kč. 

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

 
Pramen: MF, graf MPO 

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

Státní rozpočet na rok 2013 byl schválen se schodkem 100 mld. Kč, s příjmy 
1080,8 mld. Kč a výdaji 1180,8 mld. Kč, což oproti schválenému rozpočtu na rok 
2012 znamenalo pokles celkových příjmů o 0,4 %, pokles celkových výdajů o 0,8 % 
a schodek se měl snížit o 5 mld. Kč, tj. o 4,8 %. Ve srovnání se skutečností roku 2012 
počítal rozpočet s nárůstem příjmů o 29,4 mld. Kč (o 2,8 %), výdajů o 28,4 mld. Kč 
(o 2,5 %) a se snížením schodku o 1 mld. Kč (o 1 %). Schválenými zákony 
č. 258/2013 Sb. a č. 475/2013 Sb., byl zákon o státním rozpočtu ČR na rok 2013 
v průběhu roku novelizován a příjmy i výdaje byly sníženy o 4,4 mld. Kč, bez vlivu 
na výši schodku. Po uvedených novelách měly činit příjmy 1 076,4 mld. Kč a výdaje 
1 176,4 mld. Kč. Dalšími rozpočtovými opatřeními došlo k  úpravě příjmů i výdajů, 
které byly shodně navýšeny o 14,3 mld. Kč. 

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

 
 

2012 
2013  

Saldo za Měsíc Příjmy Výdaje Saldo 
 Saldo Saldo za kumulované měsíc 
 kumulované měsíc  

Leden 20,99 20,99 125,02 82,60 42,42 42,42 
Únor -16,55 -37,54 196,61 191,03 5,58 -36,84 
Březen -22,68 -6,13 292,87 278,90 13,97 8,39 
Duben -44,75 -22,07 373,24 389,78 -16,54 -30,51 
Květen -79,05 -34,30 441,89 481,67 -39,78 -23,24 
Červen -71,72 7,33 549,91 581,43 -31,52 8,26 
Červenec -51,69 20,03 629,88 657,45 -27,57 3,95 
Srpen -67,02 -15,33 703,49 739,70 -36,21 -8,64 
Září  -71,42 -4,40 806,42 844,66 -38,24 -2,03 
Říjen -51,30 20,12 889,93 937,65 -47,72 -9,48 
Listopad -77,87 -26,57 965,48 1044,84 -79,36 -31,64 
Prosince -101,00 -23,13 1091,86 1173,13 -81,27 -1,91 

Pramen: MF ČR 
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Za vyššími 
celkovými příjmy 
stály zejména 
příjmy z EU, ... 

Na bilanci celkových příjmů se pozitivně projevil zejména progresivní růst 
nedaňových a kapitálových příjmů a přijatých transferů, které v souhrnu byly 
o 30,4 mld. Kč (tj. o 21,8 %) vyšší než v roce předchozím a jejich rozpočet byl 
splněn na 106,8 % (v roce 2012 na 93,7 %). Na růstu těchto příjmů se podílely 
zejména transfery přijaté od EU, které meziročně vzrostly o 29,2 mld. Kč. 

... zatímco vliv 
daňových příjmů 
zůstal pod 
očekáváním 

Daňové příjmy celkem (bez pojistného na sociální zabezpečení) přispěly k růstu 
příjmů meziročně 9,4 mld. Kč, tj. 1,7 %. Rozpočet těchto příjmů byl však splněn 
na 99,3 %, tj. o 4 mld. Kč méně proti předpokladu. Určující vliv na jejich vývoj 
měla přijatá administrativní opatření. Byly taženy oživením objemově 
významných daní, především DPH, a zčásti i DPFO ze závislé činnosti: 

  výběr daně z přidané hodnoty, meziročně vyšší o 20,3 mld. Kč (o 10,1%), 
souvisel zejména s legislativními úpravami, které s účinností od 1. ledna 
2013 zvýšily obě sazby DPH o jeden procentní bod, na 15 a 21 %, 
v kombinaci s přijatými opatřeními proti daňovým únikům – např. povinné 
kauce a registrační povinnost pro obchodníky s pohonnými hmotami. 
Rozpočet byl splněn na 103,8 % (tj. o 8 mld. Kč více). Podíl skutečného 
inkasa DPH na celkových daňových příjmech činil téměř 23,8 %; 

  inkaso daně z příjmů fyzických osob meziročně vzrostlo o 1,9 mld. Kč, tj. 
o 2,1%. Vyšší však byly pouze výnosy DPFO ze závislé činnosti, které 
meziročně stouply o 2,8 mld. Kč, tj. o 3,4 %.  Do růstu inkasa se promítly 
administrativní vlivy (zrušení základní slevy pro pracující důchodce, 
zavedení tzv. solidární přirážky ve výši 7 % z příjmů převyšujících 4násobek 
průměrné měsíční mzdy, aj. Naproti tomu výnos ostatních daní z příjmů 
fyzických osob se dostal do mínusu, zejména daně z přiznání o 0,3 mld. Kč 
(ve stejném období předchozího roku to bylo +0,2 mld. Kč), která byla 
splněna jen na 50,1 %, což souviselo s vratkami daně na základě daňových 
přiznání. Kromě ekonomické situace k poklesu výběru přispěla legislativa, 
umožňující využívání vysokých daňových paušálů. Ani jedna složka DPFO 
nesplnila rozpočtovanou výši; 

  nedařilo se korporátním daním, jejichž inkaso ubralo meziročně o 7,7 mld. 
Kč, tj. o 8,6 %. K naplnění rozpočtu chybělo 2,8 mld. Kč. Výše výnosu DPPO 
byla v roce 2013 také ovlivněna legislativními změnami, především změnou 
zákona o rozpočtovém určení daní; 

  do inkasa spotřebních daní se navzdory dílčím legislativním opatřením 
promítla slabá dynamika výdajů na konečnou spotřebu a oslabilo ve všech 
jeho složkách. Na meziročně nižším inkasu o 3,3 mld. Kč, tj. o 2,3 %, se 
podílel nižší výběr daně z minerálních olejů (váhově nejsilnější položky) 
o 2,2 mld. Kč, tj. o 2,8 %, a to vlivem dlouhodobě klesající spotřeby 
pohonných hmot a rozsáhlého daňového úniku z počátku roku ve výši 
1,3 mld. Kč. Pozitivní dopad na inkaso daně mělo snížení vratné daně 
osobám užívajícím tyto oleje pro zemědělskou prvovýrobu, tzv. zelené 
nafty, z 60 % na 40 %. V průběhu roku postupně oslaboval efekt vlivu 
zvýšení spotřebních daní u tabákových výrobků (v prvním čtvrtletí 
meziroční nárůst o 5,5 mld. Kč, kdežto za čtyři čtvrtletí minus 0,2 mld. Kč). 
Jejich inkaso ve výši 46,8 mld. Kč, meziročně nižší o 0,2 mld. Kč, tj. o 0,4 %, 
bylo ovlivněno změnou sazeb daně od 1. 1. 2013. Na tuto změnu reagovali 
výrobci a prodejci tabákových výrobků předzásobením se tabákovými 
nálepkami se starými sazbami daně, což mělo vliv na nižší odběr tabákových 
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nálepek v roce 2013. Tato situace se však opakuje každý rok, když dojde 
ke zvýšení sazby. 

 Ve vztahu k rozpočtu po změnách dosáhly státní finance za rok 2013 meziročně 
vyššího procenta plnění z hlavních daňových příjmů jen u DPH, nižší plnění 
přetrvávalo u daní z příjmů fyzických (navzdory vyššímu meziročnímu inkasu) 
a právnických osob, ale i některých titulů z oblasti spotřebních daní. 

Zlepšil se výběr 
pojistného na 
sociální zabezpečení 

Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a státní politiku zaměstnanosti 
sice meziročně stouply o 0,7 mld. Kč, tj. o 0,2 %, jejich výběr byl však plněn jen 
na 98,5 %. Do státního rozpočtu byl zapracován dopad 2. pilíře důchodového 
spoření platného od 1. 1. 2013 (211,9 mil. Kč). Z celkové částky připadlo 
na důchodové pojištění 332,5 mld. Kč, tj. 98,6 % rozpočtu, s meziročním růstem 
o 0,5 mld. Kč (o 0,1 %). 

Tabulka č. I.3.3.2 Plnění státního rozpočtu v roce 2013 (v mld. Kč) 

  2012 2013 

% Plnění Index 
2013/2012 

 Skutečnost Rozpočet Skutečnost 

 
leden-

prosinec 
po 

změnách 
leden-

prosinec 

Příjmy celkem 1051,39 1090,69 1091,86 100,1 103,8 

Daňové příjmy celkem 912,28 932,00 922,40 99,0 101,1 
z toho: 

92,59 98,10 94,49 96,3 102,1 Daň z příjmů fyzických osob 
Daň z příjmů právnických osob 89,19 84,30 81,48 96,7 91,4 
DPH 199,71 212,00 219,96 103,8 110,1 

Spotřební daně, včetně energetických 
a odvodu z elektřiny ze slunečního záření 139,61 142,20 136,45 96,0 97,7 

Pojistné na soc. zabezpečení, příspěvek  
na politiku zaměstnanosti 371,50 377,77 372,19 98,5 100,2 
Ostatní 19,68 17,63 17,83 101,1 90,6 

Nedaňové a ostatní příjmy  139,10 158,69 169,46 106,8 121,8 

Výdaje celkem 1152,39 1190,69 1173,13 98,5 101,8 

v tom: 
1038,76 1074,75 1070,81 99,6 103,1 Běžné výdaje  

z toho : sociální dávky 481,12 491,67 489,68 99,6 101,8 
            z toho důchody 382,03 384,12 382,77 99,6 100,2 
Kapitálové výdaje 113,62 115,94 102,32 88,2 90,0 

Pramen: MF 

Dynamika růstu 
výdajů sice zaostala 
za příjmovou, avšak 
za cenu pokračování 
dlouhodobého 
poklesu investic 

Meziroční růst celkových výdajů státního rozpočtu o 20,7 mld. Kč (o 1,8 %) byl 
opět zcela v kompetenci běžných výdajů (růst o 3,1 %), kapitálové naopak 
klesly již potřetí v řadě (proti úrovni dosažené v roce 2010 byly nižší o cca 
25 %), meziročně nejvíce oslabily investice do dopravních staveb. Z běžných 
výdajů nejvyšší meziroční dynamiku růstu vykázaly neinvestiční transfery 
státním fondům (o 26,9 %). 
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Výdaje na důchody 
mírně vzrostly… 

Největší část běžných výdajů (přes 40 %) byla vynaložena na sociální dávky, jejichž 
čerpání vzrostlo o necelá 2 %. Objemově nejvýznamnější položka - výdaje 
na důchody - se meziročním růstem o 0,7 mld. Kč (o 0,2 %) téměř nezměnila. 
Pokles ostatních sociálních dávek, typický pro předchozí dva roky, skončil. Přispěla 
k tomu mj. neuspokojivá situace na trhu práce s pokračujícím růstem 
nezaměstnanosti. Meziročně tak povýšily prostředky na podpory 
v nezaměstnanosti o 10,4 %, dávky státní sociální podpory o 5,3 %, dávky 
nemocenského pojištění o 3,8 %, a dávky sociální péče o 15,7 %. Kromě dávek 
sociální péče, jejichž čerpání bylo překročeno o 6 %, ostatní sociální výdaje 
nedosáhly rozpočtované výše. 

… i deficit 
důchodového účtu 

Dlouhodobé prohlubování deficitu důchodového účtu (rozdíl příjmů ze 
sociálního pojištění na důchody a čerpání těchto dávek) se v roce prakticky 
zastavilo, když v úhrnu za rok dosáhl 50,3 mld. Kč. V jeho meziročně vyšším 
schodku (o 0,2 mld. Kč) se odrážel přibývající počet příjemců důchodu. 
Nepříznivá situace na trhu práce se v roce 2013 projevila nenaplněním 
(o 4,8 mld. Kč) rozpočtem očekávaného výběru pojistného, slabé zůstávají 
i stimuly pro jeho výběr. 

Graf č. I.3.3.2 Vývoj salda důchodového účtu (v mld. Kč) 

 
Pramen: MF, graf MPO 

Kapitálové výdaje 
opět v poklesu 

Kapitálové výdaje opět klesly, meziročně o 11,3 mld. Kč, tj. o 10 %. Jejich 
čerpání představovalo 88,2 % rozpočtu a bylo tak o 13,6 mld. Kč pod úrovní 
rozpočtované hodnoty. Meziročně se snížily zejména investiční transfery 
státním fondům (o 13 mld. Kč), příspěvkovým organizacím (o 2,7 mld. Kč) 
a u investičních nákupů (o 1,8 mld. Kč). Z kapitol státního rozpočtu největší 
meziroční pokles zaznamenalo Ministerstvo dopravy (o 10,9 mld. Kč). 

Mandatorní výdaje 
neustále rostou 

Samostatnou kapitolou zůstávají mandatorní výdaje, které dosahují stále 
ohromné výše. V roce 2013 stouply na 669,3 mld. Kč (99,4 % rozpočtu 
po změnách), což je o 15,8 mld. Kč, tj. o 2,4 % více než v roce 2012. Jejich podíl 
na celkových výdajích se zvýšil z 56,7 % v roce 2012 na 57,1 % v roce 2013. 
Výraznějšího meziročního růstu dosáhly zejména sociální transfery (o 9 mld. Kč), 
z toho pak zejména dávky pomoci v hmotné nouzi a dávky pro osoby se 
zdravotním pojištěním (+3,2 mld. Kč) a dávky státní sociální podpory 
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a pěstounské péče (+2,3 mld. Kč). Na růstu se podílely i odvody a příspěvky 
do rozpočtu EU (+2,4 mld. Kč), či transfery mezinárodním organizacím (+1,3 
mld. Kč). 

Státní dluh se zvýšil 
o 15,7 mld. Kč 

V roce 2013 pokračoval trend růstu státního dluhu, který započal již v roce 
1997 (po poklesech v letech 1993-1996), jeho tempo však výrazně zpomalilo. 
Ke konci roku se zvýšil na 1683,3 mld. Kč, z 1667,6 mld. Kč na počátku roku, tj. 
o 0,9 %. Převážnou část růstu dluhu vygeneroval schodek státního rozpočtu 
(81,3 mld. Kč), dále potřeba financování zvýšení stavu státních finančních aktiv 
(2,3 mld. Kč) a tentokrát i nutnost přecenit dluh v důsledku oslabení koruny 
Českou národní bankou (13,4 mld. Kč). Tento růst byl částečně korigován 
poklesem rezervy peněžních prostředků (79,5 mld. Kč) a vratkou prostředků od 
ČEB, a.s. (1,7 mld. Kč). Vnitřní dluh stoupl o 0,8 mld. Kč a vnější o 14,9 mld. Kč 
(kvůli uvedeným kurzovým rozdílům). Státní půjčky v roce 2013 činily 389,4 mld. 
Kč a spočívaly převážně v emisích státních dluhopisů. Bylo realizováno 22 emisí 
státních pokladničních poukázek o objemu 172,2 mld. Kč, prostřednictvím sérií 
emisí státních střednědobých dluhopisů SSD bylo vypůjčeno 39,1 mld. Kč 
a z emisí a prodejů státních dlouhodobých dluhopisů SDD na primárním trhu 
145,6 mld. Kč. Prostřednictvím přijímání krátkodobých půjček na domácím trhu 
potom 28,2 mld. Kč. Kromě těchto půjček byly v průběhu roku 2013 přijaty také 
tranše od EIB v celkové výši 4,3 mld. Kč. 

Graf č. I.3.3.3 Vývoj státního dluhu České republiky od roku 1993 (v mld. Kč, v % HDP) 

 
Pramen: MF, graf MPO 

Územní celky 
hospodařily 
s přebytkem 

Hospodaření územních rozpočtů skončilo přebytkem ve výši 17,9 mld. Kč, 
nejvyšším od roku 2001. Kladný výsledek hospodaření byl dosažen zejména 
na úrovni rozpočtů obcí a činil 17,5 mld. Kč (změny v rozpočtovém určení daní 
od 1. 1. 2013 posílily preferenci obecních rozpočtů), dobrovolné svazy obcí 
(DSO) ukončily své hospodaření přebytkem 0,4 mld. Kč a regionální rady 
0,1 mld. Kč. Hospodaření krajů bylo více méně vyrovnané. Celkové příjmy 
územních samosprávných celků (krajů, obcí, dobrovolných svazků obcí 
a regionálních rad regionů soudržnosti) činily 397,3 mld. Kč, s meziročním 
růstem o 18,5 mld. Kč (plnění rozpočtu na 96,9 %). Celkové výdaje ve výši 
379,4 mld. Kč byly meziročně vyšší o 2,1 mld. Kč (s plněním rozpočtu na 92,1 %). 
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Schodek veřejných 
rozpočtů klesl 
meziročně o téměř 
polovinu… 

Do hospodaření veřejných rozpočtů se promítla realizovaná konsolidační 
opatření zejména na příjmové straně, když růst výdajové strany byl tlumen 
nízkou investiční aktivitou. Deficit veřejných rozpočtů v roce 2013 klesl 
na 50,1 mld. Kč, tj. 1,3 % HDP (dle metodiky GSF 2001), takže jeho saldo se 
meziročně zlepšilo o 42,8 mld. Kč a jeho objem byl nejnižší od roku 2008. 
Na zlepšení hospodaření se podílely všechny části veřejných rozpočtů. 

… při rostoucích 
příjmech, … 

Vývoj celkových příjmů veřejných rozpočtů objemem 1555,8 mld. Kč, tj. 40,1 % 
HDP pokračoval v růstové trajektorii (meziročně o 57,5 mld. Kč), ale zpomalil 
tempo. Zatímco v roce 2012 vzrostly příjmy veřejných rozpočtů proti 
předchozímu roku o 4,8 %, v roce 2013 to bylo o 3,8 %. Ve srovnání s původními 
předpoklady však byly příjmy nižší o 38,2 mld. Kč z důvodu nenaplnění 
očekávaných příjmů z EU. 

… ale i výdajích Celkové výdaje veřejných rozpočtů stouply meziročně o 14,7 mld. Kč, tj. 
o 0,9 % (oproti poklesu v předchozím roce o 0,6 %), když dosáhly výše 1 605,9 
mld. Kč, tj. 41,4 % HDP a oproti předpokladu rozpočtu byly nižší o 37,9 mld. Kč. 
Rozhodující část výdajů byla realizována formou běžných transferů a sociálních 
dávek (64,3 % celkových výdajů). Největší část mezi těmito transfery 
představují mandatorní výdaje. 

Tempo růstu 
zadlužení se snížilo 

Deficitní hospodaření veřejných rozpočtů vedlo ke kumulaci veřejného dluhu, 
který v roce 2013 vzrostl o 18,5 mld. Kč, na 1 779,2 mld. Kč, tj. 45,8 % HDP 
(konsolidovaný dluh). Jeho rychlá růstová dynamika z posledních let se však 
výrazně snížila na 1,1 % (z 12,5 % v roce 2012), přesto se jeho objem od roku 
2008 téměř zdvojnásobil. Celkový dluh byl generován zejména státním dluhem, 
který má v jeho struktuře největší podíl a v roce 2013 činil 93,2 %.  

I.3.4 Veřejné finance v mezinárodním srovnání 

I když se Evropa 
vymanila z recese, 
... 

Vládní rozpočty jednotlivých evropských zemí se pod tíhou rostoucích dluhů 
zaměřily prioritně, mnohdy zatím ne až tak úspěšně, na fiskální konsolidaci. 
Krizí oslabené ekonomiky proto postrádaly stimulaci opatření na jejich podporu 
(investiční aktivitu, tvorbu pracovních míst, atd.), která by vedla 
k významnějšímu oživení domácí poptávky. Výsledkem byl slabý výkon 
ekonomik EU, zejména pak eurozóny, kde situaci stěžovala mj. i strukturální 
nesourodost zemí, její nevyhovující institucionální uspořádání a jednotná 
měnová politika. 

… její výkonnost 
jako celku v zásadě 
stagnovala, deficity 
se snížily jen mírně 
… 

Nicméně téměř všechny státy v eurozóně a v celé Evropské unii deficity 
veřejných financí v roce 2013 snížily na 3 %, resp. 3,3 % HDP (v roce 2012 byly 
3,7 % a 3,9 %), když téměř všechny vlády držely své schodky v mínusu, od 
14,7 % HDP ve Slovinsku a 12,7 % v Řecku, přes nulu v Německu, až po pouhé 
dva přebytky 0,1 % HDP v Lucembursku a 11,1 % v Norsku. 
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Graf č. I.3.4.1 Vývoj vládního dluhu (v % HDP) 

 
Pramen: Eurostat, graf MPO 

… a dluhy rostly Stále vysoké deficity vládních rozpočtů jednotlivých států generovaly růst 
jejich dluhů. V Evropské unii (i v eurozóně) se vládní dluh měřený k HDP v roce 
2013 prohloubil o 1,9 p.b. a činil v úhrnu již 11,386 bilionů eur. Více než 
polovina zemí (viz. graf č. I.3.4.2) nadále výrazně přesahuje limit 
maastrichtského kritéria pro hrubý veřejný dluh, tj. 60 % HDP. Pořadí nejvíce 
zadlužených států se více méně nezměnilo, jejich pasiva však v roce 2013 ještě 
vzrostla. Nejvíce zadlužené Řecko, již více než tři roky podporované finančními 
stimuly z eurozóny, stále bojuje. Jeho dluh přidal proti předchozímu roku 
o 17,9 p.b. (od roku 2005 o 75,1 p.b.). O něco lépe na tom jsou Portugalsko, 
Irsko a Španělsko. Průmyslová Itálie drží veřejný dluh nad 100 % 
pravděpodobně odjakživa, tedy minimálně od roku 2001 (od roku 2005 se zvýšil 
o téměř 27 p.b.), má však výrazně lepší výchozí pozici k řešení konsolidace svých 
financí. Na opačném pólu stojí disciplinované Estonsko. Dluh měřený ve vztahu 
k HDP snížilo proti minulému roku Německo (o 2,6 p.b.), ČR (o 0,2 p.b.) 
a zastavily tak po pěti letech jeho rostoucí trend, ale i Dánsko a Litva. 

V žebříčku zadlužení 
zemí EU si ČR 
udržela stejné místo 

Česká republika v této mezinárodní konkurenci skončila v roce 2013 na deváté 
pozici, takže si udržela stejnou příčku jako v roce předchozím. I když je její dluh 
oproti průměru zemí eurozóny poloviční, v minulých letech dynamicky stoupal 
(od roku 2007 vzrostl o téměř 65 %). Z mezinárodního srovnání vývoje 
veřejných financí je patrné, že Česká republika si zatím nevede v rámci Evropy 
špatně, mírně svůj dluh snížila, avšak za cenu výrazně horšího výkonu 
ekonomiky, než vykazují ostatní země. 
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Graf č. I.3.4.2 Zadlužení zemí EU v roce 2013 (v % HDP)  

 
Pramen: Eurostat, graf MPO 
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I.4 MĚNOVÁ POLITIKA 

I.4.1 Měnová politika 

Politika centrálních 
bank byla ovlivněna 
pozvolným 
oživováním 
i dezinflací 

Ekonomický vývoj určující měnovou politiku vykazoval v roce 2013 v ČR 
i v zemích EMU velmi podobné rysy. Pozvolné oživování hospodářského růstu, 
ke kterému docházelo v průběhu roku jak v eurozóně, tak i v ČR, naznačuje 
konec druhé fáze ekonomické krize (tvaru W) v Evropě. Návrat k hospodářské 
konjuktuře je však zatím velmi pozvolný. Měnová politika ECB i ČNB tak 
zůstávala po celé období ve znamení prorůstových opatření. Rozhodování 
obou centrálních bank však začaly výrazněji ovlivňovat také dezinflační trendy, 
pokračující již několik čtvrtletí v řadě. Meziroční inflace, měřená růstem 
spotřebitelských cen, v tuzemsku klesla v říjnu až na hodnotu 0,9 % (HICP 
v eurozóně až na 0,7 %).   

ČNB přistoupila 
k devizovým 
intervencím,… 

Oba zmíněné důvody přispěly k tomu, že ČNB ponechala během celého roku 
2013 své základní úrokové sazby nezměněny, na velmi nízké úrovni. Už 
od listopadu 2012 tak zůstává 2T repo sazba i diskontní sazba na 0,05 % 
a lombardní sazba na 0,25 %, což jsou již tzv. technicky nulové hodnoty. 
Po opakovaných slovních intervencích na oslabování koruny v průběhu roku se 
v listopadu ČNB rozhodla začít používat k dalšímu uvolňování měnové politiky 
devizový kurz. Pomocí devizových intervencí skokově oslabila kurz koruny vůči 
euru na hodnotu „poblíž“ 27 CZK/EUR a zavázala se tento kurz udržovat 
i nadále. Závazek je nicméně jednostranný. ČNB brání posílení koruny pod 
27 CZK/EUR, nad touto hladinou však nechává kurz volně plavat. 

…ECB dvakrát snížila 
své úrokové sazby 

Rovněž ECB pokračovala v průběhu roku 2013 v uplatňování prorůstové monetární 
politiky. V souvislosti s tím potvrdila, že stále trvá možnost opakování programu 
LTRO na podporu zajištění dostatečné likvidity ve finančním systému. Stav úvěrové 
emise v eurozóně je totiž stále nízký, což působí proti hospodářskému oživení. 
I s ohledem na nízké hodnoty inflace snížila ECB během roku dvakrát své úrokové 
sazby. Nejprve v květnu, kdy srazila hlavní úrokovou sazbu o 25 bazických bodů 
na 0,5 % a mezní zápůjční sazbu o 50 bazických bodů na 1 %, a znovu potom 
v listopadu, kdy posunula obě zmíněné sazby tentokrát shodně o 25 bazických 
bodů. Aktuálně tak platí základní úroková sazba ve výši 0,25 %, mezní zápůjční 
sazba 0,75 % a depozitní sazba 0 %. Ta je v platnosti již od července 2012. Vzhledem 
k překvapivě silné dezinflaci v EMU a přibližování se k dolní hranici úrokových sazeb 
také ECB oznámila, že je připravena v případě potřeby použít alternativní nástroje 
měnové politiky. 

USA začaly opouštět 
kvantitativní 
uvolňování 

Naproti tomu v USA pokračoval hospodářský růst (v meziročním srovnání) již 
čtvrtým rokem v řadě, aktuálně o 1,9 %. Rok 2013 byl nicméně v tomto ohledu 
lehce podprůměrný, což lze přičítat zahájení fiskální konsolidace. Prvek nejistoty do 
ekonomického vývoje vnášelo politické napětí v souvislosti s nutností navýšit 
dluhový strop. Americký Fed v průběhu roku držel extrémně uvolněnou měnovou 
politiku v podobě kvantitativního uvolňování, nicméně, jak se během roku 
očekávalo, v prosinci započal s jeho omezováním, když snížil měsíční nákup 
dluhopisů na 75 mld. USD (z původních 85 mld. USD). Počítá se, že do konce roku 
2014 pak tuto stimulační politiku ukončí zcela. Základní úroková sazba zůstává 
nezměněna již od roku 2008, kdy byla definována rozmezím 0–0,25 %. 



MPO – odbor ekonomických analýz                                                                                                       Analýza vývoje ekonomiky ČR za rok 2013 

36 
 

I.4.2 Směnné kurzy 

Devizové intervence 
ČNB oslabily korunu 
vůči euru 
na hodnoty,… 

Česká koruna se již od roku 2011 pohybovala bez jasnějšího směru, jejímu 
dalšímu posilování bránily fiskální restrikce, dluhová krize eurozóny a od 
podzimu 2012 i hrozba devizových intervencí. Také v roce 2013 byly určujícím 
faktorem pro vývoj směnného kurzu české koruny intervence ČNB. Po 
verbálních intervencích proti koruně centrální banka počátkem listopadu 
skokově oslabila kurz koruny vůči euru z 25,785 CZK/EUR na 26,85 CZK/EUR 
a deklarovala záměr držet kurz poblíž hladiny 27 CZK/EUR, dokud nedojde 
k dosažení jejího inflačního cíle. Později upřesnila, že bude bránit posílení 
koruny pod 27 CZK/EUR. 

…na kterých nebyla 
od léta 2009 

Začátkem 4. čtvrtletí, před započetím devizových intervencí, byl kurz koruny 
vůči euru poměrně stabilní, pohyboval se v rozmezí 25,51 CZK/EUR a 25,85 
CZK/EUR, přičemž říjnová hodnota 25,51 CZK/EUR byla minimem kurzu 
za celé čtvrtletí. Po spuštění intervencí koruna dále slábla až k prosincové 
hodnotě 27,72 CZK/EUR, která představuje její čtvrtletní maximum. 
Z dlouhodobého pohledu se jednalo o nejslabší kurz koruny vůči euru 
od června 2009. V závěru čtvrtletí pak ještě mírně posílila na úroveň lehce pod 
27,5 CZK/EUR. Průměrná hodnota směnného kurzu za 4. čtvrtletí vyskočila 
na 26,657 CZK/EUR (z 25,852 CZK/EUR za 3. čtvrtletí). 

 V celoročním měřítku lze říci, že vývoj kurzu koruny vůči euru byl během 
prvních 10 měsíců celkem poklidný, přičemž v prvním pololetí měla koruna 
mírně oslabující trend, později zůstávala spíše bez trendu. Po zásahu centrální 
banky ještě zhruba měsíc silněji oslabovala, než se vývoj jejího kurzu znovu 
zklidnil. Celoročním minimem kurzu byla hodnota 25,225 CZK/EUR, na které 
koruna vstoupila do roku 2013 hned první obchodní den. Maximem je potom již 
zmíněná hodnota 27,72 CZK/EUR, na které se v prosinci zastavilo její po-
intervenční oslabování, než se kurz vrátil opět o něco níže. Celoroční průměr 
směnného kurzu dosáhl 25,974 CZK/EUR, což představuje meziroční oslabení 
koruny o 3,3 %. V porovnání s prosincem předchozího roku pak koruna 
v posledním měsíci 2013 oslabila dokonce o 9,1 %. 

Graf č. I.4.2.1 Nominální kurz CZK/EUR 

 
Pramen: ČNB, graf MPO 
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Ovlivnily i kurz vůči 
dolaru, i když 
s ohledem 
na dlouhodobější 
vývoj nijak 
výjimečně 

Tah ČNB, cílený na kurz vůči euru, se promítl i do vývoje kurzu domácí měny 
vůči americkému dolaru. I zde koruna ve stejné době skokově oslabila, a to 
z 19,076 CZK/USD na 20,088 CZK/USD. Počátek 4. čtvrtletí byl však ještě 
ve znamení posilování koruny vůči dolaru, které započalo už v červenci a bylo 
zapříčiněno zejména slábnutím dolaru na světových trzích. Minima za 4. kvartál 
dosáhl kurz v říjnu hodnotou 18,671 CZK/USD. Po skokovém oslabení se koruna 
vůči dolaru pohybovala až do konce roku kolem úrovně 20 CZK/USD, přičemž 
čtvrtletního maxima 20,256 CZK/USD dosáhla v listopadu. Na rozdíl od páru 
s eurem však nebylo toto maximum z dlouhodobějšího hlediska tak výjimečné. 
Nad hodnotu 20 CZK/USD se koruna dostala v roce 2013 již počtvrté (předtím už 
v březnu, v květnu a naposledy v červenci). I proto se průměr za čtvrtletí zvedl 
jen mírně, na 19,593 CZK/USD (z 19,519 CZK/USD za 3. čtvrtletí). 

Koruna byla vůči 
němu velmi 
proměnlivá, 
meziročně oslabila 
jen lehce  

Z pohledu celého roku 2013 byl vývoj koruny vůči dolaru mnohem proměnlivější 
než vůči euru. Kurz během roku několikrát výrazně měnil trend svého 
směřování. Během ledna koruna posílila o  téměř jednu korunu na dolar 
a počátkem února dosáhla celoročního minima 18,657 CZK/USD. V následujících 
dvou měsících oslabila zhruba o jeden a půl koruny za dolar (tedy zhruba stejně 
jako pak následkem devizových intervencí ČNB). O co v dubnu znovu posílila, 
o to v květnu zase oslabila až na celoroční maximum 20,323 CZK/USD. Ještě 
jeden podobný zub stihla v grafu vykousnout do počátku července. Poté 
posilovala až do konce října a těsně před intervencemi stačila znovu lehce 
oslabit. Po nich se vývoj kurzu značně zklidnil a zůstal až do konce roku 
víceméně bez trendu. Celoroční průměr činil 19,565 CZK/USD, což ještě 
představuje meziroční posílení o 0,1 %. Oproti prosinci 2012 však oslabila 
koruna vůči dolaru meziročně o 4,1 %. 

Graf č. I.4.2.2 Nominální kurz CZK/USD 

 
Pramen: ČNB, graf MPO 

Uklidňování v EU 
a americký růst 
zklidnily kurz dolaru 
vůči euru… 

Jelikož se situace kolem dluhové krize v eurozóně v roce 2013 uklidňovala 
a pozitivní byl i ekonomický vývoj USA, byl směnný kurz amerického dolaru 
vůči euru celkově méně volatilní než v předchozích letech. Dolar pokračoval 
v dlouhodobém oslabujícím trendu započatém už v polovině roku 2012. Krátká 
epizoda posilování, kdy během února a března vlivem zpráv o plánovaném 
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opouštění kvantitativního uvolňování a zároveň evropských problémů 
s Kyprem, posílil zhruba o 0,08 dolaru za euro, až na celoroční minimum 1,277 
USD/EUR, na tomto trendu nic nezměnila. Obecně za ním lze hledat především 
stále ještě volnější měnovou politiku Fedu a vnitřní politické napětí eskalované 
v souvislosti s balancováním na fiskálním útesu. 

…který oslaboval až 
na hodnoty z roku 
2011 

Ve 4. čtvrtletí se kurz pohyboval v rozmezí 1,337 USD/EUR a 1,381 USD/EUR, 
přičemž horní hranice, které se dotkl dokonce dvakrát (koncem listopadu 
a znovu pak koncem prosince), je jeho nejslabší hodnotou od listopadu 2011. 
Průměrný kurz za 4. kvartál dosáhl 1,361 USD/EUR (oproti 1,325 USD/EUR 
ve 3. čtvrtletí). Celoroční průměr potom činil 1,328 USD/EUR, což představuje 
meziroční oslabení dolaru vůči euru o 2,4 %. Při srovnání prosincových hodnot 
byl dolar na konci roku 2013 o 4,5 % slabší než o rok dříve. 

Graf č. I.4.2.3 Nominální kurz USD/EUR 

 
Pramen: ECB, graf MPO 

Koruna kvůli 
intervencím oslabila 
i reálně, a to jak 
vůči euru… 

Co se týče reálného kurzu, i zde byly samozřejmě nejvýraznějším hybatelem 
vývoje devizové intervence ČNB. Až do zásahu centrální banky si koruna vůči 
euru udržovala po většinu roku reálnou apreciaci zhruba 2 % (oproti základnímu 
období, tj. prosinci 2008). Poté vůči euru reálně oslabila a do konce roku spadla 
až na úroveň reálného znehodnocení o 4,6 % (oproti prosinci 2008). 

…kde to byl rozdíl 
oproti předchozímu 
vývoji výrazný… 

Toto reálné znehodnocení bylo zapříčiněno zejména nominálním oslabením 
koruny vůči euru o 5,4 % (oproti základnímu období). Proti tomu jen mírně 
působil kladný inflační diferenciál, vycházející ze skutečnosti, že ceny, měřené 
harmonizovaným indexem spotřebitelských cen, vzrostly od prosince 2008 v ČR 
o 9,9 %, zatímco v eurozóně ve stejném období jen o 9,3 %. Přímým důsledkem 
devizových intervencí tak byl růst cenové konkurenceschopnosti českých 
výrobců na zahraničním trhu. 
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Graf č. I.4.2.4 Vývoj kurzu CZK/EUR (v %, index 12/2008 = 100) 

 
Pramen: ČNB, Eurostat, propočty MPO 

…tak i vůči dolaru, 
ke kterému se 
držela v reálném 
oslabení už během 
roku 

Na páru s americkým dolarem byl vliv intervencí na reálný kurz méně 
významný. Koruna se vůči dolaru držela na hodnotách reálné depreciace kolem 
2 % (oproti prosinci 2008) po většinu roku 2013. V říjnu se sice vyhoupla do 
reálného zhodnocení, v důsledku devizových intervencí se však hned v dalším 
měsíci vrátila k reálnému oslabení, které na konci roku 2013 dosahovalo 3,8 % 
(oproti prosinci 2008). 

 Na této hodnotě se podílelo ve shodném směru nominální oslabení koruny vůči 
dolaru o 3,1 % (oproti základnímu období) a záporný inflační diferenciál. Inflace 
byla totiž ve sledovaném období v USA o 10 bazických bodů vyšší (10,9 %) než 
v ČR (9,9 %). 

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

 
Pramen: ČNB, Eurostat, BLS, propočty MPO 
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I.4.3 Vnější rovnováha 

I.4.3.1 Platební bilance 

Souhrnný výsledek 
platebních vztahů se 
zahraničím byl 
výrazně přebytkový 

Postupně se zlepšující ekonomická situace v Evropě i v České republice byla 
základním rámcem pro vývoj vnějších platebních vztahů v roce 2013. 
V posledním čtvrtletí roku lze v domácí ekonomice zaznamenat také vlivy 
listopadových devizových intervencí ČNB a oslabení koruny, které se projevily 
zejména na finančním účtu platební bilance. Celková platební bilance za rok 
2013 dosáhla vysokého přebytku, když tradiční deficit běžného účtu byl více 
než pokryt přebytkem kapitálového účtu a hodnotu celkového výsledku 
platebních vztahů pak určil rekordní přebytek finančního účtu. 

Běžný účet skončil 
tradičně ve schodku, 
nicméně tentokrát v 
relativně malém  

Běžný účet platební bilance vykázal v kumulaci za rok 2013 schodek ve výši 
56 mld. Kč (1,4 % HDP), což představuje meziroční nárůst deficitu o 9,1 %. 
Schodek byl nicméně mnohem nižší než v předchozích letech, konkrétně druhý 
nejnižší od roku 2005. Hodnota deficitu běžného účtu za rok 2013 odpovídala 
schodkům za 2. a 3. čtvrtletí, jelikož přebytek vytvořený v 1. čtvrtletí byl pokryt 
deficitem posledního kvartálu (9,9 mld. Kč). Jedinou deficitní bilancí běžného 
účtu za rok 2013 byla bilance výnosů. Zbylé tři bilance, které skončily 
s přebytkem, nicméně nedokázaly (ani přes vynikající výsledek obchodní 
bilance) její saldo pokrýt. 

Graf č. I.4.3.1.1 Vývoj hlavních účtů platební bilance (v mld. Kč) 

 
Pramen: ČNB, graf MPO 

Vysoký přebytek 
výkonové bilance 
značí, že si české 
podniky vedou 
v zahraničí velmi 
dobře 

Výkonová bilance rostla již třetím rokem v řadě a v roce 2013 dosahovala 
241 mld. Kč (meziroční růst o 14,3 %). To potvrzuje, že i ve ztížených 
ekonomických podmínkách několika posledních let si Česká republika vede 
ve vnějších platebních vztazích velmi dobře. Domácí firmy jsou stále více 
schopny prosadit se na zahraničních trzích a tento trend by díky očekávanému 
hospodářskému oživení mohl pokračovat i nadále. V samotném 4. čtvrtletí činil 
přebytek výkonové bilance 51,8 mld. Kč, což představuje lehce podprůměrný 
kvartál z pohledu celého roku. 
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Obchodní bilance 
zaznamenala 
rekordní přebytek… 

Obchodní bilance (podle tzv. národního pojetí zahraničního obchodu) skončila 
na konci roku s rekordním přebytkem ve výši 188,0 mld. Kč, což představuje 
meziroční nárůst o 26,5 %. Potvrdila tak pokračující příznivý trend několika 
posledních let, spočívající v každoročním zvyšování jejího kladného salda. 
Ve 4. čtvrtletí činila 37,3 mld. Kč, tedy o něco více než ve 3. čtvrtletí (35,9 mld. 
Kč), avšak mnohem méně než v prvních dvou kvartálech roku (53,0 mld. Kč, 
respektive 61,9 mld. Kč).  

…když export rostl 
rychleji než import 

V meziročním srovnání rostly více vývozy zboží (o 2,2 %, jejich kumulativní 
hodnota za rok 2013 činila 2 653 mld. Kč) než dovozy ze zahraničí (o 0,7 %, hodnota 
2 465 mld. Kč). V mezičtvrtletní dynamice však již panovala koncem roku opačná 
situace – růst importů (o 6,3 %) lehce převažoval nad růstem exportů (o 6,2 %). 
Vyšší mezikvartální růst dovozů na konci roku může znamenat přípravu podniků 
na budoucí nárůst vývozů, z důvodu obecně vysoké dovozové náročnosti českých 
exportů. Podrobnější analýze zahraničního obchodu (podle pohybu zboží, tzv. 
přeshraniční statistiky) se věnuje kapitola II.3. 

Graf č. I.4.3.1.2 Vývoj hlavních položek běžného účtu platební bilance  
                                (v mld. Kč) 

 
Pramen: ČNB, graf MPO 

Přebytky bilance 
služeb v posledních 
letech klesaly… 

Naproti tomu bilance služeb sleduje v posledních letech spíše klesající trend. 
V roce 2013 sice skončila přebytkem 53 mld. Kč, toto saldo ale představuje 
meziroční pokles o 14,9 %. Na vině jsou především meziročně klesající příjmy 
(o 1,6 %, při hodnotě 438,5 mld. Kč) podpořené lehce rostoucími výdaji 
(o 0,5 %), které jsou však v absolutních hodnotách stále ještě výrazně nižší 
(385,5 mld. Kč).  

…v dopravě 
i v cestovním ruchu 

Meziročně se snížil jak přebytek bilance dopravy (o 31,7 %), tak cestovního 
ruchu (o 10,5 %). Důvodem byly zejména klesající příjmy z potrubní přepravy 
a přenosu elektřiny (o 3,3 mld. Kč) a rostoucí výdaje na leteckou a silniční 
dopravu (shodně o 2,0 mld. Kč) na straně první bilance a růst výdajů 
na soukromé cesty (o 5,0 mld. Kč) na straně cestovního ruchu. V samotném 
4. čtvrtletí dosahoval přebytek bilance služeb 14,5 mld. Kč, což byl nejlepší 
výsledek ze všech kvartálů roku 2013. 
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Bilance výnosů 
naopak skončila 
v rekordním 
schodku… 

Bilance výnosů zaznamenala v roce 2013 rekordní schodek, který dosáhl 312,5 
mld. Kč. (meziroční nárůst o 20,2 %). Vývoj bilance v průběhu roku byl poměrně 
vyrovnaný, schodek za 4. kvartál činil 77,4 mld. Kč a představoval zhruba 
celoroční průměr. Za meziročním prohloubením schodku stojí jak pokles 
výnosů (o 14,5 %, na hodnotu 102,1 mld. Kč), tak i pokračující nárůst na straně 
nákladů (o 9,3 %, na 414,5 mld. Kč). 

…zejména kvůli 
vývoji výnosů 
z přímých investic 

Rozhodujícím faktorem pro vývoj bilance výnosů v roce 2013 byl kromě 
významného meziročního poklesu výnosů českých rezidentů z přímých 
investic v zahraničí (o 40 %), realizovaného především v kategorii 
reinvestovaného zisku (meziroční snížení o 15,2 mld. Kč.), především nárůst 
výnosů nerezidentů z přímých investic v tuzemsku, a to jak v rámci 
vyplacených dividend (meziroční zvýšení o 19,6 mld. Kč), tak reinvestovaného 
zisku (nárůst o 17,3 mld. Kč.). 

Přebytek vykázala 
bilance běžných 
převodů, především 
díky příjmům 
z rozpočtu EU 

Bilance běžných převodů vykázala v roce 2013 kladné saldo ve výši 15,4 mld. 
Kč, které znamenalo meziroční obrat trendu. Ten je jednoznačně způsoben 
nárůstem příjmů (meziročně o 24,8 mld. Kč) na nejvyšší hodnotu od roku 1993 
(107,2 mld. Kč), který byl jen mírně korigován na straně výdajů (vzestup 
o 7 mld. Kč). Hlavním faktorem je zde meziroční nárůst příjmů vládního sektoru 
(meziročně o 36,2 %, na 85,3 mld. Kč), přičemž výdaje tohoto sektoru rostly jen 
mírně (o 8,5 %, na 51,2 mld. Kč). Důvodem jsou především vysoké čisté příjmy 
z rozpočtu EU. Co se týče vývoje bilance v průběhu roku, její kladné saldo bylo 
vytvořeno především ve 4. čtvrtletí přebytkem 15,7 mld. Kč, když byl počáteční 
přebytek z 1. kvartálu smazán deficity následujících dvou. 

Kapitálový účet 
smazal svým 
přebytkem schodek 
běžného účtu 

Kapitálový účet platební bilance skončil v roce 2013 rekordním přebytkem 
v historii ČR ve výši 74,8 mld. Kč (meziroční nárůst o 44 %), když se jeho příjmy 
meziročně zvýšily o 26,3 % a výdaje zároveň klesly o 75,2 %. Kapitálový účet tak 
svým přebytkem více než pokryl deficit běžného účtu (i salda chyb 
a opomenutí, které v roce 2013 činilo 14,7 mld. Kč). Realizované čisté příjmy 
z rozpočtu EU vykazované na kapitálovém účtu představovaly zhruba 60 % 
jeho kladné hodnoty. Poslední čtvrtletí roku přidalo na kapitálový účet částku 
21,0 mld. Kč, zbytek pozitivního salda účtu byl vytvořen o kvartál dříve. 

Celkový výsledek 
platební bilance 
určil přebytek 
finančního účtu 

Položkou, která rozhodovala o celkové výši platební bilance za rok 2013, byl 
finanční účet. V kumulaci za všechna čtyři čtvrtletí dosáhl výše 187,9 mld. Kč, která 
představuje 4,84 % HDP a jeho nejvyšší hodnotu v řadě od roku 2002. Meziročně 
vzrostla jeho hodnota jeden a půl krát. Rekordní saldo bylo navíc vytvořeno až 
ve 4. čtvrtletí (přebytek 194,0 mld. Kč). Souvisí s devizovými intervencemi ČNB, 
které měly za následek mj. změnu bankovní pozice vůči nerezidentům. Všechny 
čtyři kategorie finančního účtu skončily v roce 2013 v kladných číslech. 

Přímé investice 
meziročně klesly, 
důsledkem oslabení 
zahraničních 
investic v ČR… 

Finanční prostředky ve formě přímých investic ale dosáhly v roce 2013 jen 
33,2 mld. Kč, což představuje meziroční pokles o 72,6 %. Jeho větší část má 
na svědomí oslabení přílivu zahraničních investic do ČR o 37,5 %, na hodnotu 
97,7 mld. Kč, které v podstatě odpovídá hodnotě zisku reinvestovaného 
zahraničními majiteli do domácích podniků (95,3 mld. Kč). Přímé investice 
do základního kapitálu tuzemských podniků (ve výši 60,3 mld. Kč) byly totiž 
vyrovnány odlivem ostatního kapitálu (ve výši 57,9 mld. Kč). Místní podniky 
tímto poskytly úvěry svým mateřským společnostem sídlícím v zahraničí (což 
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představuje obrácení trendu oproti roku 2012 a více než pětinásobný pokles 
hodnoty). 

…a nárůstu 
investiční aktivity 
českých podniků 
v zahraničí 

Zbývající část poklesu přímých investic pramení z nárůstu investic tuzemských 
podniků v zahraničí. Ty dosáhly v roce 2013 hodnoty 64,5 mld. Kč a oproti 
předchozímu roku vzrostly o 83,9 %. Více než dvěma třetinami se na nich 
podílely investice do základního kapitálu (ty meziročně vzrostly dvanáctkrát, 
na hodnotu 44,3 mld. Kč). Zbytek připadal na zisk reinvestovaný v zahraničí (ten 
však meziročně poklesl zhruba na polovinu, na 19,7 mld. Kč). 

Graf č. I.4.3.1.3 Vývoj hlavních položek finančního účtu platební bilance  
                           (v mld. Kč) 

 
Pramen: ČNB, graf MPO 

Portfoliové investice 
naopak vykázaly 
významný růst 

Meziroční pokles přímých investic byl alespoň částečně vyvážen nárůstem 
portfoliových investic (meziročně o 67,6 %). V kumulaci za rok 2013 se 
uskutečnil jejich čistý příliv v hodnotě 91,9 mld. Kč, čímž se staly největším 
zdrojem finančního účtu v tomto roce. Více než třetina tohoto objemu byla 
přitom vytvořena až ve 4. čtvrtletí (32,7 mld. Kč). Nejvýznamnějšími 
portfoliovými investicemi byly nákupy českých vládních a bankovních dluhopisů 
zahraničními investory na domácím kapitálovém trhu (92,4 mld. Kč). Naproti 
tomu držba zahraničních dluhopisů tuzemskými investory (zejména 
v 1. pololetí) klesla (aktiva za rok 2013 v hodnotě 7,6 mld. Kč) a české 
portfoliové investice se přesunuly do nákupu akcií (v hodnotě 10,3 mld. Kč). 

K nejzásadnější 
změně došlo u 
ostatních investic, 
které vlivem 
intervencí ČNB 
vylétly vzhůru…  

Nejzásadnějším vývojem prošla položka ostatních investic, když důsledkem 
intervenčního zásahu ve 4. čtvrtletí zcela obrátila svůj předchozí trend 
a vykázala čistý příliv 156,7 mld. Kč. V kumulaci za celý rok pak vlivem 
záporných sald v předchozích čtvrtletích činilo čisté kladné saldo ostatních 
investic 58 mld. Kč. V porovnání s odlivem ostatních investic ve výši 110,4 mld. 
Kč v roce 2012 to znamená meziroční nárůst těchto investic do ČR o 152,6 %. 

…když vrostly 
krátkodobé 
zahraniční vklady 
u českých bank… 

Zahraniční finanční prostředky směřovaly především do krátkodobých vkladů 
u tuzemských bank (143,9 mld. Kč), které meziročně vzrostly více než sedmkrát. 
Meziročně se snížil i odliv dlouhodobých ostatních investic zahraničních 
subjektů z ČR (o 64,3 %). Obojí především na základě vývoje v posledním 
čtvrtletí. Co se týče investic domácích subjektů v zahraničí, ty meziročně 
vzrostly o 14,8 % na hodnotu 72,9 mld. Kč, když oproti předchozímu roku české 
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obchodní banky vyměnily své krátkodobé ostatní investice v zahraničí (čistý 
návrat zdrojů v roce 2013 v hodnotě 36,4 mld. Kč) za dlouhodobé (poskytnutí 
zdrojů v hodnotě 89,7 mld. Kč), při meziroční změně obou položek o zhruba 
80 mld. Kč protichůdným směrem. 

…a podniky sice 
půjčovaly a splácely, 
ale vláda čerpala 
z Evropské investiční 
banky 

Podnikový sektor poskytl v rámci ostatních investic v roce 2013 do zahraničí 
zdroje ve výši 18,8 mld. Kč, přičemž převažovalo poskytování krátkodobých 
vývozních úvěrů zahraničním odběratelům, a zároveň splácel úvěry přijaté ze 
zahraničí v čisté hodnotě 14,3 mld. Kč (z toho 8,5 mld. v rámci krátkodobých 
ostatních investic). Samotné 4. čtvrtletí 2013 však už znamenalo obrat 
těchto trendů, přestože celoroční salda ještě nestačilo převrátit. Vládní sektor 
v průběhu roku čerpal ze zahraničí prostředky v čisté výši 1,3 mld. Kč, když ČR 
nejprve navýšila svůj podíl v Evropské investiční bance a splácela zde finanční 
úvěr, aby pak z jejích prostředků ve 2. pololetí (a zejména v posledním čtvrtletí) 
čerpala finance na výstavbu infrastruktury. 

Celkově tak platební 
bilance vedla 
k vysokému nárůstu 
devizových rezerv 

Výsledek celkových platebních vztahů se zahraničím tak v roce 2013 vedl 
k nárůstu devizových rezerv o 191,9 mld. Kč, což je více než dvojnásobek oproti 
částce za rok 2012. Naprostá většina tohoto objemu přitom byla dosažena 
ve 4. čtvrtletí (186,4 mld. Kč), zejména vlivem devizových intervencí ČNB. 

Vnější rovnováha 
zůstává silnou 
stránkou české 
ekonomiky… 

Vnější makroekonomická rovnováha České republiky, vyjádřená podílem salda 
běžného účtu platební bilance k HDP, zůstává velmi příznivá. Pro českou 
ekonomiku je v posledních letech typický mírný schodek běžného účtu, který 
nedosahuje výrazných odchylek od vnější rovnováhy. Navíc není způsoben 
deficitem výkonové bilance, nýbrž schodkem bilance výnosů, kdy jsou výnosy 
z dřívějších přímých zahraničních investic do České republiky odváděny zpět 
do zahraničí. 

…podíl běžného účtu 
k HDP klesl jen 
mírně 

Ekvivalent českého běžného účtu k HDP za rok 2013 činil -1,4 %, oproti 
předchozímu roku se tak jen mírně zhoršil (z hodnoty -1,3 %). Jeho vývoj 
v jednotlivých kvartálech roku následoval sezónní trend. V 1. čtvrtletí byl poměr 
běžného účtu k HDP 1 %, ve 2. kvartále se překlopil do záporných čísel hodnotou  
-1,4 %, v následujícím čtvrtletí se nerovnováha prohloubila na -4,4 %, aby 
v posledním čtvrtletí dosáhla už jen -1 %. Na anualizovaném základě se však 
deficit držel ve všech čtvrtletích mezi -1,4 % a -2 % HDP. 

V Evropě vymizely 
nebezpečné schodky 
jižní periferie… 

V Evropě se v roce 2013 vnější makroekonomické nerovnováhy nadále 
zlepšovaly v zemích jižní periferie, zatímco státy s výraznými přebytky běžných 
účtů k rovnováze vesměs nesměřovaly. Za „bezpečnou“ oblast vnější rovnováhy 
je obecně považován poměr běžného účtu k HDP v rozmezí od -5 % do 5 %. 
Pod spodní hranicí tohoto pásma se v roce 2013 nepohybovala už žádná země 
EU. Dluhovou krizí eurozóny nejvíce postižené země jako Řecko, Portugalsko 
a Španělsko, dokonce dosáhly přebytků. Jediným členským státem s výraznějším 
deficitem tak byla Velká Británie se schodkem 4,4 % HDP. 

…naproti tomu 
vysoké přebytky 
některých vyspělých 
Evropských zemí 
přetrvávají 

Nad bezpečnou hranicí se však ocitlo v roce 2013 hned šest zemí EU. Nejvýraznější 
nerovnováhou trpělo Nizozemsko, kde přebytek běžného účtu dokonce překonal 
úroveň 10 % HDP (skončil na 10,4 % HDP). Obvyklý přebytek Německa (v roce 2013 
7,5 % HDP) téměř dotáhlo Dánsko (se 7,3 % HDP). Nad „bezpečnou“ hranicí se ještě 
pohybovalo Slovinsko (6,3 % HDP), Švédsko (6,2 % HDP) a Lucembursko (5,2 % 
HDP). 
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Jako celek je 
evropská 
ekonomika stále 
ještě v bezpečném 
pásmu, na rozdíl 
od USA se však 
mírně zhoršuje 

Vnější nerovnováha Unie jako celku tak v roce 2013 vzrostla na +1,2 % HDP 
(z +0,5 % HDP v roce 2012), přičemž tento přebytek byl tažen zejména bilancí 
služeb. Přebytek běžného účtu států eurozóny potom činil 2,3 % HDP (oproti 
1,3 % HDP o rok dříve), avšak zde bylo jednoznačně hlavním důvodem výrazně 
kladné saldo obchodní bilance. Situace v USA naopak směřuje blíže k vnější 
rovnováze, když tamní schodek běžného účtu klesl z 2,7 % HDP (v roce 2012) 
na 2,3 % HDP. 

Graf č. I.4.3.1.4 Vývoj běžného účtu platební bilance (v % HDP) 

 
Pramen: ČNB, ČSÚ, Eurostat, MMF, propočty MPO 
Pozn.: Srovnání není plně kompatibilní, protože ČR používá při sestavování výkonové bilance 
národní princip (tj. podle změny vlastnictví), kdežto ostatní státy data z přeshraniční statistiky 
zahraničního obchodu. 

I.4.3.2 Investiční pozice a zahraniční dluh 

Investiční pozice ČR 
se zlepšila, její 
schodek klesl 

Vývoj platebních vztahů se zahraničím, zejména pak vývoj na finančním účtu 
platební bilance, vedl v roce 2013 ke zlepšení investiční pozice České republiky 
vůči zahraničí. Schodek investiční pozice k 31. 12. 2013 činil 1 771,8 mld. Kč, což 
představuje meziroční pokles o 103,8 mld. Kč (5,5 %), přitom za samotné 
4. čtvrtletí kleslo její saldo o 63,1 mld. Kč. Během roku rostla zahraniční aktiva 
i pasiva, avšak růst na straně aktiv byl výraznější. 

Zahraniční aktiva 
zvýšily především 
intervence ČNB… 

Zahraniční finanční aktiva se za rok 2013 zvýšila o 485,0 mld. Kč (o 18 %) 
na hodnotu 3 181,2 mld. Kč. Nejvíce přispěly rezervy ČNB, které vzrostly 
meziročně o 30,8 %, na 1 118,4 mld. Kč (56,2 mld. USD, 40,8 mld. EUR), a to 
především ty devizové, v souvislosti s umělým oslabením české koruny. Rezervy 
ČNB by tak nyní pokryly 4,7 měsíčního objevu dovozu zboží a služeb (za rok 2013), 
což je považováno za bezpečnou výši. Významný byl také růst ostatních investic 
(o 132,2 mld. Kč), když se stav dlouhodobých zahraničních aktiv bankovního 
sektoru zvýšil o 110,7 mld. Kč (o 41,8 %), a meziroční růst tuzemských přímých 
investic v zahraničí (o 94,5 mld. Kč, tj. o 28,5 %). 

…pasiva rostla 
o něco méně 

Zahraniční finanční pasiva vzrostla méně, meziročně o 381,3 mld. Kč (o 8,3 %). 
Byla tažena především následujícími třemi kategoriemi: stav krátkodobých 
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investic obchodních bank se zvýšil o 157,0 mld. Kč (o 55,7 %), stav portfoliových 
investic do dluhopisů o 129,6 mld. Kč (o 13,1 %) a stav zahraničních přímých 
investic do základního kapitálu v ČR o 155,6 mld. Kč (o 6,6 %). 

Zahraniční 
zadluženost znovu 
vzrostla a její poměr 
k HDP dosahuje již 
poměrně vysokých 
hodnot,… 

Zahraniční dluh České republiky v průběhu roku 2013 vzrostl o 262,5 mld. Kč 
(nárůst o 13,4 %) a k 31. 12. 2013 činil 2 215 mld. Kč. Jeho celkový objem 
představoval ke konci roku už 57,1 % HDP, takže výrazně překročil hodnotu 
40 %, obecně považovanou za „bezpečnou“ hranici. Zadluženost rostla během 
roku ve všech třech základních sektorech, objemově nejvíce se přitom rozrostl 
dluh sektoru obchodních bank (především v souvislosti s krátkodobými vklady), 
a to o 175 mld. Kč (meziročně o 41,2 %). Podíl dluhu bankovního sektoru 
na celkovém zahraničním dluhu ČR tím stoupl na 27,2 % (z 21,8 % platných 
k 31. 12. 2012). 

Graf č. I.4.3.2.1 Vývoj zahraniční zadluženosti ČR (v mld. Kč) 

 
Pramen: ČNB, graf MPO 

…nejméně stoupla 
v objemově 
nejvýznamnějším 
podnikovém sektoru  

Závazky vládního sektoru stouply za rok 2013 o 71,9 mld. Kč (o 13,1 %), a to 
zejména dlouhodobá zadluženost v kategorii dluhopisů a směnek. Podíl vládního 
dluhu na celkovém zadlužení dosahoval na konci roku 28 %, což představuje jen 
mírný pokles (o 10 bazických bodů) oproti předchozímu roku. Zadluženost 
podnikového sektoru vzrostla během roku objemově nejméně, a to o 65,3 mld. 
Kč (o 9,1 %). I zde přírůstek dlouhodobého zadlužení souvisel hlavně s dluhovými 
cennými papíry. Závazky plynoucí z mezipodnikových půjček v rámci přímých 
zahraničních investic dokonce meziročně poklesly o 51,4 mld. Kč (o 19,9 %). 
Celkově podíl dluhu podnikového sektoru na českých zahraničních závazcích 
za poslední rok poklesl, z 50 % na konci roku 2012 na 44,7 % k 31. 12. 2013. 
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I.5 KAPITÁLOVÝ TRH 

I.5.1 Globální trhy 

Mimořádný boom 
zažily akciové trhy … 

Rok 2013 byl pro světové akciové trhy jedním z nejúspěšnějších za posledních 
dvacet let. Za jejich výrazným vzestupem stály stimuly centrálních bank, které 
dostatkem likvidity na trzích již od krize v roce 2008 ovlivňovaly vývoj 
jednotlivých investic s cílem vybřednutí z krize a následného posílení růstu 
globální ekonomiky. Pokračování uvolněných měnových politik centrálních bank 
umožnila i přetrvávající nízká inflace ve vyspělých ekonomikách. 

 Mnohé akciové indexy skončily na historických maximech, jejich někde příliš 
strmý růst však zatím zůstal nekrytý skutečnou prosperitou zemí. Emerging 
markets se tolik nedařilo, některé byly postiženy plánovaným ukončením 
kvantitativního uvolňování a růstem amerických výnosů, ty evropské slabostí 
evropské ekonomiky, kde některé země ještě setrvávaly v krizi. Rizika z trhu 
tedy zdaleka nezmizela, kromě vývoje globální, a zvláště oslabení čínské 
ekonomiky a chování centrálních bank, to bude i vývoj v periferních 
zemích  Evropy, situace na Blízkém východě, ale i další možné problémy. Vývoj 
vybraných akciových indexů dokumentuje graf č. I.5.1.1. 

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

 
Pramen: HN, graf MPO 

… zejména 
v Americe, Asii, ... 

V historickém srovnání tak rok 2013 patřil mezi ty úspěšné. Z uvolněné měnové 
politiky, i díky odkládání začátku omezování programu kvantitativního 
uvolňování ze strany amerického Fedu, těžily zejména akciové indexy. 
Americké téměř bez zakolísání od počátku roku vytrvale rostly a vylepšily tak 
několikrát svá historická maxima. Z nich nejvíce posílil technologický Nasdaq 
100, meziročně o 31,3 %, burzovní S&P 500 stoupl o 26,9 % a průmyslový DJIA 
o 23,6 %. Výborně si vedl i japonský index Nikkei, který raketově přidal 55,6 %. 
Růst čínských indexů se pohyboval od 3 do 21 %. 

… částečně 
i v Evropě,… 

Nejen americké akciové indexy si připsaly rekordní zisky, také hlavní evropské 
akciové trhy navázaly na trend úspěšných globálních a zakončily rok rovněž 
ve výraznějším plusu. Dařilo se zejména německému indexu DAX, který přidal 
meziročně 23,3 %, ale i pařížskému CAC 40 s růstem o 14,6 % a londýnskému 
FTSE 100 s růstem o 12 %. 
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Graf č. I.5.1.2 Výkonnost vybraných akciových trhů k 31. 12.2013 (v %) 

 
Pramen: HN, graf MPO 

… evropské emerging 
markets naopak 
výrazně zaostaly, což 
platí zejména pro 
pražskou burzu 

Trhy střední a východní Evropy zůstaly v defenzivě. Kromě polského indexu 
WIG a slovenského SAXu, které přidaly meziročně 6,6 %, resp. 2,1 %, ostatní 
ztrácely – maďarský BUX 0,8 %, pražský index PX 4,8 %. Nejvíce z nich však 
ztratil ruský RTS 5,5 %, který srážely události na Ukrajině. Výkonnost vybraných 
akciových trhů ke konci roku sleduje graf č. I.5.1.2. 

Ceny komodit byly 
pod tlakem vývoje 
světové ekonomiky 
i politické situace 

Zatímco rok 2013 byl úspěšným pro akcie, nejhůře dopadlo zlato i další komodity. 
Přesunem kapitálu zejména do akcií byly v roce 2013 postiženy komodity jako 
celek. Kromě obilovin, jejichž ceny díky levnějšímu obilí klesly na nejnižší úroveň za 
poslední tři roky, se nejvýrazněji propadly drahé kovy. Zlato v dolarových cenách 
spadlo o 27 % a ztratilo téměř tolik, kolik americké akcie vydělaly. Přesto, že 
prodělalo korekci, stále se obchoduje výrazně nad předkrizovými hodnotami let 
2007-2008 a v pětiletém horizontu zůstává nejvýkonnější investicí vůbec. Také 
stříbro prošlo výprodeji a kleslo dokonce o 35 %. Negativně se na něm projevila 
klesající průmyslová poptávka Číny, jeho druhého největšího zpracovatele. Cena 
ropy Brent se pohybovala mezi 100-120 dolary za barel bez jednoznačného trendu. 
Její cenu směrem dolů posunovaly zprávy o zpomalující se čínské ekonomice, 
posilující dolar, rostoucí těžba ropy. K vyšším hodnotám ji naopak tlačila 
geopolitická rizika spojená s trvající napjatou situací na Blízkém a Středním východě 
(Írán, konflikt v Sýrii, nestabilita v Egyptě) a optimistické vyhlídky světové 
ekonomiky. Napětí kolem Sýrie vnímaly citlivě také další trhy, na kterých je víc než 
patrný útěk od rizika. 

Graf č. I.5.1.3 Vývoj ceny ropy (meziroční změna v %) 

 
Pramen: INSÉE Francie, graf MPO 
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I.5.2 Kapitálový trh v ČR 

Úpadek pražské 
burzy… 

Pro pražskou burzu rok 2013 nepatřil mezi ty úspěšné. Přestože ve druhém 
pololetí index PX přidal 12,6 %, rozhodně nestačil vykompenzovat veškeré 
ztráty a zakončil tak rok úrovní 989,04 bodu, s úbytkem téměř 5 %. I když se 
regionálním burzám ve srovnání s hlavními světovými trhy příliš nedařilo, 
výkonnost pražské burzy lze zařadit mezi bezkonkurenčně nejhorší. Její slabé 
výsledky lze částečně ospravedlnit oslabením koruny, kdy řada zahraničních 
investorů dlouhými pozicemi v českých akciích výrazně prodělala, dále 
sektorovým složením indexu PX, kdy cca 60 % jeho báze je tvořeno firmami 
z odvětví bankovnictví a energetiky, a tyto sektory se vyvíjely hůře než ty 
celoevropské. Navíc firmy na pražské burze podaly horší výkon než jejich 
sektorové indexy. 

Graf č. I.5.2.1 Vývoj indexu PX v roce 2013 v bodech 

 
Pramen: BCPP, graf MPO 

… a její nevalná 
obchodní aktivita… 

Přestože hlavní akciové trhy v roce 2013 silně rostly, investory české tituly na 
pražské burze příliš neoslovily. Obchodní aktivita na BCPP pokračovala již 
šestým rokem v poklesu. Obchody s akciemi ve výši 174,7 mld. Kč meziročně 
propadly o 30,3 % a dostaly se tak přibližně na úroveň roku 2002 (v roce 2007 
zobchodovala burza ještě akcie za více než 1 bilion Kč). K poklesům akciových 
obchodů přispělo mj. omezené portfolio obchodů jen s vybranými tituly, vysoké 
poplatky tuzemských brokerů při nízké kvalitě jejich služeb, ale i přísnější 
evropská regulace, která ale dopadá na většinu evropských burz. V roce 2013 na 
trh pražské burzy přibyly dvě nové emise - na Prime Market vstoupila 
společnost Borealis Exploration Limited a na trh Start uvedla duální emisi akcií 
Stock Spirits Group PLC. V současné době nejsou známky o příchodu velké 
primární emise, ba naopak, akcie skupiny Telefónica C.R. by mohly pražskou 
burzu opustit, pokud její nový většinový majitel skupina PPF získá po povinné 
nabídce na převzetí dostatečně velký podíl k vytěsnění zbývajících akcionářů. 
Tento potenciální odchod by dále srazil již tak nízkou obchodní aktivitu 
na domácím trhu. 

 Objem obchodů s dluhopisy klesl ještě hlouběji než na akciovém trhu, když 
bylo zobchodováno za pouhou 1,9 mld. Kč, což znamená propad na 1% podíl 
na celkových obchodech. Obchodní aktivitu na BCPP prezentuje graf č. I.5.2.2. 
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… brzdila tržní 
kapitalizaci 

Tržní kapitalizace akciového trhu (26 emisí, z toho 15 domácích a 11 zahraničních) 
od června, kdy klesla na nejnižší hodnotu od počátku roku (947,7 mld. Kč) až do 
listopadu stoupala, v prosinci ale opět zpomalila a dosáhla 1093,5 mld. Kč. 
Obchodování tradičně dominovalo několik největších emisí (ČEZ realizoval 38 % 
obchodů, KB 26 %, Erste Group Bank 15 % a Telefónica C.R. 13 %). 

Graf č. I.5.2.2 Vývoj hlavních indikátorů BCPP 
                         (obchody v mld. Kč, index PX meziroční změny v %) 

 
Pramen: BCPP, graf MPO 

… i většinu titulů Z nejobchodovanějších titulů v roce 2013 vzrostly pouze čtyři (viz graf 
č. I.5.2.3). Jednoznačným vítězem se staly akcie sázkové společnosti Fortuna, 
které přidaly o výrazných téměř 40 %, když firma během roku vykazovala 
pozitivní výsledky hospodaření s rostoucím ziskem. Druhé místo obsadil výrobce 
netkaných textilií Pegas Nonwovens. Jednalo se také o jedinou akcii, která si 
polepšila v každém čtvrtletí. Dařilo se i finančním titulům - Erste Group Bank 
a Komerční banka - které těžily z pozitivního sentimentu v Evropě, ačkoliv jejich 
ziskovost nezaznamenala žádné zlepšení. To byl i důvod, proč celkově 
výkonností zaostaly za evropskými bankovními indexy.  

Propadákem roku se staly akcie NWR, které trpěly kvůli klesajícím cenám uhlí, 
nejisté globální poptávce po základních surovinách a zároveň negativně 
reagovaly na vysokou zadluženost firmy. Pod tlakem po celý rok byly i akcie 
mediální společnosti CME, která v průběhu roku několikrát zhoršovala svůj 
výhled, negativním impulsem byly i zprávy ohledně navyšování kapitálu 
společnosti. Ztratil i developer Orco, jehož akcie sužovaly vnitřní boje 
o ovládnutí společnosti, změny kapitálu a akcií, zklamaly i výsledky firmy 
s vysokými odpisy investičních aktiv. Klesající ceny elektřiny, ale i problémy jeho 
dcer na jihovýchodě Evropy, se podepsaly na výsledcích společnosti s největší 
emisí, ČEZ. Volatilní cena akcií společnosti Telefónica C.R. během roku souvisela 
se spekulacemi ohledně nového vlastníka. Po oznámení akvizice, ve které 
finanční skupina PPF získala majoritní podíl, se akcie telekomunikačního 
operátora stabilizovaly. 
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Graf č. I.5.2.3 Výkonnost titulů v rámci PX Indexu k 31.12.2013 (v %) 

 
Pramen: BCPP, graf MPO 

Ani obchody              
v RM-Systému si 
nepolepšily 

České burze cenných papírů RM-Systém, která se zaměřuje zejména na drobné 
a střední investory, se v roce 2013 také nedařilo. Přestože obchoduje s akciemi 
předních českých i zahraničních společností, uskutečnila transakce jen za 
3,7 mld. Kč. Jejich rozsah se proti předchozímu roku dále snižoval (meziročně 
o 25,1 %). Největší objemy byly zrealizovány s akciemi ČEZ (za 1 344,6 mil. Kč), 
dále Erste Bank (za 874 mil. Kč), Telefónica (za 549,5 mil. Kč), Komerční banky 
(za 432,5 mil. Kč) a v úhrnu činily cca 86 % všech obchodů. Index RM posílil 
proti předchozímu čtvrtletí o 7,4 %, meziročně přidal 2,9 % a konec roku 
uzavřel na 2 048,6 bodu. 
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II. VÝVOJ REÁLNÉ EKONOMIKY 

II.1 PRŮMYSL 

II.1.1 Produkce, zaměstnanost a produktivita 

Zvýšením průmyslové 
produkce v druhé 
polovině roku se 
podařilo eliminovat 
hluboký pokles 
z počátku roku, 
v roce 2013 průmysl 
vzrostl o 0,5 % 

Průmyslová produkce se v roce 2013 meziročně zvýšila o 0,5 % a po roce se 
vrátila do kladných čísel (v roce 2012 byla nižší o 0,8 %). V průběhu roku se 
pokles produkce v první polovině roku postupně snižoval (v 1. čtvrtletí byl 
pokles o 5,4 %, ve 2. čtvrtletí se snížil o 2,4 %), v druhé polovině byl zaznamenán 
postupný růst. V závěru roku se vedle zahraniční poptávky zvýšila i domácí 
poptávka (ve 3. čtvrtletí se produkce zvýšila o 3,9 % a ve 4. čtvrtletí o 6,1 %). 
Nejvýraznějšího a zároveň nejrychlejšího růstu za posledních deset let dosáhly 
exportní zakázky v prosinci (o 28,3 %). 

Na celkovém ročním výsledku se projevilo oživení průmyslu v eurozóně 
a zejména v Německu. Spolu s těmito faktory došlo k oživení rozhodujícího 
automobilového průmyslu, které se projevilo rostoucí poptávkou a zvýšením 
výroby. Zvyšovala se i produkce dodavatelských odvětví a oborů. Zejména 
v závěru roku se příznivě vyvíjela i další významná odvětví zpracovatelského 
průmyslu (strojírenství, produkce hutí a kovodělných výrobků, gumárenský 
a plastikářský průmysl).  

Příznivý vývoj průmyslové produkce byl predikován zahraničními 
předstihovými ukazateli (index nákupních manažerů – PMI, zpracovaný 
společností Markit Economics), které se od července 2013 udržují v pásmu růstu 
a které v závěru roku dosahovaly rekordních hodnot a mnohaměsíčních maxim. 
Za růstem předstihových ukazatelů stál nárůst výroby a exportních zakázek. 
Zvyšovala se i spotřebitelská a podnikatelská nálada. Vlivem silné vzájemné 
provázanosti se podobný vývoj projevil i v domácích konjunkturálních 
průzkumech ČSÚ u vybraných průmyslových podniků, které signalizovali 
zvýšení výrobní činnosti a posilování důvěry podnikatelů. 

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

 
Pramen: ČSÚ, graf MPO 
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 Příznivý vývoj průmyslové produkce v druhé polovině roku 2013 se neprojevil 
na průměrném meziročním využívání výrobních kapacit, které se snížilo o 0,6 bodu 
na 81,7 % a nižší meziroční spotřebě elektrické energie v průmyslu o 2,3 %.  

Výsledky průmyslu v roce 2013 ovlivnila i nízká srovnávací základna 
předcházejícího roku (vyšší na začátku roku a nízkou v závěru roku), při stejném 
počtu pracovních dní. 

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

 
Pramen: ČSÚ, graf MPO 

 V roce 2013 se tržby průmyslových podniků (v b.c.) meziročně zvýšily o 1,7 %, 
tržby z přímého vývozu (v b.c.) o 4,7 % (na celkových tržbách průmyslu se 
podílely 55,3 %). Podíly tržeb z přímého vývozu na celkových tržbách sekcí, 
odvětví a oddílů jsou uvedeny v tabulce II. Průmysl, v přílohové části. 

Tabulka č. II.1.1.1 Průmyslová produkce a tržby v roce 2013 
                                (organizace s 50 a více zaměstnanci, meziroční změna v %) 

 1. Q 2. Q 3. Q říjen listopad prosinec 4. Q ROK 
2013 

Index průmyslové produkce 
        

Průmysl celkem (B+C+D) -5,4 -2,4 3,9 3,5 6,2 9,3 6,1 0,5 
 B Těžba a dobývání -9,2 -21,6 -11,2 -2,6 -8,2 1,8 -3,4 -11,6 
 C Zpracovatelský průmysl -5,6 -1,1 5,7 3,4 6,8 11,8 7,0 1,4 
 D Výr. a rozvod elektřiny, plynu, tepla   

a klimatizovaného vzduchu 
 

-3,6 
 

-4,0 
 

-2,9 
 

5,8 
 

7,6 
 

-0,5 
 

4,2 
 

-1,5 

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 
(v b.c.) 

        

Průmysl celkem (B+C+D) -5,4 -0,7 6,0 3,4 7,1 13,0 7,5 1,7 
 B Těžba a dobývání -14,6 -14,4 -10,4 3,2 -4,0 4,0 0,7 -9,7 
 C Zpracovatelský průmysl -5,7 -1,3 5,5 3,1 7,6 15,0 8,0 1,5 
 D Výr. a rozvod elektřiny, plynu, tepla  

a klimatizovaného vzduchu  
 

-10,3 
 

15,9 
 

23,9 
 

7,9 
 

4,9 
 

-2,0 
 

3,1 
 

8,5 
Pramen: ČSÚ 
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Růst produkce 
v druhé polovině 
roku ovlivnil zejména 
výrobu meziproduktů 
a výrobu pro 
investice 

Podle hlavních průmyslových seskupení se zvýšená produkce v druhé polovině 
roku projevila v celoročních výsledcích růstem výroby pro mezispotřebu 
(o 1,9 %), výroby pro dlouhodobou spotřebu (o 1,3 %), výroby pro investice 
(o 1,2 %) a výroby pro krátkodobou spotřebu (o 0,4 %). Snížení produkce 
evidovala pouze výroba energií (o 3,9 %). Zejména ve 3. a 4. čtvrtletí 2013 
můžeme sledovat zvýšenou investiční aktivitu průmyslových podniků. 

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

 Rok 2013 
 2010 2011 2012 2013 1. Q 2. Q 3. Q 4. Q 

Průmysl celkem 8,6 5,9 -0,8 0,5 -5,4 -2,4 3,9 6,1 

 v tom:         

pro mezispotřebu 10,9 5,1 -0,8 1,9 -3,9 -0,4 5,5 6,7 

pro investice 14,9 14,3 -0,2 1,2 -8,9 -1,5 7,0 8,8 

pro dlouhodobou spotřebu -2,0 0,3 0,3 1,3 -1,0 -2,3 5,0 3,6 

pro krátkodobou spotřebu -1,0 -1,3 -2,3 0,4 -1,3 -2,1 2,9 2,2 

pro výrobu energií 3,1 -1,2 -1,2 -3,9 -4,7 -8,6 -5,5 2,7 

Pramen: ČSÚ 

Produkce vzrostla 
v sektorech MEDIUM 
HIGH-TECH   
a v  LOW-TECH 

V dělení výroby zpracovatelského průmyslu podle technologické náročnosti 
měl nejvýznamnější pozici sektor MEDIUM HIGH-TECH zabezpečující více než 
polovinu tržeb (50,6 %, při zvýšení podílu o 1 bod). Jeho produkce se meziročně 
zvýšila o 3,6 %. 
Růst tržeb evidoval i sektor LOW-TECH o 2,6 %, podíl sektoru se mírně zvýšil 
(o 0,2 bodu na 15,2 %).  
Produkce u ostatních sektorů se snížila. Tržby u MEDIUM LOW-TECH byly mírně 
nižší o 0,1 % a více než čtvrtinový podíl se snížil (o 0,4 bodu na 25,8 %). 
Hlubší pokles tržeb zaznamenal sektor HIGH-TECH o 6,7 %, při snížení podílu 
(o 0,7 bodu na 8,5 %).    

V tabulce č. II.1.1.3 je zachycen vývoj v jednotlivých odvětvích a oborech 
zpracovatelského průmyslu podle technologické náročnosti výroby (podíly 
odvětví jsou vztaženy k tržbám zpracovatelského průmyslu). 
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Tabulka č. II.1.1.3 Vývoj produkce zpracovatelského průmyslu podle technologické náročnosti výroby 
                                (podíl v %, rozdíl v p.b.) 

  Tržby z průmyslové Podíl na tržbách  Podíl na tržbách    
CZ-NACE činnosti zpracov. průmyslu  zpracov. průmyslu  Rozdíl  
  meziroční změna 2012 2013 2013-2012 
HIGH-TECH         
21 Výroba zákl. farmac. výr. a farmac. přípravků 0,4 0,9 0,9 0,0 
26 Výroba počítačů, elektron. a optických přístrojů  -10,4 7,5 6,6 -0,9 
303 Výroba letadel a jejich motorů, kosmic. lodí a souvis.zařízení 27,4 0,4 0,6 0,1 
325 Výroba lékařských a dentálních nástrojů 10,7 0,3 0,4 0,0 
Celkem  -3,7 9,2 8,5 -0,7 
MEDIUM HIGH-TECH         
20 Výroba chemických látek a chem. přípravků -0,8 4,9 4,8 -0,1 
254 Výroba zbraní a střeliva 18,6 0,2 0,2 0,0 
27 Výroba elektrických zařízení 2,8 6,5 6,6 0,1 
28 Výroba strojů a zařízení 4,1 8,0 8,2 0,2 
29 Výroba motor. voz. (kr. motoc.), přívěsů a návěsů 5,1 27,0 27,9 0,9 
30 Výr. ostat. dopr. prostř. - 303 Výroba letadel, motorů atd. */ 0,8 1,2 1,2 0,0 
33 Opravy a instalace strojů a zařízení -5,6 1,8 1,7 -0,1 
Celkem  3,6 49,6 50,6 1,0 
MEDIUM LOW-TECH         
19 Výroba koksu a rafinovaných ropných výrobků  -9,5 4,6 4,1 -0,5 
22 Výroba pryžových a plastových výrobků -1,1 6,8 6,7 -0,1 
23 Výroba ostatních nekov. minerálních výrobků -2,1 3,2 3,2 0,0 
24 Výroba zákl. kovů, hutní zprac. kovů, slévárenství 5,0 6,0 5,9 -0,1 
25 Výroba kov. konstrukcí - 254 Výroba zbraní a střeliva */ -8,9 5,6 6,1 0,5 
Celkem  -0,1 26,2 25,8 -0,4 
LOW-TECH         
10 Výroba potravinářských výrobků 2,4 6,2 6,3 0,1 
11 Výroba nápojů 3,6 1,8 1,8 0,0 
12 Výroba tabákových výrobků - - - - 
13 Výroba textilií 1,9 1,3 1,3 0,0 
14 Výroba oděvů 16,7 0,2 0,2 0,0 
15 Výroba usní a souvisejících výrobků 39,8 0,1 0,1 0,0 
16 Zprac. dřeva, výr. dřevěných, kork. výr., kromě výr. nábytku 6,2 1,4 1,4 0,1 
17 Výroba papíru a výrobků z papíru 1,7 1,7 1,8 0,0 
18 Tisk a rozmnož. nahraných nosičů -9,4 0,7 0,6 -0,1 
31 Výroba nábytku -1,9 0,5 0,5 0,0 
32 Ostat. zprac. prům. - 325 Výr. lékařských a dentál. nástrojů */ 9,2 0,8 0,8 0,1 
Celkem  2,6 15,0 15,2 0,2 
Zpracovatelský průmysl celkem 1,5 100,0 100,0 0,0 

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

Průmyslová produkce 
vzrostla 
ve 14 odvětvích 
zpracovatelského 
průmyslu  

Z odvětví zpracovatelského průmyslu se v roce 2013 produkce zvýšila 
ve 14 odvětvích (viz tabulka č. II.1.4.) z celkového počtu 24 odvětví (měřeno 
indexem průmyslové produkce – IPP) o 1,4 %. Na celkových tržbách průmyslu 
se růstová odvětví podílela 63,3 %. Růst evidovala zejména odvětví s vysokým 
podílem zahraničního kapitálu, svým uplatněním produkce na trzích EU 
a především na německém trhu (hlavním tahounem růstu průmyslu byla 
zahraniční poptávka). Z odvětví zpracovatelského průmyslu se produkce nejvíce 
zvýšila ve výrobě ostatních dopravních prostředků (o 9,1 %), ve výrobě 
farmaceutických výrobků a přípravků (o 7,6 %), ve zpracování dřeva a výrobě 
dřevěných výrobků (o 6,7 %), v ostatním zpracovatelském průmyslu (o 6,1 %), 
ve výrobě kovových konstrukcí a kovových výrobků (o 5,3 %), ve výrobě oděvů 
(o 3,3 %), ve výrobě nápojů (o 2,8 %), ve výrobě strojů a zařízení (o 2,7 %) 
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a ve výrobě dopravních prostředků (o 2,5 %). Ostatní růstová odvětví evidovala 
nárůst produkce do dvou procent. 

U výroby ostatních 
dopravních 
prostředků se 
významně zvýšila 
zahraniční poptávka 

Výroba ostatních dopravních prostředků patří svým charakterem k vývozním 
odvětvím (na tržbách odvětví se tržby z přímého vývozu podílely 63,2 %). 
Skladbou sortimentu zajišťuje dopravní prostředky pro domácí i zahraniční 
dopravce. Zahrnuje prostředky pro železniční, tramvajový a letecký park, 
v menší míře vyrábí lodě, motocykly a jízdní kola a vozíky pro invalidy. Za 
dosaženými příznivými výsledky byly realizované kontrakty, kdy se celkové 
zakázky meziročně zvýšily o 16,1 %, výrazný nárůst zaznamenaly především 
zahraniční zakázky (o 22,4 %), zatímco domácí zakázky byly nižší (o 1,3 %). 
Z jednotlivých oborů se zvýšila výroba letadel o 27,4 % (na celkové produkci 
odvětví se podílela 31,5 %). Za výsledky můžeme vidět úspěšný rok největšího 
českého leteckého výrobce Aera Vodochody (zisk vzrostl o polovinu). Za růstem 
stojí hlavně vrtulníky Sikorsky a Black Hawk a dodávky části křídla pro 
Bombardier (kanadská společnost - konkurent Airbusu A320 a Boeingu 737). Pro 
světové výrobce se tak podnik stává čím dál důležitějším dodavatelem. 
I v budoucnu se Aero hodlá více zaměřit na zajišťování dodavatelského řetězce. 
Příznivý vývoj se odráží na stavu zaměstnanosti, která se pozvolna vrací do 
stavu, v němž byla naposledy na začátku tisíciletí. Aero přijalo v roce 2013 
zhruba tři sta zaměstnanců navíc a podobný nábor připravuje i pro rok 2014. 
Růst evidovala i výroba jízdních kol a invalidních vozíků o 3,5 % (podíl 6,1 %). 
V odvětví má rozhodující pozici výroba železničních lokomotiv a vozového 
parku, kde se produkce zvýšila o 0,8 % (podíl 61,3 %). 

Rostla výroba 
rozhodujících 
farmaceutických 
přípravků 

Farmaceutický průmysl patří k malým výrobním oddílům, který se na celkové 
průmyslové produkci podílí 0,9 %. Podle náročnosti výroby patří do sektoru 
HIGH-TECH technologií s vysokými nároky na vědu a výzkum při vývoji nových 
léčiv. V ČR se rozhodující výrobci soustřeďují převážně na generika (ekvivalenty 
originálních léčivých přípravků), kde patříme, díky některým firmám (Zentiva, 
Teva aj.), ke světové špičce. Podniky domácího farmaceutického průmyslu jsou 
většinou pod zahraniční kontrolou, na celkových tržbách odvětví se podílejí 
zhruba ze čtyř pětin (významná část produkce je určena pro zahraničního 
zákazníka – v roce 2013 to bylo 81,5 %). Výroba základních farmaceutických 
výrobků a farmaceutických přípravků se dělí na dvě skupiny, z nichž rozhodující 
váhu (88,8 %) vytváří výroba farmaceutických přípravků, jejichž tržby se zvýšily 
o 1,2 %. Výroba farmaceutických výrobků (podíl 11,2 %) se se snížila o 5,1 %. 
Přijetí zákona o dani z přidané hodnoty přineslo zatížení rodinných rozpočtů 
a projevilo se snížení spotřeby léčiv. 

Vyšší růst produkce 
stavebního 
truhlářství a tesařství 
a pilařské výroby 
a impregnace dřeva 

Zpracování dřeva a výroba dřevěných výrobků má v ČR dlouhou tradicí. Lesy 
jsou dodavatelem trvale obnovitelné suroviny z přírodních zdrojů. Více než 90 % 
vytěženého surového dřeva se dále průmyslově zpracovává (není závislé 
na dovozech). Velký dopad na dřevozpracující průmysl měly v posledních letech 
výrazné klimatické změny a s tím související omezení těžeb, resp. zhoršená 
kvalita polomového dřeva. Kulatina je jako surovina určena pro dřevozpracující 
průmysl a vláknina se využívá při výrobě celulózy a papíru. Dřevo a výrobky ze 
dřeva se uplatňují prakticky ve všech oblastech života, v mnoha průmyslových 
odvětvích a oddílech, ve stavebnictví a v domácnostech. Méně kvalitní dřevo se 
uplatňuje jako ekologické palivo. Z oborů zpracování dřeva se zvýšila výroba 
ostatních výrobků stavebního truhlářství a tesařství o 12,8 % (podíl 18,7 %), 
výroba pilařská a impregnace dřeva o 9,6 % (podíl 39 %), výroba dřevěných 
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obalů o 2,9 % (podíl 7,2 %) a výroba sestavených parketových podlah o 2,8 % 
(podíl 0,9 %). Rozhodujícím podnikem odvětví jsou Lesy ČR, které hospodaří 
s více než 1,3 mil. ha lesního majetku ve vlastnictví státu (téměř 86 % rozlohy 
všech státních lesů). V roce 2014 se očekává, že výměra majetku ve správě Lesů 
ČR bude po jeho vydání v rámci církevních restitucí nižší cca o 140 tis. ha. Tato 
skutečnost se promítne výrazným způsobem do výše těžeb, která se plánuje 
v rozmezí 7,3 až 7,4 mil m3 dřeva. 

Vyšší růst produkce 
her a hraček 
a lékařských 
dentálních nástrojů 

Ostatní zpracovatelský průmysl patří mezi malá odvětví svým podílem 
na celkových tržbách průmyslu (1,1 %). Zahrnuje skupinu výrobků, které nejsou 
zařazeny v ostatních odvětvích a jejichž technologicky různorodá výroba (včetně 
vstupních materiálů) a použití výrobků se značně rozcházejí. Pro výrobu je 
charakteristická vysoká materiálová náročnost představující až 80 % z celkových 
nákladů. Zahrnují výrobu klenotů a bižuterie, hudební nástroje, sportovních 
potřeb, hry a hračky, lékařské a dentální nástroje, košťata a kartáčnické nástroje 
a řadu dalších podobných výrobků. Z oborů dosáhla vyššího růstu produkce 
významná výroba her a hraček o 16,7 % (podíl 40,9 %) a výroba lékařských 
a dentálních nástrojů o 10,7 % (podíl 31,1 %). Růst produkce ještě evidoval 
ostatní zpracovatelský průmysl jinde neuvedený (psací náčiní, deštníky, 
knoflíky, zapalovače, svíčky, rakve a pohřební schránky atd.) o 7,8 % (podíl 
12,2 %) a výroba košťat a kartáčnických výrobků o 3,9 % (podíl 4,2%). 

Za příznivým 
vývojem výroby 
kovových konstrukcí 
stál růst poptávky 

Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků patří k důležitým 
odvětvím, které nachází uplatnění ve většině ostatních odvětví 
zpracovatelského průmyslu. Na celkových tržbách průmyslu se v roce 2013 
podílela 5,7 %. Navazuje na hutní výrobu a zvyšuje přidanou hodnotu 
materiálových vstupů. Je důležitým dodavatelem úspěšných odvětví 
(automobilovému průmyslu a strojírenství), kterým dodává komponenty pro 
konečnou kompletaci. Dalším významným odběratelem produkce je 
stavebnictví, které se však stále potýká s hlubokou krizí. Z jednotlivých oborů 
dynamicky rostlo obrábění o 43,7 % (podíl 12,5 %), výroba zámků a kování 
o 23,8 % (podíl 9,2 %), výroba kovových dveří a oken o 22,1 % (podíl 1,4 %) 
a výroba zbraní a střeliva o 18,6 % (podíl 2,9 %). Příznivě se vyvíjela i produkce 
ostatních kovových výrobků jinde neuvedených (bezpečnostní skříně, vany, 
kancelářské potřeby, výroba domácích potřeb z kovů atd.) o 5,8 % (podíl 12,1 %) 
a výroba kovových konstrukcí o 2,3 % (podíl 15,1 %). Pro zahraničního 
zákazníka je určena více než polovina produkce (68,9 %). O dalším vývoji odvětví 
svědčí celkové zakázky, které se v roce 2013 zvýšily o 13,4 %, z toho zahraniční 
byly vyšší o 14,3 % a domácí o 11,2 %. 

Více než dvojnásobně 
se zvýšila výroba 
ostatních svrchních 
oděvů 

Výroba oděvů patří k nejmenším odvětvím zpracovatelského průmyslu, 
na celkových tržbách se podílí 0,2 %. Oděvní průmysl je proexportně zaměřený, 
pro zahraničního zákazníka je určeno 70,6 % produkce. Výroba je náročná 
na pracovní síly a převažuje vysoký podíl ruční práce. Typická je tvorba módních 
kolekcí podle ročních období a podle požadavků zákazníků. Převažuje výroba v 
malých sériích a stále více se uplatňuje i zakázková konfekční výroba. Z 
jednotlivých oborů měla růst o 102,4 % výroba ostatních svrchních oděvů 
(podíl 27,1 %). Růst evidovala i výroba pletených a háčkovaných punčochových 
výrobků o 15,7 (podíl 8,5 %) a výroba osobního prádla o 1,8 % (podíl 27,1 %). 
Pozice odvětví je oslabována vysokými dovozy oděvního zboží zejména za stran 
třetího světa (s vlastní surovinovou základnou a nízkými mzdovými náklady) 
z Číny, Bangladéše a Turecka. Důsledkem vysokých dovozů je postupně nižší 
výroba oděvních podniků, popřípadě ukončování sériové výroby. 
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I přes nepříznivé 
podmínky v první 
polovině roku 
vzrostla spotřeba 
nápojů  

Výroba nápojů patří mezi tradiční odvětví zpracovatelského průmyslu, 
na celkových tržbách se podílela 1,7 %. Pro zahraničního zákazníka je určena 
pětina produkce (patří k odvětvím s produkcí určenou pro domácí trh). Na jejím 
vývoji se v prvního polovině roku výrazně podepsalo nepříznivé počasí (v březnu 
a květnu) a propad poptávky v červnu (povodně v ČR). To se projevilo i sníženou 
konzumací pivních mixů známých jako radlery. Na druhé straně se zvyšují počty 
a produkce nových malých pivovarů (produkce již zavedených minipivovarů 
spíše stagnuje). Podíl minipivovarů na tuzemském trhu dosahuje zhruba 1 %, 
ovládají jej velké nadnárodní pivovarnické skupiny. Cenová úroveň piva vedla 
k odlivu spotřebitelů z restauračních zařízení k levnějším pivům v plechovkách 
ze supermarketů popřípadě k lahvovým pivům spotřebovávaným v domácím 
prostředí. Z oborů se zvýšila výroba destilovaných, rektifikovaných 
a míchaných nápojů o 22,4 % (podíl 7,1 %), výroba nealkoholických nápojů; 
stáčení minerálních a ostatních vod do lahví o 4 % (podíl 29,9 %) a rozhodující 
výroba piva o 2,3 % (podíl 50,2 %). Za příznivými výsledky výroby 
nealkoholických nápojů můžeme vidět produkci významných značek Kofola, 
Rajec, Vinea, Hoop Cola, Jupí, Jupík nebo Paola. V únoru se Kofola stala 
výhradním distributorem značek Evian a Badoit a v říjnu oficiálním 
distributorem tradiční minerální vody z léčivého zdroje Vincentka pro tuzemské 
maloobchody a gastronomii. 

Oživení ekonomik se 
promítlo do zvýšené 
poptávky a produkce 
strojírenství  

Výroba strojů a zařízení má ve zpracovatelském průmyslu (díky své dlouholeté 
tradici) významné postavení. Na celkové průmyslové produkci se podílela 7,4 %. 
Je výrazně proexportně zaměřen – tří čtvrtiny produkce jsou určena pro 
zahraničního zákazníka. Svým rozsahem zasahuje do celého sektoru národního 
hospodářství, zahrnuje produkci určenou pro další investice a stroje a zařízení 
provádějící výrobní činnost. Naznačuje směřování a další rozvoj hospodářství. 
Na odvětví má příznivý vliv systém podpory podnikání rozpracovaného do různě 
zaměřených programů, včetně programů podpory vědy, výzkumu a inovací. 
Na další vývoj ukazují celkové zakázky, které se zejména v závěru roku 
významně zvýšily (např. v prosinci 2013 zakázky ze zahraničí vzrostly o 22,2 %, 
domácí zakázky byly vyšší o 13,6 %). Z jednotlivých oborů strojírenského 
průmyslu se zvýšila výroba strojů pro výrobu papíru a lepenky o 34,4 % (podíl 
1 %), výroba ostatních obráběcích strojů (pro opracování dřeva, kostí, kamene, 
pryže a plastů, skla) o 31,2 % (podíl 1,1 %), výroba ostatních strojů pro speciální 
účely (tiskařské stroje, stroje na výrobu polovodičů, stroje na výrobu cihel 
a tvárnic atd.) o 15,2 % (podíl 6,6 %) a výroba chladících a klimatizačních 
zařízení o 14,4 % (podíl 19,7 %). 

Oživený růst prodejů 
se projevil 
na zvýšené výrobě 
u Škody Auto  

Rozhodujícím odvětvím ekonomiky a hlavním tahounem růstu průmyslu byla 
v roce 2013 výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů (na celkových 
tržbách průmyslu dosáhla 25,4 %). Má výrazně proexportní charakter, podíl 
tržeb z přímého vývozu na celkových tržbách odvětví dosáhl 69,3 %. V rámci 
odvětví měla významnou pozici výroba dílů a příslušenství pro motorová 
vozidla, která se na tržbách automobilového průmyslu podílela 54,9 %, podíl 
výroby motorových vozidel byl 45,1 %. Příznivý vývoj tržeb (o 5,1 %) a snížení 
zaměstnanosti (o 0,7 %) se projevily růstem produktivity práce o 10,4 %. 

Prodej nových osobních automobilů (z údajů Evropského sdružení výrobců 
automobilů -  ACEA) v EU klesl o 1,7 %. Poptávka po autech v Evropě se dostala 
pod zvýšený tlak kvůli negativním dopadům dluhové krize na ekonomiku. 
Evropští spotřebitelé kvůli rostoucí nezaměstnanosti omezují nákupy dražšího 
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zboží, jako jsou právě automobily. V roce 2013 vykázaly pokles všechny velké 
západoevropské trhy s výjimkou Velké Británie a Španělska. V ČR prodej klesl 
o 5,3 %, v samotném prosinci však o 13,7 % vzrostl. Mladoboleslavská 
automobilka Škoda Auto v prosinci v zemích EU zvýšila prodej o 24 % (v roce 
2013 její prodej vzrostl o 4,2 %. Podíl značky se tak na trhu v EU zvýšil na 4,1 % 
(z 3,8 % v roce 2012). 

Podle Sdružení automobilového průmyslu (SAP) český automobilový průmysl 
prokázal ve sledovaném roce 2013 ve složitých podmínkách na evropských 
trzích svou konkurenceschopnost, kdy celkový pokles výroby vozů byl nižší, než 
jaký byl na evropských trzích. I přes pokles výroby osobních a malých 
užitkových vozů o 3,9 % (na celkové výrobě motorových vozidel se podílela 
99,2 %) se jedná o třetí nejvyšší výrobu v ČR. Výrazný pokles produkce v první 
polovině roku (v 1. čtvrtletí o 18,1 %, ve 2. čtvrtletí o 7,5 %), byl téměř 
eliminován růstem produkce v druhé polovině roku (ve 3. čtvrtletí o 9,5 % 
a ve 4. čtvrtletí o 6,7 %), kdy se začaly projevovat známky oživení 
automobilového průmyslu.    

V tuzemských automobilkách  byl vývoj v roce 2013 rozdílný, což se projevilo 
i na změně jejich podílu na produkci osobních automobilů. Podíl ŠKODA AUTO 
se na celkové výrobě osobních automobilů v ČR v roce 2013 meziročně zvýšil 
o 0,8 bodu (na 56,7 %), zvýšil se i meziroční podíl HYUNDAI o 1,1 bodu 
(na 26,9 %). Snížení podílu evidovala automobilka TPCA Czech meziročně 
o 1,9 bodu (na 16,4 %). V následující tabulce je zachycena struktura výroby 
osobních a malých užitkových vozů vyráběných v automobilkách ČR. 

Graf č. II.1.1.3 Podíly výrobců osobních a malých užitkových vozů na výrobě  
                                                                        v ČR v roce 2013 (v %) 

 
Pramen: Sdružení automobilového průmyslu, graf MPO 

 Podle statistiky Sdružení automobilového průmyslu (SAP) se meziročně v roce 
2013 snížila produkce domácích automobilek o 3,9 %. Mírné zvýšení evidovala 
automobilka HYUNDAI o 0,1 %, která po rozšíření výroby a při třísměnném 
provozu překonala roční výrobní kapacitu (300 tis. vyrobených vozů) a vyrobila 
303 tis. vozů. Automobilka ŠKODA zaznamenala pokles produkce o 2,5 % 
a vyrobila 639,9 tis. vozů. Navzdory finanční krizi dosahovala velmi dobrých 
prodejních výsledků. Automobilka TPCA evidovala snížení výroby o 13,9 %, za 
poklesem stálo snížení zahraniční poptávky (vývoz se snížil o 13,7 %) a propad 
domácího prodeje (o 35,3 % - v roce 2013 bylo prodáno 764 vozů). Automobilka 
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zažila největší poptávku po malých vozech v roce 2009, kdy ostatní výrobci 
zaznamenávaly velké propady prodejů. Výrobce se navíc zaměřil na výrobu 
malých vozů, které měly v období šrotovacích prémií největší prodejní úspěchy. 
Nasycení trhu a ukončení této prémie nepříznivě ovlivnilo poptávku na několik 
let dopředu.  

Na vývoj domácího automobilového průmyslu může působit i věková skladba 
vozového parku. Ke konci roku 2013 bylo registrováno 4,8 mil. vozů a průměrný 
věk činil 14,2 roku (průměr v EU činí 7,8 roku). V porovnání s rokem 1995 je to 
mírné zhoršení (tehdy to bylo 14,1 roku).  Z velké části to bylo zapříčiněno 
liberálním přístupem k dovozu ojetin (podíl vozů starších deseti let se stále 
zvyšuje (38 % v roce 2013). Nepříznivě může působit u těchto vozidel zvýšená 
nehodovost a ekologický aspekt - vyšší emise. 

Graf č. II.1.1.4 Výroba osobních automobilů v ČR v letech 2009 až 2013 
                           (počet vozidel) 

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

Kaipan 

Avia ukončila výrobu 
nákladních 
automobilů 

Podle SAP se v roce 2013 zvýšila výroba autobusů o 14,1 %, kde rozhodující 
podíl (93,9 %) měl IVECO BUS, jehož produkce se zvýšila o 14,1 % (vyrobeno 
3165 autobusů, což bylo nejvíce v novodobé historii podniku). U značky SOR se 
produkce zvýšila o 13,6 %. 

U nákladních automobilů se produkce snížila o 48,8 %. Za výrazným propadem 
bylo ukončení výroby v AVII (k 31. 7. 2013 - Avia Ashok Leyland Motors). 
Mateřská společnost ukončila výrobu nákladních automobilů Avia v ČR a jako 
nerentabilní přesunula do Indie. Do ukončení výroby smontovala firma pouze 
čtyři nákladní automobily. U automobilky TATRA se produkce zvýšila o 53,8 %, 
více než trojnásobně se zvýšil domácí prodej, při mírném zvýšení vývozu (o 2 %). 
Automobilce prospěla změna vlastníka, kterým se stala (v březnu 2013) firma 
TRUCK DEVELOPMENT, a.s. Nový vlastník má tradičnímu výrobci těžkých 
nákladních vozidel dodat stabilní finanční zázemí a posílením manažerského 
vedení zvýšit kvalitu a plynulost výroby. Současně i rozšířit možnosti vstupu 
na nové trhy a posílit postavení na trzích tradičních. 
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Produkce poklesla 
v devíti odvětvích 

Ve zpracovatelském průmyslu se v roce 2013 produkce snížila v devíti odvětvích 
(na celkové průmyslové produkci se podílely 27,6 %). Nejvíce poklesla výroba 
počítačů, elektronických a optických přístrojů (o 8,7 %), opravy a instalace 
strojů a zařízení (o 8,4 %), tisk a rozmnožování nahraných nosičů (o 7,5 %) 
a koksování a rafinérské zpracování ropy (o 6,6 %). Ostatní odvětví evidovala 
nižší meziroční pokles produkce pod pěti procenty. 

Vývoj produkce 
počítačů byl ovlivněn 
ochlazenou 
zahraniční 
poptávkou 

Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů patří mezi významná 
odvětví zpracovatelského průmyslu. Svým podílem na celkových tržbách 
průmyslu (6 %) je za automobilovým průmyslem, strojírenstvím a gumárenským 
a plastikářským průmyslem. Odvětví v roce 2013 prožívalo hluboký pokles 
produkce, za kterým byl propad zahraniční poptávky o 16,5 % (nejvýrazněji 
propadla výroba spotřební elektroniky o 33,5 %). Domácí poptávka vzrostla 
o 5 %. Odvětví je proexportně zaměřeno, pro zahraničního zákazníka je určeno 
71,5 % produkce. Podle technologické náročnosti patří mezi HIGH-TECH oddíly. 
Z oborů zaznamenala největší pokles výroba elektronických součástek o 30,1 % 
(podíl 4,4 %), výroba spotřební elektroniky o 21,1 % (podíl 21,2 %) a rozhodující 
výroba počítačů a periferních zařízení o 7,6 % (podíl 59,7 %).   

Podle zprávy společnosti International Data Corporation (IDC), se počet 
prodaných počítačů v Evropě, na Středním východě a v Africe za celý rok 2013 
meziročně snížil o 15,7 % na 88,3 milionu kusů. Počet prodaných přenosných PC 
meziročně propadl o 19 % a stolních počítačů o 9,6 %. Ve střední a východní 
Evropě se prodej snížil o 7 %, z toho notebooky oslabily o 9 % a stolní PC o 4 %. 
Západní Evropa ohlásila pokles o 3,5 %. V podnikovém sektoru odbyt vzrostl 
téměř o 2 %, domácnosti však nakoupily o více než 8 % počítačů méně. 

Zhoršená 
ekonomická situace 
podniků se projevila 
na opravách 
a instalaci strojů 
a zařízení  

Ve zpracovatelském průmyslu patří opravy a instalace strojů a zařízení mezi 
menší odvětví s podílem 1,6 % na celkových tržbách. Odvětví je zaměřeno spíše 
na uspokojování potřeb domácích podniků (tržby z přímého vývozu se 
na celkových tržbách odvětví podílejí 23,1 %). Má vazby na výrobní odvětví 
a zaměřuje se na opravy, přestavbu a modernizaci stávajícího strojového parku. 
Zahrnuje opravy, obnovu funkčnosti strojů a zařízení a instalaci. Na vývoji se 
odrazila nepříznivá finanční situace podniků, která snížila náklady na opravy 
a instalaci. Z oborů se snížily opravy kovodělných výrobků, strojů a zařízení 
o 14,6 % (podíl 6,7 %), opravy strojů o 11,9 % (podíl 28,4 %), opravy a údržba 
dopravních prostředků a zařízení jinde neuvedených (lokomotivy, kolejová 
vozidla a bryčky) o 11,5 % (podíl 6,6 %) a instalace průmyslových strojů 
a zařízení o 4,7 % (podíl 37,7 %). V roce 2013 byly výrobních kapacity využívány 
z 81,7 % (meziroční snížení o 0,6 bodu). Vývoj odvětví byl ovlivněn výraznějším 
poklesem výrobních odvětví v první polovině roku a jejích růstem v druhé 
polovině roku (pokles nákladů se snižoval). 

Produkce byla 
nepříznivě ovlivněna 
nižším zájmem 
o tištěné produkty 

Tisk a rozmnožování nahraných nosičů patří v rámci zpracovatelského 
průmyslu k méně významným odvětvím, které se na celkových tržbách 
průmyslu podílelo 0,6 %. Jeho hlavní role spočívá ve zvyšování kulturní 
a vzdělanostní úrovně šířením nahrávaných nosičů a tiskových produktů. 
V odvětví se zvyšuje technologická náročnost a s tím související požadavky 
na kvalifikovanou pracovní sílu. Je to dané nárůstem využívání moderních 
technologií ve všech oblastech činnosti vydavatelství - výrobě médií, tvorbě 
obsahu i samotném zajištění distribuce směrem ke konečným uživatelům. 
Výroba médií se tak stává náročnější. V roce 2013 se odvětví potýkalo se 
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sníženým zájmem o tištěná periodika a většina vydavatelů novin a časopisů 
zaznamenala nižší produkci. Z oborů poklesla příprava tisku a digitálních dat 
o 43,1 % (podíl 1,4 %), tisk ostatní kromě novin (časopisy, knihy, brožury, mapy, 
plakáty apod.) o 9,9 % (podíl 73,9 %), rozmnožování nahraných nosičů o 9,5 % 
(podíl 12,5 %) a tisk novin o 5 % (podíl 6,6 %). 

Vývoj v odvětví byl 
ovlivněn snížením 
objemu 
zpracovávané ropy 

K důležitým odvětvím národního hospodářství patří koksování a rafinérské 
zapracování ropy. Na celkových tržbách průmyslu se odvětví podílelo 3,8 %. 
Rozhodující pozici má výroba rafinovaných ropných produktů, která se snížila 
o 10 % (podíl 96,4 %). Ropný, rafinerský a petrochemický průmysl má v ČR 
strategický význam. Je těsně propojen s navazujícím průmyslem chemickým, 
který je významným průmyslovým odvětvím v ČR. Rozhodující 
v petrochemickém průmyslu je společností Unipetrol (od roku 2005 součástí 
skupiny PKN Orlen), která je největším zpracovatelem ropy ve střední Evropě. 
Tuzemská skupina se zaměřuje na zpracování ropy, distribuci pohonných hmot 
a na petrochemickou výrobu. Využití rafinérských kapacit v závěru roku dosáhlo 
úrovně 81 %. Vývoj v roce 2013 byl ovlivněn cenami ropy, nižšími prodejními 
objemy v rafinérském segmentu kvůli plánované odstávce rafinérie v Kralupech 
v září a říjnu v rámci čtyřletého cyklu, nižšími prodejními objemy 
v petrochemickém segmentu a nižšími rafinérskými maržemi. Objemy 
zpracované ropy se snížily zhruba o pětinu. 

I přes vysokou 
zahraniční poptávku 
v závěru roku se 
nepodařilo eliminovat 
pokles produkce 
chemického průmyslu 

Výroba chemických látek a chemických přípravků má ve zpracovatelském 
průmyslu důležitou pozici. Své uplatnění nachází ve všech oblastech národního 
hospodářství. Na celkové průmyslové produkci se podílela 4,4 %, pro 
zahraničního zákazníka je určeno 60,5 % produkce odvětví. Z jednotlivých oborů 
se snížila produkce výroby hnojiv a dusíkatých sloučenin o 11,7 % (podíl 4 %), 
výroba mýdel a detergentů, čisticích prostředků, parfémů a toaletních 
přípravků o 11 % (podíl 2,3 %), výroba technických plynů o 3,8 % (podíl 4,3 %) 
a významná výroba plastů v primárních formách o 3,7 % (podíl 45,2 %). Na další 
vývoj odvětví ukazuje vývoj celkových zakázek v závěru roku 2013 (ve 4. čtvrtletí 
se celkové zakázky zvýšily o 6,2 %, z toho zahraniční o 8,4 % a domácí o 3,5 %, 
výrazný růst byl evidován zejména v prosinci 2013, kdy se celkové zakázky 
zvýšily o 12,4 %, zahraniční o 13 % a domácí o 11,8 %). Vývoj zakázek naznačuje, 
že tento pozitivní trend by mohl pokračovat v chemickém průmyslu 
i v následujícím období. 

Vysoký růst 
zahraničních zakázek 
v druhé polovině 
roku 

Ukazatelem vypovídajícím o směřování dalšího vývoje průmyslu byl objem 
celkových nových zakázek ve vybraných oborech, který se v roce 2013 zvýšil 
o 4,8 %. Rozhodující pozici mělo zvýšení zahraničních zakázek o 5,8 % 
(na celkových zakázkách se podílely 70,8 %). Na růstu zahraničních zakázek se 
projevilo (díky silné vzájemné závislosti) oživení produkce i zakázek v eurozóně 
a v Německu v druhé polovině roku, kdy se staly hlavním tahounem růstu 
(ve 3. čtvrtletí se zahraniční zakázky zvýšily o 16 % a ve 4. čtvrtletí o 18,2 %). 
Největší zvýšení zahraničních zakázek z vybraných oborů v roce 2013 evidovala 
výroba ostatních dopravních prostředků (o 22,4 %), výroba kovových konstrukcí 
a kovodělných výrobků (o 14,3 %), výroba motorových vozidel (o 12,5 %) 
a výroba farmaceutických výroků a přípravků (o 9,7 %). 
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Graf č. II.1.1.5 Vývoj nových zakázek a tržeb za vybrané obory 
                                                     (sleduje se jen u CZ-NACE 13,14,17,20,21,24-30, meziroční změna v %, b.c) 

 
Pramen: ČSÚ, propočty MPO 

 Domácí zakázky posílily o 2,5 %, z vybraných odvětví nejvýrazněji ve výrobě 
oděvů (o 18,3 %), ve výrobě strojů a zařízení (o 11,3 %), ve výrobě kovových 
konstrukcí a kovodělných výrobků (o 11,2 %) a ve výrobě elektrických zařízení 
(o 8,2 %).   

Graf č. II.1.1.6 Vývoj nových zakázek v jednotlivých měsících roku 2013 včetně trendů 
                       (meziroční změna v %) 

 
Pramen: ČSÚ, graf MPO 

Recese se projevila 
snížením podílu 
zpracovatelského 
průmyslu 

Ve struktuře tržeb má v průmyslu rozhodující pozici zpracovatelský průmysl, 
který se v roce 2013 podílel 90,9 % (meziroční snížení o 0,2 bodu) na celkové 
průmyslové produkci. Z dalších sekcí se snížil podíl surovinové sekce na 2,1 % 
(o 0,2 bodu), naproti tomu se zvýšil podíl energetické sekce na 7 % (o 0,4 bodu). 
V rámci zpracovatelského průmyslu největší zvýšení podílu (o 0,8 bodu) 
na 25,4 % evidovala výroba motorových vozidel. Největší pokles podílu naopak 
zaznamenala výroba počítačů a elektronických a optických přístrojů (o 0,8 bodu) 
na 6 %. Vývoj podílu v jednotlivých odvětvích zpracovatelského průmyslu je 
zachycen v grafu č. II.1.1.7. 
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Graf č. II.1.1.7 Struktura tržeb z prodeje vlastních výrobků a služeb v roce 2013 
                          (podíly v %, z b.c.) 

 
Pramen: ČSÚ, propočty MPO 

Rostoucí zakázka 
a produkce se příliš 
neprojevují 
na celkové 
zaměstnanosti 

Na vývoji zaměstnanosti se v roce 2013 recese projevila meziročním poklesem 
o 1 % (v průběhu jednotlivých čtvrtletí se její pokles snižoval). Vysoký růst 
produkce a zakázek v druhé polovině roku se neprojevil na zaměstnanosti. 
Podniky se snažily rostoucí zakázky zvládnout zvyšováním produktivity práce 
stávajících zaměstnanců (zaměstnanost se mírně zvýšila pouze v prosinci o 0,1 % 
- poprvé od dubna 2012). Zvýšení evidovaly pouze čtyři odvětví, strojírenství 
(o 1,7 %), ostatní zpracovatelský průmysl (o 0,9 %), výroba ostatních dopravních 
prostředků (o 0,3 %) a dřevozpracující průmysl (o 0,1 %). Vesměs se jedná 
o odvětví s vyšším růstem produkce.   
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Tabulka č. II.1.1.4 Vybrané ukazatele průmyslových organizací s 50 a více zaměstnanci 
                                 (meziroční změny v %) 

    Rok 2013 / Rok 2012 Skutečnost 

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

    Ukazatel prod. prodeje přímého  počet práce mzda přepočt. mzdové    

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

      a 
služeb v b.c.     cen    Kč Euro Dolar 

      ve b.c.         výrobců nominální reálné       

B Těžba a dobývání -11,6 -9,7 -23,6 -4,7 -5,2 -2,7 -1,4 2,6 4,0 32236 1241 1648 

D Výr. a rozvod el., plynu, tepla a klimat. 
vzduchu -1,5 8,5 -1108,9 -2,0 10,8 -2,3 -6,0 -11,8 -15,1 43440 1672 2220 

C Zpracovatelský průmysl 1,4 1,5 4,2 -0,8 2,4 1,3 1,1 -1,1 -1,3 26266 1011 1342 

10 Výroba potravinářských výrobků -0,1 2,4 2,4 0,0 2,4 -1,3 -4,5 -3,6 -6,9 21031 810 1075 

11 Výroba nápojů 2,8 3,6 8,5 -4,0 7,9 1,7 1,4 -5,7 -6,0 32277 1243 1650 

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

13 Výroba textilií 0,8 1,9 3,7 -4,6 6,8 3,1 3,2 -3,5 -3,4 20511 790 1048 

14 Výroba oděvů 3,3 16,7 17,4 -4,3 21,9 5,9 5,,6 -13,1 -13,3 14636 563 748 

15 Výroba usní a souvisejících výrobků -3,5 39,8 56,5 -6,7 49,8 7,4 7,2 -28,3 -28,5 16586 639 848 

16 Zprac. dřeva, výr. dřev., kork. výr., kr. výr. náb. 6,7 6,2 9,4 0,1 6,1 3,6 2,5 -2,4 -3,3 21708 836 1110 

17 Výroba papíru a výrobků z papíru 2,0 1,7 6,6 -0,4 2,1 -1,6 -0,1 -3,6 -2,1 25182 970 1287 

18 Tisk a rozmnož. nahraných nosičů -7,5 -9,4 -16,6 -3,1 -6,5 -0,5 -0,4 6,4 6,5 24766 953 1266 

19 Výroba koksu a rafinovaných ropných výrobků  -6,6 -9,5 -8,9 -3,8 -6,0 1,4 6,0 7,8 12,8 36410 1402 1861 

20 Výroba chemických látek a chem. přípravků -2,2 -0,8 1,9 -0,5 -0,4 -1,0 -1,6 -0,7 -1,2 28382 1003 1451 

21 Výroba zákl. farmac. výr. a farmac. přípravků 7,6 0,5 3,6 -0,7 1,1 -0,4 0,4 -1,6 -0,8 30674 1181 1568 

22 Výroba pryžových a plastových výrobků 2,1 1,1 3,9 -1,7 2,9 1,6 2,0 -1,3 -0,9 24460 942 1250 

23 Výroba ostatních nekov. minerálních výrobků 0,1 2,2 13,2 -1,0 3,2 1,1 1,5 -2,1 -1,7 27597 1062 1411 

24 Výroba zákl. kovů, hutní zprac. kovů, 
slévárenství -2,9 -4,8 -5,8 -5,6 0,9 -0,2 3,1 -1,0 2,2 27085 1043 1384 

25 Výr. kovových konstrukcí a kovoděl. výrobků 5,3 10,0 12,6 3,9 5,9 -0,5 -0,4 -6,1 -6,0 24787 954 1267 

26 Výroba počítačů, elektron. a optických 
přístrojů  -8,7 -10,4 -15,0 -8,9 -1,7 1,4 2,3 3,1 4,0 25384 977 1297 

27 Výroba elektrických zařízení 1,5 2,8 3,4 -0,2 3,1 1,3 1,1 -1,8 -1,9 26395 1016 1349 

28 Výroba strojů a zařízení 2,7 4,1 6,1 1,7 2,4 1,9 1,0 -0,5 -1,4 26954 1038 1378 

29 Výroba motor. voz. (kr. motoc.), přívěs. a 
návěs. 2,5 5,1 9,8 -0,7 5,9 3,8 2,1 -2,0 -3,6 29754 1146 1521 

30 Výroba ostatních dopr. prostředků a zařízení 9,1 7,8 4,4 0,3 7,5 0,6 1,0 -6,5 -6,1 27952 1076 1429 

31 Výroba nábytku -1,0 -1,9 1,4 -5,4 3,7 -0,2 -0,9 -3,8 -4,5 19971 769 1021 

32 Ostatní zpracovatelský průmysl 6,1 9,6 9,7 0,9 8,7 4,0 4,1 -4,3 -4,3 22748 876 1163 

33 Opravy a instalace strojů a zařízení -8,4 -5,6 -11,1 -4,8 -0,9 -0,3 -1,5 0,5 -0,7 32149 1238 1643 

  Průmysl celkem 0,5 1,7 4,7 -1,0 2,7 0,9 -1,2 -1,8 -3,8 26942 1037 1377 

Pramen: ČSÚ, průměrný kurz ČNB za rok 2013, propočty MPO 
Poznámka: produktivita práce vypočtena jako podíl indexu tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb (v b.c.) a indexu 

průměrného evidenčního počtu zaměstnanců, při přepočtu průměrné mzdy použit průměrný kurz ČNB za 
rok 2013 - 1 euro = 25,974 Kč, 1 dolar = 19,565 Kč. 

Zvýšená produktivita 
práce předstihla růst 
reálných mezd 

Mírné zvýšení tržeb (o 1,7 %) a snížení zaměstnanosti (o 1 %) se odrazily růstem 
produktivity práce o 2,7 %. Zvýšená produktivita práce předstihla růst reálných 
mezd o 3,7 bodu a dále se odrazila poklesem jednotkových mzdových nákladů 
nominálních a reálných.  

Z uvedených odvětví se produktivita práce zvýšila ve většině odvětví 
zpracovatelského průmyslu (v 18 odvětvích), naopak pokles evidovalo pět 
odvětví. Vývoj produktivity práce, reálných mezd a jednotkových mzdových 
nákladů je zachycen v tabulce č. II.1.1.4.   
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II.1.2 Mezinárodní srovnání vývoje průmyslu 

Průmyslová 
produkce se v roce 
2013 snížila v EU-27 
i v eurozóně, oživení 
nastalo 
ve 4. čtvrtletí 201 

Průmyslová produkce se v roce 2013 podle propočtů MPO (z dostupných údajů 
Eurostatu), meziročně snížila v zemích EU-27 o 0,5 %, v eurozóně o 0,8 %. 
Oživení ekonomik se odrazilo růstem produkce ve 4. čtvrtletí 2013 (v EU 
vzrostla o 1,6 %, v eurozóně o 1,3 %). Vysokého růstu v roce 2013 dosáhlo 
Slovensko (o 5,2 %), Litva (o 3,8 %), Estonsko (o 3,5 %) a Polsko (o 2,2 %). 
Průmyslová produkce poklesla ve Španělsku (o 5,9 %), v Lucembursku (o 5,6 %), 
v Portugalsku (o 4,9 %) a v Řecku (o 4 %). U našeho nejdůležitějšího obchodního 
partnera Německa průmysl stagnoval. Pokles průmyslu evidovalo např. Norsko 
(o 4,8 %), Finsko (o 3,7 %), Itálie (o 3,9 %) a Řecko (o 3,5 %). 

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

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

 
Pramen: Eurostat, graf a propočty MPO 

 
Z grafu je patrné nastartování růstu průmyslové produkce u Německa 
a eurozóny v polovině roku 2013. Vývoj produkce v ČR byl v závěru roku 2012 
ovlivněn o tři dny nižším počtem pracovních dní, to se projevilo vyšším růstem 
v závěru roku 2013. 

II.1.3 Očekávaný vývoj průmyslu v roce 2014 

V roce 2014 
průmyslová produkce 
vzroste  

 

Růst průmyslové produkce, nastartovaný v druhé polovině roku 2013, bude 
pokračovat i v roce 2014. Jeho udržení bude záležet na dalším vývoji v eurozóně 
a především v Německu. Z vývoje průmyslu v  závěru roku 2013 je patrné oživení 
ekonomik eurozóny. Z tohoto důvodu můžeme očekávat pokračování růstu 
zahraniční poptávky, což se vlivem silné vzájemné provázanosti bude projevovat 
i na růstu průmyslu ČR. V první polovině roku 2014 bude průmysl dosahovat díky 
nízké srovnávací základně vyššího růstu, v druhé polovině roku se však tento růst 
mírně zpomalí.  
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Zahraniční předstihové ukazatele na začátku roku 2014 (např. index nákupních 
manažerů - PMI) dosahují dlouhodobě nadprůměrných hodnot, za kterými stojí 
zrychlený růst nových objednávek. Na  počátku roku se zlepšila i podnikatelská 
nálada v Německu a potvrdila odhady, podle nichž největší evropská ekonomika 
v roce 2014 urychlí růst. Březnové výsledky však optimismus, vlivem situace 
na Ukrajině, mírně snížily.  Naopak, podle konjunkturálního průzkumu ČSÚ 
u vybraných průmyslových podniků, se zvýšila důvěra i hodnocení celkové 
poptávky. 

Důležitý bude vývoj domácího automobilového průmyslu, který má na tržbách 
průmyslu ČR rozhodující podíl (zhruba čtvrtina tržeb průmyslu). Vývoj 
automobilek bude záviset na růstu prodejů, které v závěru roku 2013 dynamicky 
rostly. Příznivý vývoj automobilového průmyslu bude mít pozitivní vliv 
i na dodavatelská odvětví a obory.  

Pro rok 2014 můžeme předpokládat pokračování růstu průmyslové produkce 
nastartované v druhé polovině roku 2013. Vzhledem k dosavadnímu vývoji, 
postupnému oživení evropských ekonomik a pokračování příznivého vývoje 
automobilového průmyslu, můžeme pro rok 2014 očekávat růst průmyslové 
produkce v rozmezí o 3 až 5 %. Predikci podporují i dosažené výsledky na začátku 
roku, kdy se průmyslová produkce v lednu meziročně zvýšila o 5,5 % a v únoru 
o 6,7 %. 
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II.2 STAVEBNICTVÍ 

II.2.1 Produkce, zaměstnanost a produktivita, stavební povolení 

Stavebnictví v roce 
2013 klesalo 

Stavebnictví v České republice v roce 2013 pokračovalo v poklesu, který 
postihuje stavební výrobu již pátým rokem. I nadále jej provází nedostatek 
domácí poptávky, veřejné i soukromé. Stavební výroba se tak meziročně reálně 
snížila o 6,7 %. Ačkoli výroba v roce 2013 pokles zmírnila, je propad stále výrazný. 
Snížení produkce se nevyhnulo pozemnímu ani inženýrskému stavitelství 
a negativně ovlivnilo zaměstnanost. Ve srovnání s rokem 2008, kdy vrchol 
konjuktury byl podle ČSÚ ve 3. čtvrtletí 2008, klesla o 25,1 %. Graf č. II.2.1.1 
ukazuje vývoj stavební výroby za posledních 12 let. 

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

 
Pramen: ČSÚ, březen 2014, graf MPO 

 Čtvrtletní vývoj stavební výroby vypovídá o značném kolísání její dynamiky 
v průběhu roku, na kterou působí sezónnost, nestálé povětrnostní podmínky, 
na které je stavebnictví vázané a na opatření hospodářské politiky.  

První pololetí silně 
ovlivnilo počasí 

Stavebnictví v roce 2013 dosáhlo největšího poklesu v 1. pololetí, kdy stavební 
výroba byla negativně ovlivněna nepříznivými povětrnostními podmínky (dlouhá 
zima a následné deštivé počasí). Naopak nejmenší pokles zaznamenalo 
stavebnictví v posledním čtvrtletí, kdy se meziročně snížilo o 3,1 %. Na konci roku 
stavebnictví opět ovlivnilo počasí, když v prosinci díky bezsrážkovému a teplému 
počasí mohli stavbaři pokračovat bez omezení. S tím souvisí i větší dofakturace 
dokončených zakázek ke konci roku. V v prosinci 2013 překročila stavební výroba 
úroveň roku 2012 o 3,6 %. Čtvrtletní vývoj stavební výroby zachycuje graf č. 
II.2.1.2.  
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Graf č. II.2.1.2 Index stavební produkce podle čtvrtletí (meziroční změna v %, s.c.) 

 
Pramen: ČSÚ, březen 2014, graf MPO 

Klesalo pozemní 
i inženýrské 
stavitelství 

Stavební výroba v roce 2013 se snížila v pozemním i inženýrském stavitelství. 
Produkce pozemního stavitelství klesla meziročně o 5,6 % a inženýrské stavitelství 
zaznamenalo snížení o 9,3 %. V předchozím roce 2012 se snížilo pozemní 
stavitelství o 6,5 % a inženýrské o 10,0 %.  

 V žádném čtvrtletí roku 2013 nedosáhlo pozemní ani inženýrské stavitelství 
kladné meziroční změny a projevily se ve výsledcích již zmíněné důvody. V celém 
1. pololetí byl zaznamenán pokles o více než 10 %. Pozemní stavitelství po celou 
druhou polovinu roku dosahovalo lepších výsledků. Ve 3. čtvrtletí zaznamenalo 
pokles meziročně jen o 0,1 % a ve 4. čtvrtletí o 3,4 %. Inženýrské stavitelství 
dosáhlo v posledním čtvrtletí meziročního snížení o 2,6 %, což byl jeho nejnižší 
pokles v loňském roce. Tento údaj ovlivnily pozitivní výsledky v prosinci, kdy 
inženýrské stavitelství vzrostlo meziročně o 10,2 % díky teplému počasí 
a dofakturaci zakázek na konci roku. Vývoj pozemního a inženýrského stavitelství 
v jednotlivých čtvrtletích ukazuje graf č. II.2.1.3. 

Graf č. II.2.1.3 Pozemní a inženýrské stavitelství (meziroční změna v %, s.c.) 

 
Pramen: ČSÚ, březen 2014, graf MPO 
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Snížil se počet 
zaměstnanců i jejich 
mzdy 

V souvislosti s propadem stavební výroby dále pokračovalo i snižování počtu 
zaměstnanců. Jejich počet se snižoval v průběhu celého roku a za celý rok 2013 
se průměrný evidenční počet zaměstnanců v podnicích s 50 a více zaměstnanci 
meziročně snížil o 8,1 %. Průměrná nominální mzda těchto zaměstnanců se 
v meziročním srovnání snížila o 3,2 % a dosahovala výše 29 042 Kč. Průměrná 
mzda klesala, s výjimkou lehkého růstu ve 2. čtvrtletí 2013, po zbytek celého 
roku. V posledním čtvrtletí se meziročně snížila o 6,8 %. Taktéž klesala celý rok 
reálná mzda a celkově se meziročně snížila o 4,5 %. 

Produktivita práce 
se zvýšila 

Produktivita práce ve stavebnictví se v  roce 2013 meziročně zvýšila o 1,5 %. 
S poklesem mezd se snižovaly nominální mzdové náklady meziročně o 4,6 % 
a reálné jednotkové mzdové náklady o 5,9 %. Nejrychleji klesaly právě 
ve 4. čtvrtletí, kdy se nejvíce snížila průměrná mzda a zároveň rostla nejvíce 
produktivita práce. 

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

   2010 2011 2012 2013 

Průměrná nominální mzda 2,6 1,5 2,9 -3,2 
Průměrná reálná mzda 1,1 -0,4 -0,4 -4,5 
Produktivita práce (ve s.c.) -4,9 2,4 -3,3 1,5 
Nominální jedn. mzdové náklady 7,9 -0,9 6,5 -4,6 
Reálné jedn. mzdové náklady 6,3 -2,8 3,1 -5,9 

Pramen: ČSÚ, březen 2014, úprava a dopočty MPO 
Poznámka: produktivita práce měřena podílem indexu stavebních prací a indexem počtu 

zaměstnanců 

 Ceny stavebních prací se v roce 2013 meziročně snížily v průměru podle 
čtvrtletních odhadů o 1,1 %, když v roce 2012 zaznamenaly také pokles o 0,7 %. 
Ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví se v průměru za 
celý rok 2013 nezměnily. 

Klesl počet 
stavebních povolení 
… 

Ve stavebnictví se také již po několik let v řadě snižuje počet povolených staveb 
a jejich orientační hodnota. V roce 2013 se počet stavebních povolení snižoval 
meziročně o 13,2 % a jejich počet činil 84 864. Tak velký meziroční propad 
stavebních povolení byl naposledy zaznamenán v roce 2007. V loňském roce ani 
v jednom čtvrtletí nepřevýšil počet povolení hodnotu předchozího roku. Další 
graf č. II.2.1.4 ukazuje vývoj počtu stavebních povolení a jejich orientační 
hodnotu od roku 2002. 
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Graf č. II.2.1.4 Počet vydaných stavebních povolení a orientační hodnota  
                           povolených staveb 

 
Pramen: ČSÚ, březen 2014, graf MPO 

 Nejvyšší meziroční pokles byl zaznamenán ve čtvrtém čtvrtletí a to meziročně 
o 19,8 %. Dvouciferného poklesu zaznamenaly všechny druhy staveb, nová 
výstavba i změna dokončených staveb. Až na výjimečný růst v 1. čtvrtletí 
u staveb k ochraně životního prostředí po celý rok povolení klesala a to celkem 
intenzivně. Čtvrtletní vývoj meziročních změn stavebních povolení a jejich 
orientační hodnoty v roce 2013 ukazuje tabulka č. II.2.1.2.   

…i jejich orientační 
hodnota 

Orientační hodnota povolených staveb se v roce 2013 snížila meziročně 
o 19,1 %. Za celý rok klesala více hodnota změny dokončených staveb 
meziročně o 28,6 %, což bylo také ovlivněno vysokou základnou předchozího 
roku. V nové výstavbě se orientační hodnota povolených staveb meziročně 
snížila o 12,3 %. 

Tabulka č. II.2.1.2 Vydaná stavební povolení a orientační hodnota staveb v roce 2013 
                                 (meziroční změna v %) 

 
  Počet vydaných stavebních povolení Orientační hodnota staveb 

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

Celkem   -3,3 -16,5 -11,7 -19,8 -22,4 -6,4 -32,7 -9,4 

v tom: nová výstavba 1,9 -14,2 -13,1 -22,6 -21,0 -1,9 -9,8 -16,8 

  změna dokončených staveb -9,7 -19,2 -10,0 -16,0 -24,8 -13,7 -54,6 3,8 

z celku: bytové budovy -7,3 -19,1 -9,1 -17,0 -18,9 -13,7 -0,6 -12,3 

  nebytové budovy -2,0 -6,0 -10,5 -17,0 -35,8 -6,2 -22,7 -33,4 

  stavby k ochraně životního prostředí 15,8 -13,7 -4,7 -19,3 4,5 -17,5 -76,1 -37,5 

  ostatní stavby -8,4 -22,3 -19,2 -24,8 -16,5 6,8 -5,5 52,2 

Pramen: ČSÚ, březen 2014, úpravy a dopočty MPO 

Také orientační 
hodnota povolených 
staveb meziročně 
nižší 

V jednotlivých čtvrtletích klesala orientační hodnota povolených staveb po celý 
rok celkem výrazně. Meziroční růst hodnoty zaznamenala pouze změna 
dokončených staveb ve 4. čtvrtletí 2013 meziročně o 3,8 %. Nová výstavba se 
však snížila meziročně v tomto období o 16,8 %. Po celý rok vykazovala pokles 
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orientační hodnota bytových i nebytových staveb. Hodnota staveb k ochraně 
životního prostředí a její meziroční pokles byla ovlivněna vysokou základnou 
spojenou s rekonstrukcí elektrárny Prunéřov.  

Nejvíce stavebních 
povolení ve 
Středočeském kraji 

Pokud se podíváme na stavební povolení rozdělená podle krajů, je vidět vliv 
velkých měst a s tím i možnost zaměstnání. Největší podíl na vydaných 
stavebních povoleních tak měl loni Středočeský kraj s 18,1 % a druhý největší 
Jihomoravský kraj s 11,8 %. Nejmenší podíl vydaných stavebních povolení byl 
naopak vydán v Karlovarském kraji.  

Podlahová plocha se 
snížila 

Podlahová plocha nových budov povolených v roce 2013 dosahovala 4636,7 tis. 
m2, celková plocha včetně změny dokončených staveb činila 6 704,5 tis. m2. 
Podlahová plocha se snížila v roce 2013 meziročně celkově o 15,2 %, u nové 
výstavby o 14,5 %. Klesala jak u nové výstavby bytových budov (mínus 6,0 %), 
tak i u nebytových budov (mínus 21,8 %).    

Stavební zakázky se 
mírně zvýšily  

V roce 2013 u podniků s 50 a více zaměstnanci hodnota nových zakázek i stav 
zakázek ke konci období zaznamenaly meziroční růst ve stejné hodnotě o 0,5 %. 
Hodnota nových zakázek, které představují nově přijaté a potvrzené zakázky 
během sledovaného období, dosáhla 149,9 mld. Kč. Hodnota zakázek 
ve finančním vyjádření klesla na 60 % hodnoty v roce 2008. Zakázky 
v pozemním stavitelství loni klesly meziročně o 13,8 % na 67,2 mld. Kč. 
V inženýrském stavitelství se zvýšily o 16,1 % na 82,7 mld. Kč. Projevila se tu 
nízká srovnávací základna v předešlém roce. Průměrná hodnota nové zakázky 
tak dosáhla 3,6 mil. Kč a snížila se meziročně o 1,8 %.  

Firmy zakázky 
hledají více 
v zahraniční  

Stav zakázek ke konci období představuje zásobu dosud neprovedených prací, 
tj. přijatých, ale dosud nezahájených zakázek nebo rozpracovaných zakázek v 
hodně prací zbývajících k provedení. Ke konci roku 2013 jejich stav dosáhl 141 
mld. Kč a meziročně se zvýšil o 0,5 %. Hodnota celkových zakázek se snižovala 
předchozí čtyři roky, i když se pokles postupně zmenšoval a v roce 2012 činil 
1,9 %. Pozitivní výsledek v roce 2013 ovlivnily pouze zakázky ze zahraničí, které 
v meziročním srovnání narostly o celých 58,4 %. Jejich váha dosahovala loni 
necelých 17 %, ale stoupla z 10,7 % v předešlém roce. Nárůst zakázek ze 
zahraniční však nemohl nahradit propad ostatních zakázek. Největší podíl mají 
veřejné zakázky, jejichž podíl v roce 2013 spadl pod 50 %, zatímco před pěti lety 
se podíl veřejných zakázek pohyboval okolo 70 %. Zatímco v předchozích letech 
je patrný propad zakázek ve veřejném sektoru, v roce 2013 se k tomu přidaly 
také soukromé zakázky. Veřejné zakázky klesaly loni meziročně o 9,2 %, 
soukromé zakázky se loni snížily meziročně o 2,6 %. Díky nízkým investicím 
v tuzemsku tak stavební firmy hledají zakázky v zahraničí.   

 Podíl soukromých a veřejných zakázek je však ovlivněn tím, že ve statistickém 
zjišťování jsou zahrnuty především větší stavební podniky, které mají výrazně 
vyšší podíl veřejných zakázek. Přesto je vidět nízký podíl investic státu 
do stavebních zakázek.    

Zakázky ze zahraničí 
vykázaly růst 

Vývoj v jednotlivých čtvrtletích ukazuje na růst nových zakázek v druhém 
pololetí, vlivem inženýrského stavitelství, zatímco zakázky pozemního 
stavitelství klesaly celkem výrazně. Stav zakázek ke konci období se snižoval po 
celý rok a to platí o veřejných i soukromých zakázkách. Výrazně se zvedaly 
v meziročním porovnání pouze zakázky ze zahraničí. Čtvrtletní vývoj stavebních 
zakázek v roce 2013 a jejich meziroční změny jsou uvedeny v tabulce č. II.2.1.3.  
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Graf č. II.2.1.5 Vývoj hodnoty stavebních zakázek  
                          (podniky s 50 a více zaměstnanci, v mil. Kč) 

 
Pramen: ČSÚ, březen 2014, graf MPO 

Tabulka č. II.2.1.3 Vývoj hodnoty stavebních zakázek  v roce 2013 
                                 (meziroční změna v %, podniky s 50 a více zaměstnanci) 

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

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

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

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

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

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

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

   soukromé -18,1 -11,9 -12,0 -2,6 

  zahraničí   55,6 18,9 33,1 58,4 

Pramen: ČSÚ, březen 2014, úpravy a dopočty MPO 

Rekordní počet 
hypoték 

V roce 2013 se však dařilo hypotéčnímu trhu. Podle údajů Hypoindexu 
společnosti Fincentrum se objem hypoték vyšplhal na rekordní hodnotu, když 
jich bylo sjednáno za 155,8 mld. Kč. Objem hypoték tak překonal dosud 
rekordní sumu z roku 2007 ve výši 145 mld. Kč. V meziročním porovnání vzrostl 
objem hypoték o 26,7 %. Hypotéku v loňském roce uzavřelo celkem 95 834 
klientů, což představuje meziroční nárůst téměř o třetinu. V průběhu celého 
roku se úroková sazba držela na nízkých hodnotách. Nejnižší hodnotu 
zaznamenala v červnu ve výši 2,95 %, na sklonku roku, v prosinci, skončila 
na 3,06 %. Za celý rok její průměrná hodnota dosáhla 3,05 %.  

Vzrostl podíl 
refinancovaných 
hypoték 

Změna oproti minulým rokům nastala v účelu pro sjednání hypotéky. Více úvěrů 
bylo sjednáno jako refinancování starší hypotéky pro lepší podmínky u nových 
hypoték. Refinancování se tak stalo významnou součástí trhu hypoték. 
V loňském roce končili tříleté fixace z roku 2010 a pětileté fixace z roku 2008. Za 
tu dobu spadly úrokové sazby přibližně o 2,5 p.b. Úspora při refinancování se 
tak pohybuje v řádu tisíců korun měsíčně. 
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II.2.2 Bytová výstavba 

Počty zahájených 
bytů klesly 

V bytové výstavbě se v roce 2013 snižoval počet zahájených i dokončených 
bytů. Počet zahájených bytů se v meziročním srovnání snížil o 7,3 % a bylo jich 
zahájeno celkem 22 108. Oproti roku 2008, vrcholu konjunktury, se počet 
zahájených bytů propadl na poloviční úroveň. Začátek krize se také projevil 
rychleji v zahajovaných bytech než v dokončených. Počet zahájených bytů 
prudce klesl v roce 2009, zatímco dokončené byty reagovaly se zpožděním. 
V loňském roce se pokles počtu zahájených bytů mírně zpomalil. 

Výjimkou byty 
v bytových domech 

Nárůst v roce 2013 zaznamenaly pouze byty v bytových domech, které 
meziročně stouply o výrazných 20,8 %. Významného růstu dosahovaly byty 
v bytových domech od druhého čtvrtletí loňského roku, ve 4. čtvrtletí meziroční 
růst činil 93,4 %. Velký meziroční růst je spojen s velmi nízkou srovnávací 
základnou a také se projevuje vliv developerských společností, které využívají 
aktuálních nízkých cen pro stavby bytů. Poptávku po nových bytech silně zvedají 
nízké úrokové sazby panující na hypotéčním trhu. Na trhu bytů také panuje 
velká konkurence, která nedává příliš prostoru na zvyšování cen bytů.   

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

 
Pramen: ČSÚ, březen 2014, graf MPO 

 V počtech zahájených bytů klesaly byty v rodinných domech meziročně 
o 13,3 %. Jejich podíl loni dosáhl necelých 60 %. Ostatní formy bydlení se podílí 
na zahájené výstavbě spíše okrajově, necelou pětinou. Snižoval se meziročně 
počet nástaveb, přístaveb a vestaveb k rodinným domům (mínus 24,0 %) 
i k bytovým domům (mínus 2,4 %). Počet bytů v domovech-penzionech nebo 
domovech pro seniory se meziročně snížil o 16,2 %, což závisí na připravenosti 
obcí a dotační politice z veřejných rozpočtů. 

Počet dokončených 
bytů klesal 

Počet dokončených bytů se v roce 2013 meziročně snížil o 14,3 % na 25 246 
bytů. Počet dokončených bytů tak klesl na nejnižší hodnotu za posledních 
10 let. V roce 2013 pouze v 1. čtvrtletí počet dokončených bytů vzrostl 
meziročně o  3,4 %, po zbytek roku už klesal. Snížení počtu dokončených bytů za 
celý rok zaznamenaly všechny druhy staveb. Dokončené byty v rodinných 
domech klesly meziročně o 11,3 % a byty v bytových domech o 14,7 %.   
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Největší nárůst 
počtu zahájených 
bytů ve 
Středočeském kraji 

V rozdělení zahájených bytů podle krajů je zřejmý vliv velkých měst, zejména 
Prahy. Počet zahájených bytů stoupl výrazně ve Středočeském kraji a to 
meziročně o 18,6 % na 3352 bytů. Meziroční mírné zvýšení počtu zahájených 
bytů ještě zaznamenal Zlínský kraj (o 2,6 %) a také Jihočeský kraj (o 1,2 %). 
Podíváme-li se na výstavbu bytů podle podílů jednotlivých krajů na celkovém 
počtu zahajovaných bytů, největší podíl měl loni Jihomoravský kraj s 17,3 %. 
Velký podíl zahajovaných bytů, více než 10 %, měl ještě Středočeský kraj 
a Ústecký kraj.   

Programy 
na podporu 
stavebnictví 

V roce 2014 nejspíš nedojde k zásadní změně ve vývoji stavebnictví. Vývoj 
stavebnictví však můžou podstatně ovlivnit priority nové vlády, neboť tento 
sektor je závislý na investicích státu. Bylo by žádoucí pro stavebnictví 
naplánovat rozvoj infrastruktury, zvýšit státní zakázky, například do dopravní 
infrastruktury, a s tím ovlivnit i zaměstnanost v tomto sektoru. Budou 
pokračovat programy z veřejných prostředků, Nová zelená úsporám, programy 
na opravy a modernizaci bytového fondu Panel+ a Úvěr 150 pro mladé a také 
čerpání prostředků z evropských fondů. 

Zásadní pro další vývoj stavebnictví je také vývoj ekonomiky, neboť podle toho 
se rozhodují soukromí investoři, zda investují nyní nebo zda realizaci odsunou. 
Směřování ekonomiky a také vývoj úrokové sazby, pokud zůstane na nízké 
úrovni, bude mít podstatný vliv na bytovou výstavbu a prodej bytů. Část 
poptávky po bytech je investičního charakteru.  

I v letošním roce se 
očekává snížení 
stavební výroby 

Podle Kvartální analýzy českého stavebnictví společnosti CEEC Research ředitelé 
stavebních společností v roce 2014 čekají pokles sektoru o 0,6 %. Růst 
stavebnictví by měl přijít až v roce 2015 o 1,8 %. Problémem stavebnictví je, že 
počet stavebních firem a objem nabízených kapacit neodpovídá poptávce po 
stavebních pracích, překračuje výrazně poptávku a to vytváří tlak na cenu.  
Některé firmy odvádějí nekvalitní práci a kvalifikovaní pracovníci odcházejí. 
K oživení sektoru je žádoucí snížení kapacit, nastartování proinvestiční politiky 
státu a zlepšení vývoje ekonomiky.    

II.2.3 Stavebnictví v EU 

Pokles stavebnictví 
se zpomalil 

Stavební produkce v Evropské unii pokračovala v roce 2013 v nepříznivém vývoji. 
V průběhu roku mírně zpomalila pokles v meziročním srovnání, ale ještě zdaleka 
nedosahovala úrovně předchozího roku a bazického roku 2010. Za rok 2013 
stavební výroba v Evropské unii meziročně klesla reálně o 2,3 % a v eurozóně 
o 2,9 %. Pokles stavebnictví se tak zmenšil, když v roce 2012 se snížila stavební 
výroba meziročně o 5,3 % v Evropské unii i eurozóně. Větší pokles zaznamenalo 
inženýrské stavitelství (mínus 3,7 % v EU) než pozemní (mínus 1,9 %). Graf 
č. II.2.3.1 zobrazuje vývoj stavební výroby k bazickému roku 2010 za posledních 
5 let. 
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Graf č. II.2.3.1 Stavební produkce v Evropské unii  
                          (průměr roku 2010 = 100, sezónně očištěno) 

 
Pramen: Eurostat, březen 2014, graf MPO 

 Pokud se podíváme na stavební výrobu v jednotlivých zemích Evropské unie, je 
vidět spíše pokles stavebnictví a to v některých zemích citelný. V několika 
zemích se výsledky stavebnictví však také podstatně zlepšily a meziroční pokles 
se změnil na růst stavební výroby, nejvíce v Irsku, Litvě a Maďarsku. Stejný vývoj 
zaznamenalo Španělsko nebo Velká Británie. Ve Slovinsku, Řecku nebo 
na Slovensku se pokles stavební výroby podstatně zmenšil.   

Graf č. II.2.3.2 Stavební produkce v mezinárodním porovnání (meziroční změna v %) 

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

II.3.1 Souhrnné výsledky 

ZO ČR v roce 2013 
byl dle přeshraniční 
statistiky rekordní 

Zahraniční obchod ČR zaznamenal v roce 2013, navzdory nelehké ekonomické 
situaci v eurozóně, dobré výsledky. Dle údajů přeshraniční statistiky přebytek 
obchodní bilance dosáhl rekordní hodnoty 350,7 mld. Kč, což v meziročním 
srovnání bylo o 45 mld. Kč více. Vývoj však nebyl od počátku roku zcela 
jednoznačný, neboť v prvním pololetí vývoz i dovoz, kromě dubnových výsledků 
(a květnových vývozů), v meziročním srovnání klesal. Oživení, které predikovaly 
předstihové ukazatele, se naplno projevilo až ve druhé polovině roku a bylo 
natolik silné, že meziroční výsledky exportu i importu vytáhlo do kladných 
hodnot. Export i import zaznamenaly růst, nicméně meziročně došlo k poklesu 
jejich dynamiky. Zatímco v roce 2012 vývoz zboží podle přeshraniční statistiky 
vzrostl meziročně o 6,7 % a dovoz o  3,0 %, v roce 2013 se vývoz meziročně 
zvýšil o 3,0 % a dovoz zaznamenal růst o 1,8 %. 

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

Stejnou tendenci vykázaly i výsledky zahraničního obchodu podle národního 
pojetí. Zatímco v roce 2012 vývoz zboží meziročně vzrostl o 7,8 % a dovoz se 
zvýšil o 5,6 %, export v roce 2013 dosáhl meziročního růstu o 2,0 % a dovoz se 
meziročně zvýšil o 0,1 %. 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 v roce 2013 činilo 
119,3 mld. Kč s vazbou na platební bilanci ČNB, tedy o 231,4 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 ve 3. a 4. čtvrtletí 2013 stojí 
oživení zahraniční poptávky v eurozóně, zejména v Německu. Výsledky za rok 
2013 opět potvrdily silnou závislost ČR na státech Evropské unie. Největšího 
obratu dosáhl zahraniční obchod s vyspělými tržními ekonomikami (81 %), 
značnou část z nich přitom tvořily členské země Evropské unie, jejichž podíl 
na celkovém obratu zahraničního obchodu ČR činil 73,5 %. Stejně jako 
v předchozích letech byly hlavním tahounem exportu stroje a dopravní 
prostředky. Jejich podíl na celkovém exportu dosáhl 53,8 % (meziročně 
o 0,3 p.b. méně), samotná silniční vozidla tvořila podíl 17,7 % (meziročně 
o 0,5 p.b. více). 
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Graf č. II.3.1.1 Zahraniční obchod ČR v jednotlivých letech (2005 – 2013) 

 
Pramen: ČSÚ, březen 2014, graf MPO 

Nejvíce se ZO dařilo 
ve 4. čtvrtletí, 
nejméně 
v 1. čtvrtletí 

V roce 2013 se vývozu i dovozu nejvíce dařilo ve čtvrtém čtvrtletí, ve kterém 
v běžných cenách vývoz meziročně vzrostl o 9,4 % a dovoz o 9,3 %, naopak 
nejhorší výsledek byl zaznamenán v prvním čtvrtletí, kdy vývoz meziročně klesl 
o 4,4 % a dovoz klesl o 5,1 %. Největší meziroční nárůst byl zaznamenán 
u dovozu i vývozu v prosinci (o 18,6 %, resp. o 17,3 %), naopak nejvyšší snížení 
u vývozu bylo zaznamenáno březnu (o 6,5 %), u dovozu v únoru (o 6,2 %) (viz 
tabulka č. II.3.1.1 a graf č. II.3.1.2). 

Graf č. II.3.1.2 Zahraniční obchod ČR v letech 2012-2013 (měsíční hodnoty) 

 
Pramen: ČSÚ, březen 2014, graf MPO 

Míra otevřenosti ČR 
se zvýšila 

Česká ekonomika je silně závislá na zahraniční poptávce. V minulém roce dosáhl 
poměr objemu exportu vůči HDP 78,6 %, což bylo o 0,6 p.b. více než v roce 
2012. 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 
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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, než by naznačoval vysoký obchodní 
obrat. 

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

  2012 2013 

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

Vývoz (meziroční změna v %) 6,7 -4,4 1,9 5,4 9,4 3,0 
Dovoz (meziroční změna v %) 3,0 -5,1 -1,4 4,1 9,3 1,8 
Saldo v mld. Kč 305,7 95,3 94 82,1 79,3 350,7 

Meziroční změna salda v mld. Kč 36,9 0,8 24,3 12,5 7,4 45 

Pramen: ČSÚ, březen 2014 

 Výsledky zahraničního obchodu v roce 2013 ovlivnily zejména tyto faktory: 

• Zlepšování evropské a světové ekonomiky, které se pozitivně projevilo 
na vývoji zahraničního obchodu především ve druhé polovině roku.  

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

• Pokles v první polovině roku a silný růst průmyslové produkce v druhém 
pololetí, který byl způsoben oživením v eurozóně. Zejména zvýšená 
poptávka po osobních automobilech vytáhla průmyslovou produkci v roce 
2013 do kladných čísel (meziroční nárůst dosáhl 0,5 %). 

• Vývoj směnných kurzů; koruna v průměru za celý rok 2013 oslabila vůči 
euru o 3,3 % a dosáhla kurzu 25,974 EUR/CZK. Vůči americkému dolaru 
koruna posílila o 0,1 %. Průměrný směnný kurz činil 19,565 USD/CZK. 

• Ceny vývozu i dovozu; v průměru se exportní ceny v roce 2013 meziročně 
zvýšily o 1,2 %, ceny importu naopak poklesly o 0,2 %. Snížení importních 
cen bylo ovlivněno především vývojem u minerálních paliv, jejichž importní 
ceny klesly průměrně o 6 %. Na straně vývozu naopak nejvíce podražily 
nápoje a tabák, jejichž exportní ceny vzrostly o 9,2 %. Směnné relace 
dosáhly v úhrnu za celý rok kladné hodnoty 1,4 %. 
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Graf č. II.3.1.3 Meziroční změny cen vývozu, dovozu, směnné relace (v %) 

 
Pramen: ČSÚ, březen 2014, graf MPO 

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

Skupiny SITC 

Indexy cen 
vývozu 

Indexy cen 
dovozu Směnné relace 

2012 2013 2012 2013 2012 2013 

Celkem 102,9 101,2 104,2 99,8 98,8 101,4 

0 potraviny 103,9 102,4 106,7 105,7 97,4 96,9 
1 nápoje a tabák 105,1 109,2 109,9 108,7 95,6 100,5 
2 suroviny 103,5 98,3 97,4 94,2 106,3 104,4 
3 minerální paliva 97,6 96,4 115,7 94,0 84,4 102,6 

4 tuky 98,9 98,3 104,1 92,4 95,0 106,4 
5 chemikálie 104,8 100,4 103,6 99,3 101,2 101,1 
6 tržní výrobky 102,7 100,2 100,6 100,4 102,1 99,8 
7 stroje a dopr. prostředky 102,8 102,0 102,7 101,0 100,1 101,0 

8 průmyslové spotř. zboží 104,0 102,5 102,6 101,9 101,4 100,6 

Pramen: ČSÚ, březen 2014, graf MPO 

II.3.2 Teritoriální a komoditní struktura 

Do zemí Evropské 
unie mířilo 81% 
českého exportu 

Majoritní část českého exportu i importu byla v roce 2013 uskutečněna v rámci 
Evropské unie. Do zemí evropské osmadvacítky mířilo celkem 81 % českého 
vývozu a podíl těchto států na dovozu činil 65,1 %. Meziročně se tak závislost 
vývozu ČR na EU28 snížila o 0,2 p.b. V absolutním vyjádření však export do zemí 
EU narostl o 69 mld. Kč. Naproti tomu se meziročně zvýšila závislost ČR na 
dovozu z EU o 0,8 p.b., v absolutním vyjádření dovoz vzrostl o 51,9 mld. Kč. 
Export do EU se meziročně zvýšil o 2,8 % a import posílil o 2,9 %. Obchodní 
bilance se státy Evropské unie tak skončila aktivem ve výši 733,2 mld. Kč, což 
bylo o 17,1 mld. Kč více než v roce 2012. Hlavním obchodním partnerem bylo již 
tradičně Německo. 
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Tabulka č. II.3.2.1 Podíly uskupení a zemí na zahraničním obchodě ČR v roce 2013 

  2012 2013 
  (podíl v %) (podíl v %) 

  vývoz  dovoz vývoz dovoz 

Evropská unie (EU 28) 81,2 64,3 81,0 65,1 
Eurozóna (17) 63,4 50,3 62,8 50,4 
Brazílie 0,3 0,3 0,3 0,2 
Čína 1,1 11,1 1,2 10,8 
Německo 31,4 25,3 31,3 25,5 
Indie 0,4 0,4 0,3 0,4 

Ruská federace 3,8 5,6 3,7 5,5 

Pramen: ČSÚ, březen 2014 

Nejvyššího kladného 
salda dosáhl již 
tradičně obchod 
s Německem 

Nejvyššího přebytku obchodní bilance dosáhla Česká republika roku 2013 
v obchodě s Německem. Zatímco vývoz do tohoto teritoria vzrostl meziročně 
o  2,5 %, dovoz posílil o 2,8 %. Aktivum obchodní bilance činilo 270,9 mld. Kč 
a meziročně tak bylo o 4,3 mld. Kč vyšší. Druhou nejvýznamnější zemí podle 
výše dosaženého přebytku bylo Slovensko. Zahraniční obchod s touto zemí 
skončil aktivem 117,7 mld. Kč, což bylo o 7,3 mld. Kč více než v roce 2012. Mezi 
pětici států, s nimiž ČR vykázala nejvyšší přebytky, se dále zařadila Velká 
Británie a Severní Irsko (99,7 mld. Kč), Francie (66,3 mld. Kč) a Rakousko 
(57,8 mld. Kč). 

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

 
Pramen: ČSÚ, březen 2014 

Nejvyšší schodek 
vykázal obchod 
s Čínou 

Schodkem naopak skončila bilance zahraničního obchodu se státy mimo EU. 
Nejvyššího pasiva dosáhla ČR v obchodě s Čínou, a to 265,2 mld. Kč. Oproti roku 
2012 tak došlo ke snížení schodku s touto zemí o 8,6 mld. Kč. Druhý 
nejvýznamnější deficit obchodní bilance byl zaznamenán v obchodě s Jižní 
Koreou (47,2 mld. Kč), který se meziročně snížil o 2,3 mld. Kč. Vysoké pasivum 
dále vykázal obchod s Ruskou federací (39,2 mld. Kč), Japonskem (34,8 mld. Kč) 
a Ázerbájdžánem (23,6 mld. Kč). 

 

ČR celkem 350,70 44,99 -28,94 2,46 6,83 -200,16 2,36 -119,52 46,56 555,71 87,95 -2,56
Německo 270,91 4,34 -12,38 -0,77 14,36 -7,48 -0,53 -55,05 18,00 243,60 70,78 0,38
Slovensko 117,68 7,25 22,00 3,59 -1,75 6,13 0,85 8,57 12,24 43,54 20,29 2,21
V. Bri tánie a  S.Irsko 99,67 4,77 1,89 0,30 0,43 -0,52 0,05 -8,47 9,51 83,12 13,16 0,19
Francie 66,34 -2,54 -1,70 -0,27 0,51 -0,31 -0,07 -14,05 2,03 70,02 10,26 -0,09
Rakousko 57,76 4,62 0,44 -0,04 10,63 8,00 1,19 -3,17 3,33 29,38 8,59 -0,59
Belgie 32,26 5,74 -2,79 0,01 -0,29 -0,83 -0,04 -10,78 2,02 37,59 7,37 0,01
Španělsko 22,08 4,20 -7,26 -0,34 0,62 -0,01 -0,25 -4,86 1,04 28,25 4,87 0,02
Švédsko 21,12 -0,47 0,48 0,37 0,14 -0,03 -0,14 -1,97 -2,24 18,80 5,71 0,01
Turecko 20,81 9,12 -1,73 -0,10 0,21 0,61 0,00 1,01 1,41 21,70 -2,59 0,30
Švýcarsko 19,77 -1,16 0,17 -0,21 0,06 0,31 -0,01 -5,34 4,51 20,97 1,42 -2,10

Země
Bilance ZO  
(mld. Kč) 

Meziroční 
změna 

(mld.Kč)

Bilance ZO dle komoditních skupin SITC (mld. Kč)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
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Tabulka č. II.3.2.3 Země s nejvyššími schodky obchodní bilance 

 
Pramen: ČSÚ, březen 2014 

Stroje a dopravní 
prostředky tvořily 
53,8% vývozu 

Z hlediska komoditní struktury se na příznivém vývoji zahraničního obchodu 
podepsaly nejvíce stroje a dopravní prostředky. Jejich podíl na vývozu činil 53,8 %, 
což je pouze nepatrně méně (o 0,4 p.b.) než v roce 2012. Na dovozu se pak stroje 
a dopravní prostředky podílely 40,8 %, což je z hlediska meziročního srovnání 
o 0,5 p.b. méně. Meziročně se vývoz této komoditní skupiny zvýšil o 2,4 %, dovoz 
vzrostl o 0,4 % a aktivum obchodní bilance skončilo přebytkem ve výši 555,7 mld. 
Kč. 

Tabulka č. II.3.2.4 Komoditní struktura zahraničního obchodu 

  Celkem 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Vývoz (podíl v %) 100 3,6 0,7 2,7 3,2 0,3 6,4 17,4 53,8 11,7 0,2 

Dovoz (podíl v %) 100 5,1 0,7 2,8 10,7 0,2 11,4 17,9 40,8 10,1 0,3 

Saldo 2012 (v mld. Kč) 305,7 -28,7 1,3 7,1 -188,9 3,7 -117,5 38,8 519,9 72,9 -3,0 

Saldo 2013 (v mld. Kč) 350,7 -28,9 2,5 6,8 -200,2 2,4 -119,5 46,6 555,7 88,0 -2,6 

Meziroční změna salda 45,0 -0,2 1,1 -0,3 -11,3 -1,4 -2,0 7,7 35,8 15,1 0,4 

Pramen: ČSÚ, březen 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 

Tabulka č. II.3.2.5 Stroje a dopravní prostředky 

Pramen: ČSÚ, březen 2014 

Čína -265,19 8,62 -1,55 0,05 1,42 0,02 0,01 -4,53 -16,24 -202,47 -41,87 -0,02

Jižní Korea -47,24 2,56 0,07 -0,02 0,12 0,21 -0,02 -1,69 -5,21 -39,53 -1,18 0,00
Ruská  federace -39,15 -2,28 1,33 0,52 -4,58 -128,81 0,00 3,45 2,00 77,40 9,54 0,00
Japonsko -34,75 7,16 0,72 0,01 1,38 -0,02 0,00 -0,62 -4,28 -29,31 -3,04 0,40
Ázerbájdžán -23,55 5,71 0,05 0,00 0,00 -26,83 -0,01 0,36 0,62 2,02 0,22 0,00
Polsko -20,31 -11,05 -12,85 -2,07 1,21 -9,37 0,00 3,29 -11,08 12,21 -3,29 0,00
Thajsko -19,04 2,09 -0,36 0,00 -0,45 0,00 0,00 0,24 -1,35 -15,71 -1,41 -
Tchaj-wan -18,72 0,98 -0,01 -0,02 -0,08 0,02 - -0,28 -2,05 -15,04 -1,27 -
Malajs ie -12,38 2,32 0,27 0,00 -0,97 0,01 -0,01 0,52 -0,05 -10,81 -1,31 -0,78
Norsko -11,91 0,91 -0,70 0,05 -0,05 -23,84 2,40 -0,11 2,12 8,50 2,12 0,00

Země
Bilance ZO  
(mld. Kč) 

Meziroční 
změna 

(mld.Kč)

Bilance ZO dle komoditních skupin SITC (mld. Kč)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

SITC 7 - celkem 1 703 802 2,4 100,0 53,8 1 148 093 0,4 100,0 40,8 555 709 35 804

71 - stroje a zařízení k výrobě energie 89 956 -1,1 5,3 2,8 90 991 2,3 7,9 3,2 -1 035 -3 052

72 - strojní zařízení pro určitá odvětví průmyslu 82 085 0,5 4,8 2,6 57 026 0,4 5,0 2,0 25 059 198

73 - kovozpracující stroje 25 094 0,8 1,5 0,8 19 891 0,6 1,7 0,7 5 202 77

74 - stroje a zřízení všeobecně užívané v průmyslu 217 541 9,0 12,8 6,9 140 146 4,3 12,2 5,0 77 395 12 189

75 - kancelářské stroje zařízení k automat.zprac.dat 232 575 -9,5 13,7 7,3 185 555 -11,3 16,2 6,6 47 021 -801

76 - zaříz.k telekomunikaci, zázn.a reprodukci zvuku 158 946 -1,7 9,3 5,0 138 734 5,6 12,1 4,9 20 212 -10 147

77 - elektrická zařízení, přístroje a spotřebiče 308 420 6,0 18,1 9,7 272 963 2,2 23,8 9,7 35 457 11 652

78 - si lniční vozidla 560 148 6,1 32,9 17,7 231 584 4,7 20,2 8,2 328 564 21 825

79 - ostatní dopravní a přepravní prostředky 29 037 1,3 1,7 0,9 11 202 -23,7 1,0 0,4 17 835 3 863

Podíl  na  
celk. 

dovozu 
(%)

2013 
(mi l . Kč)

Meziroč. 
změna 

(mi l . Kč)

Vývoz Dovoz Obchodní bi lance

2013  
(mi l . Kč)

Meziroč. 
změna 

(%)

Podíl  na  
vývozu 

skupiny 
(%) 

Podíl  na  
celk. 

vývozu 
(%)

2013 (mi l . 
Kč)

Meziroč. 
změna 

(%)

Podíl  na  
dovozu 
skupiny 

(%) 
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Silniční vozidla se 
na vývozu podílela 
17,7 % 

Klíčovou roli sehrál již tradičně automobilový průmysl, který se na celkovém 
vývozu podílel 17,7 %. Export silničních vozidel vzrostl v meziročním srovnání 
o 6,1 %, dovoz přidal o 4,7 %. Bilance této skupiny vykázala aktivum 328,6 mld. 
Kč, což představuje meziroční zlepšení o cca 21,8 mld. Kč. 

Automobilový 
průmysl zaznamenal 
nárůst 

Tržby automobilového průmyslu rostly také díky výrobě dílů a příslušenství pro 
motorová vozidla pro zahraniční automobilky. Export v této kategorii meziročně 
vzrostl o 11,7 %, a to zejména díky zvýšení výroby vozidel v Německu a Velké 
Británii. 

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

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

Negativně celkovou 
bilanci ovlivnila 
zejména minerální 
paliva 

Naopak negativní vliv na celkovou obchodní bilanci měla především minerální 
paliva. I když dovoz minerálních paliv meziročně poklesl o 2,2 %, pasivum 
obchodu této skupiny se meziročně prohloubilo o 11,3 mld. Kč na 200,2 mld. Kč. 

Vývoj ceny ropy Cena ropy Brent v roce 2013 meziročně vzrostla a v průměru se na světových 
trzích obchodovala za 97,9 USD/barel. Ropa WTI naopak zlevnila, její průměrná 
cena za celý rok činila 108,7 USD/barel. 

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

 
Pramen: www.kurzy.cz, graf MPO 

Struktura dovozu 
podle 
předpokládaného 
užití 

Přibližně polovina dovozu směřujícího do ČR v roce 2013 byla určena pro 
výrobní užití. Oproti předchozímu období se tento poměr mírně snížil z 50,17 % 
na 49,99 %. Podíl výrobků pro investiční užití se oproti loňsku snížil z 29,29 % 
na 29,21 %. 
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Tabulka č. II.3.2.6 Struktura dovozů dle předpokládaného užití 

 
2012 2013 Index 

 
mld. Kč % mld. Kč % 2013/2012 

Investiční užití 796 976 111 29,29 810 447 301 29,21 101,69 

Osobní spotřeba 558 642 019 20,53 577 035 226 20,80 103,29 

Výrobní užtí 1 365 053 717 50,17 1 387 166 086 49,99 101,62 

Pramen: MPO, březen 2014 

HI-TECH výrobky Vlivem poklesu vývozu IT se ve srovnání s rokem 2012 mírně snížil podíl HI-TECH 
výrobků na českém exportu, a to na 15,4 % z 16,3 %. Vyvážely se zejména výrobky 
z oboru výpočetní techniky a elektroniky a komunikací.  

V roce 2013 se zhoršila také obchodní bilance s HI-TECH výrobky. Obchod s těmito 
produkty skončil přebytkem (17,6 mld. Kč). Vývoz HI-TECH se ve sledovaném 
období snížil meziročně o 2,6 %, dovoz poklesl o 2,4 % 

Vývoz a dovoz 
z hlediska stupně 
zpracování 

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

Tabulka č. II.3.2.7 Struktura vývozu a dovozu dle stupně zpracování 

  Podíl v % 

  Vývoz Dovoz 

  2012 2013 2012 2013 

A: Výrobky s nižším stupněm zpracování 13,23 13,05 23,57 23,53 

Potraviny a suroviny pro výrobu potravin 4,72 4,89 6,05 6,29 

Suroviny  vč. energetických a druhotných odpadů 2,83 2,48 9,93 9,59 

Polotovary 5,68 5,68 7,59 7,65 

B: Výrobky s vyšším stupněm zpracování 84,52 84,60 72,46 72,32 

Strojírenské a elektrotechnické výrobky 60,31 60,23 46,59 46,14 

Ostatní finální výrobky 24,21 24,37 25,87 26,18 

Pramen: MPO, březen 2014 

II.3.3 Očekávaný vývoj zahraničního obchodu 

Vývoj zahraničního 
obchodu v roce 2014 

Dobré výsledky ZO můžeme očekávat i v roce 2014. Významnou a pozitivní roli 
v příštích měsících roku sehraje nízká srovnávací základna prvních šesti měsíců, 
pokračující oživení v eurozóně i mimo ni. Kladnou roli sehraje i slabší koruna. 
Česká ekonomika je ve fázi oživení a zahraniční obchod se výraznou měrou 
podílí na obnovení ekonomického růstu. Hlavní hnací silou vývozu bude 
především automobilový průmysl, na který navazuje řada dalších odvětví.  

Lednové a únorové výsledky zahraničního obchodu, jak v národním pojetí, tak 
v  metodice přeshraniční statistiky, dosahují kladných dvouciferných hodnot 
růstu a navazují tak na dynamiku růstu vývozu i dovozu ze závěru roku 2013. 
Po prvních dvou měsících dosahuje přebytek obchodní bilance v  národním 

http://www.patria.cz/ekonomika/ukazatel/obchod.html
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pojetí 27,7 mld. Kč, což je o 8,6 mld. Kč více než loni a podle přeshraniční 
statistiky činí přebytek za leden a únor 77,7 mld. Kč, což je meziročně 
o 14,7 mld. Kč více. 

Hodnoty některých předstihových indikátorů v únoru mírně klesly, nicméně 
z dlouhodobého pohledu zůstávají na několikaměsíčních maximech a dosahují 
dlouhodobě nadprůměrných hodnot, což dává naději na pokračování 
pozitivního trendu. Dalším pozitivem je situace v českém průmyslu, kde domácí 
podniky očekávají pro příští tři měsíce mírné zvýšení tempa výrobní činnosti 
a ve zpracovatelském průmyslu mírné zvýšení tempa zaměstnanosti. 

II.3.4 Vývoj obchodu v EU 

Bilance ZO Evropské 
unie skončila 
v přebytku 

Zahraniční obchod Evropské unie (EU28) skončil v roce 2013 přebytkem ve výši 
49,9 mld. euro. To je ve srovnání s rokem 2012, kdy byla bilance zahraničního 
obchodu záporná (deficit dosáhl hodnoty 115 mld. euro), pozitivní výsledek.  

V roce 2013 vývoz v absolutních číslech dosáhl hodnoty 1 733 mld. euro, což je 
o  50,04 mld. euro více než v roce 2012. Dovoz meziročně oslabil o 114,8 mld. 
euro a zaznamenal hodnotu 1 683,3 mld. euro. 

 V jednotlivých měsících roku 2013 vývoz posiloval v průměru o 3,1 %. Nejvyšší 
meziroční nárůst byl zaznamenán v dubnu (o 14,5 %), naopak největšího 
propadu dosáhl v srpnu (o 4,4 %). Dovoz naopak v dílčích měsících roku 2013 
zpomaloval průměrně o 6,3 %. Meziroční pokles dovozu byl indikován ve všech 
měsících analyzovaného období, přičemž nejvyšší meziroční propad byl 
zaznamenán v březnu (o 11,7 %) a v červenci (o 11,9 %). Dynamika vývoje 
vývozu i dovozu byla meziročně slabší, neboť v roce 2012 vývoz zemí evropské 
osmadvacítky posílil meziročně o 8,5 % a dovoz se zvýšil o 4,1 %. 

Graf č. II.3.4.1 Zahraniční obchod EU v jednotlivých měsících roku 2013 

 
Pramen: Eurostat, březen 2014, graf MPO 
Pozn.: statistika zachycuje pohyb zboží mezi členskými a nečlenskými zeměmi EU a také vzájemný obchod mezi 

členskými zeměmi, sezónně očištěná data 
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Německo, Slovensko V rámci EU dosáhlo suverénně nejvyššího přebytku obchodní bilance Německo, 
a to 154,01 mld. EUR. Jeho vývoz se meziročně zvýšil o 0,1 % a dovoz klesl 
o 4,7 %. Druhý nejvýznamnější obchodní partner ČR, Slovensko, vykázalo 
pasivum ve výši 4,7 mld. EUR.  Slovenský export meziročně posílil o 12,5 % 
a import se zvýšil o 0,9 %. 

Snížení závislosti 
vývozu do EU 
a eurozóny 

Země EU28 stále představují a v budoucnu představovat budou nejdůležitější 
odbytiště českého exportu. V současnosti je do zemí Evropské unie exportováno 
81 % zboží. Česká republika je tak velmi závislá na ekonomické situaci v EU. 
Ačkoli se vývoz do EU a eurozóny v roce 2013 meziročně objemově zvýšil, podíl 
se meziročně snížil o 0,2 p.b. při vývozu do EU a o 0,6 p.b. při vývozu do 
eurozóny. Podíl zůstává stejný ve vzájemném obchodu s tzv. prioritními 
zeměmi5 a při obchodu se zájmovými zeměmi6 se podíl zvyšuje. 

 Údaje tak potvrzují diverzifikaci zahraničního obchodu České republiky. Přes 
nárůst absolutního objemu klesá podíl EU i eurozóny a roste podíl prioritních 
a zájmových zemí. 

Graf č. II.3.4.2 Podíl exportu v letech 2012 a 2013 do EU, podílových a zájmových zemí 

 
Zdroj: ČSÚ březen 2014, graf 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.  
6 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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II.4 VNITŘNÍ OBCHOD 

Maloobchodní 
tržby  v roce 2013 
vzrostly 

Na vývoji maloobchodního obratu se odrazil celkový vývoj hospodářství ČR, kdy 
především v 2. polovině roku 2013 vzrostla průmyslová produkce a HDP. Naplnilo 
se tak předpokládané oživení ekonomiky, lidé začali více nakupovat a to se projevilo 
na tržbách obchodníků. Maloobchodní tržby (CZ-NACE 45 + 47) ve stálých cenách 
v roce 2013 meziročně vzrostly o 1 % a po roce se dostaly do kladných čísel, když 
v roce 2012 klesly o 1,1 %. Kladný výsledek roku 2013 však nebyl od počátku roku 
zcela jednoznačný, neboť první čtvrtletí navázalo na pokles předcházejícího kvartálu 
(4. čtvrtletí 2012) a zaznamenalo nejnižší hodnotu od roku 2010 (minus 3,0 %, 
mezičtvrtletní pokles o  1,3 p. b.). Zatímco v prvním čtvrtletí dosáhly tržby svého 
dna, ve druhém čtvrtletí již strmě vzrostly a po  čtyřech zaznamenaných záporných 
hodnotách dosáhly  kladné hodnoty 0,3 % (mezičtvrtletní nárůst o 3,3 p.b.). Růst 
tržeb pokračoval dále ve třetím i čtvrtém čtvrtletí (2,6 %, resp. 3,6 %) sledovaného 
období. 

Tržby kladně ovlivnil 
zejména motoristický 
segment 

Dobře si vedl motoristický segment (CZ-NACE 45), který zaznamenal 3,7% 
nárůst tržeb, z toho prodej motorových vozidel se meziročně zvýšil o 4,3 % 
a opravy vzrostly o 1,6 %. 

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

 
Pramen: ČSÚ; únor 2014, graf MPO 

Meziroční pokles 
evidoval 
maloobchod včetně 
prodeje pohonných 
hmot 

Maloobchod včetně prodeje pohonných hmot (CZ-NACE 47) zaznamenal 
meziročně reálný pokles tržeb o 0,1 %. Pokles byl zaznamenán v prvním pololetí, 
ve druhé polovině roku převládl růst. Prodej pohonných hmot (CZ-NACE 47.3) 
celoročně klesl o 3,0 % a maloobchod kromě pohonných hmot (CZ-NACE 47 bez 
47.3) meziročně posílil o 0,3 %. 

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

 
Pramen: ČSÚ; únor 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

CZ-NACE 45+47 Maloobchod včetně motoristického 4,8 1,2 0,5 0,9 0,9 -2,1 -1,0 -1,7 -3,0 0,3 2,6 3,6

CZ-NACE 45 Obchod, opravy a údržba motorových 12,0 1,8 4,1 4,0 2,7 -2,9 -2,1 -3,9 -7,4 3,6 8,7 10,3

CZ-NACE 47.3 Prodej pohonných hmot (p.h.) -5,5 -3,6 -2,0 -3,4 0,0 -4,4 0,3 -1,5 -4,1 -1,5 -4,0 -2,6

CZ-NACE 47 bez 47.3 Maloobchod kromě p.h. 3,0 1,8 -0,7 0,2 0,2 -1,4 -0,8 -0,8 -0,6 -0,9 1,1 1,6

2011 2012 2013
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Objem prodeje 
pohonných hmot se 
meziročně opět 
snížil 

V roce 2013 byl evidován meziroční pokles prodeje pohonných hmot (CZ-NACE 
47.3) o 3 %, v roce 2012 dosáhl pokles 1,5 %. Největší propad byl v oblasti 
prodeje pohonných hmot zaznamenán v prvním a třetím čtvrtletí roku 2013 
(viz. tabulka č. II.4.1). Spotřeba pohonných hmot dlouhodobě klesá. Za snížením 
spotřeby stojí technologický pokrok ve výrobě motorů, které při zachování 
stejného výkonu spotřebují méně paliva. Navíc spotřebitelé v posledních letech 
dávají přednost dieselovým motorům, které mají obecně nižší spotřebu. Díky 
vyšším cenám pohonných hmot roste i obliba alternativních pohonů, především 
LPG a CNG. 

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

 
Pramen: ČSÚ; únor 2014, graf MPO 

Pokles prodeje 
potravinářského 
zboží 

Podobně jako v roce 2012 zaznamenal rok 2013 propad u skupiny maloobchod 
s potravinami (CZ-NACE 47.11 + 47.2), a to o 1,1 %. Specializované prodejny 
s potravinami (CZ-NACE 47.2) si pohoršily o něco více, když jejich tržby spadly 
o 4,7 %. Pohoršila si i skupina prodeje ve stáncích a na trzích (CZ-NACE 47.8), a to 
o 1,8 %. Důvodem poklesu je především nejen snaha domácností omezit své 
finanční výdaje, ale též preference nákupů ve velkých obchodních řetězcích 
nabízejících široký sortiment zboží pod jednou střechou a časté cenově výhodné 
prodejní akce. 

Růst prodejů 
nepotravinářského 
zboží 

Růst maloobchodního prodeje byl naopak v roce 2013 podporován růstem prodeje 
nepotravinářského zboží (CZ-NACE 47.19 až 47.9) a to o 1,5 %. V tomto segmentu 
dosáhli dobrých výsledků maloobchodníci s prodejem počítačových 
a komunikačních zařízení ve specializovaných prodejnách (CZ-NACE 47.4), kde došlo 
ke zvýšením o 8,8 %, maloobchod s výrobky pro kulturu, sport a rekreaci (CZ-NACE 
47.6) o 0,5 %, maloobchod s oděvy a obuví (CZ-NACE 47.71 + 47.72) o 3,3 % 
a ubytování (CZ-NACE 55) o 2,1 %. Naopak negativně se na výsledcích 
maloobchodu  podílel obchod se zbožím převážně pro domácnost (CZ-NACE 47.5), 
který poklesl o 1,3 % a obchod s  farmaceutickým, zdravotnickým a kosmetickým 
zbožím (CZ-NACE 47.73 + 47.74), kde byl zaznamenán pokles o 2,9 %. 

Tržby internetových 
prodejců rostou 

Rok 2013 opět potvrdil pozitivní vývoj v oblasti prodeje přes internet, který 
meziročně vzrostl o 26,8 %. Tento segment dosáhl  výrazného růstu 
i v předcházejících letech. V roce 2012 jeho zvýšení dosáhlo 8,5 %, v roce 
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2011  to bylo o 12,3 % více. Počet domácností s připojením k internetu neustále 
stoupá a to je i důvodem dynamických nárůstů prodejů přes internet. Navíc se 
stále rozšiřuje okruh uživatelů počítačů bez rozdílu věku a na objem prodeje 
v této kategorii má vliv i širší výběr i nižší prodejní cena nabízeného 
a prodávaného zboží. 

Disponibilní důchod, 
úspory domácností 
a konečná spotřeba 

Disponibilní důchod v roce 2013 meziročně poklesl o 0,9 % (v absolutním 
vyjádření to odpovídá 19,8 mld. Kč), přičemž ve čtvrtém čtvrtletí meziročně 
o 0,5 % vzrostl (2,6 mld. Kč). Konečná spotřeba domácností se za celý rok 
meziročně zvýšila cca o 1 % (20,8 mld. Kč), přičemž ve čtvrtém čtvrtletí bylo 
zaznamenáno výrazné meziroční zlepšení o 3,1 % (15,8 mld. Kč). 

Úspory domácností v roce 2013 meziročně poklesly o 10 % (22,9 mld. Kč), 
ve čtvrtém čtvrtletí se tempo poklesu ještě zvýšilo na minus 14,1 % (8,3 mld. 
Kč), jak je patrné z grafu č. II.4.3. 

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

 
Pramen: ČSÚ; duben 2014, graf MPO 

Indikátory důvěry 
setrvaly v záporných 
hodnotách 

Podle šetření ČSÚ indikátor důvěry podnikatelů byl v roce 2013 trvale pod 
průměrem roku 2005. Za toto období ukazatel vykázal průměrnou hodnotu 
minus 13,1 % (měřeno vzhledem k průměrné hodnotě roku 2005). Avšak od 
dubna 2013 dochází k postupnému zlepšování nálady mezi podnikateli. V dubnu 
ukazatel vykázal hodnotu minus 17,3 %, kdežto v prosinci již jen minus 9,1 %. 

Indikátor důvěry spotřebitelů se dle ČSÚ ve sledovaném období rovněž držel 
v záporných hodnotách a v průměru za rok 2013 vykázal hodnotu minus 16,3 % 
(k průměru roku 2005). Nicméně, podobně jako v případě důvěry podnikatelů, 
dochází i zde k postupnému zlepšování situace, a to od července 2013. 
V červenci byl index roven minus 18,7 %, v září se už dostal do jednociferných 
čísel s hodnotou minus 7,4 %. 
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Graf č. II.4.4 Ekonomická důvěra a maloobchodní tržby 

 
Pramen: ČSÚ; únor 2014, graf MPO 

 Celková důvěra byla, tak jako v předcházejících letech, ve všech měsících roku 
2013 rovněž záporná. Souhrnný indikátor důvěry (indikátor ekonomického 
sentimentu) byl v roce 2013 roven minus 14,4 % (měřeno vzhledem k průměrné 
hodnotě roku 2005, která je v grafu II.4.4 reprezentována hodnotou „0“). 
Počínaje dubnem však dochází k průběžnému zlepšování vnímání celkové 
důvěry v naši ekonomiku, neboť v dubnu 2013 byl indikátor roven minus 
18,1 %, kdežto v prosinci téhož roku tento ukazatel už vykazoval lepší hodnotu, 
a to minus 8,8 %. V roce 2013 došlo k meziročnímu zlepšení celkové důvěry 
v ekonomiku ČR o 0,7 p.b. (celková důvěra v ekonomiku v roce 2012 měřená 
vzhledem k průměrné hodnotě roku 2005 byla rovna minus 15,1 %). 

II.4.1 Vnitřní obchod v EU 

Evropská unie mírně 
roste, eurozóna 
klesá 

Oživení evropských ekonomik v druhé polovině roku 2013 se projevilo snížením 
poklesu maloobchodního obratu v eurozóně a růstem maloobchodu v zemích 
EU. V roce 2013 se obrat maloobchodu v eurozóně meziročně snížil o 0,4 %, 
v EU dosáhl zvýšení o 0,3 %. Nejvyšší hodnoty meziročního růstu obratu 
maloobchodu ve sledovaném období zaznamenalo Lucembursko (o 12,6 %) 
a Polsko (o 5,2 %). Naopak největší propad vykázalo Řecko (o 8,3 %), Nizozemí 
(o 3  %) a  Portugalsko (o 2,4 %). Vnitřní poptávka v roce 2013 meziročně vzrostla 
také u našeho nejvýznamnějšího obchodního partnera Německa (o 1,8 %). 
Průběh meziročního srovnání výsledků maloobchodního obratu v  Evropě je 
znázorněn v grafu č. II.4.1.1. 
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Graf č. II.4.1.1 Indexy obratu prodeje v maloobchodu (vyjma automobilového  
                          průmyslu) v  EU (meziroční změna v %) 

 
Pramen: Eurostat; březen 2014, graf MPO 

Indexy důvěry EU a 
eurozóny se zlepšily 

Z hlediska meziročního srovnání došlo v roce 2013 v EU 28 i eurozóně ke 
zlepšení důvěry spotřebitelů. Indikátor pro EU28 se meziročně zvýšil 
z průměrné hodnoty minus 21,5 bodu na minus 16,4 bodu a pro eurozónu 
z minus 22,4 bodů na minus 18,7 bodu. Pro Německo index narostl o 0,6 bodu 
na minus 4,2 bodu a v případě Slovenska došlo k meziročnímu zlepšení 
z hodnoty minus 29,9 na minus 25,9 bodů. Z grafu č. II.4.1.2 je rovněž patrné, že 
trend vývoje tohoto indikátoru (s výjimkou několika výkyvů) byl v průběhu roku 
2013 pozitivní u všech sledovaných zemí a skupin států, což se projevovalo 
kontinuálním přibližováním měsíčních hodnot indexu k nule. 

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

 
Pramen: Eurostat; únor 2014, graf MPO 
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Indikátor 
ekonomického 
sentimentu se pro 
Slovensko zhoršil 

Indikátor ekonomického sentimentu, předstihový ukazatel ekonomické aktivity 
vycházející z průzkumů důvěry mezi subjekty podnikajícími v maloobchodě 
a z důvěry spotřebitelů, měl v průběhu roku 2013 zlepšující se tendenci 
v Německu, v EU28 a také v eurozóně. Z uvedeného trendu vybočovalo ze 
skupiny zemí či uskupení států uvedených v grafu č. II.4.1.3 pouze Slovensko. 

Z hlediska meziročního srovnání došlo v průběhu roku 2013 – s výjimkou 
Slovenska – ke zlepšení ekonomického sentimentu ve všech sledovaných 
teritoriích, zejména však v EU28 a v Německu, kde indikátor již zhruba v polovině 
roku nabral kladných hodnot (měsíční hodnoty).  

Index pro EU28 se v roce 2013 meziročně zvýšil z průměrné hodnoty minus 9,6 na 
minus 4,1 a pro eurozónu se zvýšil z minus 10 na minus 6,3. Pro Německo 
indikátor ekonomického sentimentu narostl o 1,9 bodu na plus 1,7. Numerické 
výsledky pro Slovensko se meziročně zhoršily z hodnoty minus 7,6 na minus 9,5. 

Graf č. II.4.1.3 Indikátor ekonomického sentimentu v EU 

 
Pramen: Eurostat; únor 2014, graf MPO 

Maloobchod oživuje Trendově směřuje maloobchod v eurozóně vzhůru. Je tažen především 
německou a francouzskou ekonomikou, navíc na periferii eurozóny dochází 
ke stabilizaci. Tento vývoj na počátku roku potvrzují i data za první dva měsíce 
roku 2014 
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II.5 PŘÍMÉ ZAHRANIČNÍ INVESTICE 

Celkové PZI v roce 
2013 vlivem odlivu 
ostatního kapitálu 
meziročně klesly 

Ekonomická situace v Evropě a tím i prostředí pro investice nebyly v roce 2013 
příliš příznivé. To se v průběhu roku projevovalo i v tocích zahraničních investic. 
Nicméně přímé zahraniční investice do ČR v oblasti základního kapitálu a 
reinvestovaného zisku se v roce 2013 meziročně zvýšily. Avšak vlivem odlivu 
ostatního kapitálu ve výši 57,9 mld. Kč, který zahrnuje přijaté a poskytnuté 
úvěry přímými investory a  ostatními podniky, celkový příliv zahraničních 
investic (PZI) do České republiky meziročně zeslábl. Zatímco v roce 2012 
zahraniční investoři v České republice proinvestovali 156,3 mld. Kč, v roce 2013 
celkový objem investic dosáhl výše 97,7 mld. Kč, tj. o 59 mld. Kč méně. 

Investice do 
základního kapitálu 
v kumulaci 
s reinvestovaným 
ziskem meziročně 
vzrostly 

Zahraniční investice vzrostly v roce 2013 nejvíce v oblasti reinvestovaného zisku 
hodnotou 95,3 mld. Kč. Meziročně tak posílily o 17,3 mld. Kč (o 18,2 %). 
Investice do základního kapitálu se naopak meziročně mírně snížily o 4,2 mld. Kč 
(o 6,5 %), nicméně v kumulaci spolu s reinvestovaným ziskem dosáhly objemu 
155,6 mld. Kč, což představuje meziroční nárůst o 9,2 % (o 13,1 mld. Kč).  

Nejvíce zahraničních investic přiteklo do České republiky v prvém čtvrtletí 
(56,4 mld. Kč), naopak nepříznivé bylo třetí čtvrtletí, kdy se PZI navýšily pouze 
o 3,1 mld. Kč. 

Tabulka č. II.5.1 Přímé investice ve srovnání v letech 2011-2013 

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

Graf č. II.5.1 Struktura přímých zahraničních investic do ČR v letech 1999-2013 

 
Pramen: ČNB, graf MPO 

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

Přímé investice v zahraničí -6,2 15,6 -8,7 5,1 5,8 -9,6 -9,4 -6,1 -10,0 -35,0 -29,8 -11,7 -8,7 -14,3 -64,5
základní kapitál -0,2 0,4 14,5 -0,4 14,4 -0,6 -0,4 -1,1 -1,3 -3,4 -20,0 -10,1 -1,9 -12,3 -44,3
 reinvestovaný zisk -3,2 -3,2 -3,2 -3,2 -12,8 -8,7 -8,7 -8,7 -8,7 -34,9 -4,5 -3,9 -4,8 -6,4 -19,7
 ostatní kapitál -2,8 18,4 -19,9 8,7 4,3 -0,2 -0,4 3,7 0,1 3,2 -5,3 2,2 -1,9 4,5 -0,5

Přímé investice zahraniční v tuzemsku -2,2 32,5 -26,5 37,2 41,0 25,9 54,1 32,4 44,0 156,3 56,4 21,5 3,1 16,7 97,7
základní kapitál 2,8 -3,0 -18,9 -0,1 -19,2 3,9 48,4 1,8 10,4 64,5 42,7 4,9 17,9 -5,2 60,3
 reinvestovaný zisk 9,5 9,5 9,5 9,5 38,0 19,5 19,5 19,5 19,5 78,0 20,0 20,2 25,3 29,8 95,3
 ostatní kapitál -14,5 26,0 -17,2 27,8 22,2 2,5 -13,8 11,1 14,1 13,8 -6,3 -3,7 -40,1 -7,8 -57,9

2011 2012 2013
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Nejvýznamnějším 
investorem v roce 
2013 se opět stalo 
Nizozemí 

Nejvýznamnějším investorem se v roce 2013 podruhé v řadě stalo Nizozemí, ze 
kterého do ČR přiteklo 39,1 mld. Kč, tedy 40 % celkových zahraničních investic. 
Postavení Nizozemí jako leadera v poskytování investic je ovlivněno skutečností, že 
řada firem ze třetích zemí využívá příznivé daňové a právní prostředí této země 
a realizuje své investice prostřednictvím holdingových centrál umístěných v této 
zemi. V posledních letech využívá těchto výhod také řada českých společností, což 
dále přispívá k dominantnímu postavení Nizozemí v přílivu investic. Významná výše 
kapitálu byla v České republice investována z Rakouska, když představovala příliv 
ve výši 29,2 mld. Kč (meziročně o  2,2 mld. Kč více). Třetím největším investorem se 
ve sledovaném období stal Kypr s 19,6 mld. Kč následovaný Belgií s 9,1 mld. Kč. 
Vysoký podíl Kypru je dán podobnými důvody jako u Nizozemí. 

Investice z Německa 
do základního 
kapitálu 
a reinvestovaný zisk 
meziročně vzrostly 

V případě Německa, které bylo do roku 2011 největším investorem v ČR, došlo 
v roce 2013 k odlivu PZI v hodnotě 11,9 mld. Kč. Celkový výsledek byl ovlivněn 
zejména odlivem ostatního kapitálu ve výši 41,3 mld. Kč, což představuje 71,3 % 
z odlivu celkového ostatního kapitálu. Investice do  základního kapitálu a 
reinvestovaný zisk meziročně vzrostly o 7,9 mld. Kč (o 36,8 %). Do základního 
kapitálu v roce 2013 směřovalo 2,4 mld. Kč, meziročně o 0,54 mld. Kč více, 
reinvestované zisky dosáhly objemu 26,95 mld. Kč a meziročně se tak zvýšily o 
7,6 mld. Kč. Německé společnosti tak i nadále patří k silným investorům. 

Z Asie nejvíce v ČR 
investovala 
Korejská republika 

Ze států mimo eurozónu, včetně členských států EU, činil příliv zahraničních investic 
25,9 mld. Kč (26,5 %). Celková expozice zemí Asie zůstala v porovnání s ostatními 
geografickými a ekonomickými zónami nízká. Dynamika však silně vzrostla, když 
z 0,3 mld. Kč v roce 2012 vzrostly investice meziročně na 2,94 mld. Kč. Zatímco 
z Korejské republiky (i přes odliv ostatního kapitálu ve výši 1,3 mld. Kč) pokračovala 
tendence stabilního přílivu investic (6,8 mld. Kč), a to jak do základního kapitálu 
(3,3 mld. Kč) tak i reinvestovaného zisku (4,8 mld. Kč), do  Japonska naopak odtekly 
prostředky ve výši 4,61 mld. Kč (v roce 2012 odliv 3,8 mld. Kč), z čehož 2,15 mld. Kč 
představoval odliv základního kapitálu. Odliv zaznamenaly i investice do Číny 
(1,25 mld. Kč), zejména kvůli odlivu ostatního kapitálu. Čína v roce 2012 
proinvestovala 0,86 mld. Kč. 

Graf č. II.5.2. Nejvýznamnější celkové PZI do ČR v roce 2013 (dle zemí) 

 
Pramen: ČNB, duben 2014, graf MPO 
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Investice do 
základního kapitálu 
mírně klesly 

Z pohledu struktury investic dosáhly investice do základního kapitálu hodnoty 
60,3 mld. Kč, což je meziročně o  4,2 mld. Kč méně. Základní kapitál v tuzemsku 
nejvíce navýšily společnosti mající sídlo v Nizozemí (29,4 mld. Kč), na Slovensku 
(13,8 mld. Kč) a na Kypru (6,1 mld. Kč), naopak nejvyšší odliv prostředků byl 
zaznamenán do  Japonska (2,2 mld. Kč) a Španělska (1,7 mld. Kč). 

Základní kapitál 
ve zpracovatelském 
průmyslu 
zaznamenal odliv 
investic 

Nejvíce investic ve formě základního kapitálu podle jednotlivých odvětví přilákala 
výroba a rozvod elektřiny, plynu a tepla (34,4 mld. Kč) a služby (26,6 mld. Kč). 
Ve službách největší podíl zaznamenala finanční a pojišťovací činnost, kam bylo 
směrováno 16,7 mld. Kč a doprava, skladování, poštovní a kurýrní činnost 
s investicemi ve výši 2,1 mld. Kč. Investice ve zpracovatelském průmyslu táhla 
výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů (3,8 mld. Kč) a výroba strojů 
a zařízení (1,4 mld. Kč), naopak ve výrobě počítačů, elektronických a optických 
přístrojů a zařízení a ve výrobě ropných, chemických, farmaceutických, pryžových 
a plastových výrobků došlo k desinvesticím ve výši 2,64 mld. Kč, resp. ve výši 
1,96 mld. Kč. Investice do základního kapitálu ve zpracovatelském průmyslu tak 
v roce 2013 dosáhly odlivu ve výši 1,36 mld. Kč. 

Graf č.II.5.3 Nejvýznamnější PZI do ČR podle jednotlivých odvětví 

 
Pramen: ČNB, duben 2014, graf MPO 

Reinvestovaný zisk 
z pohledu odvětví 

Nejvýznamnější podíl na PZI měly reinvestované zisky. Z pohledu odvětví 
nejvíce reinvestovaného zisku směřovalo do služeb, které zaznamenaly příliv 
v objemu 43,6 mld. Kč, což představuje meziroční pokles o 7,9 mld. Kč. 
Do zpracovatelského průmyslu společnosti umístily 26,9 mld. Kč (meziročně 
o 2,12 mld. Kč méně), z toho 7,9 mld. Kč do výroby motorových vozidel 
a 7,6 mld. Kč do pryžových a plastových výrobků. Nejvyšší meziroční nárůst 
zaznamenalo odvětví výroby a rozvodu elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného 
vzduchu, do kterého zahraniční investoři směřovali 26,65 mld. Kč, což je 
v meziročním srovnání o  21,7 mld. Kč více. 
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PZI do zahraničí 
v roce 2013 dosáhly 
64,5 mld. Kč 

Zatímco v roce 2012 objem přímých zahraničních investic plynoucích z ČR 
do  zahraničí dosáhl hodnoty 35,0 mld. Kč, v roce 2013 se objem zvýšil téměř 
dvojnásobně na 64,5 mld. Kč. Z teritoriálního pohledu největší objem investic 
opět mířil z ČR do Nizozemí, kam směřovaly investice o objemu 27,0 mld. Kč, 
což představuje 42 % z celkově investovaného kapitálu (12,1 mld. Kč a podíl 
46,2 % v roce 2012). Druhý nejvyšší podíl zaznamenalo Slovensko se 14,0 mld. 
Kč (21,7 %) a třetí Francie s 8,9 mld. Kč (11,2 %).  

Po dramatickém poklesu v roce 2012, vzrostly v roce 2013 investice do 
zahraničního základního kapitálu a dosáhly hodnoty 44,3 mld. Kč, což znamená 
nárůst o 40,9 mld. Kč. Naopak investice ve formě reinvestovaného zisku 
meziročně klesly o 43,5 % na  19,7 mld. Kč. Odliv ostatních investic v roce 2013 
dosáhl výše 0,5 mld. Kč. 
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PŘÍLOHA: Obchodní výměna s prioritními zeměmi v roce 2013 

Brazílie 
Tab. 1: Export ČR do Brazílie 

Období Kód 
zboží Název zboží CZK(tis.) 

2012 0 Potraviny a živá zvířata 989 
2012 1 Nápoje a tabák 6 177 
2012 2 Suroviny nepoživatelné, s výjimkou paliv 429 575 
2012 3 Minerální paliva, maziva a příbuzné materiály 0 
2012 5 Chemikálie a příbuzné výrobky, j.n. 378 456 
2012 6 Tržní výrobky tříděné hlavně podle materiálu 1 486 826 
2012 7 Stroje a dopravní prostředky 4 546 234 
2012 8 Průmyslové spotřební zboží 1 176 751 

Součet:     8 025 009 
2013 0 Potraviny a živá zvířata 8 279 
2013 1 Nápoje a tabák 9 832 
2013 2 Suroviny nepoživatelné, s výjimkou paliv 440 781 
2013 3 Minerální paliva, maziva a příbuzné materiály 44 628 
2013 4 Živočišné a rostlinné oleje, tuky a vosky 0 
2013 5 Chemikálie a příbuzné výrobky, j.n. 477 332 
2013 6 Tržní výrobky tříděné hlavně podle materiálu 1 650 740 
2013 7 Stroje a dopravní prostředky 4 574 111 
2013 8 Průmyslové spotřební zboží 1 138 225 

Součet:     8 343 929 
Zdroj: ČSÚ 

Tab. 2: Import ČR z Brazílie 

Období Kód 
zboží Název zboží CZK(tis.) 

2012 0 Potraviny a živá zvířata 3 738 680 
2012 1 Nápoje a tabák 383 597 
2012 2 Suroviny nepoživatelné, s výjimkou paliv 160 059 
2012 3 Minerální paliva, maziva a příbuzné materiály 46 
2012 4 Živočišné a rostlinné oleje, tuky a vosky 134 
2012 5 Chemikálie a příbuzné výrobky, j.n. 830 461 
2012 6 Tržní výrobky tříděné hlavně podle materiálu 622 493 
2012 7 Stroje a dopravní prostředky 1 057 091 
2012 8 Průmyslové spotřební zboží 169 864 

Součet:     6 962 425 
2013 0 Potraviny a živá zvířata 3 027 469 
2013 1 Nápoje a tabák 325 329 
2013 2 Suroviny nepoživatelné, s výjimkou paliv 147 942 
2013 3 Minerální paliva, maziva a příbuzné materiály 50 
2013 4 Živočišné a rostlinné oleje, tuky a vosky 9 313 
2013 5 Chemikálie a příbuzné výrobky, j.n. 816 976 
2013 6 Tržní výrobky tříděné hlavně podle materiálu 296 974 
2013 7 Stroje a dopravní prostředky 724 690 
2013 8 Průmyslové spotřební zboží 143 987 

Součet:     5 492 730 
Zdroj: ČSÚ 
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Čína 
Tab. 3: Export ČR do Číny 

Období Kód 
zboží Název zboží CZK(tis.) 

2012 0 Potraviny a živá zvířata 336 762 
2012 1 Nápoje a tabák 53 991 
2012 2 Suroviny nepoživatelné, s výjimkou paliv 2 131 167 
2012 3 Minerální paliva, maziva a příbuzné materiály 133 182 
2012 4 Živočišné a rostlinné oleje, tuky a vosky 0 
2012 5 Chemikálie a příbuzné výrobky, j.n. 1 255 411 
2012 6 Tržní výrobky tříděné hlavně podle materiálu 3 794 360 
2012 7 Stroje a dopravní prostředky 20 627 006 
2012 8 Průmyslové spotřební zboží 4 378 911 
2012 9 Komodity a předměty obchodu, j.n. 755 

Součet:     32 711 545 
2013 0 Potraviny a živá zvířata 274 388 
2013 1 Nápoje a tabák 71 446 
2013 2 Suroviny nepoživatelné, s výjimkou paliv 2 717 641 
2013 3 Minerální paliva, maziva a příbuzné materiály 29 673 
2013 4 Živočišné a rostlinné oleje, tuky a vosky 50 
2013 5 Chemikálie a příbuzné výrobky, j.n. 1 422 561 
2013 6 Tržní výrobky tříděné hlavně podle materiálu 4 250 595 
2013 7 Stroje a dopravní prostředky 23 509 862 
2013 8 Průmyslové spotřební zboží 5 295 896 
2013 9 Komodity a předměty obchodu, j.n. 12 

Součet:     37 572 123 
Zdroj: ČSÚ 

Tab. 4: Import ČR z Číny 

Období Kód 
zboží Název zboží CZK(tis.) 

2012 0 Potraviny a živá zvířata 1 814 880 
2012 1 Nápoje a tabák 32 808 
2012 2 Suroviny nepoživatelné, s výjimkou paliv 1 287 715 
2012 3 Minerální paliva, maziva a příbuzné materiály 11 909 
2012 4 Živočišné a rostlinné oleje, tuky a vosky 6 344 
2012 5 Chemikálie a příbuzné výrobky, j.n. 5 043 336 
2012 6 Tržní výrobky tříděné hlavně podle materiálu 19 419 641 
2012 7 Stroje a dopravní prostředky 232 303 

 2012 8 Průmyslové spotřební zboží 46 573 091 
2012 9 Komodity a předměty obchodu, j.n. 28 996 

Součet:     306 521 
 2013 0 Potraviny a živá zvířata 1 825 506 

2013 1 Nápoje a tabák 20 480 
2013 2 Suroviny nepoživatelné, s výjimkou paliv 1 294 690 
2013 3 Minerální paliva, maziva a příbuzné materiály 7 064 
2013 4 Živočišné a rostlinné oleje, tuky a vosky 7 941 
2013 5 Chemikálie a příbuzné výrobky, j.n. 5 950 637 
2013 6 Tržní výrobky tříděné hlavně podle materiálu 20 490 463 
2013 7 Stroje a dopravní prostředky 225 981 

 2013 8 Průmyslové spotřební zboží 47 162 529 
2013 9 Komodity a předměty obchodu, j.n. 17 824 

Součet:     302 758 
 Zdroj: ČSÚ 
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Indie 
Tab. 5: Export ČR do Indie 

Období Kód 
zboží Název zboží CZK(tis.) 

2012 0 Potraviny a živá zvířata 17 554 
2012 1 Nápoje a tabák 242 
2012 2 Suroviny nepoživatelné, s výjimkou paliv 1 171 646 
2012 3 Minerální paliva, maziva a příbuzné materiály 153 425 
2012 5 Chemikálie a příbuzné výrobky, j.n. 1 832 833 
2012 6 Tržní výrobky tříděné hlavně podle materiálu 1 063 209 
2012 7 Stroje a dopravní prostředky 7 727 208 
2012 8 Průmyslové spotřební zboží 838 282 
2012 9 Komodity a předměty obchodu, j.n. 73 

Součet:     12 804 473 
2013 0 Potraviny a živá zvířata 11 749 
2013 1 Nápoje a tabák 223 
2013 2 Suroviny nepoživatelné, s výjimkou paliv 516 047 
2013 3 Minerální paliva, maziva a příbuzné materiály 166 436 
2013 5 Chemikálie a příbuzné výrobky, j.n. 1 687 112 
2013 6 Tržní výrobky tříděné hlavně podle materiálu 987 393 
2013 7 Stroje a dopravní prostředky 6 921 250 
2013 8 Průmyslové spotřební zboží 700 132 
2013 9 Komodity a předměty obchodu, j.n. 2 

Součet:     10 990 344 
Zdroj: ČSÚ 

Tab. 6: Import ČR z Indie 

Období Kód 
zboží Název zboží CZK(tis.) 

2012 0 Potraviny a živá zvířata 307 767 
2012 1 Nápoje a tabák 45 866 
2012 2 Suroviny nepoživatelné, s výjimkou paliv 621 572 
2012 3 Minerální paliva, maziva a příbuzné materiály 426 
2012 4 Živočišné a rostlinné oleje, tuky a vosky 8 543 
2012 5 Chemikálie a příbuzné výrobky, j.n. 2 059 216 
2012 6 Tržní výrobky tříděné hlavně podle materiálu 2 858 415 
2012 7 Stroje a dopravní prostředky 3 232 850 
2012 8 Průmyslové spotřební zboží 2 521 616 
2012 9 Komodity a předměty obchodu, j.n. 6 202 

Součet:     11 662 473 
2013 0 Potraviny a živá zvířata 359 624 
2013 1 Nápoje a tabák 69 340 
2013 2 Suroviny nepoživatelné, s výjimkou paliv 550 039 
2013 3 Minerální paliva, maziva a příbuzné materiály 358 
2013 4 Živočišné a rostlinné oleje, tuky a vosky 8 810 
2013 5 Chemikálie a příbuzné výrobky, j.n. 2 313 377 
2013 6 Tržní výrobky tříděné hlavně podle materiálu 3 167 158 
2013 7 Stroje a dopravní prostředky 3 566 745 
2013 8 Průmyslové spotřební zboží 2 493 730 
2013 9 Komodity a předměty obchodu, j.n. 13 581 

Součet:     12 542 761 
Zdroj: ČSÚ 
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Irák 
Tab. 7: Export ČR do Iráku 

Období Kód 
zboží Název zboží CZK(tis.) 

2012 0 Potraviny a živá zvířata 51 230 
2012 1 Nápoje a tabák 236 376 
2012 2 Suroviny nepoživatelné, s výjimkou paliv 2 506 
2012 3 Minerální paliva, maziva a příbuzné materiály 219 
2012 5 Chemikálie a příbuzné výrobky, j.n. 61 292 
2012 6 Tržní výrobky tříděné hlavně podle materiálu 542 830 
2012 7 Stroje a dopravní prostředky 1 444 897 
2012 8 Průmyslové spotřební zboží 137 546 
2012 9 Komodity a předměty obchodu, j.n. 3 486 

Součet:     2 480 381 
2013 0 Potraviny a živá zvířata 53 975 
2013 1 Nápoje a tabák 472 308 
2013 2 Suroviny nepoživatelné, s výjimkou paliv 2 884 
2013 3 Minerální paliva, maziva a příbuzné materiály 156 
2013 5 Chemikálie a příbuzné výrobky, j.n. 42 046 
2013 6 Tržní výrobky tříděné hlavně podle materiálu 411 867 
2013 7 Stroje a dopravní prostředky 800 138 
2013 8 Průmyslové spotřební zboží 239 383 

Součet:     2 022 758 
Zdroj: ČSÚ 

Tab. 8: Import ČR z Iráku 

Období Kód 
zboží Název zboží CZK(tis.) 

2012 0 Potraviny a živá zvířata 4 
2012 1 Nápoje a tabák 95 
2012 2 Suroviny nepoživatelné, s výjimkou paliv 14 
2012 5 Chemikálie a příbuzné výrobky, j.n. 10 
2012 6 Tržní výrobky tříděné hlavně podle materiálu 33 
2012 7 Stroje a dopravní prostředky 23 
2012 8 Průmyslové spotřební zboží 4 

Součet:     183 
2013 0 Potraviny a živá zvířata 427 
2013 1 Nápoje a tabák 1 
2013 2 Suroviny nepoživatelné, s výjimkou paliv 533 
2013 6 Tržní výrobky tříděné hlavně podle materiálu 5 
2013 7 Stroje a dopravní prostředky 1 
2013 8 Průmyslové spotřební zboží 22 

Součet:     989 
Zdroj: ČSÚ 
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Kazachstán 
Tab. 9: Export ČR do Kazachstánu 

Období Kód 
zboží Název zboží CZK(tis.) 

2012 0 Potraviny a živá zvířata 95 444 
2012 1 Nápoje a tabák 13 827 
2012 2 Suroviny nepoživatelné, s výjimkou paliv 14 268 
2012 3 Minerální paliva, maziva a příbuzné materiály 903 
2012 5 Chemikálie a příbuzné výrobky, j.n. 398 677 
2012 6 Tržní výrobky tříděné hlavně podle materiálu 837 800 
2012 7 Stroje a dopravní prostředky 4 912 399 
2012 8 Průmyslové spotřební zboží 516 372 

Součet:     6 789 690 
2013 0 Potraviny a živá zvířata 31 050 
2013 1 Nápoje a tabák 20 937 
2013 2 Suroviny nepoživatelné, s výjimkou paliv 6 124 
2013 3 Minerální paliva, maziva a příbuzné materiály 929 
2013 5 Chemikálie a příbuzné výrobky, j.n. 639 188 
2013 6 Tržní výrobky tříděné hlavně podle materiálu 662 171 
2013 7 Stroje a dopravní prostředky 5 884 346 
2013 8 Průmyslové spotřební zboží 475 495 

Součet:     7 720 241 
Zdroj: ČSÚ 

Tab. 10: Import ČR z Kazachstánu 

Období Kód 
zboží Název zboží CZK(tis.) 

2012 0 Potraviny a živá zvířata 9 032 
2012 1 Nápoje a tabák 6 136 
2012 2 Suroviny nepoživatelné, s výjimkou paliv 19 339 
2012 3 Minerální paliva, maziva a příbuzné materiály 9 185 846 
2012 5 Chemikálie a příbuzné výrobky, j.n. 1 084 617 
2012 6 Tržní výrobky tříděné hlavně podle materiálu 584 926 
2012 7 Stroje a dopravní prostředky 16 110 
2012 8 Průmyslové spotřební zboží 1 119 

Součet:     10 907 125 
2013 0 Potraviny a živá zvířata 16 310 
2013 1 Nápoje a tabák 40 
2013 2 Suroviny nepoživatelné, s výjimkou paliv 51 048 
2013 3 Minerální paliva, maziva a příbuzné materiály 10 246 444 
2013 5 Chemikálie a příbuzné výrobky, j.n. 1 234 439 
2013 6 Tržní výrobky tříděné hlavně podle materiálu 718 907 
2013 7 Stroje a dopravní prostředky 9 281 
2013 8 Průmyslové spotřební zboží 1 427 

Součet:     12 277 896 

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

Období Kód 
zboží Název zboží CZK(tis.) 

2012 0 Potraviny a živá zvířata 3 093 
2012 1 Nápoje a tabák 4 992 
2012 2 Suroviny nepoživatelné, s výjimkou paliv 31 867 
2012 3 Minerální paliva, maziva a příbuzné materiály 234 
2012 5 Chemikálie a příbuzné výrobky, j.n. 337 297 
2012 6 Tržní výrobky tříděné hlavně podle materiálu 1 335 850 
2012 7 Stroje a dopravní prostředky 6 599 664 
2012 8 Průmyslové spotřební zboží 689 364 

Součet:     9 002 360 
2013 0 Potraviny a živá zvířata 2 438 
2013 1 Nápoje a tabák 3 492 
2013 2 Suroviny nepoživatelné, s výjimkou paliv 26 823 
2013 3 Minerální paliva, maziva a příbuzné materiály 231 
2013 5 Chemikálie a příbuzné výrobky, j.n. 371 558 
2013 6 Tržní výrobky tříděné hlavně podle materiálu 1 596 959 
2013 7 Stroje a dopravní prostředky 6 776 005 
2013 8 Průmyslové spotřební zboží 654 872 

Součet:     9 432 378 
Zdroj: ČSÚ 

Tab. 12: Import ČR z Mexika 

Období Kód 
zboží Název zboží CZK(tis.) 

2012 0 Potraviny a živá zvířata 192 699 
2012 1 Nápoje a tabák 62 251 
2012 2 Suroviny nepoživatelné, s výjimkou paliv 311 139 
2012 3 Minerální paliva, maziva a příbuzné materiály 111 
2012 4 Živočišné a rostlinné oleje, tuky a vosky 3 869 
2012 5 Chemikálie a příbuzné výrobky, j.n. 481 294 
2012 6 Tržní výrobky tříděné hlavně podle materiálu 482 162 
2012 7 Stroje a dopravní prostředky 5 570 582 
2012 8 Průmyslové spotřební zboží 1 541 477 
2012 9 Komodity a předměty obchodu, j.n. 2 602 

Součet:     8 648 186 
2013 0 Potraviny a živá zvířata 249 079 
2013 1 Nápoje a tabák 43 339 
2013 2 Suroviny nepoživatelné, s výjimkou paliv 243 988 
2013 3 Minerální paliva, maziva a příbuzné materiály 74 
2013 4 Živočišné a rostlinné oleje, tuky a vosky 1 720 
2013 5 Chemikálie a příbuzné výrobky, j.n. 401 273 
2013 6 Tržní výrobky tříděné hlavně podle materiálu 482 780 
2013 7 Stroje a dopravní prostředky 6 045 813 
2013 8 Průmyslové spotřební zboží 1 952 845 
2013 9 Komodity a předměty obchodu, j.n. 1 682 

Součet:     9 422 593 
Zdroj: ČSÚ 
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Rusko 
Tab. 13: Export ČR do Ruska 

Období Kód 
zboží Název zboží CZK(tis.) 

2012 0 Potraviny a živá zvířata 1 407 691 
2012 1 Nápoje a tabák 557 548 
2012 2 Suroviny nepoživatelné, s výjimkou paliv 437 799 
2012 3 Minerální paliva, maziva a příbuzné materiály 339 279 
2012 4 Živočišné a rostlinné oleje, tuky a vosky 8 528 
2012 5 Chemikálie a příbuzné výrobky, j.n. 9 405 926 
2012 6 Tržní výrobky tříděné hlavně podle materiálu 11 069 174 
2012 7 Stroje a dopravní prostředky 85 102 085 
2012 8 Průmyslové spotřební zboží 9 696 826 

Součet:     118 024 
 2013 0 Potraviny a živá zvířata 1 584 194 

2013 1 Nápoje a tabák 583 775 
2013 2 Suroviny nepoživatelné, s výjimkou paliv 544 881 
2013 3 Minerální paliva, maziva a příbuzné materiály 276 107 
2013 4 Živočišné a rostlinné oleje, tuky a vosky 9 334 
2013 5 Chemikálie a příbuzné výrobky, j.n. 8 934 947 
2013 6 Tržní výrobky tříděné hlavně podle materiálu 11 767 798 
2013 7 Stroje a dopravní prostředky 82 465 826 
2013 8 Průmyslové spotřební zboží 10 047 644 
2013 9 Komodity a předměty obchodu, j.n. 403 

Součet:     116 214 
 Zdroj: ČSÚ 

Tab. 14: Import ČR z Ruska 

Období Kód 
zboží Název zboží CZK(tis.) 

2012 0 Potraviny a živá zvířata 92 477 
2012 1 Nápoje a tabák 51 198 
2012 2 Suroviny nepoživatelné, s výjimkou paliv 6 961 821 
2012 3 Minerální paliva, maziva a příbuzné materiály 129 267 543 
2012 4 Živočišné a rostlinné oleje, tuky a vosky 4 593 
2012 5 Chemikálie a příbuzné výrobky, j.n. 4 876 000 
2012 6 Tržní výrobky tříděné hlavně podle materiálu 8 389 246 
2012 7 Stroje a dopravní prostředky 4 900 609 
2012 8 Průmyslové spotřební zboží 356 796 
2012 9 Komodity a předměty obchodu, j.n. 8 

Součet:     154 900 290 
2013 0 Potraviny a živá zvířata 254 180 
2013 1 Nápoje a tabák 67 080 
2013 2 Suroviny nepoživatelné, s výjimkou paliv 5 122 220 
2013 3 Minerální paliva, maziva a příbuzné materiály 129 090 934 
2013 4 Živočišné a rostlinné oleje, tuky a vosky 13 355 
2013 5 Chemikálie a příbuzné výrobky, j.n. 5 483 068 
2013 6 Tržní výrobky tříděné hlavně podle materiálu 9 771 853 
2013 7 Stroje a dopravní prostředky 5 060 857 
2013 8 Průmyslové spotřební zboží 503 493 
2013 9 Komodity a předměty obchodu, j.n. 127 

Součet:     155 367 167 
Zdroj: ČSÚ 
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Turecko 
Tab. 15: Export ČR do Turecka 

Období Kód 
zboží 

Název zboží CZK(tis.) 

2012 0 Potraviny a živá zvířata 299 238 
2012 1 Nápoje a tabák 18 721 
2012 2 Suroviny nepoživatelné, s výjimkou paliv 510 009 
2012 3 Minerální paliva, maziva a příbuzné materiály 633 165 
2012 4 Živočišné a rostlinné oleje, tuky a vosky 30 
2012 5 Chemikálie a příbuzné výrobky, j.n. 1 335 041 
2012 6 Tržní výrobky tříděné hlavně podle materiálu 6 661 908 
2012 7 Stroje a dopravní prostředky 21 818 261 
2012 8 Průmyslové spotřební zboží 1 732 316 
2012 9 Komodity a předměty obchodu, j.n. 254 286 

Součet:     33 262 974 
2013 0 Potraviny a živá zvířata 262 146 
2013 1 Nápoje a tabák 29 544 
2013 2 Suroviny nepoživatelné, s výjimkou paliv 511 477 
2013 3 Minerální paliva, maziva a příbuzné materiály 641 154 
2013 4 Živočišné a rostlinné oleje, tuky a vosky 130 
2013 5 Chemikálie a příbuzné výrobky, j.n. 1 929 562 
2013 6 Tržní výrobky tříděné hlavně podle materiálu 6 825 325 
2013 7 Stroje a dopravní prostředky 29 958 706 
2013 8 Průmyslové spotřební zboží 2 562 231 
2013 9 Komodity a předměty obchodu, j.n. 511 530 

Součet:     43 231 805 
Zdroj: ČSÚ 

Tab. 16: Import ČR z Turecka 

Období Kód 
zboží 

Název zboží CZK(tis.) 

2012 0 Potraviny a živá zvířata 2 028 237 
2012 1 Nápoje a tabák 180 796 
2012 2 Suroviny nepoživatelné, s výjimkou paliv 229 753 
2012 3 Minerální paliva, maziva a příbuzné materiály 11 255 
2012 4 Živočišné a rostlinné oleje, tuky a vosky 146 
2012 5 Chemikálie a příbuzné výrobky, j.n. 895 933 
2012 6 Tržní výrobky tříděné hlavně podle materiálu 5 056 374 
2012 7 Stroje a dopravní prostředky 8 081 186 
2012 8 Průmyslové spotřební zboží 5 036 145 
2012 9 Komodity a předměty obchodu, j.n. 47 183 

Součet:     21 567 007 
2013 0 Potraviny a živá zvířata 1 994 973 
2013 1 Nápoje a tabák 126 160 
2013 2 Suroviny nepoživatelné, s výjimkou paliv 305 495 
2013 3 Minerální paliva, maziva a příbuzné materiály 29 003 
2013 4 Živočišné a rostlinné oleje, tuky a vosky 87 
2013 5 Chemikálie a příbuzné výrobky, j.n. 922 476 
2013 6 Tržní výrobky tříděné hlavně podle materiálu 5 420 176 
2013 7 Stroje a dopravní prostředky 8 257 783 
2013 8 Průmyslové spotřební zboží 5 147 259 
2013 9 Komodity a předměty obchodu, j.n. 214 177 

Součet:     22 417 588 
Zdroj: ČSÚ 
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Ukrajina 
Tab. 17: Export ČR na Ukrajinu 

Období Kód 
zboží Název zboží CZK(tis.) 

2012 0 Potraviny a živá zvířata 718 433 
2012 1 Nápoje a tabák 125 187 
2012 2 Suroviny nepoživatelné, s výjimkou paliv 278 526 
2012 3 Minerální paliva, maziva a příbuzné materiály 83 058 
2012 4 Živočišné a rostlinné oleje, tuky a vosky 730 
2012 5 Chemikálie a příbuzné výrobky, j.n. 3 998 169 
2012 6 Tržní výrobky tříděné hlavně podle materiálu 2 955 686 
2012 7 Stroje a dopravní prostředky 23 013 093 
2012 8 Průmyslové spotřební zboží 2 192 330 

Součet:     33 365 212 
2013 0 Potraviny a živá zvířata 706 141 
2013 1 Nápoje a tabák 135 995 
2013 2 Suroviny nepoživatelné, s výjimkou paliv 289 503 
2013 3 Minerální paliva, maziva a příbuzné materiály 109 302 
2013 4 Živočišné a rostlinné oleje, tuky a vosky 1 550 
2013 5 Chemikálie a příbuzné výrobky, j.n. 3 738 707 
2013 6 Tržní výrobky tříděné hlavně podle materiálu 3 478 169 
2013 7 Stroje a dopravní prostředky 21 382 617 
2013 8 Průmyslové spotřební zboží 2 293 646 

Součet:     32 135 629 
Zdroj: ČSÚ 

Tab. 18: Import ČR z Ukrajiny 

Období Kód 
zboží Název zboží CZK(tis.) 

2012 0 Potraviny a živá zvířata 246 127 
2012 1 Nápoje a tabák 5 339 
2012 2 Suroviny nepoživatelné, s výjimkou paliv 12 581 087 
2012 3 Minerální paliva, maziva a příbuzné materiály 3 819 122 
2012 4 Živočišné a rostlinné oleje, tuky a vosky 71 915 
2012 5 Chemikálie a příbuzné výrobky, j.n. 658 573 
2012 6 Tržní výrobky tříděné hlavně podle materiálu 2 243 462 
2012 7 Stroje a dopravní prostředky 2 059 991 
2012 8 Průmyslové spotřební zboží 602 314 

Součet:     22 287 930 
2013 0 Potraviny a živá zvířata 257 829 
2013 1 Nápoje a tabák 4 874 
2013 2 Suroviny nepoživatelné, s výjimkou paliv 13 453 809 
2013 3 Minerální paliva, maziva a příbuzné materiály 3 153 665 
2013 4 Živočišné a rostlinné oleje, tuky a vosky 174 100 
2013 5 Chemikálie a příbuzné výrobky, j.n. 624 755 
2013 6 Tržní výrobky tříděné hlavně podle materiálu 2 234 135 
2013 7 Stroje a dopravní prostředky 2 875 777 
2013 8 Průmyslové spotřební zboží 630 428 
2013 9 Komodity a předměty obchodu, j.n. 27 

Součet:     23 409 398 
Zdroj: ČSÚ 
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USA 
Tab. 19: Export z ČR do Spojených států amerických 

Období Kód 
zboží Název zboží CZK(tis.) 

2012 0 Potraviny a živá zvířata 208 678 
2012 1 Nápoje a tabák 227 370 
2012 2 Suroviny nepoživatelné, s výjimkou paliv 302 829 
2012 3 Minerální paliva, maziva a příbuzné materiály 287 581 
2012 4 Živočišné a rostlinné oleje, tuky a vosky 41 
2012 5 Chemikálie a příbuzné výrobky, j.n. 7 072 243 
2012 6 Tržní výrobky tříděné hlavně podle materiálu 16 993 559 
2012 7 Stroje a dopravní prostředky 36 328 471 
2012 8 Průmyslové spotřební zboží 8 645 089 
2012 9 Komodity a předměty obchodu, j.n. 27 596 

Součet:     70 093 458 
2013 0 Potraviny a živá zvířata 271 318 
2013 1 Nápoje a tabák 230 113 
2013 2 Suroviny nepoživatelné, s výjimkou paliv 450 105 
2013 3 Minerální paliva, maziva a příbuzné materiály 206 267 
2013 4 Živočišné a rostlinné oleje, tuky a vosky 50 
2013 5 Chemikálie a příbuzné výrobky, j.n. 7 464 178 
2013 6 Tržní výrobky tříděné hlavně podle materiálu 15 368 520 
2013 7 Stroje a dopravní prostředky 36 255 934 
2013 8 Průmyslové spotřební zboží 8 834 993 
2013 9 Komodity a předměty obchodu, j.n. 9 728 

Součet:     69 091 207 
Zdroj: ČSÚ 

Tab. 20: Import ČR ze Spojených států amerických 

Období Kód 
zboží Název zboží CZK(tis.) 

2012 0 Potraviny a živá zvířata 1 256 942 
2012 1 Nápoje a tabák 327 652 
2012 2 Suroviny nepoživatelné, s výjimkou paliv 1 844 730 
2012 3 Minerální paliva, maziva a příbuzné materiály 643 547 
2012 4 Živočišné a rostlinné oleje, tuky a vosky 29 531 
2012 5 Chemikálie a příbuzné výrobky, j.n. 8 880 492 
2012 6 Tržní výrobky tříděné hlavně podle materiálu 6 223 840 
2012 7 Stroje a dopravní prostředky 30 411 812 
2012 8 Průmyslové spotřební zboží 9 661 566 
2012 9 Komodity a předměty obchodu, j.n. 59 288 

Součet:     59 339 400 
2013 0 Potraviny a živá zvířata 1 521 443 
2013 1 Nápoje a tabák 297 890 
2013 2 Suroviny nepoživatelné, s výjimkou paliv 1 854 505 
2013 3 Minerální paliva, maziva a příbuzné materiály 387 515 
2013 4 Živočišné a rostlinné oleje, tuky a vosky 31 287 
2013 5 Chemikálie a příbuzné výrobky, j.n. 10 767 113 
2013 6 Tržní výrobky tříděné hlavně podle materiálu 5 845 627 
2013 7 Stroje a dopravní prostředky 30 627 269 
2013 8 Průmyslové spotřební zboží 9 488 341 
2013 9 Komodity a předměty obchodu, j.n. 37 445 

Součet:     60 858 436 
Zdroj: ČSÚ 
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Vietnam 
Tab. 21: Export ČR do Vietnamu 

Období Kód 
zboží Název zboží CZK(tis.) 

2012 0 Potraviny a živá zvířata 31 407 
2012 1 Nápoje a tabák 12 567 
2012 2 Suroviny nepoživatelné, s výjimkou paliv 31 282 
2012 3 Minerální paliva, maziva a příbuzné materiály 5 034 
2012 4 Živočišné a rostlinné oleje, tuky a vosky 3 
2012 5 Chemikálie a příbuzné výrobky, j.n. 122 849 
2012 6 Tržní výrobky tříděné hlavně podle materiálu 154 479 
2012 7 Stroje a dopravní prostředky 1 058 947 
2012 8 Průmyslové spotřební zboží 397 881 

Součet:     1 814 449 
2013 0 Potraviny a živá zvířata 39 849 
2013 1 Nápoje a tabák 11 396 
2013 2 Suroviny nepoživatelné, s výjimkou paliv 44 257 
2013 3 Minerální paliva, maziva a příbuzné materiály 6 182 
2013 5 Chemikálie a příbuzné výrobky, j.n. 119 962 
2013 6 Tržní výrobky tříděné hlavně podle materiálu 174 535 
2013 7 Stroje a dopravní prostředky 1 702 106 
2013 8 Průmyslové spotřební zboží 414 589 

Součet:     2 512 875 
Zdroj: ČSÚ 

Tab. 22: Import ČR z Vietnamu 

Období Kód 
zboží Název zboží CZK(tis.) 

2012 0 Potraviny a živá zvířata 813 707 
2012 1 Nápoje a tabák 34 449 
2012 2 Suroviny nepoživatelné, s výjimkou paliv 159 597 
2012 4 Živočišné a rostlinné oleje, tuky a vosky 66 
2012 5 Chemikálie a příbuzné výrobky, j.n. 308 765 
2012 6 Tržní výrobky tříděné hlavně podle materiálu 219 344 
2012 7 Stroje a dopravní prostředky 2 085 095 
2012 8 Průmyslové spotřební zboží 3 175 794 
2012 9 Komodity a předměty obchodu, j.n. 1 419 

Součet:     6 798 235 
2013 0 Potraviny a živá zvířata 743 144 
2013 1 Nápoje a tabák 13 665 
2013 2 Suroviny nepoživatelné, s výjimkou paliv 132 601 
2013 4 Živočišné a rostlinné oleje, tuky a vosky 41 
2013 5 Chemikálie a příbuzné výrobky, j.n. 334 071 
2013 6 Tržní výrobky tříděné hlavně podle materiálu 240 768 
2013 7 Stroje a dopravní prostředky 3 502 286 
2013 8 Průmyslové spotřební zboží 3 210 557 

Součet:     8 177 134 
Zdroj: ČSÚ 
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Srbsko 
Tab. 23: Export ČR do Srbska 

Období Kód 
zboží Název zboží CZK(tis.) 

2012 0 Potraviny a živá zvířata 198 313 
2012 1 Nápoje a tabák 15 440 
2012 2 Suroviny nepoživatelné, s výjimkou paliv 263 342 
2012 3 Minerální paliva, maziva a příbuzné materiály 2 244 901 
2012 4 Živočišné a rostlinné oleje, tuky a vosky 44 
2012 5 Chemikálie a příbuzné výrobky, j.n. 1 205 938 
2012 6 Tržní výrobky tříděné hlavně podle materiálu 1 598 129 
2012 7 Stroje a dopravní prostředky 3 532 086 
2012 8 Průmyslové spotřební zboží 336 573 
2012 9 Komodity a předměty obchodu, j.n. 1 

Součet:     9 394 768 
2013 0 Potraviny a živá zvířata 294 137 
2013 1 Nápoje a tabák 39 457 
2013 2 Suroviny nepoživatelné, s výjimkou paliv 287 723 
2013 3 Minerální paliva, maziva a příbuzné materiály 966 002 
2013 4 Živočišné a rostlinné oleje, tuky a vosky 407 
2013 5 Chemikálie a příbuzné výrobky, j.n. 1 080 200 
2013 6 Tržní výrobky tříděné hlavně podle materiálu 1 972 248 
2013 7 Stroje a dopravní prostředky 4 195 875 
2013 8 Průmyslové spotřební zboží 410 647 

Součet:     9 246 696 
Zdroj: ČSÚ 

Tab. 24: Import ČR ze Srbska 

Období Kód 
zboží Název zboží CZK(tis.) 

2012 0 Potraviny a živá zvířata 124 393 
2012 1 Nápoje a tabák 155 828 
2012 2 Suroviny nepoživatelné, s výjimkou paliv 83 615 
2012 3 Minerální paliva, maziva a příbuzné materiály 691 447 
2012 4 Živočišné a rostlinné oleje, tuky a vosky 63 411 
2012 5 Chemikálie a příbuzné výrobky, j.n. 283 970 
2012 6 Tržní výrobky tříděné hlavně podle materiálu 2 296 265 
2012 7 Stroje a dopravní prostředky 419 260 
2012 8 Průmyslové spotřební zboží 575 402 

Součet:     4 693 591 
2013 0 Potraviny a živá zvířata 252 645 
2013 1 Nápoje a tabák 38 020 
2013 2 Suroviny nepoživatelné, s výjimkou paliv 59 204 
2013 3 Minerální paliva, maziva a příbuzné materiály 2 115 383 
2013 4 Živočišné a rostlinné oleje, tuky a vosky 23 524 
2013 5 Chemikálie a příbuzné výrobky, j.n. 856 173 
2013 6 Tržní výrobky tříděné hlavně podle materiálu 3 554 320 
2013 7 Stroje a dopravní prostředky 797 624 
2013 8 Průmyslové spotřební zboží 681 145 

Součet:     8 378 039 
Zdroj: ČSÚ 



Př ílohová část
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Měrná
Ukazatel jednotka 2012 1.Q 2.Q 1.-2. Q 3.Q 1.-3.Q 4.Q 1.-4.Q

HDPx/ (objem v běžných cenách xx/,  mld. Kč 3 846,4 961,1 963,8 1 925,0 965,3 2 890,3 993,4 3 883,7
              změna ve stálých cenách) změna v % -0,9 -2,3 -1,6 -2,0 -1,0 -1,6 1,2 -0,9
   Spotřeba domácností mld. Kč 1 916,1 481,3 485,0 966,3 487,0 1 453,3 486,7 1 940,0

změna v % -2,1 -1,4 -0,2 -0,8 0,8 -0,3 1,2 0,1
   Spotřeba vlády mld. Kč 788,8 200,3 198,9 399,2 201,6 600,8 201,6 802,4

změna v % -1,9 1,0 0,8 0,9 2,6 1,5 2,1 1,6
   Spotřeba neziskových institucí mld. Kč 28,0 7,2 7,2 14,4 7,3 21,7 7,4 29,1

změna v % 0,3 3,0 3,4 3,2 4,7 3,7 3,8 3,7
   Hrubý fixní kapitál mld. Kč 888,2 212,3 210,9 423,2 212,0 635,2 223,1 858,3

změna v % -4,3 -5,3 -6,5 -5,9 -5,0 -5,6 2,7 -3,6
   Změna zásob a cenností mld. Kč 10,0 2,0 -7,0 -5,0 5,8 0,8 6,0 6,8
   Vývoz zboží a služeb mld. Kč 3 000,9 742,5 755,1 1 497,6 765,0 2 262,6 790,5 3 053,1

změna v % 4,7 -3,8 0,6 -1,6 0,3 -1,0 3,7 0,2
   Dovoz zboží a služeb mld. Kč 2 785,6 684,5 686,3 1 370,8 713,3 2 084,2 721,8 2 806,0

změna v % 2,5 -3,0 -0,8 -1,9 2,9 -0,3 3,5 0,6
  Bilance zahraničního obchodu mld. Kč 215,3 58,0 68,8 126,8 51,7 178,4 68,6 247,1

Průměrná měsíční mzdaxxx/

(meziroční změna v %)
     nominální % 2,7 -0,3 1,2 0,5 1,3 0,7 -1,8 0,1
     reálná % -0,6 -2,1 -0,3 -1,2 0,1 -0,8 -2,9 -1,3

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

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

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

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

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

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

Švédsko 0,8 0,0 0,5 1,7 1,6 0,7 0,7 3,1

Maďarsko 1,1 0,3 0,8 0,5 -0,1 0,6 1,7 2,7

Spojené království 0,4 0,8 0,8 0,7 0,5 1,7 1,8 2,7

Polsko 0,4 0,6 0,7 0,6 0,8 1,3 1,8 2,2

Malta 0,0 1,9 -0,2 0,4 1,7 3,0 2,4 2,2

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

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

Německo 0,0 0,7 0,3 0,4 -0,3 0,5 0,6 1,4

Slovensko 0,3 0,3 0,3 0,4 0,7 0,8 0,9 1,3

Bulharsko 0,3 0,2 0,5 0,3 0,5 0,5 1,0 1,2

Česká republika -1,3 0,3 0,3 1,8 -2,3 -1,6 -1,0 1,2

EU-28 0,0 0,4 0,3 0,4 -0,7 -0,1 0,2 1,0

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

Holandsko -0,3 0,1 0,3 0,9 -1,4 -1,7 -0,8 0,8

Francie 0,0 0,6 -0,1 0,3 -0,4 0,5 0,3 0,8

Rakousko 0,1 0,0 0,2 0,3 0,5 0,3 0,4 0,5

Dánsko -0,3 1,0 0,3 -0,6 -0,7 0,9 0,9 0,5

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

Estonsko -0,2 -0,3 0,5 0,2 1,4 1,2 0,6 0,1

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

Finsko -0,2 0,0 0,0 -0,3 -2,8 -1,3 -0,9 -0,5

Irsko -1,4 1,1 2,1 -2,3 -1,8 -1,4 2,5 -0,6

Itálie -0,6 -0,3 -0,1 0,1 -2,4 -2,1 -1,9 -0,9

Chorvatsko 0,0 -0,3 -0,2 -0,4 -0,9 -0,7 -0,7 -0,9

Řecko . . . . -6,0 -4,0 -3,2 -2,3

Kypr -1,7 -1,8 -0,9 -0,8 -5,0 -6,0 -5,7 -5,0
Lucembursko -0,7 2,0 0,2 . 0,7 2,8 2,7 .

Pramen: Eurostat MPO - odbor ekonomických analýz

mezičtvrtletně meziročně

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

Míra inflace (roční klouzavý průměr) % - 3,2 3,0 2,8 - 2,7 2,5 2,3 - 2,2 2,0 1,8 - 1,6 1,5 1,4 -

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

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

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

Podíl nezaměstnaných osob - 8,0 8,1 8,0 - 7,7 7,5 7,3 - 7,5 7,5 7,6 - 7,6 7,7 8,2 -
(stav ke konci období)  %

Saldo státního rozpočtu (ke konci období) mld. Kč -101,0 42,4 -36,8 8,4 14,0 -30,5 -23,2 8,3 -31,5 4,0 -8,6 -2,0 -38,2 -9,5 -31,6 -1,9 -81,3

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

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

Peněžní zásoba M2 mld. Kč 3 129,5 3 110,5 3 114,9 3 112,8 3 149,7 3 147,9 3 147,6 3 186,1 3 181,8 3 176,7 3 195,5 3 227,3 3 278,7
(k 31.12. předchozího roku) změna v % 4,5 -0,6 -0,5 -0,5 0,6 0,6 0,6 1,8 1,7 1,5 2,1 3,1 4,8
Vklady korunové mld. Kč 2 849,1 2 938,8 2 933,4 2 971,8 2 969,2 2 936,1 2 916,4 2 928,1 2 929,1 2 905,5 2 921,3 2 929,1 2 968,2
(k 31.12. předchozího roku) změna v % 6,9 3,1 3,0 4,3 4,2 3,1 2,4 2,8 2,8 2,0 2,5 2,8 4,2
     obyvatelstvo mld. Kč 1 594,7 1 613,8 1 617,7 1 619,8 1 627,1 1 612,0 1 614,4 1 612,5 1 612,5 1 610,9 1 613,0 1 611,2 1 630,2

změna v % 3,7 1,2 1,4 1,6 2,0 1,1 1,2 1,1 1,1 1,0 1,2 1,0 2,2
     ostatní sektory mld. Kč 1 254,4 1 324,9 1 315,8 1 352,0 1 342,1 1 324,1 1 302,0 1 315,6 1 316,6 1 294,6 1 308,2 1 317,8 1 338,0

změna v % 11,4 5,6 4,9 7,8 7,0 5,6 3,8 4,9 5,0 3,2 4,3 5,1 6,7
Úvěry korunové mld. Kč 2 014,4 2 019,8 2 022,5 2 024,9 2 022,7 2 019,9 2 023,6 2 028,2 2 037,2 2 045,9 2 055,5 2 066,3 2 056,7
(k 31.12. předchozího roku) změna v % 2,7 0,3 0,4 0,5 0,4 0,3 0,5 0,7 1,1 1,6 2,0 2,6 2,1
     obyvatelstvo mld. Kč 1 043,3 1 041,8 1 041,8 1 044,9 1 047,4 1 052,5 1 055,4 1 061,0 1 065,6 1 070,0 1 075,8 1 083,5 1 090,9

změna v % 3,5 -0,1 -0,1 0,2 0,4 0,9 1,2 1,7 2,1 2,6 3,1 3,9 4,6
     ostatní sektory mld. Kč 971,1 978,0 980,7 979,9 975,3 967,4 968,2 967,2 971,6 975,9 979,7 982,8 965,8

změna v % 1,8 0,7 1,0 0,9 0,4 -0,4 -0,3 -0,4 0,0 0,5 0,9 1,2 -0,5

Platební bilance
Běžný účet mil. USD -2 547,9 512,4 -700,1 -2 160,7 -504,6 -2 853,0
   Obchodní bilance mil. USD 7 604,0 2 736,8 3 128,6 1 837,1 1 902,0 9 604,6
   Bilance služeb mil. USD 3 178,4 737,0 706,6 523,7 741,1 2 708,4
   Bilance výnosů mil. USD -13 222,9 -3 401,2 -4 235,0 -4 375,9 -3 949,4 -15 961,5
Finanční účet mil. USD 3 797,8 -45,2 1 513,3 -1 803,1 9 903,0 9 568,0
   Přímé investice mil. USD 6 176,9 1 370,1 492,1 -284,9 126,6 1 703,9
       Zahraniční v ČR mil. USD 7 971,2 2 908,4 1 084,8 159,6 854,7 5 007,5
   Portfoliové investice mil. USD 2 784,4 978,0 2 398,6 -366,2 1 667,3 4 677,7
   Dlouhodobý kapitál mil. USD -1 302,1 -1 880,7 -1 325,5 -672,3 -1 041,2 -4 919,7
   Krátkodobý kapitál mil. USD -4 304,4 -517,0 -124,8 -534,0 9 040,5 7 864,7

Devizové rezervy  ČNB mld. USD 44,9 46,0 45,3 44,5 44,8 43,7 43,6 44,7 44,8 45,8 47,5 55,6 56,2

Zahraniční zadluženost mld. USD 102,5 99,6 102,9 103,1 111,3

Pramen: ČNB
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    Nezaměstnanost podle krajů

k 28.2.2014
Kraj počet počet počet počet

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

nání míst nání míst
   Praha 36 771 9 994 4,5 44 922 7 299 5,1 5,4
   Středočeský 54 451 4 044 7,5 61 681 4 040 6,9 7,3
   Jihočeský 28 767 2 450 8,4 31 551 2 338 7,1 7,8
   Plzeňský 23 724 2 417 7,3 25 709 2 575 6,4 6,8
   Karlovarský 18 411 1 027 10,8 19 600 1 275 9,3 9,5
   Ústecký 61 589 1 786 14,0 65 820 2 345 11,5 11,9
   Liberecký 24 185 1 831 10,3 25 909 2 549 8,5 8,9
   Královéhradecký 25 210 1 121 8,6 27 678 1 299 7,3 7,7
   Pardubický 25 264 1 857 9,2 26 371 2 393 7,4 7,9
   Vysočina 26 963 664 10,2 28 304 1 203 8,1 8,5
   Jihomoravský 66 435 2 289 10,4 71 970 2 262 8,9 9,3
   Olomoucký 40 342 809 11,9 43 364 1 103 9,8 10,5
   Zlínský 32 100 1 269 10,4 33 978 2 217 8,3 8,7
   Moravskoslezský 81 099 3 335 12,3 89 976 2 280 10,5 10,9

   Celkem  ČR 545 311 34 893 9,4 596 833 35 178 8,2 8,6

Pramen: MPSV MPO - odbor ekonomických analýz 

podíl 
nezaměstnaných 
na obyvatelstvu

v %

k  31.12.2012 k  31.12.2013
podíl 

nezaměstnaných 
na obyvatelstvu

v %

podíl 
nezaměstnaných 
na obyvatelstvu

v %
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Indexy cen průmyslových výrobců
(meziroční indexy průměrných hodnot)

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Průmysl celkem 113,1 105,3 107,6 104,8 104,9 104,9 101,0 104,9 102,9 99,5 99,7 105,7 103,0 101,6 104,1 104,5 96,9 101,2 105,6 102,1 100,8
 Nerostné suroviny 110,1 100,1 102,1 104,2 108,2 106,1 106,5 96,3 102,0 100,4 100,6 104,1 113,4 100,0 106,9 114,5 96,1 105,7 106,9 98,1 98,7
     Uhlí, lignit, rašelina 108,7 97,5 100,6 104,0 107,6 105,6 106,9 95,4 102,1 99,7 100,3 105,5 117,3 99,3 108,8 117,8 97,6 105,7 107,0 94,8 97,9
    Ostatní nerostné suroviny 120,6 118,4 111,3 106,0 111,5 109,0 104,8 101,5 101,2 102,5 101,6 100,1 101,3 102,1 101,7 103,0 102,2 99,9 100,4 101,0 100,6
 Výrobky zpracovatelského průmyslu 114,1 105,4 108,4 104,9 104,8 104,5 100,1 105,7 102,6 98,7 99,7 106,0 102,0 100,7 103,5 103,2 94,4 101,5 105,8 102,3 100,2
      Potravinářské výrobky a nápoje, tabák 118,0 105,6 106,6 108,6 107,7 105,7 97,1 103,4 106,3 99,0 98,9 104,8 98,9 98,6 104,4 106,8 95,5 98,0 107,7 103,5 102,8
      Textilní  a oděvní výrobky 114,1 104,4 106,2 104,4 104,1 105,7 101,8 100,8 102,7 98,6 99,0 100,3 99,2 100,2 100,5 99,7 100,2 100,5 105,3 100,8 100,0
      Usně a výrobky z usní 105,0 101,4 111,8 104,1 101,9 106,3 102,4 99,9 103,7 102,0 100,1 99,7 101,4 100,4 100,4 102,1 100,7 101,2 102,4 101,8 100,2
      Dřevo upravené, dřevěné výrobky 114,8 104,1 114,3 104,8 106,0 106,8 99,9 100,6 100,0 101,7 100,8 101,1 101,6 102,3 104,9 96,2 97,0 102,8 107,1 100,3 101,0
      Vláknina, papír; tisk 101,1 103,2 123,0 98,5 95,2 105,8 99,5 111,5 103,8 98,3 99,0 100,0 99,9 100,4 102,8 97,7 97,1 99,6 104,6 98,5 98,5
      Koks, rafinérské ropné výrobky 148,4 97,7 99,2 106,2 114,5 88,9 112,6 150,0 89,3 86,6 102,6 127,0 116,4 107,7 104,4 114,1 70,9 130,7 122,9 110,3 95,6
      Chemické výrobky, vlákna 105,6 103,0 116,3 99,5 104,2 99,8 100,1 114,9 100,6 95,5 101,4 106,7 103,2 104,3 103,0 103,5 92,3 113,5 108,6 107,0 100,6
      Pryžové a plastové výrobky 109,2 105,7 112,2 106,4 103,9 104,9 100,6 103,4 101,0 98,2 97,3 99,8 100,7 100,3 100,2 100,0 97,3 98,0 101,8 103,2 99,6
      Základní kovy, hutní a kov. výrobky 107,6 104,5 109,8 103,1 103,5 108,5 96,9 102,2 102,5 97,4 99,9 118,5 106,8 99,3 106,7 105,0 89,2 101,3 108,5 99,9 98,5
      Stroje a zařízení 115,4 111,7 106,2 107,5 105,2 104,7 102,1 101,6 101,6 101,7 100,4 101,5 102,8 101,7 102,9 102,5 101,7 98,5 100,2 100,8 100,9
      Elektrické a optické přístroje a zařízení 116,4 106,4 106,0 103,5 105,1 103,5 102,2 103,0 101,4 99,7 99,4 99,5 99,1 102,1 101,5 96,6 100,2 103,4 101,5 99,5 99,1
      Dopravní prostředky 111,3 107,8 105,9 105,4 101,8 103,3 100,1 101,0 104,9 100,7 99,7 99,7 97,9 98,7 98,9 94,7 100,5 95,5 98,1 100,5 101,5
 Elektřina, plyn 104,2 108,4 102,9 103,8 104,2 106,7 105,3 104,2 105,4 104,6 99,3 103,9 107,2 107,5 107,4 109,9 110,9 98,7 104,0 101,7 103,6
Pramen: ČSÚ MPO - odbor ekonomických analýz
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Srovnání vývoje spotřebitelských cen v ČR, vybraných zemích EU a USA  
(meziroční změna v %, z harmonizovaných indexů)

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2013
průměr průměr průměr průměr průměr průměr průměr průměr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 průměr

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

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

           Na rozdíl od tuzemského indexu spotřebitelských cen jsou ve struktuře spotřebního koše a vahách HICP zahrnuty tržby za nákupy cizinců a není zahrnuto hypotetické nájemné.
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Srovnání vývoje cen průmyslových  výrobců v ČR a ve vybraných zemích EU 
(meziroční změna v %)

         
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

12 12 12 12 12 12 12 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Česká republika -0,4 2,6 5,2 -0,1 -0,8 3,6 4,6 1,2 1,4 1,3 1,0 0,6 0,3 0,7 1,1 0,6 0,6 0,0 0,6 1,8
Eurozóna 4,7 4,1 4,4 1,2 -2,9 5,3 4,3 2,3 1,8 1,3 0,5 -0,3 -0,3 0,1 0,0 -0,9 -0,9 -1,3 -1,2 -0,8
EU 6,7 3,4 4,7 1,9 -1,6 5,9 4,9 2,1 1,6 1,2 0,5 -0,3 -0,2 0,4 0,4 -0,5 -0,6 -1,1 -1,0 -0,5
Belgie 1,5 5,3 5,9 1,3 -2,7 7,8 4,5 6,4 5,4 3,4 3,1 1,4 0,7 0,8 1,6 0,2 -0,9 -2,2 -2,7 -3,6
Německo 5,2 4,4 2,5 4,0 -5,2 5,1 4,0 1,5 1,5 0,9 0,2 0,0 -0,2 0,3 0,1 -0,4 -0,4 -0,7 -0,7 -0,4
Řecko 9,1 2,7 9,0 -3,2 4,5 6,9 5,7 2,1 -0,1 1,0 -1,3 -2,4 -0,9 0,8 -0,4 -1,8 -1,4 -1,3 -0,4 0,0
Španělsko 5,2 3,6 5,9 0,4 0,4 5,3 5,2 3,3 2,7 2,2 -0,1 -0,6 0,7 1,3 1,2 -0,1 0,1 -0,2 -0,5 0,6
Irsko 3,3 0,5 4,0 2,5 -1,4 2,7 4,4 2,2 0,6 1,0 2,7 0,7 -0,1 1,3 2,9 2,7 2,1 1,6 0,8 1,4
Maďarsko 7,2 9,2 6,1 8,7 0,7 10,9 7,4 0,8 -0,2 0,6 0,7 -0,6 -1,5 -0,3 -0,3 0,4 -0,2 -1,3 -2,0 -1,4
Rakousko 3,3 1,9 5,0 1,7 0,2 5,4 3,0 0,1 0,6 -0,4 -0,8 -1,1 -1,2 -1,2 -0,9 -1,4 -1,3 -1,8 -1,5 -1,1
Polsko 0,4 3,1 4,4 2,3 2,8 7,2 7,1 0,7 0,0 0,3 -0,5 -2,1 -2,1 -1,3 -0,9 -1,4 -1,7 -1,7 -1,6 -1,2
Portugalsko 4,0 3,4 5,4 -1,1 0,8 4,9 4,4 3,4 1,6 2,1 1,3 -0,3 0,3 0,7 1,2 -0,4 -1,4 -1,3 -1,5 -0,4
Slovinsko 1,8 2,9 6,2 3,5 -0,7 3,5 2,6 1,0 1,1 1,1 1,1 0,6 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 -0,2 -0,4 -0,3
Slovensko 7,0 5,4 2,9 5,9 -5,1 -0,8 2,5 3,7 3,1 1,4 0,7 0,8 -0,4 -0,3 -0,6 -0,7 -0,8 -1,4 -2,0 -1,7
Finsko 3,2 5,9 1,7 0,3 -0,2 9,7 2,8 3,0 2,2 1,1 1,3 0,7 0,7 1,7 1,6 0,5 0,3 0,2 0,2 -0,1
Švédsko 5,4 4,5 5,1 3,0 0,9 5,8 -3,1 0,4 -0,9 -1,6 -1,4 -1,7 -1,5 -1,2 -0,1 -0,4 -0,1 0,2 0,4 0,1
Pramen: EUROSTAT MPO - odbor ekonomických analýz 
*od roku 2007 vykazováno nově  za EU 27 

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

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

Index průmyslové produkce % -0,8 -4,2 -5,8 -6,1 -5,4 0,0 -2,1 -4,9 -3,9 2,2 2,0 7,2 -1,5 3,5 6,2 9,3 0,5

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb mld. Kč 3149,5 250,9 248,2 271,0 770,0 266,1 270,0 266,1 1572,2 252,6 252,0 279,8 2 356,7 289,5 299,8 257,2 3203,8

 v org. s 50 a více  zaměstnanci (b.c.) % 2,1 -4,8 -7,1 -4,4 -5,4 2,4 -0,1 -4,2 -3,1 3,2 5,8 8,8 -0,2 3,4 7,1 13,0 1,7

Tržby z přímého vývozu (b.c.) mld. Kč 1693,1 135,1 137,5 148,4 421,0 149,2 150,0 152,0 872,2 140,9 135,7 159,7 1 308,6 161,4 168,2 135,0 1773,2

   meziroční změna % 3,4 -5,2 -3,7 -2,4 -3,7 7,3 2,6 -1,3 -0,5 5,9 7,6 13,7 2,5 6,5 10,6 19,8 4,7

Průměrný evidenční počet zaměstnanců tis. osob 885,5 871,9 872,0 874,9 872,9 873,3 873,1 875,0 873,4 877,7 877,5 878,9 874,9 882,0 882,0 879,4 876,6

meziroční změna % 0,0 -1,2 -1,4 -1,3 -1,3 -1,4 -1,6 -1,5 -1,4 -1,2 -1,2 -0,9 -1,3 -0,4 -0,2 0,1 -1,0

Průměrná měsíční nominální mzda Kč 26 698 25 896 24 548 26 857 25 768 26 885 28 447 26 171 26 468 27 250 25 897 25 711 26 407 27 346 30 060 28 188 26 942

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

Index produktivity práce*/ % 2,1 -3,6 -5,8 -3,1 -4,2 3,9 1,5 -1,7 -1,7 4,5 7,1 9,8 1,1 3,8 7,3 12,9 2,7

Nové zakázky celkem (z b.c.) % 3,2 -8,4 -9,7 -0,2 -6,2 5,3 -6,5 -1,1 -3,6 9,8 14,7 18,1 1,8 10,7 13,4 21,8 4,8

Nové zakázky ze zahraničí (z b.c.) % 6,1 -10,1 -10,0 1,1 -6,5 8,4 -8,7 -2,4 -4,0 10,2 18,0 19,9 2,1 14,2 14,1 29,1 5,8
Nové zakázky z tuzemska (z b.c) % -3,0 -3,9 -8,9 -3,2 -5,3 -1,9 -0,8 1,9 -2,9 9,0 6,9 13,8 1,0 3,0 11,5 6,4 2,5

MPO - odbor ekonomických analýz
Poznámka: nové zakázky celkem, ze zahraničí a z tuzemska jen za vybrané oddíly CZ-NACE (13,14,17,20,21,24-30)
*/ Produktivita práce vypočtena jako podíl indexu tržeb (v b.c.) a indexu průměrného evidenčního počtu zaměstnanců. 

2013

Pramen: ČSÚ
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       -  organizace  s 50 a více zaměstnanci (leden - prosinec 2013)

Počet Index
CZ-NACE jedn. prům. b. c. meziroč. Podíl b.c. b. c. meziroč. Podíl*/ Podíl**/  osob meziroč. Podíl v Kč meziroč. Úroveň  v Kč meziroč. Úroveň

produkce 2013 změna prům=100 2013 změna prům=100 2013 změna prům=100 2013 změna prům=100 2013 změna prům=100

B Těžba a dobývání 45 -11,6 66 862 -9,7 2,1 15 298 -23,6 0,5 22,9 30 049 -4,7 3,4 2 225 092 -5,2 60,9 32 236 -2,7 119,6
D Výr. a rozvod el., plynu, tepla a klimat. vzduchu 106 -1,5 224 798 8,5 7,0 12 938 -1108,9 0,4 5,8 24 023 -2,0 2,7 9 357 629 10,8 256,0 43 440 -2,3 161,2
C Zpracovatelský průmysl 3 843 1,4 2 912 128 1,5 90,9 1 744 958 4,2 54,5 59,9 822 553 -0,8 93,8 3 540 353 2,4 96,9 26 266 1,3 97,5

10 Výroba potravinářských výrobků 386 -0,1 182 480 2,4 5,7 44 291 2,4 1,4 24,3 65 016 0,0 7,4 2 806 691 2,4 76,8 21 031 -1,3 78,1
11 Výroba nápojů 56 2,8 53 435 3,6 1,7 10 696 8,5 0,3 20,0 10 926 -4,0 1,2 4 890 660 7,9 133,8 32 277 1,7 119,8
12 Výroba tabákových výrobků 1 . . . . . . . . . . . . . . . . .
13 Výroba textilií 101 0,8 36 718 1,9 1,1 27 732 3,7 0,9 75,5 18 182 -4,6 2,1 2 019 494 6,8 55,3 20 511 3,1 76,1
14 Výroba oděvů 68 3,3 5 619 16,7 0,2 3 964 17,4 0,1 70,6 7 592 -4,3 0,9 740 063 21,9 20,2 14 636 5,9 54,3
15 Výroba usní a souvisejících výrobků 27 -3,5 3 499 39,8 0,1 2 898 56,5 0,1 82,8 3 320 -6,7 0,4 1 053 897 49,8 28,8 16 586 7,4 61,6
16 Zprac. dřeva, výr. dřev., kork. výr., kr. výr. náb. 112 6,7 41 749 6,2 1,3 25 750 9,4 0,8 61,7 13 927 0,1 1,6 2 997 728 6,1 82,0 21 708 3,6 80,6
17 Výroba papíru a výrobků z papíru 92 2,0 50 966 1,7 1,6 31 374 6,6 1,0 61,6 14 502 -0,4 1,7 3 514 446 2,1 96,2 25 182 -1,6 93,5
18 Tisk a rozmnož. nahraných nosičů 57 -7,5 17 757 -9,4 0,6 6 460 -16,6 0,2 36,4 8 776 -3,1 1,0 2 023 321 -6,5 55,4 24 766 -0,5 91,9
19 Výroba koksu a rafinovaných ropných výrobků 5 -6,6 120 382 -9,5 3,8 15 497 -8,9 0,5 12,9 2 024 -3,8 0,2 59 477 219 -6,0 1627,4 36 410 1,4 135,1
20 Výroba chemických látek a chem. přípravků 119 -2,2 139 909 -0,8 4,4 84 620 1,9 2,6 60,5 23 386 -0,5 2,7 5 982 613 -0,4 163,7 28 382 -1,0 105,3
21 Výroba zákl. farmac. výr. a farmac. přípravků 33 7,6 26 917 0,5 0,8 21 932 3,6 0,7 81,5 8 915 -0,7 1,0 3 019 257 1,1 82,6 30 674 -0,4 113,9
22 Výroba pryžových a plastových výrobků 331 2,1 196 170 1,1 6,1 111 420 3,9 3,5 56,8 60 423 -1,7 6,9 3 246 609 2,9 88,8 24 460 1,6 90,8
23 Výroba ostatních nekov. minerálních výrobků 185 0,1 94 876 2,2 3,0 50 012 13,2 1,6 52,7 41 311 -1,0 4,7 2 296 636 3,2 62,8 27 597 1,1 102,4
24 Výroba zákl. kovů, hutní zprac. kovů, slévárenství 116 -2,9 162 738 -4,8 5,1 72 889 -5,8 2,3 44,8 39 241 -5,6 4,5 4 147 137 0,9 113,5 27 085 -0,2 100,5
25 Výr. kovových konstrukcí a kovoděl. výrobků 609 5,3 182 175 10,0 5,7 125 474 12,6 3,9 68,9 89 940 3,9 10,3 2 025 512 5,9 55,4 24 787 -0,5 92,0
26 Výroba počítačů, elektron. a optických přístrojů 115 -8,7 192 793 -10,4 6,0 137 795 -15,0 4,3 71,5 25 590 -8,9 2,9 7 533 933 -1,7 206,1 25 384 1,4 94,2
27 Výroba elektrických zařízení 249 1,5 192 662 2,8 6,0 149 303 3,4 4,7 77,5 71 122 -0,2 8,1 2 708 889 3,1 74,1 26 395 1,3 98,0
28 Výroba strojů a zařízení 496 2,7 237 504 4,1 7,4 179 206 6,1 5,6 75,5 95 625 1,7 10,9 2 483 702 2,4 68,0 26 954 1,9 100,0
29 Výroba motor. voz. (kr. motoc.), přívěs. a návěs. 268 2,5 813 059 5,1 25,4 563 387 9,8 17,6 69,3 141 841 -0,7 16,2 5 732 185 5,9 156,8 29 754 3,8 110,4
30 Výroba ostatních dopr. prostředků a zařízení 57 9,1 51 262 7,8 1,6 32 419 4,4 1,0 63,2 18 942 0,3 2,2 2 706 278 7,5 74,0 27 952 0,6 103,7
31 Výroba nábytku 102 -1,0 14 999 -1,9 0,5 9 109 1,4 0,3 60,7 10 256 -5,4 1,2 1 462 426 3,7 40,0 19 971 -0,2 74,1
32 Ostatní zpracovatelský průmysl 110 6,1 34 361 9,6 1,1 20 820 9,7 0,6 60,6 21 402 0,9 2,4 1 605 515 8,7 43,9 22 748 4,0 84,4
33 Opravy a instalace strojů a zařízení 149 -8,4 49 774 -5,6 1,6 11 483 -11,1 0,4 23,1 29 200 -4,8 3,3 1 704 582 -0,9 46,6 32 149 -0,3 119,3

Průmysl celkem 3 994 0,5 3 203 788 1,7 100,0 1 773 194 4,7 55,3 55,3 876 624 -1,0 100,0 3 654 689 2,7 100,0 26 942 0,9 100,0

*/ 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.) % 92,4 91,9 100,6 79,1 89,9 86,4 88,8 101,5 94,1 93,5 98,9 89,7 103,6 93,3

 Průměrný evidenční počet pracovníků (index) % 95,6 94,8 93,1 92,6 91,8 91,5 92,0 91,0 91,2 91,7 91,5 91,9 91,3 91,9

 Průměrná měsíční nominální mzda  **/ Kč 30 038 26 673 25 582 26 961 30 758 28 988 27 543 30 401 28 174 28 633 29 560 33 130 32 677 29 042
          Index % 102,9 101,6 97,9 93,4 107,9 100,0 97,3 98,6 92,0 98,3 96,4 94,0 89,6 96,8

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

2012
2013

2013
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           stejné období min.roku = 100

Měrná 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 1. čtvrtletí 2. čtvrtletí 3. čtvrtletí 4. čtvrtletí 2013
jedn.

Počet bytů:
   zahájených počet 40 381 43 747 43 796 43 531 37 319 28 135 27 535 23 853 5 197 5 767 5 975 5 169 22 108

% 103,4 108,3 100,1 99,4 85,7 75,4 97,9 86,6 79,4 96,1 104,6 92,4 92,7

   dokončených počet 32 863 30 190 41 649 38 380 38 473 36 442 28 630 29 467 6 441 5 310 6 150 7 345 25 246
% 101,8 91,9 138,0 92,2 100,2 94,7 78,6 102,9 103,4 77,9 89,1 77,2 85,7

Pramen: ČSÚ MPO - odbor ekonomických analýz 

2013
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1. Teritoriální struktura

Index VÝVOZ Index DOVOZ Index
2013/ 2013/ 2013/ 1-12/2012 1-12/2013

Ukazatel mil.Kč podíl v % 2012 mil.Kč podíl v % 2012 mil.Kč podíl  v % 2012 mil.Kč mil.Kč

Celkový zahraniční obchod ČR 5 981 396 100,0 102,4 3 166 050 100,0 103,0 2 815 346 100,0 101,8 305 710 350 704

 Státy s vyspělou tržní ekonomikou 4 846 098 81,0 102,8 2 802 949 88,5 103,0 2 043 149 72,6 102,5 725 786 759 800
   Státy EU 28 4 396 159 73,5 102,8 2 564 690 81,0 102,8 1 831 469 65,1 102,9 716 123 733 221
   Státy ESVO 125 647 2,1 99,4 66 393 2,1 99,3 59 254 2,1 99,6 7 411 7 139
   Ostatní státy s vyspělou tržní ekonomikou 324 292 5,4 103,7 171 866 5,4 109,2 152 426 5,4 98,2 2 252 19 440
 Rozvojové ekonomiky 339 377 5,7 101,3 129 663 4,1 104,8 209 714 7,4 99,3 -87 544 -80 051
 Státy s tranzitivní ekonomiky 32 804 0,5 117,3 17 202 0,5 98,2 15 602 0,6 149,4 7 079 1 600
 Společenství nezávislých států 394 182 6,6 99,0 172 964 5,5 100,0 221 218 7,9 98,3 -52 128 -48 254
 Ostatní *) 352 206 5,9 100,9 40 886 1,3 114,5 311 320 11,1 99,3 -277 775 -270 434

 Zahraniční obchod se zeměmi OECD 4 790 771 80,1 102,5 2 730 260 86,2 102,9 2 060 511 73,2 101,9 632 727 669 749

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

Pramen: ČSÚ MPO - odbor ekonomických analýz 

            OBRAT SALDO  OBCHODNÍ  BILANCE
1-12/2013 1-12/2013 1-12/2013
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      1.1 Teritoriální struktura vývozu 

1. čtvrtletí 2. čtvrtletí 3. čtvrtletí 4. čtvrtletí Kumulace
Ukazatel mil.Kč podíl meziroční mil.Kč podíl meziroční mil.Kč podíl meziroční mil.Kč podíl meziroční 1.-4. Q 2013

v % index v % index v % index v % index

Celkový vývoz ČR 752 741 100,0 95,6 784 392 100,0 101,9 781 041 100,0 105,4 847 876 100,0 109,4 3 166 050

 Státy s vyspělou tržní ekonomikou 666 399 88,5 95,1 688 424 87,8 101,4 689 755 88,3 105,7 1 000 125 88,5 110,2 3 044 703
   Státy EU 28 611 852 81,3 94,4 632 870 80,7 101,5 632 760 81,0 105,6 917 969 81,3 109,8 2 795 451
   Státy ESVO 15 615 2,1 90,9 15 537 2,0 91,4 16 741 2,1 103,6 24 607 2,2 110,3 72 501
   Ostatní státy s vyspělou tržní ekonomikou 41 213 5,5 108,4 42 522 5,4 105,2 42 237 5,4 107,9 60 403 5,3 115,8 186 375
 Rozvojové ekonomiky 31 627 4,2 105,3 33 992 4,3 109,8 31 095 4,0 103,1 43 736 3,9 104,3 140 451
 Státy s tranzitivní ekonomiky 5 534 0,7 84,9 6 269 0,8 101,3 5 919 0,8 105,2 8 982 0,8 117,1 26 703
 Společenství nezávislých států 39 470 5,2 99,9 43 984 5,6 102,1 42 297 5,4 97,4 61 375 5,4 98,8 187 126
 Ostatní *) 8 648 1,1 90,4 10 709 1,4 117,3 11 087 1,4 134,5 13 918 1,2 124,2 44 363

Zahraniční obchod se zeměmi OECD 652 023 86,6 95,0 671 941 85,7 100,9 673 847 86,3 105,6 977 513 86,5 110,1 2 975 324

      1.2 Teritoriální struktura dovozu 

1. čtvrtletí 2. čtvrtletí 3. čtvrtletí 4. čtvrtletí Kumulace
Ukazatel mil.Kč podíl meziroční mil.Kč podíl meziroční mil.Kč podíl meziroční mil.Kč podíl meziroční 1.-4. Q 2013

v % index v % index v % index v % index

Celkový zahraniční obchod ČR 657 448 100,0 94,9 690 352 100,0 98,6 698 956 100,0 104,1 768 590 100,0 109,3 2 815 346

 Státy s vyspělou tržní ekonomikou 474 161 72,1 94,4 505 775 73,3 100,9 508 318 72,7 104,8 551 844 71,8 109,8 2 040 098
   Státy EU 28 424 183 64,5 94,3 453 014 65,6 101,5 458 750 65,6 105,6 495 522 64,5 110,3 1 831 469
   Státy ESVO 14 306 2,2 91,0 15 234 2,2 106,5 13 971 2,0 99,8 15 742 2,0 102,0 59 254
   Ostatní státy s vyspělou tržní ekonomikou 36 301 5,5 97,0 38 357 5,6 92,9 36 501 5,2 97,2 41 267 5,4 106,0 152 426
 Rozvojové ekonomiky 50 380 7,7 91,0 51 580 7,5 94,9 51 651 7,4 106,8 56 103 7,3 105,5 209 715
 Státy s tranzitivní ekonomiky 4 235 0,6 142,9 4 718 0,7 147,8 4 837 0,7 141,2 4 437 0,6 115,6 18 227
 Společenství nezávislých států 51 629 7,9 90,0 55 028 8,0 93,1 57 781 8,3 105,1 56 779 7,4 105,7 221 217
 Ostatní *) 73 030 11,1 101,5 69 898 10,1 88,5 72 877 10,4 95,1 95 515 12,4 111,1 311 320

Zahraniční obchod se zeměmi OECD 480 150 73,0 94,1 510 675 74,0 100,1 513 252 73,4 104,4 556 434 72,4 109,1 2 060 511
*)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 1-12/2012 1-12/2013

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

Celkový zahraniční obchod 3 166 050 100,0 3,0 2 815 346 100,0 1,8 305 710 350 704
v tom:
0  Potraviny a živá zvířata 115 460 3,6 6,9 144 400 5,1 5,6 -28 726 -28 940
1  Nápoje a tabák 22 187 0,7 11,6 19 725 0,7 6,4 1 334 2 462
2  Suroviny nepoživatelné, bez paliv 84 680 2,7 -2,0 77 846 2,8 -1,8 7 133 6 834
3  Minerální paliva, mazadla a příbuzné materiály 100 792 3,2 -15,1 300 949 10,7 -2,2 -188 871 -200 157
4  Živočišné a rostlinné oleje a tuky 8 654 0,3 -5,7 6 298 0,2 16,0 3 747 2 356
5  Chemikálie 201 778 6,4 6,5 321 294 11,4 4,7 -117 543 -119 516
6  Tržní výrobky tříděné hlavně podle druhu materiálu 550 002 17,4 3,3 503 442 17,9 2,0 38 817 46 560
7  Stroje a přepravní zařízení 1 703 801 53,8 2,4 1 148 093 40,8 0,4 519 904 555 708
8  Různé průmyslové výrobky 371 630 11,7 9,2 283 677 10,1 6,0 72 869 87 953
9  Nespecifíkováno 7 066 0,2 53,9 9 622 0,3 27,5 -2 954 -2 556

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
1-12/2013 1-12/2013
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      2.1. Zbožová struktura zahraničního obchodu ČR se SRN

Meziroční Meziroční
změna změna 1-12/2012 1-12/2013

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

Celkový zahraniční obchod 990 163 31,3 2,5 719 252 25,5 2,8 266 570 270 912
v tom:
0  Potraviny a živá zvířata 23 966 0,8 8,2 36 345 1,3 12,4 -10 181 -12 378
1  Nápoje a tabák 2 268 0,1 0,6 3 036 0,1 24,0 -195 -768
2  Suroviny nepoživatelné, bez paliv 26 172 0,8 1,4 11 817 0,4 -5,6 13 291 14 355
3  Minerální paliva, mazadla a příbuzné materiály 30 658 1,0 -13,2 38 140 1,4 -4,2 -4 515 -7 481
4  Živočišné a rostlinné oleje a tuky 549 0,0 -17,3 1 075 0,0 -23,5 -741 -526
5  Chemikálie 43 657 1,4 6,2 98 705 3,5 4,0 -53 778 -55 048
6  Tržní výrobky tříděné hlavně podle druhu materiálu 171 153 5,4 3,2 153 158 5,4 3,7 18 051 17 995
7  Stroje a přepravní zařízení 554 640 17,5 0,3 311 041 11,0 1,1 245 058 243 599
8  Různé průmyslové výrobky 135 387 4,3 14,2 64 607 2,3 7,3 58 392 70 780
9  Nespecifíkováno 1 712 0,1 0,4 1 328 0,0 156,3 1 187 384

      2.2. Zbožová struktura zahraničního obchodu ČR se SR
Meziroční Meziroční

změna změna 1-12/2012 1-12/2013
Ukazatel mil.Kč podíl v % v % mil.Kč podíl v % v % mil. Kč mil. Kč

Celkový zahraniční obchod 281 850 8,9 1,6 164 167 5,8 -1,7 110 434 117 683
v tom:
0  Potraviny a živá zvířata 32 406 1,0 8,4 10 406 0,4 -3,1 19 149 22 001
1  Nápoje a tabák 5 017 0,2 8,4 1 423 0,1 8,6 3 318 3 594
2  Suroviny nepoživatelné, bez paliv 6 424 0,2 -15,5 8 179 0,3 1,1 -485 -1 755
3  Minerální paliva, mazadla a příbuzné materiály 35 883 1,1 -7,7 29 757 1,1 0,0 9 104 6 125
4  Živočišné a rostlinné oleje a tuky 1 560 0,0 -54,6 707 0,0 23,7 2 866 852
5  Chemikálie 23 090 0,7 8,0 14 515 0,5 -8,2 5 570 8 575
6  Tržní výrobky tříděné hlavně podle druhu materiálu 55 012 1,7 3,8 42 767 1,5 -6,6 7 212 12 245
7  Stroje a přepravní zařízení 89 809 2,8 2,7 46 265 1,6 1,7 42 000 43 545
8  Různé průmyslové výrobky 29 963 0,9 0,1 9 677 0,3 10,1 21 155 20 286
9  Nespecifíkováno 2 687 0,1 112,2 472 0,0 -34,4 546 2 215

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

1-12/2013 1-12/2013

Vývoz Dovoz Saldo obchodní bilance
1-12/2013 1-12/2013

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

 index  index  index 1-12/12 1-12/13
 mil. Kč %  mil. Kč %  13/12  mil. Kč %  mil. Kč %  13/12  mil. Kč %  mil. Kč %  13/12  mil. Kč  mil. Kč

 SRN 1 665 809 28,5 1 709 415 28,6 102,6 966 190 31,4 990 163 31,3 102,5 699 619 25,3 719 252 25,5 102,8 266 571 270 911
 Slovensko 444 548 7,6 446 017 7,5 100,3 277 491 9,0 281 850 8,9 101,6 167 057 6,0 164 167 5,8 98,3 110 434 117 683
 Polsko 383 492 6,6 397 741 6,6 103,7 187 115 6,1 188 714 6,0 100,9 196 377 7,1 209 027 7,4 106,4 -9 262 -20 313
 Čína 339 234 5,8 340 331 5,7 100,3 32 712 1,1 37 572 1,2 114,9 306 522 11,1 302 759 10,8 98,8 -273 810 -265 187
 Rusko 272 925 4,7 271 582 4,5 99,5 118 025 3,8 116 215 3,7 98,5 154 900 5,6 155 367 5,5 100,3 -36 875 -39 152
 Francie 241 415 4,1 246 399 4,1 102,1 155 152 5,0 156 372 4,9 100,8 86 263 3,1 90 027 3,2 104,4 68 889 66 345
 Rakousko 230 159 3,9 229 918 3,8 99,9 141 646 4,6 143 838 4,5 101,5 88 513 3,2 86 080 3,1 97,3 53 133 57 758
 Itálie 217 147 3,7 225 569 3,8 103,9 110 329 3,6 114 120 3,6 103,4 106 818 3,9 111 449 4,0 104,3 3 511 2 671
 V. Británie 199 270 3,4 205 586 3,4 103,2 147 084 4,8 152 628 4,8 103,8 52 186 1,9 52 958 1,9 101,5 94 898 99 670
 Nizozemsko 195 361 3,3 180 439 3,0 92,4 99 312 3,2 88 566 2,8 89,2 96 049 3,5 91 873 3,3 95,7 3 263 -3 307
 Maďarsko 135 498 2,3 149 375 2,5 110,2 70 643 2,3 82 116 2,6 116,2 64 855 2,3 67 259 2,4 103,7 5 788 14 857
 USA 129 432 2,2 129 949 2,2 100,4 70 093 2,3 69 091 2,2 98,6 59 339 2,1 60 858 2,2 102,6 10 754 8 233
 Belgie 120 496 2,1 127 540 2,1 105,8 73 511 2,4 79 901 2,5 108,7 46 985 1,7 47 639 1,7 101,4 26 526 32 262
 Španělsko 104 954 1,8 113 745 1,9 108,4 61 420 2,0 67 915 2,1 110,6 43 534 1,6 45 830 1,6 105,3 17 886 22 085
 Švýcarsko 78 874 1,4 78 412 1,3 99,4 49 904 1,6 49 093 1,6 98,4 28 970 1,0 29 319 1,0 101,2 20 934 19 774
 Korea 71 555 1,2 69 909 1,2 97,7 10 879 0,4 11 336 0,4 104,2 60 676 2,2 58 573 2,1 96,5 -49 797 -47 237
 Švédsko 71 263 1,2 73 470 1,2 103,1 46 428 1,5 47 297 1,5 101,9 24 835 0,9 26 173 0,9 105,4 21 593 21 124
 Japonsko 69 863 1,2 68 935 1,2 98,7 13 976 0,5 17 091 0,5 122,3 55 887 2,0 51 844 1,8 92,8 -41 911 -34 753
 Ukrajina 55 653 1,0 55 545 0,9 99,8 33 365 1,1 32 136 1,0 96,3 22 288 0,8 23 409 0,8 105,0 11 077 8 727
 Rumunsko 55 590 1,0 66 825 1,1 120,2 34 732 1,1 39 309 1,2 113,2 20 858 0,8 27 516 1,0 131,9 13 874 11 793
 Turecko 54 830 0,9 65 650 1,1 119,7 33 263 1,1 43 232 1,4 130,0 21 567 0,8 22 418 0,8 103,9 11 696 20 814
 Norsko 44 818 0,8 44 407 0,7 99,1 15 999 0,5 16 248 0,5 101,6 28 819 1,0 28 159 1,0 97,7 -12 820 -11 911
 Dánsko 38 733 0,7 42 756 0,7 110,4 23 231 0,8 25 999 0,8 111,9 15 502 0,6 16 757 0,6 108,1 7 729 9 242
 Ázerbájdžán 34 786 0,6 30 215 0,5 86,9 2 762 0,1 3 332 0,1 120,6 32 024 1,2 26 883 1,0 83,9 -29 262 -23 551
 Thajsko 27 413 0,5 25 155 0,4 91,8 3 140 0,1 3 056 0,1 97,3 24 273 0,9 22 099 0,8 91,0 -21 133 -19 043

Pramen: ČSÚ MPO - odbor ekonomických analýz

O B R A T V Ý V O Z D O V O Z B I L A N C E
1-12/2012 1-12/2013 1-12/2012 1-12/2013 1-12/2012 1-12/2013
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2013
leden únor březen 1.-3. duben květen červen 1.-6. červenec srpen září 1.-9. říjen listopad prosinec

Maloobchod (vč. maloobchodního prodeje  a) 99,5 98,6 94,3 95,6 96,1 100,3 100,0 97,0 97,6 103,9 99,3 102,6 99,2 98,5 104,9 104,7 100,2
pohonných hmot); prodej a opravy b) 98,9 99,5 95,3 96,7 97,1 101,5 101,2 97,3 98,6 104,0 99,7 103,7 100,0 99,4 106,1 105,2 101,0
motorových vozidel (CZ-NACE 45+47)
 z toho:  obchod, opravy a údržba motorových a) 99,6 94,4 90,3 89,6 91,2 101,9 99,2 97,1 95,3 105,8 99,6 103,0 97,9 99,9 108,4 111,0 100,1
               vozidel a maloobchodní prodej b) 98,0 96,8 92,9 92,1 93,7 105,0 102,1 98,4 97,7 106,7 101,2 105,3 100,1 101,5 109,8 111,5 102,1
               pohonných hmot (CZ-NACE 45+47.3)
              z toho: obchod, opravy a údržba motorových a) 97,0 93,7 89,9 88,2 90,3 103,3 101,8 98,2 95,5 109,6 102,7 108,4 99,3 101,5 112,8 116,7 102,1
                           vozidel (CZ-NACE 45) b) 97,7 96,5 92,9 91,1 93,2 105,7 103,8 99,4 97,9 110,7 104,0 109,5 101,3 102,2 113,2 116,8 103,7
 Maloobchod (vč. maloobchodního prodeje a) 100,4 100,4 96,2 98,9 98,5 99,2 99,3 96,5 98,4 101,9 98,2 100,6 99,1 97,4 102,0 101,3 99,5
 pohonných hmot)  (CZ-NACE 47) b) 99,5 100,7 96,4 99,4 98,8 99,7 100,2 96,4 98,8 101,4 98,2 101,5 99,4 98,2 103,3 101,8 99,9
Maloobchodní prodej pohonných hmot a) 105,3 96,1 91,6 93,9 93,8 98,4 92,6 94,2 94,6 97,3 93,4 90,5 94,4 95,6 95,9 96,2 95,2
(CZ.NACE 47.3) b) 99,0 97,8 92,8 96,0 95,5 102,6 97,1 95,2 97,1 95,9 94,3 93,2 96,3 99,3 97,9 94,8 97,0
Maloobchod kromě maloobchodního prodeje a) 99,5 101,2 97,0 99,7 99,3 99,3 100,4 96,9 99,1 102,7 99,1 102,4 99,9 97,7 103,0 101,9 100,2
pohonných hmot (CZ-NACE 47 bez 47.3) b) 99,5 101,1 96,9 99,9 99,3 99,3 100,6 96,6 99,1 102,3 98,8 102,8 99,9 98,0 104,0 102,5 100,3
Maloobchod s potravinami a) 100,2 102,9 97,5 104,4 101,5 96,4 101,8 98,2 100,1 104,1 101,0 101,6 100,9 100,5 102,8 101,8 101,1
(CZ-NACE 47.11+47.2) b) 97,5 100,1 95,0 102,8 99,3 94,0 99,7 95,5 97,8 101,4 98,4 99,7 98,5 99,1 101,1 99,4 98,9
v tom:  maloobchod s převahou potravin v a) 100,2 103,0 97,4 104,8 101,7 96,7 102,1 98,6 100,3 104,4 101,4 101,8 101,1 100,6 103,2 101,9 101,3
             nespecializ. prodejnách (CZ-NACE 47.11) b) 97,6 100,3 95,2 103,5 99,6 94,4 100,2 96,0 98,1 101,8 98,8 99,8 98,8 99,1 101,4 99,5 99,1
             maloobchod s potravinami ve specializ. a) 100,3 102,5 97,7 99,4 100,0 92,1 97,0 92,6 97,3 100,1 95,6 100,0 98,2 99,4 97,6 100,5 98,5
             prodejnách (CZ-NACE 47.2) b) 96,5 97,5 93,0 94,8 95,2 88,4 93,3 88,7 93,1 97,0 92,7 97,5 94,3 98,1 96,6 98,7 95,3
Maloobchod s nepotravinářským zbožím a) 98,9 99,6 96,5 95,5 97,2 102,0 99,3 95,7 98,2 101,4 97,4 103,1 99,1 95,3 103,1 102,0 99,4
(CZ-NACE 47.19+47.4 až 47.9) b) 100,9 101,9 98,5 97,5 99,3 103,7 101,4 97,5 100,2 103,1 99,2 105,1 101,1 97,3 106,3 104,7 101,5
Maloobchod prostřednictvím internetu a) 104,1 113,0 110,6 115,6 113,3 113,1 111,3 107,8 112,1 114,7 92,8 117,3 113,8 106,7 123,3 121,9 115,4
nebo zásilkové služby (CZ-NACE 47.91) b) 108,2 123,7 120,8 126,5 124,0 123,7 122,7 118,4 122,9 125,8 93,8 129,3 124,8 117,8 136,4 134,2 126,8
Ubytování, stravování a pohostinství a) 99,0 98,8 98,6 99,0 99,3 97,7 102,5 97,1 99,5 104,6 102,0 99,7 100,5 99,4 98,7 101,6 100,3
(CZ-NACE 55+56) b) 97,8 98,3 98,5 99,2 99,2 97,7 102,3 96,7 99,2 103,9 101,8 99,8 100,3 99,5 98,7 101,4 100,1
v tom:  Ubytování a) 102,4 96,0 100,5 105,0 101,0 96,3 105,0 97,1 100,1 102,6 105,0 98,3 101,2 101,7 102,4 99,4 101,3
             (CZ-NACE 55) b) 104,7 97,5 101,7 106,6 102,4 97,5 105,3 97,2 100,9 102,4 105,9 99,8 102,0 102,9 102,9 100,1 102,1
             Stravování a pohostinství a) 97,5 99,7 98,0 96,8 98,7 98,3 101,3 97,1 99,2 105,5 100,6 100,4 100,2 98,3 97,4 102,6 99,9
            (CZ-NACE 56) b) 93,8 98,7 97,2 96,1 97,9 97,8 100,7 96,5 98,5 104,6 99,8 99,9 99,5 97,8 97,0 102,0 99,2
Maloobchod (vč.maloobchodního prodeje pohonných  
hmot); prodej a opravy motorových vozidel;  
ubytování; stravování a pohostinství a) 99,5 98,6 94,7 95,9 96,4 100,1 100,2 97,3 97,8 104,0 99,6 102,3 99,3 98,6 104,4 104,4 100,2
(CZ-NACE 45+47+55+56) b) 98,9 99,4 95,6 96,9 97,3 101,1 101,3 97,6 98,6 104,0 99,9 103,4 100,0 99,4 105,5 104,9 100,9
Průměrný evidenční  počet zaměstnanců ve fyzických 
osobách (v tis.) */ 512,5 . . . 499,3 . . . 499,4 . . . 499,1 . . . 498,0
Průměrná měsíční mzda na 1 fyz. osobu (v Kč)*/ 22 193 . . . 21 624 . . . 21 825 . . . 21 999 . . . 22 343
    - nominální  (meziroční změna v %) 1,6 . . . 0,1 . . . 0,5 . . . 1,0 . . . -0,4

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

2012 2013


	tabulkova-priloha_2013.pdf
	obal-obsah- 2013
	HDP-mzdy 
	HDP-země 
	výr-cen-inv 
	úvěry-bil (2)
	str 4-nezam 
	List8
	cenyEUaUSA
	List9
	prum-index
	List1
	staveb., byt-výst.
	byt-výst9
	OVDB
	Vyv-Dov-13
	Komodity
	SRN-SR
	Zeme
	VO 


