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S H R N U T Í 

Hospodářská situace Evropy, na které je česká ekonomika nejvíce závislá, se ve druhé polovině roku 2014 

nejevila tak optimisticky, jako tomu bylo ještě na jeho počátku. V mnoha členských zemích Evropské unie 

zůstala růstová dynamika slabá a vyhlídky na pokračování jejího oživení nejisté. Významnějšího posunu 

nebylo dosaženo ani v oblasti zaměstnanosti, zadluženosti a využívání kapacit. Důsledkem byl pokles důvěry 

na nižší úroveň než na jaře, což vedle méně příznivých hospodářských vyhlídek bylo dáno také zvýšenými 

geopolitickými riziky.  

Výsledky Evropské unie ve 3. čtvrtletí tak lze hodnotit jako zklamání z pohledu původních očekávání, ale 

nikoliv jako slabší ve srovnání s předchozím čtvrtletím, které přineslo vystřízlivění po relativně úspěšném 

vstupu do roku 2014. Ve 3. čtvrtletí hospodářství evropské osmadvacítky vzrostlo mezičtvrtletně o 0,3 % a 

eurozóny o 0,2 %, přičemž obě seskupení proti předchozímu čtvrtletní přidala na dynamice 0,1 proc. bodu. 

Zásluhu na tom měla hlavně vyšší spotřeba, zejména domácností, která dále zrychlila růst. Jinak tomu bylo 

v případě investic, které v Unii obnovily růst, ale v eurozóně pokračovaly v poklesu, protože zde často 

nebyly zcela využity ani předkrizové kapacity. V zahraniční poptávce byla ztráta dynamiky všeobecně 

patrná a brzdila výkon Unie jako celku, i eurozóny. 

Z hlediska vývoje v jednotlivých zemích došlo k obratu v německé ekonomice, která se mezičtvrtletním 

růstem o 0,1 % vyhnula hrozící recesi. Vyšší výkonnost byla podpořena spotřebou a částečně i čistým 

vývozem. Naopak poklesu se nevyhnula tvorba kapitálu, a to jak ve fixní složce, tak v objemu zásob. 

Z dalších velkých ekonomik rostlo nejrychleji mimo eurozónu stojící Spojené království (mírně zpomalilo 

růst na 0,7 %), a to pouze díky vyšším domácím výdajům. Dynamiku přechozího čtvrtletí si udrželo 

Španělsko (0,5 %) a k mírnému růstu se vrátila Francie (0,3 %), na druhé straně se do recese opět propadla 

Itálie. Mezi postkomunistickými zeměmi patřil primát Rumunsku, které růstem o 1,8 % vévodilo celé Unii, 

následovaném Polskem a Slovinskem. Na Slovensku se růst stabilizoval na úrovni 0,6 %.     

V meziročním srovnání se hrubý domácí produkt Unie zvýšil o 1,3 % a eurozóny o 0,8 %, což v obou 

případech bylo stejně jako v předchozím čtvrtletí. Pozici nejrychleji rostoucí země zaujalo Polsko (3,4 %), 

před dalšími rozvíjejícími se ekonomikami Maďarska a Slovinska (obě 3,1 %). Na Slovensku se hrubý 

domácí produkt zvýšil o 2,5 %, a to plně díky rostoucí domácí poptávce. Z velkých ekonomik si nejlépe vedlo 

Spojené království (růst 3,0 %), za kterým následovalo Španělsko (1,6 %), zatímco za průměrem Unie 

nepatrně zaostalo Německo (1,2 %) a výrazněji už Francie (0,4 %). Itálie pokračovala v poklesu (o 0,5 %), 

stejně jako ekonomiky Kypru, Chorvatska a Finska. Rakouské hospodářství pouze stagnovalo. 

Domácí ekonomika si proti předchozímu čtvrtletí mírně polepšila, když zrychlila mezičtvrtletní růst na 

0,4 % a meziroční na 2,4 %. Stejného meziročního růstu dosáhla i od počátku roku 2014, přičemž ani tempa 

v jednotlivých čtvrtletích se výrazněji nelišila.  
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K zásadnějším změnám nedošlo ani ve struktuře hlavních výdajů, i nadále to byla domácí poptávka, která 

plnila úlohu jediného zdroje meziročního růstu. Konečná spotřeba domácností vzrostla meziročně o 1,5 % 

(což bylo ale méně proti růstu o 1,7 % v předchozím čtvrtletí), přestože zlepšení situace na trhu práce a 

rostoucí spotřebitelský sentiment vytvářely podmínky pro dynamičtější spotřebu. Zájem obyvatel se 

soustředil hlavně na produkty určené k dlouhodobé spotřebě, především dopravní prostředky. Také vládní 

výdaje zpomalily růst, a to na 0,3 %.  

Potěšitelné je, že pokračovalo oživení investiční aktivity, i když ve srovnání s předchozím čtvrtletím mírně 

polevilo na intenzitě. Rozhodujícím faktorem vyšších výdajů do fixního kapitálu, meziročně o 3,9 %, byla 

nadále sílící poptávka firem a potřeba čerpání prostředků z fondů Evropské unie. Růst se promítl zejména 

do strojů a zařízení a také ostatních budov a staveb. Kladný vliv na výkonnost ekonomiky mělo i zvýšení 

stavu zásob, které se koncentrovalo do materiálových zásob. 

Na druhé straně ekonomickému výkonu již druhé čtvrtletí v řadě ubírala slábnoucí zahraniční poptávka. 

Vývoz zboží a služeb (ve stálých cenách) vzrostl o 6,1 %, ale stejně jako v předchozím čtvrtletí zaostal za 

růstovou dynamikou dovozu, která zpomalila na 6,9 %. Vývoj obchodního obratu tak nenavázal na 

výsledky 1. pololetí, kdy jeho růstová tempa dosahovala dvouciferných hodnot. Na horším výsledku se 

pravděpodobně projevil nepřesvědčivý vývoj eurozóny, včetně německé ekonomiky, která se pohybovala 

na hraně recese.  

Vyšší ekonomická aktivita vedla k dalšímu zlepšení charakteristik trhu práce. Průměrný počet 

zaměstnaných osob vzrostl meziročně o 0,8 %, tj. o 41,3 tis. osob, na 4 944,9 tis. osob. Rozhodující vliv na 

tento přírůstek (40,7 tis. osob) měli zaměstnanci, jejichž podíl na celkové zaměstnanosti se zvýšil na 82,2 %. 

Vzestup zaměstnanosti, který trvá již čtvrtým rokem, byl v loňském 3. čtvrtletí doprovázen i významným 

poklesem nezaměstnaných. Obecná míra nezaměstnanosti se snížila na 6,0 %, tj. meziročně o 1,1 proc. 

bodu. K meziročnímu snížení došlo i v počtu dlouhodobě nezaměstnaných (o 24,9 tis. osob), nicméně podíl 

této kategorie na celkovém počtu nezaměstnaných (43,7 %) je nadále vysoký. Průměrná měsíční nominální 

mzda vzrostla meziročně o 1,8 % (na 25 219 Kč) a reálná o 1,2 %. O něco rychleji rostla v nepodnikatelské 

sféře. 

Přes určité uvolnění na trhu práce zůstala zatím spotřebitelská poptávka nevýrazná a nadále působila jako 

hlavní protiinflační faktor. Ke zvýšení cenové hladiny naopak přispívalo zmírnění poklesu regulovaných cen, 

dražší dovozy, i opětovný vzestup cen potravin, které se staly nejrychleji rostoucí složkou inflace (jejich 

průměrný růst byl však mírnější než na počátku roku). Vlivem těchto tendencí průměrná míra inflace, která 

se v první polovině roku pozvolna snižovala, ve 3. čtvrtletí stagnovala na úrovni 0,5 %.  

Průmyslová produkce vzrostla meziročně o 4 %, ale ve srovnání s 1. pololetím ubrala na tempu zhruba 2 

proc. body. Přes nižší růst zahraničních zakázek ukazují dosažené výsledky na dobrou kondici 
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zpracovatelského průmyslu, zejména odvětví výroby motorových vozidel, chemického průmyslu, výroby 

počítačů a zpracování ropy. Naopak se nedařilo energetice, jejíž produkce prodloužila tendenci mírného 

poklesu zahájenou na počátku roku, a těžbě a dobývání surovin, ve 3. čtvrtletí s propadem o téměř 

desetinu. Díky zpracovatelskému průmyslu, který vyprodukoval více než 85 % z celkových tržeb, se však 

celková produktivita práce v průmyslu zvýšila o 8,3 % a výrazně předstihla růst reálné mzdy. Vývoj této 

relace, charakterizovaný poklesem jednotkových mzdových nákladů, je příznivým signálem z hlediska 

zvyšování konkurenceschopnosti průmyslu. 

Ještě výrazněji polevilo na výkonu stavebnictví, které zpomalilo růstovou dynamiku na meziročních 1,2 %. 

Za kladným výsledkem stála zejména nízká srovnávací základna předchozího roku a vysoká hodnota 

produkce v září. Rychle rostlo, o 12,3 %, inženýrské stavitelství, především vlivem vyšších zakázek na 

železnici. Produkce pozemního stavitelství naopak klesla o 3,6 %. Počty zahájených bytů stouply o 7,4 % a 

nově i dokončených bytů o 2,2 %, v obou případech rostly především byty v bytových domech. Rostoucí 

investiční aktivita, odrážející především růst veřejných zakázek, vedla ke zmírnění poklesu zaměstnanosti 

na 3,6 %.   

Zahraniční obchod (podle údajů přeshraniční statistiky, v běžných cenách) pokračoval v rychlém růstovém 

trendu z první poloviny roku. Vývoz zboží vzrostl ve 3. čtvrtletí meziročně o 13,5 %, a to především díky 

příznivému vývoji na evropských automobilových trzích a oslabení koruny.  Sílící zahraniční i domácí 

poptávka vedly zároveň k dvoucifernému zvýšení dovozu, který růstem o 11,9 % jen mírně zaostal za 

tempem vývozu, což v konečném výsledku zahraničního obchodu zlepšilo kladné saldo obchodní bilance 

o 22,2 mld. Kč na 104,6 mld. Kč. Opět vzrostla závislost domácí ekonomiky na vývoji v Evropské unii, kam 

směřovalo již 81,8 % celkového vývozu (tj. meziroční nárůst podílu o 0,8 p. b.), z toho nejvíce do Německa 

(32,5 %) a na Slovensko (8,3 %). Komoditní struktuře tradičně dominovaly stroje a dopravní prostředky, 

jejichž vývoz stoupl meziročně o 16,4 % a dosáhl 54,5 % celkového exportu. 

Ve spotřebním chování domácností se příznivý hospodářský vývoj promítl do vyšších nákupů na vnitřním 

trhu. Maloobchodní tržby zrychlily meziroční tempo na 5,6 %, když k této solidní dynamice významně 

přispěl hlavně dynamicky rostoucí motoristický segment (růst o 13,7 %). Rostly však prodeje 

nepotravinářského zboží také v dalších sledovaných položkách, nejrychleji ve specializovaných prodejnách 

s počítačovým a komunikačním zařízením (o 17 %). Naopak tržby za potravinářské zboží nenavázaly na 

oživení z předchozího čtvrtletí a jejich úroveň prakticky stagnovala. 

Dostupná data z posledních měsíců minulého roku v zásadě potvrzují pokračování tendencí, kterých jsme 

byli svědky v jeho průběhu. Očekáváme proto, že hospodářský růst byl nadále stabilizován a v celoročním 

výsledku by se měl pohybovat blízko úrovně 2,4 %, dosažené za  1.-3. čtvrtletí 2014.     
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I. HLAVNÍ TENDENCE MAKROEKONOMICKÉHO VÝVOJE  

I.1 VÝKONNOST EKONOMIKY 

I.1.1 Ekonomický růst 

Ekonomika si 
udržuje 
solidní meziroční 
růst, …  

 

V podmínkách charakterizovaných zlepšujícím se klimatem domácího prostředí 
a přetrvávajícími nejistotami v Evropě, prodloužila česká ekonomika tendenci 
růstu na jeden rok. Po mírném oživení ve 4. čtvrtletí 2013 (meziroční růst 
o 1,1  %), její růstová dynamika zrychlila v 1. čtvrtletí 2014 na 2,6 % a jen mírně 
pod touto úrovní se stabilizovala v následujícím období. Ve 3. čtvrtletí hrubý 
domácí produkt vzrostl o 2,4 %, což je stejné tempo jako za devět měsíců 
od počátku roku.   

… z mezičtvrtletního 
pohledu však její 
výkon kolísá 

 

Podle údajů srovnávajících mezičtvrtletní vývoj se růstová tendence prosazuje 
již rok a půl, ale výsledky jednotlivých čtvrtletí byly méně vyrovnané. Vrcholu 
tohoto období bylo dosaženo ve 4. čtvrtletí 2013 (růst o 1,1 %), v dalších dvou 
čtvrtletích však následovalo zpomalení, které bylo přerušeno teprve ve 
3.  čtvrtletí 2014 růstem o 0,4 %. 

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

 

Pramen: ČSÚ, graf MPO 

Hospodářský růst 
byl generován 
pouze domácími 
výdaji,… 

 

Ve 3. čtvrtletí, stejně jako v předchozím, plnila úlohu zdroje meziročního růstu 
hrubého domácího produktu pouze domácí poptávka:  

 celkové výdaje na konečnou spotřebu se podílely na růstu 0,8 proc. bodu, 
což prakticky zcela zajistila váhově významnější spotřeba domácností. 
Obyvatelstvo utratilo meziročně o 1,5 % více (ale nezopakovalo tempo 
růstu 1,7 % z předchozího čtvrtletí), když určité uvolnění napjatosti na trhu 
práce a rostoucí spotřebitelský sentiment se zatím dynamičtější spotřebou 
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neprojevily. Zájem domácností se soustředil hlavně na produkty určené 
k dlouhodobé spotřebě, především dopravní prostředky. Také vládní 
výdaje zpomalily růst, a to na 0,3 %;  

 tvorba hrubého kapitálu přispěla 1,8 p.b., z toho investice 1 p.b. Oživení 
investiční aktivity od počátku roku 2014 (po dvouletém poklesu) souvisí 
především se sílící poptávkou firem a potřebou čerpání prostředků 
z fondů Evropské unie. Rovněž ve 3. čtvrtletí se na růstu fixního kapitálu 
o 3,9 % podílely zejména investice do strojů a zařízení a také ostatních 
budov a staveb. Zvýšení stavu zásob se koncentrovalo do materiálových 
zásob. 

…vnější sektor jeho 
tempo zpomaloval 

 

Na zahraničním obchodě se zbožím a službami se podepsal rychlejší růst dovozu 
(6,9 %), než vývozu (6,1 %), který zbrzdil dynamiku HDP o 0,2 p.b. Vývoj 
obchodního obratu tak nenavázal na výsledky z 1. pololetí, kdy růstová tempa 
dosahovala dvouciferných hodnot. Za jejich zpomalením pravděpodobně stojí 
nepřesvědčivý vývoj německé ekonomiky, která se pohybovala na hraně recese, 
i eurozóny jako celku, jejíž produkt vzrostl mezičtvrtletně jen o 0,2 %.  

To, že domácí poptávka posiluje už od 3. čtvrtletí roku 2013, dokumentuje 
názorně graf č. I.1.1.2. 

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

 

Pramen: ČSÚ, graf MPO 

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

Na růstu 
nominálního 
produktu se z více 
než poloviny 
podílelo zvýšení cen 

 

Hrubý domácí produkt v běžných cenách vzrostl ve 3. čtvrtletí 2014 meziročně 
o 5 %, (tj. stejně jako v předchozím čtvrtletí) a dosáhl objemu 1071,2 mld. K jeho 
růstu přispělo zvýšení úhrnné cenové hladiny (vyjádřené implicitním 
deflátorem HDP) o 2,6 %, na kterém se rozhodující měrou podílel vývoj cen 
zahraničního obchodu. Jejich zvýšení, umocněné oslabenou korunou, bylo 
rychlejší u vývozu (5,3 %), než dovozu (3,2 %), takže kladná směnná relace 
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dosáhla 2 %. Z domácích výdajů rostly ceny fixního kapitálu o 2,3 % a konečné 
spotřeby o 1 %. 

Tvorbu produktu 
zajistil hlavně 
průmysl,… 

 

Od počátku roku 2014 také stabilně meziročně roste hrubá přidaná hodnota 
(ve stálých cenách). O její zvýšení o 2,7 % ve 3. čtvrtletí se zasloužil především 
zpracovatelský průmysl, který pokryl téměř dvě třetiny tohoto přírůstku. 
Dynamika jeho růstu o 6,9 % však tentokrát zaostala za zemědělstvím (růst 
o 9,1 %), těžícím z nadprůměrné úrody. Klesající trend se potvrdil v odvětví 
peněžnictví, a to vlivem vývoje v pojišťovnictví.   

...který si upevnil 
své výsadní 
postavení 

 

Na změnách podílu jednotlivých odvětví na celkové nominální hrubé přidané 
hodnotě se významně podepsal jejich rozdílný cenový vývoj. Při průměrném 
růstu cenové hladiny o 2,9 % se výrazně zvýšily ceny ve zpracovatelském 
průmyslu (o 7,2 %), který tak dále posílil své postavení hlavního odvětví 
ekonomiky. Naopak cenový pokles v činnostech v oblasti nemovitostí (o 1,1 %), 
které reálně stagnovaly, jejich pozici na celkové hrubé přidané hodnotě snížil. 
Obdobně dopadlo odvětví obchodu a dopravy, ve kterém ceny rostly jen mírně 
(o 1,3 %). V odvětví peněžnictví zase ani nejrychlejší růst cen (8,2 %) nestačil 
kompenzovat značné snížení výkonnosti tohoto odvětví, takže svůj podíl na 
tvorbě produktu rovněž oslabilo.  

Tabulka č. I.1.1.1 Vývoj hrubé přidané hodnoty ve 3. čtvrtletí 2014 
                          (sezónně očištěné údaje, meziroční změna a příspěvek 
                            ke změně ze stálých cen, podíl odvětví v běžných cenách) 

  

Meziroční 
změna 

Příspěvek ke 
změně 

Podíl odvětví v % 

% proc. body 3.Q 2013 3.Q 2014 

NH celkem 2,7 2,7 100,0 100,0 

v tom: Průmysl 5,2 1,6 30,9 32,4 

           z toho: zpracovatelský 6,9 1,7 24,4 26,4 

           Stavebnictví 2,5 0,1 5,5 5,6 

           Obchod a doprava 1,3 0,2 18,1 17,6 

           Peněžnictví a pojišťovnictví -14,7 -0,7 4,9 4,2 

           Informační činnosti 5,8 0,3 4,8 5,0 

           Činnosti v nemovitostech   0,0 0,0 9,1 8,5 

 Pramen: ČSÚ, propočty MPO 

Produktivita práce 
rostla méně než 
v předchozím 
čtvrtletí 

 

Produktivita práce (hrubá přidaná hodnota na pracovníka), po rok a půl 
trvajícím poklesu, obnovila meziroční růst (o 1 %) již ve 4. čtvrtletí 2013. V roce 
2014 rostla nejrychleji ve 2. čtvrtletí (o 2,4 %), ve 3. čtvrtletí však své tempo 
zpomalila na 1,9 %. Na trhu práce, po stagnaci v předchozím čtvrtletí, se 
průměrný počet osob s jedním zaměstnáním (v metodice národních účtů) zvýšil 
o 0,5 % (na 5103,5 tis. osob). 

I.1.2. Reálná konvergence 

Ekonomická 
výkonnost ČR je 

Domácí ekonomika dlouhodobě reálně konvergovala k vyspělým zemím 
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zhruba o pětinu nižší 
než průměr EU  

 

Evropské unie. Objemem vytvořeného hrubého domácího produktu na 1 
obyvatele dosáhla v roce 2007 asi 83 % průměrné výkonnosti EU (ve standardu 
kupní síly), což jí zajistilo 17. místo v evropské osmadvacítce. Poté však prošla 
turbulentním obdobím, na pozadí světové finanční a hospodářské krize a 
následně tuzemské recese, které způsobilo, že konvergence byla nejen 
přerušena, ale výkonnost domácí ekonomiky v porovnání s EU opět zaostávala.  

Hrubý domácí produkt na obyvatele v roce 2013 klesl na úroveň 80 % průměru 
Unie, ale i tento propad postačil na udržení 17. příčky v rámci evropské 
osmadvacítky. České republice se však přibližují další nové země Unie, které 
měly nižší startovací úroveň a nyní zaznamenávají rychlejší míru konvergence 
(viz graf č. I.1.2.1). 

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

 

Pramen: Eurostat, graf MPO 

Hospodářské oživení 
v EU… 

 

Optimistická očekávání výraznějšího oživení v Evropě byla zchlazena výsledky 
2.  čtvrtletí 2014, kdy ekonomika Evropské Unie vzrostla mezičtvrtletně pouze 
o 0,2 %. Vývoj ve 3. čtvrtletí pokračoval v obdobném trendu a přinesl jen 
nevýrazné zrychlení růstu na 0,3 %. Kladný vliv si připsaly pouze domácí výdaje, 
zejména konečná spotřeba domácností, která zrychlila růst na 0,6 %. Spotřeba 
vlády rostla nadále o 0,4 % a investiční kapitál, po poklesu v předchozím 
čtvrtletí, o 0,5 %. Naopak zahraniční poptávka, poznamenaná zpomalením 
vývozu na 0,6 % a dovozu na 1,1 %, výkon Unie brzdila.        

…i v eurozóně je 
nadále slabé,… 

 

V eurozóně hrubý domácí produkt vzrostl ve 3. čtvrtletí 2014 mezičtvrtletně 
o  0,2 % a zrychlil růstové tempo rovněž o 0,1 p.b. Na rozdíl od EU však byl tento 
růst tažen pouze konečnou spotřebou, která u domácností přidala na 0,5 % a 
u vlády si udržela 0,3% tempo. Nevýrazná byla investiční aktivita, kde fixní 
kapitál pouze zmírnil svůj pokles a změna zásob působila neutrálně. Vnější 
sektor, obdobně jako v celé Unii, ztrácel na dynamice.       
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…pokulhává také 
Německo 

 

Z regionálního pohledu došlo pouze k dílčímu zlepšení u Německa, které se 
mezičtvrtletním růstem o 0,1 % vyhnulo hrozící recesi, stejně jako Francie, jejíž 
ekonomika, po předchozím poklesu, vzrostla o 0,3 %. Z dalších velkých ekonomik 
rostlo rychleji Spojené království (o 0,7 %) a také  Španělsko (o 0,5 %), zatímco 
Itálie se propadla do recese. Mezi postkomunistickými zeměmi patří primát 
Rumunsku (růst o 1,8 %), Polsku (0,9 %) a Slovinsku (0,7 %).     

Graf č. I.1.2.2 Vývoj hrubého domácího produktu ve 3. čtvrtletí 2014  
(v %) 

 

Pramen: Eurostat, graf MPO 

Meziroční růst se 
stabilizoval 

 

V meziročním srovnání zůstala dynamika růstu stejná jako v předchozím 
čtvrtletí, což znamená, že v Unii vzrostl ve 3. čtvrtletí 2014 hrubý domácí 
produkt o 1,3 % a v eurozóně o 0,8 %. V obou seskupeních rostla konečná 
spotřeba jak domácností, tak vlády a v zahraničním obchodě vývoz rychleji, než 
dovoz. Rozdílný byl pouze vývoj investic, které v EU pouze zpomalily růst, 
zatímco v eurozóně se snížily.   

Pozici nejrychleji rostoucí země zaujalo Polsko (3,4 %), před dalšími rozvíjejícími 
se ekonomikami Maďarska (3,1 %) a Slovinska (3,1 %). Z velkých ekonomik si 
nejlépe vedlo Spojené království (3,0 %) a Španělsko (1,6 %), naopak na průměr 
Unie nedosáhly Německo (1,2 %) a Francie (0,4 %). Itálie pokračovala v poklesu 
(o 0,5 %), stejně jako další ekonomiky Kypru, Chorvatska a Finska. Rakouské 
hospodářství pouze stagnovalo. 

I.2 TRH PRÁCE 

Zaměstnanost 
meziročně rostla…  

 

Ve třetím čtvrtletí 2014 vzrostl průměrný počet zaměstnaných osob v ČR 
meziročně o 41,3 tis. osob (přírůstek o 0,8 %) na 4 994,9 tis. osob. Na tomto 
zvýšení se podíleli především osoby v pozicích zaměstnanců (meziroční nárůst 
o 40,7 tis. osob), jejichž podíl na celkové zaměstnanosti činil 82,2 %. Počet 
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podnikatelů vzrostl, v porovnání se 3. čtvrtletím loňského roku, jen nevýznamně 
(o 0,7 tis. osob) a jejich podíl na celkové zaměstnanosti činil 17,8 %.  

 Oproti minulému čtvrtletí se průměrný počet zaměstnaných osob (očištěný od 
sezónních vlivů) ve 3. čtvrtletí 2014 zvýšil o 20,8 tis. osob. 

 Míra zaměstnanosti (podíl počtu zaměstnaných osob ve skupině 15-64 letých) 
dosáhla 69,3 % a ve srovnání se 3. čtvrtletím roku 2013 vzrostla 
o 1,3 procentního bodu. Míra zaměstnanosti mužů se zvýšila o 1,5 procentního 
bodu na 77,6 %, míra zaměstnanosti žen vzrostla o 1,1 procentního bodu na 
60,8 %. 

 Míra zaměstnanosti je na vzestupu již čtvrtým rokem a ve 3. čtvrtletí 2014 
došlo k jejímu významnému nárůstu. Pokud srovnáme 3. čtvrtletí toku 2010, kdy 
míra zaměstnanosti činila 65,1 %, se stejným obdobím roku 2014, je zde nárůst 
o 3,9 procentního bodu.    

Dle členění základních sektorů národního hospodářství se na meziročním růstu 
zaměstnanosti podílel nejvýrazněji sekundární sektor, ve kterém se počet 
pracujících osob zvýšil o 44,1 tis. na celkových 1 901,9 tis. osob. V terciálním 
sektoru služeb se počet pracujících zvýšil o 7,9 tis. osob na celkový počet 2 953,9 
tis. osob. Naopak poklesl počet pracujících osob v primárním sektoru, a to 
o  10,5 tis. (celkově 139,0 tis. osob). 

 Dle analýzy zveřejněné Českým statistickým úřadem byl pokles zaměstnanosti 
v primárním a sekundárním sektoru v průběhu posledních dvaceti let u nás plně 
kompenzován vysokým přírůstkem počtu pracujících ve službách. Přesto se však 
sektorová struktura zaměstnanosti v ČR liší od jiných zemí EU. Podíl pracujících 
v sekundárním sektoru průmyslu a stavebnictví zůstává v naší republice nejvyšší 
ze všech zemí Evropské unie. V rámci EU-28 bylo zaměstnáno v terciárním 
sektoru 150 miliónů osob ve věku 15-64 let, tj. více než 70 %. V ČR nedosahoval 
tento podíl ani 60 %. V jedenácti zemích přitom dosahovala zaměstnanost ve 
službách více než 75 %. Nejčastěji pracují ve službách lidé v severských zemích, 
včetně Nizozemska, ale i v lidnatých státech jako Španělsko, Francie a Spojené 
království. 

Počet 
nezaměstnaných se 
meziročně snížil…  

 

Obecná míra nezaměstnanosti (podle definice ILO - populace ve věku 15-64 let) 
dosáhla ve sledovaném období 6,0 % a meziročně se tak snížila o 1,1 
procentního bodu. K meziročnímu snížení došlo také u počtu dlouhodobě 
nezaměstnaných osob (ve 3. čtvrtletí t. r. meziročně poklesl o 24,9 tis. na 136,5 
tis. osob). Podíl dlouhodobě nezaměstnaných osob z celkového počtu 
nezaměstnaných ve třetím čtvrtletí roku 2014 činil 43,7 %.  

 Průměrný počet nezaměstnaných osob (definice ILO) se oproti 2. čtvrtletí 2014 
snížil o 15,4 tis. osob. Počet nezaměstnaných osob se meziročně snížil o 56,9 tis. 
osob a jejich celkový počet činil ke konci měsíce září 312,7 tis. osob. Na snížení 
nezaměstnanosti se podílela větší měrou mužská populace (o 30,7 tis. osob), než 
populace ženská (o 26,2 tis. osob). 
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Podíl nezaměstnaných osob1 (dle statistiky Ministerstva práce a sociálních věcí) 
činil ke konci třetího čtvrtletí 7,3 % což je o 0,1 p.b méně, než v měsících srpnu 
a červenci (7,4 %) a o 0,3 p.b méně než v témže měsíci roku 2013, kdy podíl činil 
7,6 %. 

Podíl nezaměstnaných stejný nebo vyšší než republikový průměr vykázalo 
35 okresů. Nejvyšší byl zaznamenán v okresech: Most (12,8 %), Ústí nad Labem 
(12,5 %), Bruntál (12,4 %), Karviná (12,2 %), Ostrava-město (11,2 %), Chomutov 
(11,1 %) a Sokolov (9,9 %). Nejnižší podíl nezaměstnaných vykazovaly okresy: 
Praha-východ (3,4 %), Prachatice (4,1%), Pelhřimov (4,2 %), Benešov (4,3 %), 
Mladá Boleslav (4,4 %), Rychnov nad Kněžnou, Praha-západ a Rokycany (shodně 
4,5). Podíl nezaměstnaných žen činil 7,6 %, podíl nezaměstnaných mužů 6,9 %. 

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

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

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

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

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

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

2014 8,6 8,6 8,3 7,9 7,5 7,4 7,4 7,4 7,3 7,1     

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

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

meziroční změna v p.b. 
2012/2013 0,9 0,9 1,0 1,1 1,1 0,9 1,0 1,0 1,0 0,9 0,9 0,8 

meziroční změna v p.b. 
2013/2014 0,6 0,5 0,3 0,2 0,0 0,1 -0,1 -0,1 -0,3 -0,5     

Pramen: MPSV 

 V třídění podle stupně dosaženého vzdělání mají nízkou míru nezaměstnanosti 
stabilně vysokoškoláci (3,3 %) a osoby s úplným středním vzděláním s maturitou 
(4,6 %). Nadprůměrnou míru nezaměstnanosti má skupina osob se středním 
vzděláním bez maturity vč. vyučených (6,7 %). Vysokou míru nezaměstnanosti 
vykazuje již dlouhodobě skupina osob se základním vzděláním (21,2 %).  

                                                           

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

 

Pramen: MPSV, graf MPO 

 K 30. září 2014 evidoval Úřad práce ČR na svých krajských pobočkách celkem 
529 098 uchazečů o zaměstnání, což bylo o 6 127 osob méně než ke konci 
měsíce srpna (pokles o 1,1 %). V porovnání se stejným obdobím roku 2013 byl 
zaznamenán rovněž pokles, a to o 27 960 uchazečů o zaměstnání.  

Meziměsíční pokles nezaměstnaných byl registrován v 65 okresech – největší 
byl v okresech: Pardubice a Prachatice (shodně o 3,9 %), Pelhřimov a České 
Budějovice (shodně o 3,4 %), Havlíčkův Brod (o 3,3 %) a Písek (o 3,1 %).  

Prognózy ohledně 
vývoje 
nezaměstnanosti  

 

Výsledky průzkumu „Manpower Index trhu práce2“ od společnosti Manpower 
Česká republika3 ukazují, že zaměstnavatelé v České republice předpovídají pro 
čtvrté čtvrtletí 2014 poměrně nejisté náborové aktivity. 3 % zaměstnavatelů 
očekává nárůst počtu pracovních sil, 5 % předpovídá snížení počtu pracovních sil 
a 89 % zaměstnavatelů nepředpokládá žádné změny. Na základě těchto údajů 
vykazuje Čistý index trhu práce pro Českou republiku pro 4. čtvrtletí 2014 
hodnotu -2 %.  

 V porovnání dle odvětví předpovídají zaměstnavatelé pro 4. čtvrtletí roku 2014 
nárůst pracovních sil v pěti z deseti sektorů. Nejvyšší hodnotu Čistého indexu 
trhu práce hlásí sektor Výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody (+13 %) a sektor 
Státní správa, zdravotnictví, vzdělávání a kultura (+4 %). Naopak nejslabší 
hodnotu náborových aktivit vykazuje dle průzkumu sektor Zemědělství, 
myslivost, lesnictví a rybolov (Index -14 p.b.).   

                                                           

 
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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 Z regionálního pohledu (Čechy, Morava a Praha) očekávají zaměstnavatelé ve 
všech třech regionech opatrné náborové strategie. Nejslabší Čistý index trhu 
práce uvádí Čechy (-3 %), zatímco v Praze Index dosahuje -1%. V porovnání 
s  minulým čtvrtletím je to oslabení v Praze o dva procentní body a v Čechách 
o tři procentní body. Zaměstnavatelé na Moravě hlásí pokles Indexu o 10 
procentních bodů.   

 Dle makroekonomické predikce, kterou vydalo Ministerstvo financí v říjnu 
2014, je odhadován pokles míry nezaměstnanosti, která by v průměru za rok 
2014 mohla dosáhnout 6,3 %, v roce 2015 pak 6,1 %. Růst zaměstnanosti, 
v souvislosti s očekávaným hospodářským oživením, by měl v letech 2014 a 2015 
dosáhnout 0,4 %, resp. 0,3 %. Objem mezd a platů by se letos mohl zvýšit 
o  2,9 % a v roce 2015 pak o 3,9 %.  

Počet volných 
pracovních míst se 
meziročně zvýšil … 

K 30. září 2014 evidoval Úřad práce ČR celkem 56 556 volných pracovních míst, 
což bylo o 1 832 více než v předchozím měsíci a o 15 134 více než ve shodném 
období minulého roku.  

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

 

Pramen: MPSV, graf MPO 

 Na jedno volné pracovní místo připadalo v průměru 9,4 uchazečů (ve stejném 
období minulého roku to bylo 14,4 uchazeče). Nejvíce uchazečů na volnou 
pracovní pozici bylo zaregistrováno v okresech: Ústí nad Labem (37,2), Sokolov 
(33,3), Karviná (32,8), Děčín (27,6) a Bruntál (27,2).  

Volných pracovních míst pro absolventy a mladistvé bylo registrováno 13 214 
a na jedno volné místo připadalo 2,5 uchazečů této kategorie. Ve srovnatelném 
období roku 2013 bylo registrováno pouze 9 352 volných pracovních míst pro 
tuto věkovou kategorii a na jedno volné místo připadlo 4,4 uchazečů.  
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 Podle informací Úřadů práce v jednotlivých krajích ČR nahlásilo v září 2014 
hromadné propouštění 20 zaměstnavatelů. Propouštění se týkalo 813 
zaměstnanců. Počet zaměstnavatelů se meziměsíčně zvýšil o 4 subjekty, 
meziročně však došlo ke snížení o 10 subjektů. Počet zaměstnanců meziročně 
poklesl o 900 pracovníků. 

Nezaměstnanost 
v ČR je v rámci EU 
třetí nejnižší… 

 

Míra nezaměstnanosti sledovaná EUROSTATem (data neočištěná od sezónních 
vlivů) byla podle dostupných údajů pro mezinárodní srovnání k 30. září 2014 
v ČR 5,7 %. Česká republika má třetí nejnižší nezaměstnanost v rámci Evropské 
unie. Míra nezaměstnanosti nižší než v ČR byla v Německu (5,0 %) a v Rakousku 
(5,1 %). V EU-28 činila průměrná míra nezaměstnanosti v témže období 10,1 %. 
Míra nezaměstnanosti stejná nebo vyšší než průměr EU-28 byla zaznamenána 
ve Francii (10,5 %), v Irsku (11,2 %), v Litvě (11,3 %), v Bulharsku (11,3 %), v Itálii 
(12,6 %), na Slovensku (13,0 %), v Portugalsku (13,6 %), na Kypru (15,1 %) 
v Chorvatsku (16,1 %). Vysoká míra nezaměstnanosti je dlouhodobě ve 
Španělsku (24,0 %) a v Řecku (25,9 % - poslední dostupný údaj je za měsíc srpen 
2014). 

Graf č. I.2.3 Harmonizovaná míra nezaměstnanosti4 v zemích EU-28 (k 30. 9. 2014) 

 

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

 V zemích platících eurem činila celková míra nezaměstnanosti 11,5 %. Pro 
porovnání: v září roku 2013 dosahovala celková míra nezaměstnanosti 
v eurozóně 12 %. Podle Eurostatu bylo v září 2014 bez práce v celé Evropské unii 
24,512 milionu lidí, z toho v eurozóně 18,347 milionu. Oproti srpnu tak počet 
nezaměstnaných v Evropské unii klesl o 108 tisíc a v eurozóně se snížil o 19 tisíc. 
V meziročním srovnání pokles v EU-28 činí 1,8 milionu a v eurozóně 826 tisíc lidí.  

                                                           

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

"Podíl nezaměstnaných osob", který vykazují úřady práce v ČR. Číselné hodnoty jsou proto odlišné, avšak schopnost vypovídat 
o vývoji a jeho změnách je prakticky shodná. 
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Graf č. I.2.4 Harmonizovaná míra nezaměstnanosti ve skupině do 25 let 
(ve vybraných zemích EU-28) 

 

Pramen: EUROSTAT (data neočištěná od sezónních vlivů), graf MPO 
Pozn.: údaje za 3Q/2014 pro Rakousko a Řecko nejsou k dispozici - použity údaje za 2Q/2014 

 Vysoká nezaměstnanost mladých lidí je zásadním problémem, který řeší celá 
Evropa. Některé státy se s touto skutečností vyrovnávají úspěšněji, jako 
například Německo nebo Rakousko. Naopak pro jižní státy Evropy (Řecko, 
Španělsko) je tento problém obtížně řešitelný.  

Nejmenší problémy vstoupit na trh práce mají vysokoškoláci. Pravděpodobnost 
nezaměstnanosti po ukončení vysokoškolského studia se pohybuje kolem 
hranice 15 %. U osob se středním vzděláním bez maturity se jedná o hodnoty 
kolem 30 %, ale u osob se základním vzděláním stoupá pravděpodobnost 
nezaměstnanosti až k hranici 80 %.  

Z regionálního pohledu je nejhorší situace na severozápadě Čech. V Ústeckém a 
Karlovarském kraji nenajde práci v průměru každý třetí mladý člověk v krátké 
době po ukončení studia. O něco lepší je situace v Praze, kde je to každý dvacátý 
mladý člověk. Ačkoliv je Česká republika v rámci evropského srovnání 
charakteristická poměrně nízkou nezaměstnaností, existují určité profese 
s relativně vysokým rizikem nezaměstnanosti. Jedná se například o pomocné 
a nekvalifikované pracovníky, kteří mají až desetkrát vyšší pravděpodobnost 
ztráty zaměstnání než specialisté nebo řídící pracovníci.  

Mírný nárůst mezd 
byl provázen 
nárůstem počtu 
zaměstnanců… 

Průměrná hrubá měsíční nominální mzda se ve 3. čtvrtletí roku 2014 meziročně 
zvýšila o 1,8 %, tj. o 441 Kč (činila 25 219 Kč) a reálně o 1,2 %. Ve srovnání s 2. 
čtvrtletím 2014 činil růst průměrné mzdy (po očištění od sezónních vlivů) 0,1 %.  

 Ve sféře podnikatelské se průměrná mzda zvýšila meziročně nominálně o 1,7 %, 
reálně pak o 1,1 %. V nepodnikatelské sféře vzrostla průměrná mzda nominálně 
o 1,9 % %, reálně o 1,3 %.  
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Spotřebitelské ceny se ve sledovaném období meziročně zvýšily o 0,6 %, objem 
mezd vzrostl o 2,5 % a evidenční počet zaměstnanců se zvýšil o 0,7 % (tj. 
o +27 146 osob).  

 Na trhu práce se v současné době daří především zpracovatelskému průmyslu se 
mzdovým růstem 2,3 %, a to při zvýšení počtu zaměstnanců o 1,8 %.  

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

 

Pramen: ČSÚ, graf MPO 

 V 1. až 3. čtvrtletí 2014 dosáhla průměrná mzda výše 25 179 Kč, což 
v meziročním srovnání představuje nominální nárůst o 2,5 % (meziroční 
přírůstek 608 Kč). Spotřebitelské ceny se za uvedené období zvýšily pouze 
o  0,3  %, což znamenalo reálné zvýšení kupní síly výdělků o 2,2 %. Méně výrazný 
reálný růst průměrného platu byl zaznamenán v nepodnikatelské sféře (+1,6 %), 
ve sféře podnikatelské dosáhl reálný růst průměrné mzdy +2,3 %.  

I.3 CENOVÝ A FISKÁLNÍ VÝVOJ 

I.3.1. Cenový vývoj 

Inflace ve 3. čtvrtletí 
mírně stoupla 

 

Inflace, která navzdory intervencím ČNB ztratila na počátku roku 2014 výrazně 
na síle, dosáhla zatím svého dna v červnu a poté pozvolna rostla, aby se v říjnu 
stabilizovala na svém ročním maximu. Ke zrychlení dynamiky meziročního růstu 
spotřebitelských cen přispělo zmírnění poklesu regulovaných cen, dražší dovozy, 
i opětovný vzestup cen potravin, které se staly v průběhu 3. čtvrtletí nejrychleji 
rostoucí složkou inflace (jejich průměrný růst byl však mírnější než na počátku 
roku). Na udržení nízké hladiny inflace se stále podílela nevýrazná spotřebitelská 
poptávka, která zatím nereflektovala určité uvolnění na trhu práce. Průměrná 
míra inflace, která se od počátku roku pozvolna snižovala, se v září již třetí 
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měsíc v řadě držela na úrovni 0,5 %. 

Graf č. I.3.1.1 Vývoj vybraných položek spotřebitelských cen (v %, meziroční index) 

 

Pramen: ČSÚ, graf MPO 

Nejvíce zdražily 
proti předchozímu 
čtvrtletí ceny 
v oddíle ostatní 
zboží a služby, 
mírněji pak 
doprava, odívání 
a obuv ... 

 

Spotřebitelské ceny ve 3. čtvrtletí 2014 vzrostly v průměru o 0,6 %, tj. o 0,4 p.b. 
více, než ve 2. čtvrtletí 2014. Růst tržních cen mírně zrychlil na 1,1 % z 0,9  % ve 
2. čtvrtletí, pokles regulovaných cen zmírnil na 2,1 % z 3,7 % ve 2. čtvrtletí 2014. 
K největšímu meziročnímu cenovému skoku ve 3. čtvrtletí v průměru na 1,8 % 
(z 0,6 % v 2. čtvrtletí) došlo v oddíle ostatní zboží a služby. Mírněji přidala 
doprava s meziročním růstem na 0,5 % (z 0,3 % v předchozím čtvrtletí), kde však 
ceny pohonných hmot zpomalily na 0,5 % (z 1 % ve 2. čtvrtletí). Důvodem byly 
klesající ceny ropy Brent, které odrážely slábnoucí poptávku v Evropě, Japonsku 
a Číně, posilující dolar, i růst těžby na severoamerickém kontinentu a obnovení 
dodávek z Libye. Nahoru šly opět ceny oděvů a obuvi, tentokrát v průměru 
meziročně na 3,2 % (z 3,1 % v předchozím čtvrtletí), které rostly kvůli dražšímu 
dovozu již od konce minulého roku. Mírně přidaly i ceny v oddíle rekreace a 
kultura, z nich pak ceny dovolených s komplexními službami zvolnily růst na 4 % 
(ze 4,2 % ve 2. čtvrtletí).   

... opačným směrem 
se vyvíjely ceny 
v sektoru 
potravinářského 
zboží …  

 

Relativně vysoký meziroční cenový růst si nadále zachovávaly oddíly potravin a 
nealkoholických nápojů a alkoholických nápojů a tabáku. Ten však ve 
3. čtvrtletí mírně zpomalil v průměru na 1,4 % (z 1,5 % v předchozím čtvrtletí), 
resp. na 2,7 % (z 2,9 %). Do cen potravin se promítlo zlevnění masa, mléka, sýrů, 
jogurtů, oleje a másla. Dolů šly i ceny ovoce, s výjimkou citrusů. Pokles cen 
zeleniny způsobilo zejména snížení cen brambor v průměru o 38,9 %, když tento 
pokles tlumily ceny plodové zeleniny, které z 2,6% propadu v předchozím 
čtvrtletí přešly 8,9% růst ve 3. čtvrtletí 2014. V sektoru alkoholické nápoje a 
tabák zpomalil vzestup cen tabákových výrobků na 2,9 % (z 4,8 % ve 2. čtvrtletí) 
a naopak růst cen alkoholických nápojů zrychlil na 2,6 % (z 0,9 %). Růst cen 
stravování a ubytování stagnoval na průměrných 1,7 %.  
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… svůj pokles 
zmírnily ceny 
bydlení, bytového 
vybavení, zdraví, 
pošt a 
telekomunikací 

 

Ke zvolnění tempa meziročního cenového poklesu došlo ve čtyřech oddílech 
spotřebního koše. Ceny v sektoru bydlení, reflektující snížení cen energií od 
1. ledna 2014, zpomalily meziroční pokles v průměru na 0,7 % (z 1,7 % 
v 2. čtvrtletí). Důvodem byl růst cen zemního plynu od července 2014 
(v průměru na 2,4 % z 5,2% poklesu ve 2. čtvrtletí). Snížení cen v oddíle zdraví 
ve 2. kvartále v průměru o 2 %, ke kterému došlo po zrušení regulačního 
poplatku za pobyt v nemocnici od ledna 2014, byl ve 3. čtvrtletí korigován na 
1,2 % rostoucími cenami léků a jejich doplatků. V sektoru pošty a 
telekomunikace pokles cen přibrzdil na 3,4 % (z 5,2 % v předchozím čtvrtletí), 
zejména pak telefonických a telefaxových služeb. Také ceny bytového vybavení 
a zařízení domácnosti omezily svůj předchozí pokles v průměru na 0,5 % (z 0,7 % 
v 2. čtvrtletí). 

 Domácí inflaci čeká v dalších měsících pravděpodobně větší útlum než se 
předpokládalo. Dopad výrazného poklesu cen ropy na světových trzích do cen 
pohonných hmot brzdily zatím slabá koruna a marže rafinerií i prodejců. Pokles 
spotřebitelských cen podporují i levnější potraviny, zejména díky nadprůměrné 
úrodě, ale pravděpodobně i kvůli dovozním sankcím ze strany Ruska. Navzdory 
devalvaci koruny zlevňuje i řada ostatního spotřebního zboží. Důvodem je mj. i 
silná konkurence a technologický pokrok v oblasti spotřební elektroniky.  

V prosinci se inflace 
opět přiblížila k nule 

 

Efekt levné ropy, příznivých cen zemědělských komodit, i dovozních sankcí ze 
strany Ruska dále prosakoval do spotřebitelských cen, které se, prosincovým 
zpomalením meziročně až na 0,1 % (z 0,6 % v listopadu) vrátily blízko k červnové 
nule. Klesající inflaci podpořil propad cen pohonných hmot o 6 %, které ještě 
v listopadu rostly o 0,6 %. Rovněž ceny potravin z listopadového meziročného 
růstu o 1,5 % v prosinci spadly  o 0,5 % (z nich pak ceny zeleniny prohloubily 
pokles na 14,3 %, do minusu  přešly i ceny mléka, sýrů a másla o cca 2,1 až 2,8 %, 
u řady potravin došlo ke zpomalení cenového růstu – např.u masa, pekárenských 
výrobků a obilovin, vajec, jogurtů). Meziroční pokles pokračoval u telefonických a 
telefaxových služeb o 1,6 % a mobilních telefonů o 19 %, které tlačí dolů silná 
konkurence. Ceny v sektoru bydlení se držely i nadále pod úrovní předchozího 
roku, tentokrát o 0,6 %. Míra inflace se v prosinci zastavila na úrovni 0,4 %. 

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

Pramen: ČSÚ 

Dovozní ceny 
opětovně zrychlily 
tempo růstu 

 

Po intervencích ČNB a oslabení kurzu české koruny dovozní ceny hned 
v listopadu 2013 obrátily směr a dostaly se na trajektorii růstu, s přechodným 
zpomalením ve 2. čtvrtletí 2014. Ve 3. čtvrtletí dovozní ceny opět zrychlily 
tempo růstu, které se za celé 3. čtvrtletí se dostalo v průměru na 2,9 % (z 1,4 % 
v předchozím). Jejich kolísavý vývoj v průběhu roku byl důsledkem zejména 
změn dovozních cen komodit s vyšší přidanou hodnotou, polotovarů a 
energetických surovin. Meziroční růst dominantně táhly ceny strojů a 

2013 2014

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

 Ceny

  - spotřebitelské 1,7 1,6 1,0 1,4 1,4 0,2 0,2 0,2 0,1 0,4 0,0 0,5 0,6 0,7 0,7

  - průmyslových výrobců 1,0 0,7 0,6 1,7 0,8 -0,7 -0,7 -0,8 -0,3 -0,1 -0,2 -0,1 0,0 -0,3 -0,3

  - stavebních prací -1,1 -1,4 -1,3 -0,7 -1,1 -0,5 -0,3 0,0 0,4 0,5 0,5 0,5 0,7 0,7 0,8

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

  - dovozní 1,1 -1,9 -0,3 3,8 -0,2 2,9 2,9 1,3 0,8 1,0 2,3 1,8 3,3 3,5 4,5
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dopravních prostředků, které stouply o 4,7 %, přidaly i ceny polotovarů o 4,5 % a 
ceny potravin o 3,7 %. Naopak propadly ceny živočišných a rostlinných tuků 
o  8,5 %, ostatních surovin o 5 % a ceny minerálních paliv o 4,1 %. Jejich růst 
ztlumily výrazně klesající světové ceny ropy, jejichž dopad byl ale částečně 
kompenzován oslabeným kurzem koruny. 

Ceny průmyslových 
výrobců redukovaly 
svůj pokles 

 

Ceny průmyslových výrobců ve 3. čtvrtletí dále ubraly na svém poklesu, ale 
zůstaly ještě o 0,1 % pod úrovní předchozího roku (ve 2. čtvrtletí o 0,2 %). 
Změna byla výsledkem zvýšení dynamiky růstu zejména cen chemických látek a 
výrobků v průměru na 3 % (z 1,5 % v předchozím čtvrtletí), obecných kovů a 
kovodělných výrobků na 3,1 % (z 2 %), dopravních prostředků o 4,2 % (z 3,8 %) a 
elektrických zařízení na 1,2 % (z 0,7% poklesu). Nejvíce však vzrostly ceny dřeva, 
papíru a tisku, a to o 4,3 %. Ceny koksu a rafinovaných ropných produktů naopak 
zpomalily meziroční růst v průměru na 1,2 % (z 3,9 % v předchozím kvartále) a 
ceny potravinářských výrobků přešly z 0,4% růstu do 0,5% poklesu. Svůj 
meziroční pokles zmírnily ceny těžby a dobývání na 2,8 % (z 4,5 % v předchozím) 
a základních farmaceutických výrobků na 1,3 % (z 2,1 %). Pod úrovní 
předchozího roku držely souhrnný index cen průmyslových výrobců po celé 
období zejména ceny elektřiny, plynu a páry, které propadly o 8,7 % (z 8,6 % 
v předchozím čtvrtletí).  

Ceny stavebních 
prací pokračovaly 
v obnoveném růstu 

 

Situace ve stavebnictví, které z výrobních odvětví prodělalo nejdelší recesi, se 
pozvolna zlepšuje. Tomu odpovídalo i směřování cen stavebních prací, které se 
v září již sedmý měsíc v řadě držely v plusu. Jejich růst ve 3. čtvrtletí v průměru 
meziročně o 0,6 % (z 0,5 % v předchozím) souvisel se zvýšenou investiční 
aktivitou, zejména v inženýrském stavitelství, kterému pomohly zakázky 
veřejného sektoru, ale i s investiční činností v soukromém sektoru a lepšící se 
situací na trhu rezidenčních nemovitostí. K jejich růstu pomohl částečně i průsak 
slabší koruny do dovozních cen. I když se sektoru konečně začíná dařit, vymanit 
se z tak výrazného propadu od roku 2009, nebude jednoduché. Výhled však 
zatím zůstává mírně optimistický. Ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných 
ve stavebnictví vzrostly ve 3. čtvrtletí v průměru meziročně o 1,5 % 
(ve 2. čtvrtletí o 1 %).  

Ceny zemědělských 
výrobců ještě 
prohloubily svůj 
pokles 

 

Ceny zemědělských výrobců, které zůstaly již patnáctý měsíc pod úrovní 
předchozího roku, tento pokles ve 3. čtvrtletí 2014 ještě prohloubily v průměru 
na 2,3 % (z 2,1 % v předchozím). Ve struktuře cen zemědělských výrobců byl 
stále patrný rozdílný vývoj jejich dvou složek. Ceny produktů živočišné výroby i 
nadále meziročně rostly, i když pomalejším tempem, tj. v průměru o 6,1 % 
(z 8,4 % ve 2. čtvrtletí). Vyšší byly hlavně ceny mléka o 12,8 %, vajec o 8,1 % a 
jatečných prasat o 1,5 %, naproti tomu se např. snížily ceny drůbeže o 2,3 %. Ve 
výrazném poklesu setrvávají ceny rostlinné výroby, které spadly o 9,2 % (proti 
6,6 % v předchozím čtvrtletí). Ve 3. čtvrtletí zlevnily zejména brambory o 35,2 %, 
obiloviny o 8 % a olejniny o 7,9 %, dále i čerstvá zelenina o 16,4 % a ovoce 
o 14,3 %. Hlavní příčinou poklesu cen zemědělských výrobců již od 2. poloviny 
roku 2013 byla nadprůměrně příznivá sklizeň u nás i v zahraničí, v roce 2014 se 
přidal i přebytek potravin na evropském trhu kvůli ruským sankcím. 

 Současný vývoj cen ve výrobě a trend na trhu s energiemi i dalšími komoditami 
nevytváří prostor pro výraznější růst cen v produkčním sektoru. Nadprůměrná 
loňská úroda spolu s dovozními sankcemi budou tlačit na ceny v potravinářském 
průmyslu. K růstu produkčních cen nepřispívá ani výkon evropské ekonomiky, 
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která podle posledních údajů spíše čelí útlumu. 

I.3.2 Ceny v mezinárodním srovnání 

I když světová 
ekonomika roste, 
tlaky na ceny zatím 
setrvávají v útlumu 

 

Geopolitická nestabilita, klesající ceny komodit na světových trzích, všeobecně 
velmi slabá spotřebitelská poptávka spolu s nedokončenou restrukturalizací 
unijních zemí a jejich slabou konkurenceschopností, nedokázaly výrazněji 
aktivovat výkon ekonomik a tím i ceny, a posílaly inflaci dolů. Ta se pohybovala 
hlavně v evropských státech na velmi nízkých hodnotách. Tahounem růstu 
globální ekonomiky zůstávala v roce 2014 americká ekonomika, která zlepšovala 
svůj výkon i ve 3. čtvrtletí. Evropa naopak přešlapovala na místě, hospodářský 
růst byl nevýrazný, ekonomiky téměř v deflaci, saturována eury, která ECB 
postoupila na pomoc evropským bankám a v neposlední v řadě zasažena asi 
nejvíce ze všech ruskými sankcemi.  

V ČR byla inflace 
vyšší než v EU  

 

Ve 3. čtvrtletí 2014 pokračovalo zpomalování růstu spotřebitelských cen v EU i 
v eurozóně, v tuzemsku naopak zrychlilo. Od července se tak prohluboval rozdíl 
mezi tempem zdražování v tuzemsku a v zemích Unie. Inflaci v ČR stimulovala 
oslabená koruna a zejména vzestup cen potravin. Přírůstek HICP (meziroční 
změna) v ČR dosáhl 0,7% růstu v průměru za kvartál (z 0,2% ve 2. čtvrtletí), 
zatímco v EU byl jen  0,5%  a v eurozóně 0,4% vzestup. Jednotlivé evropské státy 
s odlišnou strukturou ekonomiky a hospodářským vývojem se ve svých 
výsledcích lišily, viz graf. č. 2. Na více než 1% inflaci dosáhly čtyři evropské země 
a sedm zemí pak skončilo v deflaci. Vyšší hodnoty inflace monitorovala Amerika 
i Čína. Slušná výkonnost americké ekonomiky posunula meziroční inflaci v USA 
v průměru za 3. čtvrtletí na úroveň 1,5 %, kdežto zpomalující výkon čínské 
ekonomiky dostal inflaci v Číně v průměru za 3. čtvrtletí pod 2 % (zářijová inflace 
ve výši 1,6 % pak byla nejnižší od počátku roku 2010).  

 Přehled o vývoji cen ve vybraných zemích EU a USA podává graf č. I.3.2.1.  
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Graf. č. I.3.2.1 Vývoj spotřebitelských cen v zemích EU a USA v průměru ve 3. čtvrtletí 2014  
(meziroční změna v %) 

 

Pramen: Eurostat, graf MPO 

Ceny v průmyslu 
klesaly v ČR 
pomaleji než v EU 

 

Pokles cen průmyslových výrobců v Evropské unii, který začal v srpnu 2013, se 
v průběhu 3. čtvrtletí 2014 ještě prohloubil, meziročně až na 1,6 % v září 
(v eurozóně na 1,3 %). Téměř všechny země skončily v minusu, nejvyšší 
meziroční propad zaznamenaly v září Litva o 5,5 %, Lucembursko o 4,6 %, Belgie 
a Slovensko shodně o 3,9 %. V tuzemsku meziroční pokles cen výrobců nastoupil 
o pět měsíců později, když v září 2014 dosáhl 0,4% tempa. Srovnání vývoje cen 
průmyslových výrobců v ČR a ve vybraných zemích EU uvádí tabulka v příloze. 

I.3.3 Fiskální vývoj 

Nejnižší deficit 
státního rozpočtu od 
roku 2009 ... 

 

Trend postupné stabilizace veřejných rozpočtů, oživení ekonomiky, ale i rekordní 
čerpání prostředků z EU, se odrazily ve výsledcích hospodaření státní pokladny, 
které v kumulaci od počátku roku skončilo ke konci 3. čtvrtletí schodkem ve 
výši 34,4 mld. Kč (30,7 % rozpočtu), což představuje zlepšení na -1,1 % HDP 
(z loňských -1,3 %, či mimořádných -3,5 % v roce 2010). Jednalo se o nejnižší 
záporné saldo za posledních šest let a meziročně lepší výsledek o 3,9 mld. Kč, ke 
kterému přispěl zejména příznivý výběr daňových příjmů a jen mírný nárůst 
celkových výdajů (s nižším alikvótním plněním). Přestože se kumulovaný deficit 
státního rozpočtu dále prohluboval, plnění rozpočtu napovídalo, že by rok 2014 
mohl uzavřít schodkem cca 80 mld. Kč, daleko nižším, než počítal schválený 
rozpočet.  

 Státní rozpočet na rok 2014 byl schválen se schodkem 112 mld. Kč, s příjmy 
1099,3 mld. Kč a výdaji 1211,3 mld. Kč, což oproti schválenému rozpočtu na rok 
2013 znamenalo růst celkových příjmů o 2,1 %, celkových výdajů o 3 % a 
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schodku o 12 %, tj. o 12 mld. Kč. Ve srovnání se skutečností roku 2013 kalkuluje 
rozpočet s nárůstem příjmů o 7,4 mld. Kč (o 0,7 %), výdajů o 38,2 mld. Kč 
(o 3,3 %) a schodku o 30,7 mld. Kč (o 37,8 %). Rozpočtovými opatřeními k 30. 9. 
2014 došlo k navýšení příjmů i výdajů, shodně o 17,6 mld. Kč, bez vlivu na výši 
schodku schváleného rozpočtem. 

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

  
2013 

2014 

 Saldo za 
měsíc 

Měsíc    Příjmy         Výdaje  Saldo 

   Saldo 
kumulované 

 Saldo za 
měsíc 

  kumulované 

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

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

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

Duben -16,54 -30,51 408,21 381,63 26,58 -17,01 

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

Červen -31,52 8,26 589,06 587,60 1,45 10,98 

Červenec -27,57 3,95 670,26 665,77 4,49 3,03 

Srpen -36,21 -8,64 739,30 754,06 -14,76 -19,25 

Září  -38,24 -2,03 826,38 860,77 -34,39 -19,63 

Říjen -47,72 -9,48 910,80 956,25 -45,45 -11,06 

Listopad  -79,36 -31,64 1003,79 1072,64 -68,85 -23,40 

Prosinec -81,27 -1,91 1133,82 1211,60 -77,78 -8,93 

Pramen: MF ČR 

… byl realizován 
zejména lepším 
výběrem daní ... 

 

Celkové příjmy státního rozpočtu meziročně vzrostly o 20 mld. Kč a plněním 
rozpočtu po změnách na 74 % nesplnily jeho alikvótu o 11,2 mld. Kč (viz tabulka 
č I.3.3.1) Na příznivější bilanci příjmové strany rozpočtu se podílely všechny 
hlavní daňové příjmy: 

 váhově dominantní inkaso daně z přidané hodnoty bylo meziročně vyšší 
o  8 mld. Kč, jeho plnění překročilo alikvótu rozpočtu o 2,2 mld. Kč. 
Rozpočet počítá s poklesem o 0,6 % proti skutečnosti 2013. Pozitivní vliv 
na výběr daně mělo postupné oživování soukromé spotřeby, začaly se 
projevovat dopady zavedení nástrojů proti daňovým únikům, i opatrnější 
přístup k vyplácení nadměrných odpočtů DPH;  

 pozitivně se vyvíjel i výběr spotřebních daní, který byl významně ovlivněn 
změnami legislativy. Jejich inkaso stouplo meziročně o 2 mld. Kč, při 
plnění rozpočtu na 71 %, proti loňským 68,3 %. Rozpočet na rok 2014 
počítá s růstem o téměř 3 mld. Kč (tj. o 2,2 %) proti skutečnosti 2013. 
Důvodem vyššího inkasa bylo zvýšení sazeb spotřební daně z tabákových 
výrobků od 1. 1. 2014, kde došlo podobně jako v loňském roce 
k předzásobení se výrobky s nižší sazbou před jejím zvýšením, přičemž 
díky posunuté splatnosti daně se úhrada promítla až v roce 2014. Inkaso 
spotřební dně z tabákových výrobků činilo 33,7 mld. Kč, vzrostlo tak 
meziročně o 1,8 mld. Kč, tj. o 5,5 %. Inkaso daně z minerálních olejů 
(váhově nejsilnější položky) ve výši 53 mld. Kč meziročně stouplo o 2,6 
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mld. Kč, tj. o 5,2 %. Na růstu této daně se  podílel příznivější vývoj 
ekonomiky, růst spotřeby motorové nafty i benzínu, i zrušení nároku na 
vrácení spotřební daně z minerálních olejů použitých pro zemědělskou 
prvovýrobu, platné od 1.1.2014;  

 daně z příjmů právnických osob překonaly nízkou úroveň inkasa 
v  předchozích třech letech a meziročním růstem o 5,7 mld. Kč výrazně 
překročily alikvótu rozpočtu (na 85,2 % proti 76,5 % v roce 2013). Výběr 
byl ovlivněn zlepšující se výkonností ekonomiky, i restrukturalizací velkých 
podniků v předchozím roce. Rozpočet počítá s růstem inkasa o 1,1 % proti 
skutečnosti 2013; 

 na dani z příjmů fyzických osob stát vybral o 4,6 mld. Kč více než loni, 
avšak s plněním pouze na 68,9 %. Rozpočet počítá s růstem téměř 
o 10,7 % (10,1 mld. Kč) oproti skutečnosti 2013. Rozpočtová očekávání 
nebudou naplněna mj. i z důvodu stagnace meziročního vývoje mezd, 
vyšší zaměstnanosti na kratší pracovní úvazky, povinnosti uplatnění slevy 
na dani na poplatníka pobírajícího starobní důchod z důchodového 
pojištění nebo ze zahraničního povinného pojištění stejného druhu. Na 
objemově nejvýznamnější dani - DPFO ze závislé činnosti - bylo vybráno 
63,7 mld. Kč, když její inkaso meziročně stouplo o 2,6 mld. Kč, tj. o 4,2 %, 
při plnění rozpočtu na 69 %. Rozpočet očekává růst o 9,4 % proti 
skutečnosti 2013;  

 příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a státní politiku 
zaměstnanosti meziročně vzrostly o téměř 6,9 mld. Kč. Rozpočet na rok 
2014 počítá s růstem o 2,9 % proti skutečnosti 2013. Z celkové částky 
připadlo na důchodové pojištění 252,2 mld. Kč, tj. 74,1 % rozpočtu 
(v loňském roce 73,3 %).  

 Příznivější podmínky na trhu práce se promítly i do výběru pojistného na 
důchodové pojištění (meziročně vzrostlo o 2 %), což vedlo k dalšímu mírnému 
poklesu deficitu salda důchodového účtu (rozdíl mezi příjmy a dávkami 
důchodového pojištění), který se v 1-3. čtvrtletí 2014 snížil na 29,8 mld. Kč, tj. 
meziročně o 2,3 mld. Kč. Dosáhl tak nejlepšího výsledku za poslední čtyři roky. 
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Tabulka č. I.3.3.2 Plnění státního rozpočtu v roce 2014 (v mld. Kč) 

  2013 2014     

  

Skutečnost 
leden-září 

 Rozpočet po 
změnách 

Skutečnost 
leden-září 

% Plnění 
Index 

2014/2013 

Příjmy celkem 806,42 1116,91 826,38 74,0 102,5 

Daňové příjmy celkem 677,28 945,42 704,06 74,5 104,0 

z toho: 

67,49 104,60 72,10 68,9 106,8 Daň z příjmů fyzických osob 

Daň z příjmů právnických osob 64,46 82,40 70,19 85,2 108,9 

DPH 158,27 218,70 166,31 76,0 105,1 

Spotřební daně (včetně energetických 
daní) 97,06 139,40 99,01 71,0 102,0 

Pojistné na soc. zabezpečení, příspěvek  
na politiku zaměstnanosti 276,77 382,88 283,67 74,1 102,5 

Ostatní 13,23 17,44 12,78 73,3 96,6 

Nedaňové a ostatní příjmy  129,14 171,50 122,32 71,3 94,7 

Výdaje celkem 844,66 1228,91 860,77 70,0 101,9 

v tom: 

786,27 1127,54 801,11 71,0 101,9 Běžné výdaje  

z toho : sociální dávky 359,71 502,79 365,06 72,6 101,5 

            z toho důchody 279,36 387,37 282,00 72,8 100,9 

Kapitálové výdaje 58,39 101,38 59,67 58,9 102,2 

Pramen: MF 

... tentokrát bez 
příspěvku 
nedaňových příjmů  

 

O pokles nedaňových a kapitálových příjmů a přijatých transferů (meziročně 
o 6,8 mld. Kč) se zasloužil prozatím neuskutečněný převod cca 10 mld. Kč 
z Fondu privatizace do příjmů VPS určených na krytí deficitu důchodového 
systému (v roce 2013 byl realizován již v září). Naopak pozitivně vývoj tohoto 
daňového titulu ovlivnil mimořádný výnos z aukce kmitočtů pro rychlé mobilní 
sítě LTE, který zajistil příjem ve výši 8,5 mld. Kč. Na celkové výši této skupiny 
příjmů se nejvíce podílely transfery přijaté od EU, které dosáhly 85,6 mld. Kč 
(plnění na 73,4 % rozpočtu po změnách) a byly tak meziročně vyšší o 2 mld. Kč. 

… ale rostly i výdaje 
…   

 

Celkové výdaje, které vzrostly v meziročním srovnání o 16,1 mld. Kč, táhly z více 
než 90 % běžné výdaje. Ty oproti stejnému období minulého roku vzrostly 
o  14,8 mld. Kč (proti rozpočtové alikvótě byly nižší o 44,6 mld. Kč). Nejvyšší 
dynamiky růstu dosáhly neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům 
(o 14,6 %). Největší objem z běžných výdajů (přes 40 %) byl vynaložen na 
sociální dávky, jejichž čerpání bylo meziročně vyšší o 1,5 %, z nich pak výdaje na 
důchody vzrostly o necelé procento, tj. o 2,6 mld. Kč. Kromě podpor 
v nezaměstnanosti (pokles o 2,6 %) ostatní sociální dávky vesměs stouply  - 
dávky nemocenské o 7,9 %, sociální péče o 6,1 %, dávky státní sociální podpory a 
pěstounské péče o 0,7 % - nicméně čerpání většiny z nich v rámci alikvóty 
rozpočtu nebylo naplněno. 



MPO – odbor ekonomických analýz                                                                                  Analýza vývoje ekonomiky ČR za 3. čtvrtletí 2014 

26 

 

… výrazný pokles 
kapitálových výdajů 
se zastavil 

 

Vývoj kapitálových výdajů nabral v roce 2014 opačný směr, když poprvé po 
třech letech výrazných poklesů vzrostly meziročně o 2,2 % (mezi roky 2010 a 
2013 se snížily o více než třetinu). Plněním alikvotní části rozpočtu pouze na 
58,9 % nebylo realizováno 16,4 mld. Kč rozpočtované částky. Na všech výdajích 
státu se zatím letos podílely 6,9 %, podobně jako v roce 2013 (v letech 2008-
2011 překročily hranici 10 %). Investiční prostředky byly čerpány především jako 
transfery veřejným rozpočtům územní úrovně (17,2 mld. Kč), podnikatelským 
subjektům (14,3 mld. Kč) a státnímu fondu dopravní infrastruktury (8,8 mld. Kč). 

Výše státního dluhu 
téměř stagnovala 

 

Státní dluh se za 1-3. čtvrtletí 2014 snížil o 0,3 mld. Kč, na 1683 mld. Kč. 
Zatímco vnitřní dluh vzrostl o 55 mld. Kč, vnější dluh o takřka stejnou částku 
klesl. Státní půjčky spočívaly převážně v emisích státních dluhopisů, jejichž 

výnosy sloužily ke splátkám jistin státního dluhu. Bylo realizováno 12 emisí 
státních pokladničních poukázek o objemu 82,8 mld. Kč, prostřednictvím emisí 
střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů na primárním trhu bylo 
vypůjčeno 127,7 mld. Kč a přijímáním krátkodobých půjček na domácím trhu 
72,8 mld. Kč. Na vývoj vnějšího dluhu příznivě působily splátky zahraničních 
dluhopisů i absence nových půjček (po celá tři čtvrtletí).  

I.4 MĚNOVÁ POLITIKA 

I.4.1 Měnová politika 

Hlavní vliv na 
měnovou politiku 
v Evropě měla, na 
rozdíl od USA, i 
nadále nízká inflace 

Ve 3. čtvrtletí 2014 se nadále rozvíraly nůžky mezi ekonomickým rámcem pro 
měnovou politiku v Evropě a za oceánem. Zatímco americká ekonomika 
vykazovala stabilní hospodářský růst a dobře ukotvená inflační očekávání, 
v Evropě přetrvávaly obavy z deflace a spíše nevýrazná růstová dynamika. 
Americká centrální banka tak přestávala svou měnovou politiku uvolňovat. Ta 
evropská své snahy naopak stupňovala. 

Vývoj inflace i HDP 
v ČR byl mnohem 
příznivější než 
v případě 
eurozóny,… 

Makroekonomická situace v ČR byla ve 3. čtvrtletí příznivější než v eurozóně, 
proto domácí měnová politika zůstala i nadále beze změn. Hlavní úrokové 
sazby ČNB zůstaly na velmi nízké, „technicky nulové“ úrovni. Limitní úroková 
sazba pro dvoutýdenní repo operace i diskontní sazba jsou stále 0,05 %, 
lombardní sazba 0,25 %. 

…česká měnová 
politika tak mohla 
zůstat beze změn 

Jednostranný devizový závazek ČNB udržovat kurz koruny vůči euru nad úrovní 
27 CZK/EUR zůstává rovněž v platnosti, přičemž se nadále předpokládá, že ČNB 
neukončí jeho používání nejméně do roku 2016. 
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Graf č. I.4.1.1 Hlavní úrokové sazby ČNB (v %) 

 

Pramen: ČNB, graf MPO 

ECB dále uvolňovala 
měnovou politiku 
dalším snížením 
úrokových sazeb… 

ECB od června 2014 výrazně zesilovala akomodativní ráz své měnové politiky 
ve snaze vymanit se z  období příliš nízkého růstu spotřebitelských cen a zabránit 
deflaci v eurozóně. V září přistoupila k dalšímu snížení úrokových sazeb 
o 10 bazických bodů, základní úrokové sazby na 0,05 %, mezní zápůjční sazby na 
0,30 % a depozitní sazba klesla ještě více do záporných hodnot, na -0,20 %. 

…a zaváděním 
nových opatření 

Kromě toho pokračovala v zavádění dalších opatření. V září bylo spuštěno 
první kolo cílených dlouhodobých refinančních operací (tzv. TLTRO). Druhé 
následovalo v prosinci a dalších šest je pak v plánu na 1. pololetí roku 2015. 
Během 3. čtvrtletí 2014 byl rovněž vypracován program nákupu krytých 
dluhopisů měnových finančních institucí se sídlem v eurozóně (tzv. BPP3), 
který byl spuštěn počátkem 4. čtvrtletí, a program nákupu cenných papírů 
zajištěných aktivy (tzv. ABS). 

Fed naproti tomu 
uvolňování 
postupně 
zastavoval… 

Americká centrální banka naopak během 3. čtvrtletí 2014 uvolňování měnové 
politiky opouštěla. Třetí kolo kvantitativního uvolňování bylo omezováno již od 
konce roku 2013, když původní měsíční objem nákupu hypotékou krytých 
cenných papírů ve výši 85 mld. USD s každým zasedáním Federální komise pro 
volný trh (FOMC) klesal. V červenci 2014 tak Fed nakupoval tyto cenné papíry už 
jen v hodnotě 35 mld. USD, další snížení o 10 mld. USD následovalo od počátku 
srpna a v září komise odsouhlasila poslední, stejně velké snížení platné od října. 
Na svém říjnovém zasedání potom celé třetí kolo kvantitativního uvolňování 
ukončila. 

…a svou úrokovou 
sazbu ponechal 
stále ve stejném 
rozmezí 

Likvidita poskytovaná americkou centrální bankou tamní ekonomice se tak 
ustálila. Ke snižování její úrovně by mělo dojít až s určitým časovým odstupem - 
ne dříve, než Fed začne s opětovným zvyšováním své úrokové sazby. Sazba 
federálních fondů zůstává nadále nezměněna, smí se pohybovat v oficiálním 
pásmu 0–0,25 %. 

Úvěrové standardy Podmínky v českém finančním sektoru se díky pokračujícímu hospodářskému 
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v ČR se dále uvolnily oživení ve 3. čtvrtletí nadále zlepšovaly. Docházelo k dalšímu uvolňování 
úvěrových standardů, především pro podnikový sektor. Velké podniky přitom 
zaznamenaly mnohonásobně vyšší uvolnění standardů než malé a střední. 
Naproti tomu úvěrové standardy úvěrů na bydlení se ve 3. čtvrtletí výrazněji 
nezměnily. 

Už tak velmi nízké 
klientské úrokové 
sazby dále klesaly 

Klientské úrokové sazby se vlivem přetrvávající uvolněné měnové politiky ČNB 
drží na velmi nízkých úrovních. Pokles úrokových měr nových korunových úvěrů 
nefinančním podnikům se sice ve 3. čtvrtletí zastavil, sazba nových úvěrů 
domácnostem ale nadále klesala a posouvala tak historické minimum k ještě 
nižším hodnotám. Úrokové sazby celkového stavu úvěrů pokračovaly u obou 
kategorií v dlouhodobém poklesu. 

 Průměrná úroková sazba nových úvěrů nefinančním podnikům (bez 
kontokorentů, revolvingových úvěrů a pohledávek z kreditních karet) dosáhla 
v srpnu nového historického minima, když se její pokles zastavil na hodnotě 
1,91 %. Během září pak mírně vzrostla na 2,01 %. Průměrná úroková sazba 
nových úvěrů domácnostem na spotřebu, bydlení a ostatní, během 3. čtvrtletí 
nadále klesala až na svou novou nejnižší hodnotu 5,22 %, které dosáhla koncem 
září. 

 Vývoj úrokových sazeb nových obchodů se do průměrné úrokové sazby stavů 
obchodů promítl následovně: pro nefinanční podniky činila na konci 3. čtvrtletí 
sazba 2,96 %, pro domácnosti 5,49 %, což jsou nejnižší úrovně od počátku roku 
2001, odkdy ČNB tyto údaje publikuje. 

Graf č. I.4.1.2 Klientské úrokové sazby (v %) 

 

Pramen: ČNB, graf MPO 

Zpomalil růst 
objemu úvěrů 
nefinančním 
podnikům, 

Objem úvěrů poskytnutých nefinančním podnikům ve 3. čtvrtletí znatelně 
polevil ve svém růstu. Zatímco na konci 2. čtvrtletí vykazoval objem úvěrů 
meziroční přírůstek 2,9 %, během následujících tří měsíců ztratil dvě třetiny této 
hodnoty. Na konci září tak činil už jen 0,9 %. Celkový stav úvěrů nefinančním 
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podnikům dosahoval na konci 3. kvartálu hodnoty 860,5 mld. Kč. 

…u domácností 
stagnoval 

Naproti tomu meziroční růst objemu úvěrů domácnostem se po dlouhém 
období zpomalování stabilizoval. V průběhu celého 3. čtvrtletí se udržoval velmi 
blízko zářijové hodnotě 3,7 %. Hodnota úvěrů čerpaných domácnostmi činila 
k datu 30. 9. 2014 celkem 1 237,5 mld. Kč. 

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

 

  Pramen: ČNB, graf MPO 

Kvalita úvěrového 
portfolia se 
nepatrně zlepšila 

Vývoj kvality celkového úvěrového portfolia pokračoval i ve 3. čtvrtletí v jejím 
pozvolném zlepšování. Situace však stále zůstává za hodnotami z počátku roku 
2014. Prudké zhoršení portfolia, zaznamenané během března, stále ještě nebylo 
vyrovnáno. Podíl úvěrů v selhání (tedy úvěrů nestandardních, pochybných nebo 
ztrátových) na celkových korunových i cizoměnových úvěrech v průběhu 
3. čtvrtletí lehce poklesl na 6,2 %. Širší ukazatel kvality, podíl klasifikovaných 
úvěrů (tj. úvěrů sledovaných a v selhání), zůstal oproti 2. čtvrtletí beze změny, 
takže na konci září činil 9,8 %. 

 Při pohledu na podrobnější členění dle úvěrovaných subjektů lze konstatovat, že 
úvěrové riziko ve 3. čtvrtletí klesalo jak u kategorie nefinančních podniků, tak 
u domácností, byť v obou případech jen nepatrně. U nefinančních podniků byl 
pokles podílu úvěrů v selhání o něco vyšší (z 6,99 % na 6,88 % na konci září). 
U domácností klesl od června do září jen o 4 bazické body, na 4,85 %. Na rozdíl 
od nefinančních podniků se však kvalita úvěrů domácnostem zvyšuje bez 
přestání již od března 2013. 
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Graf č. I.4.1.4 Úvěry v selhání (podíl v %, Kč + cizí měna) 

 

Pramen: ČNB, graf MPO 

A lepší byla i 
struktura úvěrů 
v selhání 

Také vnitřní struktura úvěrů v selhání se v průběhu 3. čtvrtletí zlepšila. 
Procentuální zastoupení ztrátových, stejně tak jako pochybných úvěrů, se 
v době od března do září snížilo. Úvěry označené jako ztrátové představovaly na 
konci 3. čtvrtletí 56,7 % úvěrů v selhání (oproti březnovým 57,7 %). 
U pochybných úvěrů došlo k poklesu z 12,4 % na 12,1 %. Nejméně 
problematická část úvěrů v selhání – nestandardní úvěry – tak zvýšila své 
zastoupení na 31,3 %. 

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

 

Pramen: ČNB, graf MPO 
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I.4.2 Směnné kurzy 

Kurz koruny k euru 
je nadále zdola 
ohraničen závazkem 
ČNB 

Pro vývoj směnného kurzu české koruny vůči euru zůstává i nadále určujícím 
nástrojem jednostranný závazek ČNB intervenovat na devizových trzích 
v případě posílení koruny pod 27 CZK/EUR. Závazek je finančními trhy plně 
respektován, směnný kurz se tak k této hranici ani ve 3. čtvrtletí 2014 nijak 
nepřibližoval, naopak udržoval si od ní bezpečný odstup. 

Srpnový výkyv kurzu 
směrem vzhůru byl 
pouze dočasný,… 

Téměř půl roku trvající klid, kdy kurz osciloval jen ve zcela minimálním rozsahu 
kolem hodnoty těsně pod 27,5 CZK/EUR, však byl na konci července přerušen 
třítýdenním vzestupem kurzu. Zastavil se až na úrovni 28,000 CZK/EUR, která se 
stala jeho čtvrtletním maximem. Jednalo se o nejvyšší hodnotu kurzu od března 
2009. Poté kurz až do konce kvartálu se postupně vracel zpět. Pod hodnotu 
27,5 CZK/EUR se však už nedostal. Čtvrtletním minimem je tak hodnota 
27,430 CZK/EUR, dosažená v červenci. 

…způsobil ho vývoj 
na světových 
finančních trzích 

Průměrný kurz koruny k euru za 3. čtvrtletí tak zaznamenal mezikvartální 
depreciaci ve výši 0,6 %, když z hodnoty 27,447 CZK/EUR za 2. čtvrtletí vzrostl na 
27,618 CZK/EUR. Meziročně koruna oslabila o 6,8 %. Srpnový výkyv kurzu 
směrem nahoru přitom nebyl způsoben vlivy na straně české ekonomiky. Kurz 
reagoval především na vývoj měnového páru euro-dolar (výrazné posilování 
dolaru vůči euru zaznamenalo přesně v inkriminované době zhruba dvacetidenní 
přestávku). 

Graf č. I.4.2.1 Nominální kurz CZK/EUR 

 

Pramen: ČNB, graf MPO 

Vůči dolaru koruna 
výrazně oslabila 

Ještě dynamičtější byl ve 3. čtvrtletí vývoj koruny k dolaru. Během celého 
období koruna výrazně oslabovala tak, jak dolar na světových trzích posiloval. 
Čtvrtletní minimum 20,039 CZK/USD bylo zaznamenáno hned první červencový 
den, maximum 21,853 CZK/USD (které je nejvyšší hodnotou od března 2009) pak 
v poslední den 3. kvartálu. Mezičtvrtletně vedl tento strmý vzestup k oslabení 
průměrného kurzu koruny vůči dolaru o 4,1 % (z hodnoty 20,023 CZK/USD ve 
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2. čtvrtletí na 20,845 CZK/USD). Meziročně dosáhla depreciace koruny na tomto 
páru také 6,8 %. 

Graf č. I.4.2.2 Nominální kurz CZK/USD 

 

Pramen: ČNB, graf MPO 

Důvodem bylo 
prudké posílení 
dolaru vůči euru 

Směnný kurz hlavního světového páru, euro-dolar, ovlivňovaly v průběhu 
3. čtvrtletí především dva faktory, které spolu úzce souvisí. Tím prvním je 
divergence měnových politik evropské a americké centrální banky (kdy ECB se 
snažila o uvolňování, zatímco Fed od něj ustupoval) v souvislosti s rozdílným 
vývojem inflace. Druhým činitelem pak byly stále se zvětšující rozdíly 
v hospodářském růstu. 

 Dolar vůči euru v průběhu celého 3. čtvrtletí razantně posiloval. Do kvartálu 
vstoupil čtvrtletním maximem 1,369 USD/EUR a opouštěl jej na více než 
dvouletém minimu 1,258 USD/EUR. Propad kurzu se zbrzdil jen dvakrát – na 
počátku srpna (kdy jsme posilující tendence eura zaznamenali i v rámci kurzu 
české měny) a potom ještě drobně v úvodu září. Výsledkem bylo mezičtvrtletní 
zhodnocení dolaru o 3,3 % (z 1,371 USD/EUR na úroveň 1,326 USD/EUR). 
V porovnání se 3. čtvrtletím roku 2013 však byl ještě v depreciaci o 0,1 %. 
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Graf č. I.4.2.3 Nominální kurz USD/EUR 

 

Pramen: ECB, graf MPO 

Cenová 
konkurenceschopnost 
českých firem 
zůstává vyšší než 
v prosinci 2008… 

Reálný kurz české koruny vůči euru zůstává od intervencí ČNB v listopadu 
2013 v reálné depreciaci oproti referenční hodnotě za prosinec 2008. Oslabení 
se během 3. čtvrtletí 2014 ještě mírně prohloubilo, a to na úroveň 4,7 % v září. 
Cenová konkurenceschopnost českých výrobců na zahraničních trzích 
platících eurem tak zůstává vyšší než v prosinci 2008. 

…na trzích platících 
jak eurem,… 

Příčinou reálného oslabení koruny vůči evropské měně je oslabení 
nominálního kurzu. To dosahovalo koncem 3. čtvrtletí hodnoty 5,7 % 
(v porovnání s referenčním datem). Proti tomu působil jen nepatrným vlivem 
inflační diferenciál, jehož hodnota činila v září 0,7 %. Ta je výsledkem 
skutečnosti, že spotřebitelské ceny rostly v ČR od prosince 2008 o něco rychleji 
než v eurozóně (o 10,3 %, proti 9,5 %). 

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

 

Pramen: ČNB, Eurostat, propočty MPO 
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…i americkým 
dolarem 

Stejně tak zůstává česká koruna v reálném oslabení vůči americkému dolaru 
(ve srovnání s prosincem 2008). Úroveň depreciace se od března 2014 navíc 
postupně zvyšovala, přičemž ve 3. čtvrtletí nabral vývoj na intenzitě. Během tří 
měsíců se míra reálného oslabení téměř zdvojnásobila, z 6,2 % v červnu na 
11,3 % v září 2014 (obojí vůči prosinci 2008). Cenová konkurenceschopnost 
českých výrobců na dolarových trzích se tak výrazně zlepšila. 

Zde se navíc 
v průběhu čtvrtletí 
téměř zdvojnásobila 

Na konečné hodnotě se společně podílelo nominální oslabení, jež na konci 
3. čtvrtletí dosahovalo 9,8 % (oproti prosinci 2008), a výrazně záporný inflační 
diferenciál ve výši 2,6 %. Ceny vrostly v USA (oproti referenčnímu období) více 
než v ČR, celkem o 13,2 %. Ke zvyšování cenové konkurenceschopnosti tak 
kromě kurzového závazku ČNB přispěla i velmi nízká úroveň inflace v ČR. 

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

 

Pramen: ČNB, Eurostat, BLS, propočty MPO 

I.4.3 Vnější rovnováha 

 V průběhu 3. čtvrtletí 2014 přešla ČR (stejně tak jako ostatní země EU) na používání nové 
verze mezinárodně závazného statistického standardu prezentování dat o platební 
bilanci. Všechny údaje v této kapitole už jsou prezentovány podle tohoto standardu, 
šestého vydání manuálu platební bilance Mezinárodního měnového fondu (BMP6). 

Platební vztahy 
se zahraničím těží 
z příznivého stavu 
ekonomiky 

Platební vztahy České republiky se zahraničím byly v souhrnu za první tři 
čtvrtletí roku 2014 příznivě ovlivněny pokračujícím růstem domácí ekonomiky. 
Dařilo se především českému exportu. Negativní fenomén odlivu výnosů 
investic zahraničních subjektů v ČR však i nadále pokračoval. 

Platební bilance 
byla v kumulaci za 
1.–3. čtvrtletí v 
přebytku 

Běžný účet platební bilance zaznamenal v kumulaci za 1.–3. čtvrtletí poprvé od 
roku 1993 aktivní saldo, ve výši 18,1 mld. Kč. Kapitálový účet dosáhl v součtu za 
první tři kvartály roku 2014 přebytku 24,4 mld. Kč. V rámci finančního účtu pak 
byl vykázán odliv finančních prostředků v hodnotě 35,6 mld. Kč. Platební 
bilance jako celek vykázala za dané období přebytek ve výši 43,4 mld. Kč, který 
vedl k navýšení rezervních aktiv. 
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Graf č. I.4.3.1 Vývoj hlavních účtů platební bilance (v mld. Kč) 

 

Pramen: ČNB, graf MPO 

Česká ekonomika 
dosáhla 
makroekonomické 
rovnováhy 

Přestože běžný účet platební bilance zaznamenal v 1.–3. čtvrtletí 2014 přebytek, 
v kumulaci na roční bázi bylo jeho saldo vlivem deficitu ze 4. čtvrtletí 2013 
v podstatě nulové (0,4 mld. Kč). Česká republika tak ve 3. čtvrtletí 2014 dosáhla 
makroekonomické rovnováhy, když poměr kumulovaného ročního schodku 
běžného účtu k HDP dosáhl hodnoty 0,0 %. V porovnání s předchozím 
kvartálem (schodek ve výši 0,1 % HDP) se tak jedná o vylepšení už tak 
výborného výsledku. Meziroční srovnání s deficitem ve výši 1,8 % HDP ve 
3. čtvrtletí 2013 výrazné zlepšení jen potvrzuje. 

Čistý export 
dosahuje rekordních 
výsledků 

Vynikající výsledek přinesla výkonová bilance běžného účtu. V kumulaci za 1.–
3. čtvrtletí dosahuje její přebytek 241,5 mld. Kč, což je vůbec nejvyšší hodnota 
v historii (při srovnání dat za tři čtvrtletí roku). Meziročně vzrostl její přebytek 
o 27,2 %. Výkonová bilance dosahovala velmi vysokých aktivních sald především 
v 1. pololetí roku 2014 (97,3 mld. Kč a 83,3 mld. Kč v 1. a 2. čtvrtletí). Ve 
3. čtvrtletí pak dodala do výsledné sumy dalších 60,9 mld. Kč. Návrat české 
ekonomiky k hospodářskému růstu tak jde ruku v ruce s výrazným oživením 
exportu, který je mocně podpořen současnou zvýšenou cenovou 
konkurenceschopností českých podniků v zahraničí v důsledku slabého kurzu 
koruny. 

Obchodní bilance 
dosáhla historicky 
nejvyššího přebytku 
… 

Výjimečné výsledky bilance výkonů vycházejí především z pozitivního vývoje 
na straně zahraničního obchodu se zbožím. Obchodní bilance (podle 
tzv. národního pojetí) totiž zaznamenala v kumulaci za 1.–3. čtvrtletí rekordní 
přebytek ve výši 196,3 mld. Kč. Meziročně tak vzrostla o vysokých 43,9 %. 
V samotném 3. kvartálu pak činila výše čistého exportu zboží 51,6 mld. Kč. 

 Obě položky obchodní bilance v kumulaci za 1.–3. čtvrtletí  výrazně meziročně 
vzrostly (exporty o 14,7 %, importy o 12,6 %). Jejich celkové hodnoty za dané 
období byly zdaleka nejvyšší v historii ČR (2 259,5 mld. Kč, resp. 
2 063,2 mld. Kč). Zatímco čtvrtletní kladné saldo vývozů v samotném 3. čtvrtletí 



MPO – odbor ekonomických analýz                                                                                  Analýza vývoje ekonomiky ČR za 3. čtvrtletí 2014 

36 

 

kleslo (na 748,6 mld. Kč), přebytky na straně dovozů postupně rostly (až 
k historickému rekordu 697,0 mld. Kč za 3. kvartál). Podrobnější analýze 
zahraničního obchodu (podle pohybu zboží, tzv. přeshraniční statistiky) se 
věnuje kapitola II.3. 

Graf č. I.4.3.2 Vývoj hlavních položek běžného účtu platební bilance  
                          (v mld. Kč) 

 

Pramen: ČNB, graf MPO 

… bilance služeb 
naopak jednoho z 
nejmenších 

Naproti tomu bilance služeb, kladná nepřetržitě od roku 1993, dosahovala 
mnohem skromnějších výsledků. V součtu za 1.–3. kvartál 2014 vykázala 
nejnižší přebytek od roku 1994 (srovnatelná data v kumulaci za tři čtvrtletí 
roku), jen 45,2 mld. Kč. Meziročně to představuje pokles o 15,4 %. V samotném 
3. čtvrtletí 2014 nashromáždila bilance služeb přebytek ve výši 9,3 mld. Kč. Nižší 
hodnota byla u této položky zaznamenána v historii ČR pouze jedenkrát, hned 
v 1. čtvrtletí 1993. Nejvyšší mezičtvrtletní pokles salda přitom zaznamenaly 
telekomunikační a IT služby (o 2,9 mld. Kč), ostatní podnikatelské služby 
(o 1,9 mld. Kč), cestovní ruch (o 1,8 mld. Kč) a doprava (o 1,2 mld. Kč). 

Schodek bilance 
prvotních důchodů 
byl enormní, na 
smazání přebytku 
výkonové bilance 
však nestačil 

Tradičně záporná bilance prvotních důchodů zaznamenala v kumulaci za 1.–
3. čtvrtletí dosud nejvyšší schodek v historii), celkem 208,6 mld. Kč. Přesto 
nestačil, ani spolu s deficitem druhotných důchodů, k eliminaci výjimečného 
přebytku výkonové bilance, důsledkem čehož bylo v tomto období zcela 
nezvykle kladné saldo běžného účtu. Základ enormního schodku bilance 
prvotních důchodů přitom pochází převážně ze 2. čtvrtletí, které se postaralo o 
celé dvě pětiny celkového výsledku. Deficit připadající na samotné 3. čtvrtletí byl 
pak 85,5 mld. Kč. 

 Přestože kreditní část bilance (v kumulaci za 1.–3. čtvrtletí) rostla meziročně 
rychleji (o 14,4 %, v porovnání s 6,5 % u debetní části), svou absolutní výší 
nedosahovala ani třetiny konečného výsledku na straně nákladů 
(329,5 mld. Kč). Finanční prostředky přitom z ČR odcházely (v rámci bilance 
prvotních důchodů) především ve formě důchodů z přímých zahraničních 



MPO – odbor ekonomických analýz                                                                                  Analýza vývoje ekonomiky ČR za 3. čtvrtletí 2014 

37 

 

investic (více než 80 % nákladů, konkrétně 269,1 mld. Kč). Částka se přitom 
dělila mezi dividendy a reinvestovaný zisk zhruba v poměru dvě ku jedné. 

Rovněž bilance 
druhotných důchodů 
skončila deficitem 

Bilance druhotných důchodů skončila v souhrnu za 1.–3. čtvrtletí 2014 se 
záporným saldem ve výši 14,8 mld. Kč, což je o více než 10 mld. Kč menší objem 
než za stejné období roku 2013. Z pohledu jednotlivých čtvrtletí se bilance po 
přebytku ve 2. čtvrtletí (12,4 mld. Kč) vrátila ve 3. čtvrtletí k deficitu ve výši 
10,5 mld. Kč. Důvodem je mimo jiné záporné čtvrtletní saldo čistých příjmů 
z rozpočtu EU, reportovaných v této bilanci. 

Kapitálový účet 
vytvořil druhé 
nejvyšší kladné 
saldo platební 
bilance 

Přebytek kapitálového účtu, co do objemu druhá nejvýznamnější položka 
platební bilance za 1.–3. čtvrtletí, činil 24,4 mld. Kč. Přebytek přitom pochází 
téměř výhradně z 1. čtvrtletí, kdy bylo zaznamenáno kladné saldo ve výši 
21,3 mld. Kč. Stejně jako v případě bilance druhotných důchodů souvisí tento 
stav zejména s poklesem čistých příjmů z rozpočtu EU. 

Finanční účet 
k celkově kladné 
platební bilanci 
přispěl největším 
dílem 

Finanční účet platební bilance, který podle nové metodiky zahrnuje rovněž 
rezervní aktiva ČNB, se podílel na aktivním saldu platebních vztahů ze všech 
hlavních účtů nejvíce. Aktivní saldo v kumulaci za 1.–3. čtvrtletí ve výši 
35,6 mld. Kč znamená, že došlo k odlivu finančních prostředků z České republiky 
do zahraničí. Meziročně to bylo o 72,1 % více. Vysoký odliv z 1. čtvrtletí 
(67,4 mld. Kč) byl ve 2. a 3. čtvrtletí postupně kompenzován přílivy (18,6 mld. Kč, 
respektive 13,2 mld. Kč). 

Finanční prostředky 
přitékaly do ČR 
v rámci přímých 
investic…  

Čistý příliv přímých investic v hodnotě 121,0 mld. Kč (v souhrnu za tři čtvrtletí 
roku 2014) byl ve výsledku eliminován odlivem portfoliových a ostatních 
investic. Konečné saldo finančního účtu tak zhruba reflektovalo saldo rezervních 
aktiv. V samotném 3. čtvrtletí se uskutečnil čistý příliv přímých investic ve výši 
26,2 mld. Kč, což je však o více než polovinu méně než ve čtvrtletí druhém, i 
méně než v prvním. 

… jak na straně 
aktiv, tak na straně 
pasiv 

V kumulaci za 1.–3. čtvrtletí finanční prostředky přitékaly do ČR jak na straně 
aktiv (48,4 mld. Kč), tak na straně pasiv (72,5 mld. Kč). Nejvyšší čistý příliv 
přímých zahraničních investic byl zaznamenán v kategorii dluhových nástrojů 
(98,4 mld. Kč). Významné bylo rovněž záporné saldo reinvestovaného zisku 
(60,7 mld. Kč). Odliv naopak nastal v položce ostatních akcií a účastí 
(38,1 mld. Kč). 
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Graf č. I.4.3.3 Vývoj hlavních položek finančního účtu platební bilance  
                         (v mld. Kč) 

 

Pramen: ČNB, graf MPO 

Podobně v rámci 
portfoliových 
investic zase 
finanční prostředky 
ČR opouštěly…  

V bilanci portfoliových investic došlo v souhrnu za 1.–3. čtvrtletí k výraznému 
odlivu finančních prostředků z ČR, a to v celkové hodnotě 70,9 mld. Kč. V roce 
2013 byl přitom za stejné období zaznamenán příliv ve výši 59,2 mld. Kč. Vysoké 
kladné saldo bilance za tři kvartály roku 2014 má přitom svůj původ především 
ve 2. čtvrtletí. V něm samotném dosáhl čistý odliv prostředků 81,1 mld. Kč, což 
byla vůbec nejvyšší částka v historii ČR. Ve 3. čtvrtletí činil čistý odliv 
portfoliových investic už jen 6,7 mld. Kč. 

… jak na straně 
aktiv, tak na straně 
pasiv 

K odlivu prostředků docházelo (v součtu za 1.–3. čtvrtletí) v rámci obou 
finančních kanálů – aktiv i pasiv (48,9 mld. Kč a 22,0 mld. Kč). Z pohledu členění 
podle kategorií, byl čistý odliv financí zaznamenán jak v rámci účastí a podílů 
v investičních fondech (23,9 mld. Kč), tak v položce dluhopisů (47,0 mld. Kč), a 
to především v sektoru vládních institucí (22,7 mld. Kč).  

 V rámci vypořádání obchodů s finančními deriváty představoval čistý příliv 
prostředků do ČR v součtu za 1.–3. čtvrtletí celkem 4,1 mld. Kč. V samotném 
3. čtvrtletí 2014 pak došlo k čistému přílivu v hodnotě 0,8 mld. Kč. 

Čistým odlivem 
financí skončila 
rovněž kategorie 
ostatních investic 

Ostatní investice skončily za 1.–3. čtvrtletí kladným saldem ve výši 46,5 mld. Kč, 
když po vysokém čistém odlivu prostředků v 1. čtvrtletí (97,9 mld. Kč), částečně 
kompenzovaném přílivem ve 2. kvartále (73 mld. Kč), zaznamenalo 3. čtvrtletí 
opět odliv, a to v čisté výši 21,5 mld. Kč. 

 V souhrnu za všechna tři čtvrtletí poskytli domácí rezidenti v rámci ostatních 
investic do zahraničí finanční prostředky v hodnotě 84,5 mld. Kč. V opačném 
směru, ze zahraničí do ČR, pak ve stejném období přiteklo 38,1 mld. Kč. Nejvyšší 
čistý odliv prostředků se uskutečnil ve formě půjček (50,5 mld. Kč). Významné 
byly rovněž obchodní úvěry a zálohy (odliv ve výši 40,6 mld. Kč). Naopak příliv 
financí byl zaznamenán především v kategorii oběživa a vkladů (40 mld. Kč). 

Investiční pozice ČR Pozitivní vývoj platební bilance za tři čtvrtletí roku 2014 vedl ke zlepšení 
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se zlepšila, klesl její 
schodek 

investiční pozice České republiky vůči zahraničí. Její schodek k 30. 9. 2014 činil 
1 525,7 mld. Kč, což je o 138,9 mld. Kč méně než na konci předchozího 
roku. Meziročně kleslo záporné saldo investiční pozice o 12,4 % (216,6 mld. Kč). 

Především díky 
investicím českých 
subjektů v podobě 
půjček a 
krátkodobých 
obchodních úvěrů… 

Zahraniční finanční aktiva vzrostla od ledna do září 2014 o 264,7 mld. Kč, čímž 
dosáhla celkové hodnoty 4 061,8 mld. Kč (a meziročního zvýšení o 18,2 %). 
Nejvyšší přírůstek zaznamenaly ostatní investice českých subjektů, jejichž 
hodnota se za devět měsíců roku 2014 zvýšila o 95,9 mld. Kč a ke konci září tak 
činil jejich stav 1 217,5 mld. Kč. Tento vývoj byl dán především nárůstem půjček 
(o 39,4 mld. Kč) a krátkodobých obchodních úvěrů (o 28,9 mld. Kč). Zvýšil se 
také stav portfoliových investic (o 76,8 mld. Kč) i finančních derivátů 
(o 31,4 mld. Kč). Naopak přímé investice tuzemců v zahraničí klesly 
o 19,0 mld. Kč. 

 Růst stavu devizových rezerv ČNB ve 3. čtvrtletí 2014 lehce zpomalil, když 
kvartální přírůstek činil jen 11,8 mld. Kč, ve srovnání s 26,0 mld. Kč v 1. čtvrtletí 
a 41,9 mld. Kč ve 2. čtvrtletí. K 30. 9. 2014 dosáhl jejich celkový stav hodnoty 
1 198,0 mld. Kč (tj. 54,8 mld. USD, resp. 43,6 mld. EUR). Od počátku roku tak 
vzrostly o 7,1 % (79,6 mld. Kč), meziročně o 36,7 %. Nárůst rezerv vede ke 
zlepšování indikátoru krytí dovozu zboží a služeb devizovými rezervami. Jejich 
stav ke konci září by tak v průměru za 1.–3. čtvrtletí pokryl 4,5 měsíčního 
objemu dovozu, což je hodnota považovaná všeobecně za bezpečnou.  

…a navzdory růstu 
vkladů zahraničních 
subjektů v ČR 

Zahraniční finanční pasiva v porovnání s koncem 4. čtvrtletí 2013 vzrostla 
o 125,9 mld. Kč na hodnotu 5 587,04 mld. Kč. Příčinou bylo výrazné zvýšení 
stavu pasiv u oběživa a vkladů (od konce roku 2013 o 64,0 mld. Kč - ostatní 
zahraniční investice jako celek vzrostly za stejné období o 57,9 mld. Kč) 
a přímých investic zahraničních subjektů v ČR (o 46,9 mld. Kč). Stav 
portfoliových investic během tří čtvrtletí roku 2014 vzrostl (o 20,7 mld. Kč), 
stav finančních derivátů o 0,4 mld. Kč. 

Graf č. I.4.3.4 Vývoj salda investiční pozice ČR (v mld. Kč) 

 

Pramen: ČNB, graf MPO 

Zahraniční Zahraniční dluh ČR v průběhu tří čtvrtletí roku 2014 vzrostl o 52,3 mld. Kč 
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zadluženost ČR 
vzrostla,… 

(1,9 %), když byl jeho pokles v 1. čtvrtletí (o 38,1 mld. Kč) ve 2. čtvrtletí překonán 
výrazným zvýšením zadlužení (o 80,4 mld. Kč), na které ve 3. čtvrtletí navázalo 
další, tentokrát už jen mírné, zvýšení dluhu (o 10,1 mld. Kč). K datu 30. 9. 2014 
tak činila celková výše dluhu 2 775,5 mld. Kč, což představuje 65,5 % HDP (na 
roční bázi). Oproti prosinci 2013, na jehož konci dosahovalo zadlužení 
66,6 % HDP, se tak dluhová situace České republiky vlivem hospodářského 
oživení mírně zlepšila. Zadlužení je však stále daleko za hranicí 40 % HDP, která 
je obecně považována za „bezpečnou“. 

…když se prudce 
zvýšilo zadlužení 
obchodních bank 

Za zvýšením celkového dluhu stojí především obchodní banky, jejichž čisté 
zadlužení v kategorii krátkodobých vkladů vzrostlo během 1.–3. čtvrtletí 
o 73,5 mld. Kč (o 16,7 %). Po devizových intervencích ČNB v listopadu 2013 však 
chování bank a čtvrtletní dynamika vývoje jejich zahraniční zadluženosti 
vykazuje extrémní výkyvy. Zatímco v 1. čtvrtletí jejich dluhy klesly 
o 64,6 mld. Kč, ve 2. kvartále prudce vzrostly o 124,7 mld. Kč a ve 3. čtvrtletí se 
zvýšily o dalších 9,4 mld. Kč. 

Mírný pokles dluhu 
zaznamenala vláda 

Kromě bankovního sektoru (s růstem o 69,9 mld. Kč) vzrostla v období od ledna 
do září 2014 rovněž zadluženost podnikového sektoru (o 4,6 mld. Kč). Pokles 
zadlužení naopak zaznamenal vládní sektor (o 22,1 mld. Kč), jehož dlouhodobé 
zadlužení se snížilo o 29,8 mld. Kč, zatímco krátkodobé vzrostlo jen 
o 7,7 mld. Kč. 

 Celková struktura zahraniční zadluženosti ČR ke konci 3. čtvrtletí 2014 pak byla 
následující: podíl vládního dluhu poklesl z 22,8 % na konci prosince 2013 na 
21,6 %, podíl bankovního sektoru (ČNB a obchodní banky) se zvýšil z 22,9 % na 
25,0 % a podíl zadluženosti podnikového sektoru klesl z původních 54,2 % na 
úroveň 53,4 %. 

Graf č. I.4.3.5 Vývoj zahraniční zadluženosti ČR (v mld. Kč) 

 

Pramen: ČNB, graf MPO 
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I.5 KAPITÁLOVÝ TRH 

I.5.1 Globální trhy 

Globální akciové 
trhy dále rostly…     

 

Světové akciové trhy ve 3. čtvrtletí 2014 prodloužily růstovou trajektorii, 
tempo jejich růstu však zvolnilo. Americká ekonomika, jako hlavní lídr 
kapitálových trhů, přidala a začala se vzdalovat vyspělému světu i Evropě, když 
těžila zejména ze stoupajícího exportu, růstu vládních výdajů a zlepšujícího se 
trhu práce. Příznivá makrodata a zisky společností byly dobrou zprávou pro 
investory a podporovaly růst akciových trhů i přes geopolitická rizika. Evropa 
však zůstala ekonomicky rozpolcená, její akcie za světovými výrazně zaostaly. 
Uvolněné měnové podmínky ECB výkon eurozóny i celé Unie sice mírně 
povzbudily, trhy ale setrvaly převážně v útlumu, dolů je srážely/táhly mj. také 
ruské obchodní sankce, kterými Evropa trpí asi nejvíce. Vývoj vybraných 
akciových indexů dokumentuje graf č.I.5.1.1. 

Graf. č. I.5.1.1 Výkonnost vybraných akciových trhů k  30. 9. 2014 (v %) 

 

Pramen: : HN, graf MPO 

… v USA i v Asii … 

 

Americké indexy ve 3. čtvrtletí 2014 dále stoupaly, i když pomalejším tempem. 
Těžily z uvolněné měnové politiky a ze zrychlujícího hospodářského růstu. 
Technologický Nasdaq 100 přidal proti předchozímu čtvrtletí 5,5 %, (meziročně 
o  25,7 %), burzovní S&P 500 stoupl o 0,9 % (meziročně o 17,1 %), průmyslový 
DJIA si polepšil mezičtvrtletně o 1,6 % (meziročně o 12,2 %). Úspěšné byly i 
asijské akciové trhy. Japonský index Nikkei zrychlil tempo růstu a proti 
předchozímu čtvrtletí si polepšil o 6,7 % (meziročně o 9,6 %). Ještě lépe si ve 
3.  čtvrtletí vedl čínský index SZSE B Share I (Shenzen Stock Exchange), když 
přidal proti předchozímu čtvrtletí 21,2 % (meziročně 7,8 %). 

… s výjimkou  Evropy V prostředí obrovského množství likvidity na trzích a zájmu investorů se hlavním 
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a  našeho regionu... 

 

evropským akciovým trhům naopak moc nedařilo. Evropské akcie se 
o  ekonomický růst příliš opírat nemohly, i když jejich významnou podporou byla 
vstřícná politika ECB. Negativně se však na nich podepisovalo politické napětí 
v  regionu. Nejhůře dopadl německý index DAX s mezikvartálním poklesem 
o  3,7 %, od počátku roku o 1,2 % (meziročně přidal 9,4 %), následoval londýnský 
FTSE 100 s propadem o 1,8 % (meziročně posílil o 1,7 %), pařížský CAC 40 
odepsal jen mírných 0,2 %, od počátku roku však rostl o 3,2 % (meziročně posílil 
o 5,5 %). Trhy středoevropského regionu neměly tak jednoznačný trend. 
Dominoval polský WIG, který si proti předchozímu čtvrtletí připsal 5,7 % 
(meziročně 8 %), v plusu se držel i slovenský SAX růstem o 1,8 % (meziročně 
o  6,4 %). Naproti tomu si výrazně pohoršil ruský RTS, který se ještě na začátku 
čtvrtletí pohyboval na úrovni z počátku roku, nicméně za celý kvartál nakonec 
propadl proti předchozímu čtvrtletí o 17,7 % (meziročně o 21,7 %). Také 
maďarský BUX odepsal 3,9 % (meziročně o 4,2 %), ztratila i pražská burza.  

Ceny akcií 
ovlivňovaly i ceny 
komodit 

 

Situaci na trzích ve třetím kvartále charakterizoval pokles cen komodit, které 
se dostaly nejníže od vrcholu finanční krize před pěti lety. Komoditní index 
Bloomberg, který sleduje cenu dvaceti komodit, ztratil za 3. čtvrtletí cca 12 %. 
Výrazně zlevnila zejména ropa. Průměrná měsíční cena severomořské ropy 
Brent oslabila z červnových 112 USD/barel na 98,6 USD/barel v září 2014. 
Důvodem byl především rychlý růst těžby z alternativních zdrojů na 
severoamerickém kontinentu a obnovení dodávek z Libye, slábnoucí poptávka 
v eurozóně, Japonsku a Číně a také posilující dolar. V říjnu pak cena ropy 
pokračovala volným pádem až pod hranici 90 USD/barel (poprvé po 27 
měsících), když se ukázalo, že většina zemí OPEC nechce v reakci na levnou ropu 
snižovat těžební kvóty, aby producenti neztratili tržní podíl. V listopadu 
prohloubila cena ropy Brent svůj pokles o dalších cca 10 USD/barel. Cena zlata 
se vezla na negativní investiční vlně, když od poloviny roku ztratila více než 8 % a 
dostala se na nejnižší hodnotu za poslední čtyři roky. Tomuto cennému kovu 
škodí především kombinace silného dolaru a atraktivity akciových trhů. Nedařilo 
se ani cenám průmyslových kovů, kde se k silné nabídkové straně přidala i 
slábnoucí výkonnost rozvíjejících se ekonomik, zejména průmyslové výroby 
v Číně. V důsledku velmi dobré globální úrody klesaly i ceny potravinářských 
komodit (cena pšenice spadla od června o 17,3 %, kukuřice o 22 % a sóji 
o 30 %).  

I.5.2 Kapitálový trh v ČR 

Pražská burza ve 3. 
čtvrtletí propadla …   

 

Eskalace politického napětí v regionu měla ve 3. čtvrtletí negativní vliv i na 
obchodování na pražské burze, která skončila poprvé v roce 2014 v minusu. 
Přestože se jí červencový více než 5% propad podařilo v dalších měsících zmírnit, 
i tak index PX úrovní 991,40 bodu odepsal 1,8 %. Výkonnost burzy od počátku 
roku zůstává zatím velmi slabá, v podstatě stagnuje a zaostává tak za hlavními 
trhy.  

… při velmi nízké 
obchodní aktivitě…. 

 

Obchodní aktivita na pražském trhu cenných papírů ve 3. čtvrtletí poklesla a 
červenec byl nejslabším měsícem za posledních více než 10 let. Průměrný denní 
objem obchodů byl za tři čtvrtiny roku o cca 15 % nižší ve srovnání s průměrem 
za loňský rok. Zatímco ještě v roce 2007 se každý den na pražské burze 
zobchodovaly akcie v průměru za 4 mld. Kč, dnes je to hluboko pod 1 mld. Kč. 
Pokles celkového objemu transakcí souvisí nejen s nízkou atraktivitou obchodů, 
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ale i omezeným portfoliem akcií, lepším informačním zázemím zahraničních 
trhů, vyšší likviditou, apod. Obchody s akciemi, které se již sedmý kvartál v řadě 
nedostaly nad úroveň 50 mld. Kč, zakončily na 34,8 mld. Kč, a proti předchozímu 
čtvrtletí propadly o 2,7 % (meziročně o 15,6 %). Zároveň se staly i nejnižším 
dosaženým objemem od 1. čtvrtletí roku 2002. Obchodování nadále 
dominovalo několik největších emisí, kde podíl ČEZ dosáhl 40 %, KB 24,6 %, Erste 
Bank 20,5 %, O2 C.R. 8,4 % a Philip Morris ČR 2,9 %. Objemy obchodů 
s ostatními tituly nedosáhly ani celé procento. 

… a poklesu tržní 
kapitalizace  

 

Tržní kapitalizace akciového trhu (23 emisí, z toho 13 domácích a 10 
zahraničních) se snížila ke konci září na 1099 mld. Kč, z červnových 1117 mld. Kč, 
dominoval v ní opět ČEZ s podílem 32,4 %, následován Erste Bank s 19,2 %, 
Komerční bankou s 17,9 % a VIG s 11,5 %.  

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

 

Pramen: BCPP, graf MPO 

Lídrem obchodů 
byly akcie ČEZ, ... 

 

Z 12 nejobchodovanějších titulů (z celkem 24) zakončilo 3. čtvrtletí ziskem pět 
titulů (viz graf č. I.5.2.2). Nejúspěšnější emisí kvartálu se staly akcie Komerční 
banky, které dosáhly i od počátku roku v rámci indexu významného 
dvouciferného růstu.  V závěsu se držely akcie O2 C.R. a akcie textilky Pegas, jež 
patří zatím i v letošním roce k nejlepším. Akcie ČEZ jsou jedinými, které si 
polepšily během všech tří kvartálů, od počátku roku vzrostly o více než čtvrtinu 
a staly se tak nejvýnosnější emisí na pražském trhu. Důvodem byl silný růst 
indexu evropských elektrárenských společností, protože rostlo ocenění většiny 
firem v sektoru. Na jaře pak akciím pomohly i spekulace na vyšší dividendový 
výplatní poměr.  

… největším fiaskem 
skončily akcie NWR 

 

Těžební společnost NWR utrpěla devastační ztráty a vytvořila tak nová rekordní 
minima. Firma nejvíce ztrácela v lednu a únoru, a to kvůli kombinaci nízkých cen 
uhlí, přecenění dosavadních uhelných zásob a záměru restrukturalizovat své 
velké dluhy. Právě zveřejnění návrhu podmínek restrukturalizace vedlo v létě 
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k další vlně výprodejů. Akcie realitní společnosti Orco ve 3. čtvrtletí odepsaly 
dalších 28 % (od začátku roku více než 70 %). Důvodem byla mj. špatná 
ziskovost, spory mezi hlavními akcionáři a dekonsolidace Orco Germany 
(nejziskovější část firmy). Dne 19. září 2014 ukončila společnost činnost na 
pražské burze se ztrátou více než 99 % proti své úvodní ceně v únoru 2005. Její 
akcie se budou nadále obchodovat v Paříži a ve Varšavě. Akcie Erste Bank 
propadly v reakci na oznámení o výrazném nárůstu opravných položek 
v souvislosti s aktivitami v Maďarsku a pravděpodobným odpisem části aktiv 
v Rumunsku, což mělo za následek přehodnocení výsledku hospodaření 
a  oznámení očekávané čisté ztráty v letošním roce. Dvojciferný propad utrpěly i 
akcie mediální společnosti CETV, které ztratily v důsledku dohody s většinovým 
vlastníkem o refinancování dluhu. Akcie sázkařské společnosti Fortuna umazaly 
ve 3. čtvrtletí zisk, celkově však od počátku mírně rostou a těží hlavně ze svého 
pozitivního vývoje v 1. čtvrtletí. 

Graf č. I.5.2.2 Výkonnost titulů v rámci PX Indexu k 30. 9. 2014 (v %) 

 

Pramen: Pražská burza, graf MPO 

Obchody v RM-
Systému posílily 

 

Česká burza cenných papírů RM-Systém, orientovaná zejména na drobné 
a střední investory, ve 3. čtvrtletí 2014 realizovala transakce za pouhých 830 mil. 
Kč a jejich objem stoupl proti předchozímu čtvrtletí o 9,7 % (meziročně naopak 
klesl o 2,7 %). Zásadní objemy byly realizovány s akciemi ČEZ (za 340 mil. Kč), 
dále Erste Bank (za 250,3 mil. Kč), O2 C.R. (za 72,1 mil. Kč) a Komerční banky (za 
48,9 mil. Kč), a dohromady zajistily 86 % všech obchodů. Tržní kapitalizace 
dosáhla 2549,4 tis. Kč a průměrný počet denně obchodovaných emisí činil 10. 
Index burzy RM ztratil ve 3. čtvrtletí 5 % (meziročně 1,8 %) a konec září uzavřel 
na 1874 bodech.  
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II. VÝVOJ REÁLNÉ EKONOMIKY 

II.1 PRŮMYSL 

II.1.1 Produkce, zaměstnanost a produktivita 

Ve 3. čtvrtletí 2014 
průmyslová produkce 
snížila růst  
 
 
 

Růst průmyslové produkce, nastartovaný ve druhé polovině roku 2013, 
pokračoval i v roce 2014. Svého vrcholu však dosáhl v 1. čtvrtletí 2014 
(meziročně o 6,7 %), kdy ještě působil efekt nízké srovnávací základny 
předchozího roku. V následujících čtvrtletích již byla průmyslová produkce 
ovlivňována zejména postupně slábnoucí zahraniční poptávkou. Ve 2. čtvrtletí 
2014 průmyslová produkce tak snížila tempo růstu na  5,7 %, ve 3. čtvrtletí na 
4 %. Po očištění od vlivu počtu pracovních dní vzrostla ve 3. čtvrtletí o 2,9 % a 
v mezičtvrtletním porovnání byla sezonně očištěná produkce nižší o 0,3 %.  

Produkce rozhodujícího odvětví, zpracovatelského průmyslu, stoupla ve 3. 
čtvrtletí meziročně o 5,4 %. Naproti tomu se nedařilo jak energetice, kde 
produkce meziročně klesala mírným tempem rovnoměrně od začátku roku (ve 3. 
čtvrtletí meziročně o 1,7 %), tak především odvětví těžby a dobývání, jehož 
produkce se navzdory nízké srovnávací základně ve 3. čtvrtletí 2014 propadla 
meziročně o téměř desetinu (o 9,1 %).  

Vývoj v průmyslu 
kladně ovlivnila 
především domácí 
poptávka 
 

Vývoj v průmyslu byl v průběhu roku významně ovlivněn růstem konečné 
spotřeby domácností a posilováním poptávky podniků, což ve 3. čtvrtletí mj. 
potvrzoval vysoký růst domácích zakázek, při poklesu meziročního růstu 
zahraničních zakázek. Dosažené výsledky ve  sledovaném období ukazují na 
slušnou kondici domácího zpracovatelského průmyslu a jeho odolnost. Dobrých 
výsledků vykazovala především výroba motorových vozidel a další významná 
odvětví zpracovatelského průmyslu (např. chemický průmysl, výroba počítačů, 
zpracování ropy).  

O dobré kondici 
průmyslu svědčí i 
vývoj PMI 

Růstový trend průmyslu pro ČR potvrzuje i zahraniční předstihový ukazatel - 
index nákupních manažerů PMI, který dlouhodobě dosahuje vysokých hodnot 
nad úrovní padesáti bodů. Naopak zpomalení růstu průmyslové produkce v EU 
a v eurozóně signalizovala tamní, mírně se zhoršující, podnikatelská poptávka i 
spotřebitelská nálada. 
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Graf č. II.1.1.1 Vývoj průmyslové produkce včetně trendu  
(meziroční změna v %)  

 

Pramen: ČSÚ, graf MPO 

 

Tržby za prodej vlastních výroků a služeb (v b.c.) se ve 3. čtvrtletí 2014 zvýšily 
o  10,3 %, tržby z přímého vývozu (v b.c.) byly vyšší o 16,9 % a na celkových 
tržbách průmyslu se podílely 58,9 % (podíly tržeb z přímého vývozu na celkových 
tržbách sekcí, odvětví a oborů jsou uvedeny v přílohové tabulce č. II Průmysl).   

Tabulka č. II.1.1.1 Vývoj průmyslové produkce a tržeb v roce 2014  
(organizace s 50 a více zaměstnanci, meziroční změna v %) 

 1. Q 2. Q červenec srpen září 3. Q 

Index průmyslové produkce       

Průmysl celkem (B+C+D) 6,7 5,7 8,6 -5,2 8,3 4,0 

 B Těžba a dobývání 1,9 0,1 -12,3 -13,6 -1,1 -9,1 

 C Zpracovatelský průmysl 9,1 7,2 12,5 -4,5 7,8 5,4 

 D Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla  a klimat. vzduchu -3,3 -2,4 -12,0 -7,6 15,0 -1,7 

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

Průmysl celkem (B+C+D) 12,1 10,8 17,9 -0,6 13,2 10,3 

 B Těžba a dobývání -4,6 -7,5 -10,6 -12,1 -7,3 -9,9 

 C Zpracovatelský průmysl 14,9 12,6 20,5 0,3 14,5 11,9 

D Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla  a klimat. vzduchu  -12,7 -9,3 -11,4 -11,0 -1,7 -8,1 

Pramen: ČSÚ  

Výroba pro investice 
si zachovaly vyšší 
růst produkce 

V členění podle hlavních průmyslových seskupení se ve 3. čtvrtletí 2014 
produkce zvýšila ve většině seskupení. Slušnou dynamiku si zachovala výroba 
pro investice, když zaznamenala růst o 8,8 % a naznačila tak záměr podniků 
investovat. V 1. čtvrtletí se zvýšila o 11,8 % a ve 2. čtvrtletí o 8,3 %. Snížený růst 
vykázala výroba pro dlouhodobou spotřebu (5 %). Trend postupného 
zpomalování výkonnosti zahraničních ekonomik se projevil nižší kooperací 
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nadnárodních společností a odrazil se ve výrobě pro mezispotřebu (snížený růst 
3,7 %), která má rozhodující podíl na celkové průmyslové produkci (zhruba 
čtyřicet procent). Nižší růst zaznamenala i výroba pro krátkodobou spotřebu 
( 0,1 %). Oslabila pouze výroba energií (3,1 %). 

Tabulka č. II.1.1.2 Vývoj produkce zpracovatelského průmyslu podle technologické náročnosti 
výroby ve 3. čtvrtletí 2014 (podíl v %, rozdíl v bodech) 

  Tržby z průmyslové Podíl na tržbách  Podíl na tržbách    

CZ-NACE činnosti zpracov. prům.  zpracov. prům.  Rozdíl  

  meziroční změna 3. Q. 2013 3. Q. 2014 3.Q. 2014-3.Q. 2013 

   Zpracovatelský průmysl celkem 11,9 100,0 100,0 0,0 

    HIGH-TECH 11,2 9,9 9,9 0,0 

    MEDIUM HIGH-TECH 16,2 47,8 49,6 1,8 

    MEDIUM LOW-TECH 8,2 26,7 25,8 -0,9 

    LOW-TECH 5,4 15,6 14,7 -0,9 

Pramen: ČSÚ, propočty MPO 

Produkce vzrostla ve 
všech sektorech, 
nejvýrazněji 
v sektoru MEDIUM 
HIGH-TECH  

Ve zpracovatelském průmyslu členěném podle technologické náročnosti výroby 
pokračovaly ve 3. čtvrtletí 2014 strukturální změny. U nejvýznamnějšího 
sektoru MEDIUM HIGH-TECH, který zabezpečuje téměř polovinu tržeb 
zpracovatelského průmyslu, zaznamenal nárůst o 16,2 % a podíl sektoru se zvýšil 
o 1,8 p. bodu. V  sektoru MEDIUM HIGH-TECH jsou zahrnuta úspěšná a rostoucí 
odvětví: chemický průmysl, automobilový průmysl, elektrotechnický průmysl a 
výroba ostatních dopravních prostředků. Vyšší růst tržeb dosáhl i sektor  HIGH-
TECH, který meziročně vzrostl o 11,2 %. Sektor využívá vyspělé technologie a 
vytváří vyšší přidanou hodnotu. Ve  sledovaném období jeho podíl stagnoval a 
na celkové průmyslové produkci se podílel prakticky desetinou. Významným a 
růstovým odvětvím v tomto sektoru je výroba počítačů, elektronických a 
optických přístrojů.  

U zbylých sektorů se jejich podíl na průmyslové produkci zpracovatelského 
průmyslu meziročně snížil (shodně o 0,9 bodu), při zvýšení tržeb. V sektoru 
MEDIUM LOW-TECH je zahrnuto hutnictví, výroba pryžových a plastových 
výrobků a dynamicky rostoucí koksování a rafinérské zpracování ropy 
(rozhodující podíl zde má zpracování ropy). Sektor LOW-TECH obsahuje malá 
odvětví zpracovatelského průmyslu vyznačující se nižším růstem popřípadě 
poklesem produkce ve sledovaném období. V tomto sektoru má významnou 
pozici výroba potravinářských výrobků s nízkým růstem produkce.  

 

Za růstem zpracovatelského průmyslu stál růst celkové poptávky (o 11,3 %), 
kde hlavním tahounem byly domácí zakázky (zvýšení o 24,4 %) a snížený růst 
zahraničních zakázek (o 6 % - mezičtvrtletně se snížily o 11,5 bodu). Z odvětví 
zpracovatelského průmyslu bylo 17 odvětví s růstem produkce (podíl 
na  celkových tržbách byl 85,5 %).  

Produkce vzrostla ve výrobě chemických látek a chemických přípravků 
(o 17,3 %), ve výrobě koksu a rafinérských ropných výrobků (o 15,6 %), ve 
výrobě počítačů, elektronických a optických přístrojů (o 14 %), ve výrobě 
motorových vozidel (o 13,3 %), ve výrobě ostatních dopravních prostředků a 
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zařízení (o 9,3 %), ve výrobě usní a souvisejících výrobků (o 7,8 %), ve  výrobě 
nábytku a v  opravách a instalaci strojů a zařízení (shodně o 7,7 %), ve výrobě 
papíru a výrobků z papíru (o 6,2 %), ve výrobě elektrických zařízení (o 4,4 %), ve 
výrobě pryžových a plastových výrobků (o 4 %), v ostatním zpracovatelském 
průmyslu (o 3,6 %), ve výrobě kovových konstrukcí (o 3,4 %), ve výrobě strojů a 
zařízení (o  2,7 %) ve výrobě textilií (o  2,4 %), ve výrobě základních kovů, hutní 
zpracování a slévárenství (o  1,4  %) a ve výrobě potravinářských výrobků 
(o  0,9  %).    

 

Za příznivým 
vývojem chemického 
průmyslu byla silná 
domácí poptávka 

Výroba chemických látek a chemických přípravků má ve zpracovatelském 
průmyslu důležitou pozici (podíl 4,5 %). Své uplatnění nachází ve všech oblastech 
národního hospodářství. Pro zahraničního zákazníka je určeno 61,8 % produkce. 
Vývoj u nejdynamičtěji rostoucího odvětví byl ovlivněn vysokou celkovou 
poptávkou s růstem o 23,1 %, přičemž zahraniční vzrostla o 14,6 % a domácí 
o 36,3 %. Z oborů se zvýšila výroba plastů v primární formě o 37,3 % (podíl na 
celkových tržbách odvětví byl 37,2 %), výroba hnojiv a dusíkatých sloučenin 
o 27,5 % (podíl 2,9 %) a výroba výbušnin o 26,7 % (podíl 3 %).   

Zvýšená poptávka ukazuje na pokračování příznivého vývoje v následujících 
obdobích. Tento růstový trend je zesílen i investiční aktivitou a investičními 
záměry jednotlivých podniků, kdy např. ústecká Spolchemie staví novou 
výrobnu, Synthesia investuje 1 mld. Kč do modernizace teplárny a řada podniků 
chemického průmyslu připravují rozšiřování výroby.  

Významný růst 
objemu zpracované 
ropy  

Odvětví koksování u a rafinérské zpracování ropy je strategicky významnou 
částí průmyslu (podíl 4,1 %), ve kterém je zahnuto zpracování uhlí a ropy a jejich 
přeměna na produkty určené ke konečné spotřebě. Dominantní pozici v odvětví 
má výroba rafinérských ropných produktů, které mělo na celkových tržbách 
odvětví rozhodující podíl (97,4 %). Je závislé na dovozech ropy a má úzkou vazbu 
na chemický průmysl a dopravu. Tržby výroby rafinérských ropných produktů se 
ve sledovaném období zvýšily o 15,7 %, u výroby koksárenských produktů se 
zvýšila produkce o 2,7 % (podíl 2,6 %).  

Významnou roli v petrochemickém segmentu zaujímá společnost Unipetrol, 
která se zaměřuje na zpracování ropy, distribuci pohonných hmot a 
petrochemickou výrobu a je součástí největšího zpracovatele ropy ve střední 
Evropě. Ve  3.  čtvrtletí 2014 se u této organizace zvýšil objem zpracované ropy 
meziročně o 52 % a využití výrobních kapacit se zvýšilo na 93 %. Prodejní objemy 
meziročně vzrostly o 41 %, za kterým bylo i navýšení podílu v České rafinérské. 
Ke zlepšení výsledků přispěl také vývoj cen ropy.  

Za vysokým růstem 
produkce stojí 
zvýšená zahraniční 
poptávka,.. 

Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů patří v rámci 
zpracovatelského průmyslu k významným průmyslovým odvětvím. Na celkových 
tržbách průmyslu se podílí 7,7 % a je hned za rozhodující výrobou motorových 
vozidel. Za příznivým vývojem byla zvýšená celková poptávka o 15,2 % 
(zahraniční poptávka o 17,5 %, domácí poptávka o 8,1 %). Z oborů vzrostla 
výroba komunikačních zařízení o 34,1 % (podíl 4,5 %), rozhodující výroba 
počítačů a periferních zařízení o 24,7 % (podíl 53,4 %) a výroba měřících, 
akustických a navigačních přístrojů o 6,3 % (podíl 23,1 %). Vývoj produkce PC 
bývá obvykle ve 3. čtvrtletí ovlivněn nákupy před nástupem do škol a 
obnovováním vybavení v podnicích. V obou případech však byly prodeje 
meziročně slabší. Za dosavadním vývojem odvětví byly lepšící se ekonomické 
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podmínky, naopak působila nasycenost uživatelské základny.     

..stejně tak i 

v automobilovém 

průmyslu   

Výroba motorových vozidel patří k nejvýznamnějším odvětvím 
zpracovatelského průmyslu. Svým podílem na celkových tržbách průmyslu 
(25,8 %) je hlavním tahounem růstu průmyslu ČR.  Odvětví má proexportní 
charakter, o čemž svědčí vysoký podíl tržeb z přímého vývozu na celkových 
tržbách (74,4 %). V rámci tohoto odvětví má důležitou pozici výroba dílů a 
příslušenství pro motorová vozidla s podílem 52,2 % (na tržbách odvětví). 
Samotná výroba motorových vozidel má podíl 47,8 %. Na vývoj odvětví měla ve 
3. čtvrtletí 2014 příznivý vliv rostoucí celková poptávka o 16,5 %, když zahraniční 
poptávka byla vyšší o 7,5 % (mezičtvrtletně však oslabila o 19,5 p.b.), výrazně 
posílila domácí poptávka o 45 % (mezičtvrtletně o 36,8 p.b.). 

Podle Sdružení automobilového průmyslu (SAP) se výroba osobních a malých 
užitkových vozů zvýšila o 16,6 %, autobusů o 5 % a nákladních vozidel o 35,6 %. 
Rozhodující pozici na výrobě motorových vozidel měla výroba osobních a malých 
užitkových vozidel (s podílem 99,6 %). Z domácích automobilek nejvyšší nárůst 
výroby zaznamenala automobilka TPCA o 41,7 % (podíl 18,4 % na výrobě 
osobních vozů), za kterým stojí nájezd na výrobu nového modelu, která započala 
po květnové přestavbě výrobní linky. Téměř celá produkce nové řady je určena 
pro zahraničního zákazníka (tuzemské prodeje se snížily o 19 % - bylo prodáno 
115 vozů). Vysoký růst prodeje dosáhla i ŠKODA AUTO, meziročně o 17,4 % více 
(podíl 57,3 % na výrobě osobních vozů). Tuzemský prodej se zvýšil o 18,9 % a 
vývoz o 13,8 % (vývoz zahrnuje i výrobu vozů v zahraničních pobočkách 
automobilky). I přes pozvolné ochlazování evropského automobilového trhu 
dosahovala ŠKODA AUTO příznivých prodejních výsledků. Mírný růst produkce 
zaznamenala i HYUNDAI, o 1,4 % více (podíl na celkové výrobě osobních vozů byl 
24,3 %). Domácí prodej se zvýšil o 29,9 %, vývoz o 0,4 %. Pro letošní rok 
automobilka počítá s roční produkcí 310 tisíc vozů (roční kapacita 300 tis. vozů). 
Do budoucnosti hodlá roční produkci navýšit na zhruba 350 tisíc vozů v závislosti 
na aktuální poptávce trhu.  

Odhad SAP pro rok 2014 očekává zvýšení výroby tuzemských automobilek 
meziročně zhruba o 6 % a překonání hranice 1,2 mil. vozů.     

Za růstem výroby 
ostatních dopravních 
prostředků byl 
vysoký nárůst 
domácích zakázek 

Výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení patří k proexportním 
odvětvím, které je charakteristické širokou nabídkou dopravních prostředků. 
Dosahuje nižšího podílu na celkových tržbách průmyslu (1,5 %). I přes výrazný 
propad zahraničních zakázek dosáhlo odvětví příznivých výrobních výsledků.  

Ve sledovaném období se celkové zakázky snížily o 7,1 %, zahraniční zakázky 
propadly o 30,1 % (ve 3. čtvrtletí 2013 se zvýšily o 51,6 %), domácí zakázky 
naopak vzrostly o 88,3 %. Za vysokým růstem domácích zakázek byly 
v předcházejícím období podepsané kontrakty na obnovu vozového parku ČD.  
Z jednotlivých oborů se zvýšila výroba jízdních kol a vozítek pro invalidy o 41,4 % 
(podíl 5,3 %), výroba motocyklů o 12,3 % (podíl 0,9 %) a výroba železničních 
lokomotiv a vozového parku o 9,8 % (podíl 58,7 %). 

Jednou z priorit EU je i obnova stávajícího železničního vozového parku nejen 
v ČR, ale i v dalších zemích střední Evropy. Hlavním podnikem zabývajícím se 
obnovou vozového parku je Škoda Transportation, která např. získala lukrativní 
zakázku na výrobu moderních vozů od německých drah.     
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Vývoj odvětví byl 
ovlivňován vysokými 
dovozy laciné obuvi a 
ostatních 
kožedělných výrobků 

Odvětví výroby usní a souvisejících výrobků patří k nejmenším odvětvím 
zpracovatelského průmyslu (podíl 0,1 %). Má proexportní orientaci, která je 
zaměřena na specializované výrobky a spolupráci se zahraničními podniky. 
V rámci zpracovatelského průmyslu dosahuje nejvyššího podílu tržeb z přímého 
vývozu na celkových tržbách odvětví (82,6 %). Většinu produkce se domácím 
podnikům daří vyvážet.  Z oborů se nejvýrazněji zvýšila výroba obuvi o 30,9 % 
(podíl 28,2 %), mírněji vzrostla výroba brašnářských a sedlářských výrobků 
o 9,1 % (podíl 48,4 %). Výrobci restrukturalizovali svoji výrobu a vyráběli obuv 
s vyšší přidanou hodnotou (pracovní obuv, ochrannou a bezpečnostní obuv, 
ortopedickou a kvalitní dětskou obuv). Významná je i skutečnost, že řada 
zákazníků se vrací ke kvalitní české obuvi, zejména k dětské a zdravotní obuvi. 
Vývoj v odvětví je stále nepříznivě ovlivňován vysokými dovozy laciné obuvi a 
ostatních kožedělných výrobků z asijských zemí, které jsou však méně kvalitní.     

Pro zvyšování produkce je nutné vytvářet příznivé podmínky vstupu 
zahraničního kapitálu, zavádění nových poznatků do praxe a jejich využívání při 
inovaci výrobků a rychlá reakce na módnost a potřeby trhu. 

Za růstem 
nábytkářského 
průmyslu stálo 
oživení stavebnictví  

Výroba nábytku patří k malým odvětvím zpracovatelského průmyslu s nízkým 
podílem na celkových tržbách průmyslu (1,1 %). Odvětví je materiálově náročné 
(až 80 % celkových výrobních nákladů) a závislé na dodávkách dřevozpracujícího 
průmyslu. Konkurenční výhodou je dostatek domácí obnovitelné suroviny pro 
výrobu. Zahrnuje široký sortiment výrobků od sedacích souprav až po doplňkový 
nábytek. Tržby z přímého vývozu se na celkových tržbách průmyslu podílely 
66,9 %. Z jednotlivých výrobních oborů dynamicky rostla výroba matrací 
o 44,2 % (podíl 4,3 %), výroba kancelářského nábytku o 25,9 % (podíl 26,2 %) a 
výroba ostatního nábytku o 19,1 % (podíl 66 %). Ostatní nábytek zahrnuje 
výrobu pohovek, gaučů, sedacích souprav a výrobu nábytku pro ložnice a 
obývací pokoje. Za příznivým vývojem nábytkářského průmyslu byl i vývoj 
stavebnictví, kdy se ve 3. čtvrtletí 2014 zvýšila stavební produkce, počet 
stavebních zakázek a vzrostl i počet zahájených a dokončených bytů.     

Pro zvýšení výroby nábytkářského průmyslu a udržení domácích i zahraničních 
trhů bude nutné zvýšit investiční aktivitu, modernizovat stroje a zařízení a zvýšit 
výstavbu nových výrobních kapacit, popřípadě provést rekonstrukci stávajících. 
Naopak výrobcům nábytku příliš neprospívá existence velkých zahraničních 
obchodních řetězců, které nabízejí levný, ale méně kvalitní nábytek z dovozu.  

Zlepšená finanční 
situace průmyslových 
podniků se promítla 
do oprav a instalace 
strojů a zařízení  

Opravy a instalace strojů a zařízení je malým odvětvím s nízkým podílem na 
celkových tržbách průmyslu (1,7 %). Z velké části je závislé na finanční situaci 
průmyslových podniků a na vývoji jejich produkce. Zahrnuje opravy a instalaci 
strojních zařízení, provádění údržbářských prací a zaměřuje se i na přestavby a 
modernizaci stávajících strojů a zařízení. Patří do ní i odborná instalace strojů a 
zařízení. Má přímé vazby na výrobní odvětví, např. na výrobu strojů a zařízení a 
výrobu kovodělných výrobků. Zlepšená finanční situace průmyslových podniků 
se odráží zvyšujícími náklady na opravy a instalace v souvislosti s vyšším 
využíváním výrobních kapacit. Ve 3. čtvrtletí 2014 se zvýšilo využívání výrobních 
kapacit o 2,6 bodu na 88,2 %. Z oborů se zvýšily opravy strojů o 22,4 % (podíl 
38,1 %), opravy elektrických a optických zařízení o 17,5 % (podíl 2,3 %) a 
instalace strojů a zařízení o 15,8 % (podíl 34,7 %).  Při dalším příznivém vývoji 
výrobních odvětví má velmi dobré předpoklady pro růst. 
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Ve zpracovatelském průmyslu se ve 3. čtvrtletí 2014 snížila produkce v šesti 
odvětvích, která se na celkových tržbách průmyslu podílela 7,6 %. Nejvyšší 
snížení bylo zaznamenáno ve výrobě základních farmaceutických výrobků a 
přípravků (o 7,9 %), mírnější dosáhla výroba oděvů (o 4,3 %), zpracování dřeva, 
výroba dřevěných výrobků (o 4,1 %) a tisk a rozmnožování nahraných nosičů 
(o  2,8 %). Produkce byla nižší i u výroby ostatních nekovových a minerálních 
výrobků a u výroby nápojů (o 1,5 %, resp. o 0,3 %). 

Za poklesem 
farmaceutického 
průmyslu byla nižší 
zahraniční poptávka  

Výroba základních farmaceutických výrobků a přípravků patří v rámci 
zpracovatelského průmysl k menším odvětvím (podíl na celkových tržbách 
průmyslu byl 0,7 %). Je převážně pod zahraniční kontrolou (více než tři čtvrtiny 
podniků). Farmaceutický průmysl patří do HIGH-TECH sektoru a je velmi náročný 
na vědu a výzkum, především na vývoj nových léčiv. V ČR se výrobci soustřeďují 
(z důvodu nižších nákladů) převážně na generika, kde podniky (např. Zentiva, 
Teva) patří ke světové špičce. Za nepříznivým vývojem výroby základních 
farmaceutických výrobků a přípravků byla snížená poptávka o 3,6 %, z toho 
zahraniční poklesla o 6,3 % (ve 3. čtvrtletí 2013 vzrostla o 14,7 %) a domácí 
poptávka byla nižší o 1,9 %. V odvětví jsou zahrnuty dva obory, které 
zaznamenaly sníženou produkci. U výroby základních farmaceutických výrobků 
se snížila o 9,3 % (podíl 9,8 %), u rozhodující výroby farmaceutických přípravků 
se snížila o 4,5 % (podíl 90,2 %).   

Výroba oděvů byla 
ovlivňována 
zvýšenou domácí 
poptávkou 

Výroba oděvů patří spolu s výrobou usní k nejmenším odvětvím průmyslu (podíl 
0,1 % na celkových tržbách).  Odvětví má proexportní charakter, tržby z přímého 
vývozu se na celkových tržbách podílejí 75,2 %. Hlavními vývozními partnery jsou 
Německo, Slovensko, Polsko. Pozice odvětví je oslabována dovozy oděvů ze zemí 
s vlastní surovinovou základnou a nižšími výrobními náklady. I přes to je pozice 
výroby oděvů stabilizovaná a od počátku roku oživuje domácí poptávka. Celkové 
zakázky se ve 3. čtvrtletí 2014 zvýšily o 5,6 % při růstu domácích zakázek 
o  22,4 %, zatímco zahraniční zakázky poklesly o 0,5 %. 

Pro zvýšení výroby v odvětví je nutné zaměřit produkci např. na výrobky s vyšší 
přidanou hodnotou, věnovat pozornost módní aktuálnosti s možností rychlé 
obměny sortimentu a speciálním oděvům pro náročná povolání a volný čas 
(outdoorové oblečení pro sport a volný čas - stále přibývá lidí aktivně trávící 
volný čas). Nutné je i zlepšení marketingových aktivit přímého kontaktu s trhem.    

Vysoký růst 
domácích zakázek 

Ukazatelem vypovídajícím o dalším směřování průmyslu je objem nových 
zakázek celkem, které se ve vybraných odvětvích ve 3. čtvrtletí 2014 meziročně 
zvýšily o 11,3 % (meziroční zpomalení o 2,8 bodu).  

Zahraniční zakázky byly ovlivněny vývojem v zemích EU a Německa. 
Ve  sledovaném období vzrostly o 6 % (meziroční zpomalení o 10 bodů). 
Na  celkových zakázkách se podílely 68,1 %. 

Naopak domácí zakázky se zvýšily o 24,4 % (meziročně posílily o 14,8 bodu). 
Významně vzrostly domácí zakázky u výroby ostatních dopravních prostředků 
(o  88,3 %), výroby motorových vozidel (o 45 %) a u výroby kovových konstrukcí 
(o 37,7 %) a u výroby chemických látek a přípravků (o 36,6 %).  
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Graf č. II.1.1.2 Vývoj nových zakázek u vybraných oddílů včetně trendu 
(meziroční změna v %) 

 

Pramen: ČSÚ, graf MPO 
Poznámka: ČSÚ sleduje zakázky pouze u vybraných oddílů CZ-NACE 13, 14, 17, 20, 21, 24-30  

 
 V následujícím grafu je zachycen vývoj zakázek v jednotlivých měsících 3. 

čtvrtletí 2014 s vývojem tržeb za vybrané oddíly (snížený růst srpnových zakázek 
byl ovlivněn celozávodními dovolenými v průmyslových podnicích).      

Graf č. II.1.1.3 Vývoj nových zakázek u vybraných oddílů v měsících 3. 
čtvrtletí 2014 (meziroční změna v %) 

 

Pramen: ČSÚ, graf a propočty MPO 

Jednotkové mzdové Zvýšení tržeb a mírný růst zaměstnanosti se ve 3. čtvrtletí 2014 projevily růstem 
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náklady se snížily produktivity práce o 8,3 % a růstem reálných mezd (přepočtených indexem cen 
průmyslových výrobců o 1,9 % a přepočtených indexem spotřebitelských cen 
o  1,2 %). 

Růst produktivity práce se dále odrazil v poklesu jednotkových mzdových 
nákladů nominálních (o 6 %) a reálných (o 5,9 %). V tabulce č. II. 3. je zachycen 
vývoj produktivity práce a jednotkových mzdových nákladů v odvětvích 
průmyslu ve sledovaném čtvrtletí. 

Tabulka č. II.1.1.3 Vybrané ukazatele průmyslových organizací s 50 a více zaměstnanci  
                                (meziroční změny v %) 

    3. čtvrtletí 2014 / 3. čtvrtletí 2013 Skutečnost 

  
 

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

    Ukazatel produkce prodeje přímého  počet práce mzda přepočt. mzdové  mzda 

  
 

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

  
 

  
a 

služeb 
v b.c. 

 
  

 
cen 

     

      ve b.c.         výrobců nominální reálné   

B Těžba a dobývání -9,1 -9,9 -16,6 -4,3 -5,9 -2,0 0,8 4,1 7,1 29 945 

D Výr. a rozvod el., plynu, tepla a klimat. vzduchu -1,7 -8,1 -33,5 -2,6 -5,6 0,1 9,6 6,1 16,1 40 516 

C Zpracovatelský průmysl 5,4 11,9 17,5 2,2 9,5 2,2 0,4 -6,7 -8,3 26 262 

10 Výroba potravinářských výrobků 0,9 1,3 8,2 -1,3 2,6 2,8 3,4 0,2 0,7 21 331 

11 Výroba nápojů -0,3 0,2 12,1 -1,8 2,0 8,4 7,9 6,2 5,8 33 869 

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

13 Výroba textilií 2,4 12,9 9,5 0,3 12,5 3,8 1,2 -7,8 -10,0 21 411 

14 Výroba oděvů -4,3 12,3 16,8 -0,8 13,2 3,3 2,0 -8,7 -9,9 14 834 

15 Výroba usní a souvisejících výrobků 7,8 10,2 8,7 4,0 6,0 1,6 0,0 -4,1 -5,6 16 748 

16 Zprac. dřeva, výr. dřev., kork. výr., kr. výr. náb. -4,1 5,3 9,7 0,0 5,3 2,9 -3,7 -2,3 -8,5 22 672 

17 Výroba papíru a výrobků z papíru 6,2 10,5 9,1 -2,8 13,7 4,0 0,0 -8,6 -12,1 25 556 

18 Tisk a rozmnož. nahraných nosičů -2,8 10,0 19,9 -1,2 11,3 3,6 2,4 -7,0 -8,0 25 483 

19 Výroba koksu a rafinovaných ropných výrobků  15,6 15,3 14,8 -4,3 20,5 -6,2 -6,2 -22,2 -13,0 32 537 

20 Výroba chemických látek a chem. přípravků 17,3 21,7 24,2 1,0 20,5 3,5 0,5 -14,1 -16,4 28 128 

21 Výroba zákl. farmac. výr. a farmac. přípravků -7,9 -5,0 -5,4 -3,1 -2,0 1,8 3,2 3,9 5,6 30 552 

22 Výroba pryžových a plastových výrobků 4,0 9,8 13,0 5,8 3,8 0,9 -2,2 -2,7 -5,8 24 157 

23 Výroba ostatních nekov. minerálních výrobků -1,5 1,8 5,7 2,0 -0,2 0,8 0,6 1,0 0,8 27 529 

24 Výroba zákl. kovů, hutní zprac. kovů, slévárenství 1,4 5,6 8,8 2,9 2,7 2,9 -0,6 0,2 -3,2 27 613 

25 Výr. kovových konstrukcí a kovoděl. výrobků 3,4 8,1 10,0 3,4 4,5 2,2 -0,7 -2,2 -5,0 25 142 

26 Výroba počítačů, elektron. a optických přístrojů  14,0 13,9 15,5 1,6 12,1 2,5 0,9 -8,6 -9,9 25 997 

27 Výroba elektrických zařízení 4,4 7,5 9,6 4,0 3,4 2,3 1,0 -1,1 -2,3 26 264 

28 Výroba strojů a zařízení 2,7 6,4 7,8 1,1 5,2 2,2 1,2 -2,9 -3,8 27 143 

29 Výroba motor. voz. (kr. motoc.), přívěs. a návěs. 13,3 21,0 32,2 4,8 15,6 1,1 -3,5 -12,5 -16,5 28 784 

30 Výroba ostatních dopr. prostředků a zařízení 9,3 9,6 15,5 3,3 6,1 2,3 2,5 -3,6 -3,4 28 242 

31 Výroba nábytku 7,7 21,4 30,8 0,7 20,5 5,1 2,8 -12,8 -14,7 21 090 

32 Ostatní zpracovatelský průmysl 3,6 9,5 1,5 -0,5 10,0 0,9 1,4 -8,3 -7,8 22 500 

33 Opravy a instalace strojů a zařízení 7,7 10,5 15,3 -1,7 12,5 2,9 3,1 -8,5 -8,3 32 856 

  Průmysl celkem 4,0 10,3 16,9 1,8 8,3 1,8 1,9 -6,0 -5,9 26 756 

Pramen: ČSÚ, propočty MPO 

II.1.2 Očekávaný vývoj v průmyslu 

Průmyslová produkce 
v roce 2014 vzroste 

Zahraniční předstihové ukazatele naznačovaly snížený růst v eurozóně i 
v Německu, postupně se zhoršovala i tamní podnikatelské nálada a důvěra 
investorů a analytiků. Největší evropskou ekonomiku zasáhlo i napětí 
v souvislosti s krizí na Ukrajině. Vlivem silné ekonomické provázanosti se tento 
vývoj projevil na sníženém růstu domácího průmyslu.  

V druhé polovině roku (přes snížený růst zahraniční poptávky) konečná spotřeba 
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domácností zrychlila tempo a sílila i poptávka domácích průmyslových podniků. 
To se projevilo vysokým růstem domácích zakázek. O příznivém vývoji svědčil i 
zahraniční předstihový ukazatel zpracovaný pro ČR (index nákupních manažerů - 
PMI), který se u průmyslu pohyboval v rozmezí odpovídajícímu vyššímu růstu 
průmyslové produkce (nad úrovní 50 bodů).  

Domácí automobilový průmysl se v roce 2014 vyvíjel příznivě. Podle Sdružení 
automobilového průmyslu (SAP) se předpokládá, že výroba dosáhne hranice 1,2 
mil. vyrobených osobních vozů a překročení loňské produkce o 6 %. Zhruba 
stejným tempem porostou i tuzemští dodavatelé dílů a příslušenství. Vedle 
automobilového průmyslu dosahují dobrých výrobních výsledků i další 
významná odvětví zpracovatelského průmyslu (např. chemický průmysl, výroba 
počítačů a rafinérské zpracování ropy).  

V závěru roku 2014 bude působit vyšší základna předcházejícího roku, která 
může růst průmyslu zpomalit. V kumulaci za leden až září 2014 se produkce 
průmyslu zvýšila o 5,5 %. Pro ČR předpokládáme v roce 2014 zvýšení 
průmyslové produkce o zhruba 5 %, podobný vývoj předpokládáme i pro rok 
2015.  

II.1.3 Mezinárodní srovnání vývoje průmyslu  

Ve 3. čtvrtletí 2014 se 
průmyslová produkce 
zvýšila v EU28 

o 0,6 %, v eurozóně 

o 0,7 % a v Německu 

o 0,4 %  

Vzhledem k těsným ekonomickým relacím se na výkonnosti domácího průmyslu 
ve 3 čtvrtletí 2014 projevilo oslabování ekonomik a snížení růstu průmyslu 
eurozóny, potažmo Německa, našeho nejdůležitějšího obchodního partnera. 
Velmi silná vzájemná vazba je vyjádřena hodnotou korelačního koeficientu mezi 
vývojem průmyslové produkce ČR a eurozóny (0,9142) a u ČR a Německa 
(0,9012). Pro výpočet byly použity měsíční údaje za leden 2009 až září 2014. 
Vzájemná vazba je patrná i z následujícího grafu.     

Graf č. II.1.3.1 Vývoj sezonně očištěné produkce ČR, eurozóny a Německa 
včetně trendů (meziroční změna v %) 

 

Pramen: Eurostat, graf a propočty MPO 
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Podle údajů Eurostatu se průmyslová produkce ve 3. čtvrtletí 2014 meziročně 
zvýšila v EU28 o 0,6 %, v eurozóně o 0,7 %. Z údajů v rámci zemí EU se ve 
sledovaném období nejvýrazněji zvýšila produkce v Irsku (o 19,7 %), nárůst 
zaznamenalo Maďarsko (o 6,7 %), Portugalsko (o 3,6 %) a Estonsko (o 2,9 %). 
V Německu se průmyslová produkce zvýšila mírně (o 0,4 %). Naopak výroba 
poklesla ve Švédsku (o 3,9 %), v Řecku (o 3,7 %) a v Itálii (o 1,7 %).     
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II.2 STAVEBNICTVÍ 

II.2.1 Produkce, zaměstnanost a produktivita, stavební povolení 

Stavebnictví i ve 
třetím čtvrtletí 
v kladných číslech 

 

Stavební výroba v ČR se ve třetím čtvrtletí zvýšila o 1,2 % a potvrdila určité 
zlepšení. Za kladným výsledkem stojí zejména nízká srovnávací základna 
minulého roku a vysoká hodnota produkce v září, kdy stavebnictví meziročně 
vzrostlo o 8,8 %, zatímco v červenci meziročně kleslo o 4,4 % a v srpnu se snížilo 
o  1,2 %.  Zářijový výsledek tak silně dopomohl ke kladnému čtvrtletnímu 
výsledku. 

Oživení vlivem vyšší 
investiční aktivity,…  

 

Ve srovnání s dosaženými hodnotami v předchozích čtvrtletích roku 2014 však 
tempo růstu v odvětví ztrácí na síle. Produkce, která v prvním čtvrtletí dosáhla 
meziročního růstu o 8,3 %, byla pozitivně ovlivněna kombinací nízké srovnávací 
základny a příznivých klimatických podmínek, které na počátku roku stavbařům 
umožnily pracovat s menším omezením. Výroba ve druhém čtvrtletí vzrostla 
o  3,9  % zejména vlivem nízké srovnávací základny. Výsledek třetího čtvrtletí 
odráží slabší situaci v pozemním stavitelství, zejména v červenci 2014, kdy se 
výroba meziročně snížila o 8,9 %. I tak stavebnictví ve třetím čtvrtletí 2014 
dosáhlo nejvyššího růstu za 3. čtvrtletí od roku 2008.   

…i vlivem 
klimatických 
podmínek 

Čtvrtletní výsledky stavební výroby se od začátku roku drží v černých číslech. 
Výsledky v letošním roce prozatím pozitivně ovlivnily vnější faktory, především 
klimatické podmínky a vyšší investiční aktivity státu, které jsou hlavním činitelem 
vedoucím ke stabilizaci v odvětví. Nicméně až výsledky za poslední čtvrtletí roku a 
také čtvrtletí následujícího roku naznačí, zda se po dlouhých letech bude jednat 
o  skutečný obrat k lepšímu. 

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

 

Pramen: ČSÚ, prosinec 2014, graf MPO 

Růst stavebnictví ve 
třetím čtvrtletí 
ovlivnil růst 

Výsledek ve sledovaném období pozitivně ovlivnil zejména vývoj v inženýrském 
stavitelství. Inženýrské stavitelství rostlo po celé tři měsíce a jeho dynamika růstu 
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inženýrského 
stavitelství 

ještě zrychlila z 6,6 % v červenci na 18,2 % v září. Za celé 3. čtvrtletí se tak 
inženýrské stavitelství meziročně zvýšilo o 12,3 %. K tomu dopomohl vyšší růst 
zakázek právě v inženýrském stavitelství, neboť nejvíce zakázek přibývá 
na  železnici. Pokles stavebních prací v červenci a v srpnu nastal pouze 
v pozemním stavitelství (meziročně o 8,9 %, resp. o 6,6 %), v září vykázalo růst 
meziročně o  4,7  %. Zářijové zvýšení přispělo pouze ke snížení poklesu, za  celé 
3.  čtvrtletí pozemní stavitelství kleslo o 3,6 %. 

Graf č. II.2.1.2 Pozemní a inženýrské stavitelství  
(meziroční změna v %, s.c.) 

 

Pramen: ČSÚ, prosinec 2014, graf MPO 

Zaměstnanost se 
odráží ode dna… 

Zlepšená situace ve stavebnictví se začíná projevovat i ve vývoji zaměstnanosti. 
U  podniků s 50 a více zaměstnanci sice dále pokračovala v poklesu, meziročně 
o 3,6  %, nicméně tempo poklesu se postupně snižuje. Zatímco ještě v únoru se 
zaměstnanost snížila o 7,8 %, v srpnu snížení dosáhlo 3,9 %. Hodnoty se snižují 
postupně každým měsícem. Ve třetím čtvrtletí roku 2013 se počet zaměstnanců 
meziročně snížil o 8,7 %. V souvislosti s vyšší investiční aktivitou státu a růstem 
zakázek hodlají stavební společnosti podle průzkumů navyšovat počty 
zaměstnanců i v příštích měsících. 

…,roste i průměrná 
mzda 

 

Průměrná nominální mzda zaměstnanců ve stavebnictví meziročně vzrostla 
o  3,3  % na  30 038 Kč. Reálná mzda, přepočtená cenami stavebních prací, se 
zvyšuje od začátku roku. Ve  třetím čtvrtletí se meziročně zvýšila o 2,8 %. 
Jednotkové mzdové náklady se však dále snižovaly, když produktivita práce rostla 
rychleji než průměrná mzda, jak nominální, tak reálná  (viz tab. č. II.2.1.1). 
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Tabulka č. II.2.1.1 Mzdy, produktivita práce a jednotkové mzdové náklady  
(meziroční změna v %) 

  2013 2014 

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

Průměrná nominální mzda -2,5 1,7 -3,8 -6,8 3,3 1,9 3,3 

Průměrná reálná mzda -1,5 3,0 -2,5 -6,0 3,6 1,4 2,8 

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

Nominální jedn. mzdové náklady 2,3 6,9 -8,6 -12,0 -11,7 -6,8 -1,6 

Reálné jedn. mzdové náklady 3,4 8,3 -7,4 -11,2 -11,4 -7,3 -2,1 

Pramen: ČSÚ, prosinec 2014, úprava a dopočty MPO 
Poznámka: produktivita práce měřena podílem indexu stavebních prací a indexem počtu zaměstnanců 
Reálná mzda přepočtená indexem cen stavebních prací,  ZSV – základní stavební výroba 

Pokles stavebních 
povolení nepřestával 
klesat  

Počet stavebních povolení se ve 3. čtvrtletí 2014 meziročně snížil o 3,0 %. 
Celkem bylo vydáno 22 066 povolení. Jejich počet se v absolutním počtu 
od  začátku roku zvyšuje, ale v dlouhodobém srovnání stále nedosahuje množství 
vydaných stavebních povolení před krizí ve stavebnictví.  Oproti 3. čtvrtletí roku 
2008 jich bylo vydáno o třetinu méně.  

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

 

Pramen: ČSÚ, listopad 2014, graf MPO 

 Pokles ve 3. čtvrtletí 2014 zapříčinil menší zájem jak o novou výstavbu 
s meziročním poklesem o 2,3 %, tak i změnu dokončených staveb (o 3,9 % méně). 
Stavební povolení klesala u všech typů budov. 
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 Tabulka č. II.2.1.2 Počet vydaných stavebních povolení  (meziroční změna v %) 

    2013 2014 

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

Počet vydaných stavebních povolení -3,3 -16,5 -11,7 -19,8 -16,6 -4,5 -3,0 

v tom: nová výstavba 1,9 -14,2 -13,1 -22,6 -22,4 -4,3 -2,3 

  změna dokončených staveb -9,7 -19,2 -10,0 -16,0 -8,6 -4,8 -3,9 

z celku: bytové budovy -7,3 -19,1 -9,1 -17,0 -14,3 0,2 -3,0 

  nebytové budovy -2,0 -6,0 -10,5 -17,0 -13,0 -13,6 -0,1 

  stavby k ochraně životního prostředí 15,8 -13,7 -4,7 -19,3 -27,7 -4,2 -1,3 

  ostatní stavby -8,4 -22,3 -19,2 -24,8 -15,7 -2,9 -6,2 

Pramen: ČSÚ, listopad 2014, úpravy a dopočty MPO  

Snížila se rovněž 
jejich orientační 
hodnota… 

Snížila se i orientační hodnota povolených staveb, meziročně o 7,6 %, vlivem 
nižší hodnoty u nových staveb, zatímco orientační hodnota se u změny 
dokončených budov meziročně zvýšila o 9,4 %. Změna dokončených staveb 
zahrnuje různé nástavby, přístavby nebo vestavby budovy.  Tento rozdílný vývoj 
trvá již od počátku letošního roku. Z jednotlivých typů budov rostla orientační 
hodnota pouze u ostatních povolených staveb, jejichž orientační hodnota se 
celkem výrazně, taktéž od začátku roku, zvyšuje.  

Tabulka č. II.2.1.3 Orientační hodnota povolených staveb (meziroční změna v %) 

     2013 2014 

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

Orientační hodnota povolených staveb -22,4 -6,4 -32,7 -9,4 8,7 1,0 -7,6 

 v tom: nová výstavba -21,0 -1,9 -9,8 -16,8 -3,0 -4,6 -16,5 

  změna dokončených staveb -24,8 -13,7 -54,6 3,8 30,5 11,2 9,4 

z celku: bytové budovy -18,9 -13,7 -0,6 -12,3 -0,8 11,8 -0,4 

  nebytové budovy -35,8 -6,2 -22,7 -33,4 8,7 -22,4 -14,8 

  stavby k ochraně životního prostředí 4,5 -17,5 -76,1 -37,5 -8,4 22,7 -44,8 

  ostatní stavby -16,5 6,8 -5,5 52,2 25,9 13,8 8,6 

Pramen: ČSÚ, listopad 2014, úpravy a dopočty MPO 

… i podlahová plocha Podlahová plocha budov, na které bylo vydáno stavební povolení, navazuje na 
vývoj stavebních povolení a jejich orientační hodnoty, se také snížila, meziročně 
o  7,7 %. Podlahová plocha nové výstavby klesala u bytových i nebytových budov 
(meziročně o 0,8 %, resp. o 9,9 %), zvýšila se však u změny dokončených staveb 
při vzniku nových bytů v bytových i nebytových budovách.  

Zakázky ve 
stavebnictví rostly…  

Zlepšení kondice odvětví naznačují údaje o uzavřených stavebních zakázkách, 
které rostly od začátku roku. Ve 3. čtvrtletí 2014 uzavřely stavební podniky s 50 a 
více zaměstnanci 12 360 nových zakázek (nově přijaté a potvrzené zakázky), což 
je o 7,1 % více, než ve stejném období předchozího roku. Hodnota těchto 
zakázek dosáhla výše 56,5 mld. Kč, což v meziročním srovnání představuje nárůst 
o 33,2 %, když tempo růstu zakázek zrychlilo z 17,5 % ve druhém čtvrtletí 2014. 
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Průměrná hodnota nově uzavřené zakázky dosáhla 4,6 mil. Kč a v meziročním 
porovnání byla její hodnota o více než čtvrtinu vyšší.  

…, rychleji 
v inženýrském 
stavitelství  

 

 

 

V dlouhodobém horizontu téměř dvě třetiny zakázek spadají do inženýrského 
stavitelství, kde rostou od začátku roku rychlejším tempem než v pozemním 
stavitelství. Ve 3. čtvrtletí 2014 podniky v inženýrském stavitelství uzavřely 
zakázky za 35,3 mld. Kč, což představuje meziroční nárůst o 48,7 %. Obdobným 
tempem rostl objem zakázek i ve 2. čtvrtletí (o 52,7 %), když v 1. čtvrtletí rostl 
ještě rychleji (o 76,5 %). Za nárůsty stojí zejména zvýšení počtu zakázek na 
železnici a v souvislosti s realizací dopravních staveb. V pozemním stavitelství se 
ve 3. čtvrtletí také zvýšil objem nových zakázek meziročně o 13,3 %, když byly 
uzavřeny zakázky za 21,1 mld. Kč. Částečné zlepšení nastalo na trhu rezidenčních 
nemovitostí, zejména ve velkých městech, v Praze a Brně. Vývoj stavebních 
zakázek v podnicích s 50 a více zaměstnanci zobrazuje graf č. II.2.1.4.  

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

 

Pramen: ČSÚ, prosinec 2014, graf MPO 

Na zlepšení ukazuje i 
vyšší zásoba 
neprovedených 
stavebních prací. 

Podle stavu ke konci 3. čtvrtletí 2014 měly větší stavební podniky uzavřeno 
celkem 16,2 tisíc zakázek, což představuje nárůst o 29,4 %. Tyto zakázky ukazují 
hodnotu přijatých, ale dosud nezahájených zakázek, a také zakázek 
rozpracovaných v hodnotě prací zbývajících k provedení. Ke konci 3. čtvrtletí tak 
měly podniky zásobu dosud neprovedených stavebních prací v hodnotě 181,9 
mld. Kč, což bylo meziročně o 26,8 % více. Tempo růstu zakázek od začátku roku 
převyšuje 20% hranici. Podle vývoje zakázek se dá soudit na zlepšení stavu 
v sektoru, avšak dlouhodobé srovnání ukazuje, že hodnota zakázek je stále na 
nízké úrovni. Ve srovnání s hodnotou zakázek ke konci stejného období roku 
2008 byl objem zakázek o 14,2 % nižší.  

Rostla veřejná i 
soukromá poptávka 

Zvyšovala se poptávka ze soukromých a veřejných zdrojů. V meziročním 
srovnání nejrychleji rostly zakázky ze zahraničí a to o 78,4 %. Výrazného růstu 
tak dosahovaly už po deváté v řadě. Údaje se však týkají jen podniků s 50 a více 
zaměstnanci, kde se zahraniční zakázky podílely na celkovém objemu zakázek 
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více než pětinou. Menší stavební podniky však disponují malým podílem těchto 
zakázek.  

Také však domácí poptávka rostla meziročně o 17,6 %. Od začátku roku domácí 
zakázky převyšují svým meziročním růstem 10% hranici. Sice jsou výsledky 
ovlivněny nízkou srovnávací základnou, ale nad 10% růst se naposledy zakázky z 
tuzemska dostaly v roce 2008. Poptávka veřejného sektoru se zvýšila meziročně 
o 21,5 % a dvouciferným číslem rostla od začátku roku.  Stále se však podílela na 
celkovém objemu zakázek necelou polovinou, když před krizovými roky se 
veřejné zakázky ve stavebnictví pohybovaly kolem 65 % celkových zakázek. 
Zakázky od  soukromých investorů dosahují dlouhodobě zhruba třetinového 
podílu. V průběhu letošního roku se také jejich objem meziročně zvyšoval po 
všechny tři čtvrtletí. Ke konci třetího čtvrtletí byly uzavřeny zakázky od 
soukromých investorů za 55,3 mld. Kč, což je meziročně o 12,0 % více.  

Vyšší počet zakázek vedl ke zlepšení situace sektoru a měl by nastartovat jeho 
růst, který však bude hodně závislý na připravenosti dalších investic nových 
projektů. O lepším stavu stavebnictví svědčí i vývoj cen stavebních prací, které se 
v dubnu letošního roku přehouply do kladných čísel a v říjnu se stále držely 
v kladných hodnotách.  

Tabulka č. II.2.1.4 Vývoj stavebních zakázek  
 (podniky s 50 a více zaměstnanci, meziroční změna v %) 

      2013 2014 

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

Nové zakázky v tuzemsku   -17,7 -1,6 -1,3 16,2 66,5 17,5 33,2 

v tom:  pozemní stavitelství 
 -35,3 -1,3 -19,4 -5,6 51,9 -12,8 13,3 

              inženýrské stavitelství 1,0 -1,9 19,7 37,9 76,5 52,7 48,7 

Stav ke konci období   -15,8 -10,1 -6,4 0,5 23,8 23,6 26,8 

v tom:  tuzemsko 
 -20,9 -12,8 -11,1 -6,4 13,8 11,3 17,6 

              v tom:  veřejné -22,7 -13,4 -10,5 -9,2 12,7 12,2 21,5 

  
 

soukromé -18,1 -11,9 -12,0 -2,6 15,5 9,9 12,0 

  zahraničí   55,6 18,9 33,1 58,4 94,4     118,6 78,4 

Pramen: ČSÚ, prosinec 2014, úpravy a dopočty MPO 

Úrokové sazby 
hypotéčních úvěrů 
dále klesaly   

Podle Hypoindexu společnosti Fincentrum pokračovala úroková sazba po celé 3. 
čtvrtletí 2014 v klesajícím trendu a v září skončila na 2,54 % (v září 2013 3,0 %).  
Za 3. čtvrtletí bylo sjednáno celkem 23 169 úvěrů za 39,1 mld. Kč. V meziročním 
srovnání bylo poskytnuto méně úvěrů, jejich hodnota meziročně klesla o 3,9 %, 
přesto se stále držely na vysoké úrovni.  

Novela zákona o 
veřejných zakázkách 
odstraní překážky 

Od ledna 2015 nabude účinnost novela zákona o veřejných zakázkách, která se 
výrazně dotýká i stavebnictví. Navrhované změny jsou zejména technického 
charakteru a měly by odstranit některé překážky zadávání veřejných zakázek. 
Ministerstvo pro místní rozvoj však připravuje nový zákon o veřejných zakázkách, 
neboť na úrovni EU byly schváleny nové zadávací směrnice, jejichž implementace 
si vyžádala přijetí zcela nového zákona. 
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II.2.2 Bytová výstavba 

Počet zahájených 
bytů se zvýšil… 

Počet zahájených bytů se po tři čtvrtletí roku 2014 meziročně zvyšoval, 
především díky výraznému nárůstu bytů v bytových domech.  Ve třetím čtvrtletí 
se jejich počet meziročně zvedl o 7,4 %, když jich bylo zahájeno celkem 6 417. 
V meziročním srovnání počet zahájených bytů sice vzrostl, ale v porovnání ke 
stejnému období roku 2008 jejich počet přesáhl jen polovinu tehdy zahájených 
bytů (11 914 bytů). 

…vlivem vyššího 
počtu bytů 
v bytových domech 

Růst počtu zahájených bytů způsobil především vyšší počet bytů v bytových 
domech, které se meziročně zvýšily o 29,7 % na 1536 bytů. Dvouciferným číslem 
tak rostly už šesté čtvrtletí v řadě. Zájem o byty ovlivňuje stále nízká úroková 
sazba hypotéčních úvěrů. Narůstá však i počet bytů koupených jako investice.   
Další početnou kategorií jsou byty v rodinných domech, které zaznamenaly mírný 
meziroční růst o 0,7 %. Naposledy dosáhly růstu v posledním čtvrtletí 2011, od té 
doby v meziročním porovnání klesaly. 

 Z ostatních kategorií, které mají menší podíl na celkové zahájené výstavbě, se 
zvýšily meziročně byty v nástavbách, přístavbách a vestavbách k rodinným 
domům (3,4 %) i k bytovým domům (12,5 %) a také byty v nebytových budovách 
(17,5 %).  

Počet dokončených 
bytů rostl, ale nižším 
tempem   

Počet dokončených bytů se ve 3. čtvrtletí 2014 zvýšil meziročně o 2,2 %. Projevil 
se tu zejména nárůst bytů v bytových domech a to meziročně o 8,6 %. Vzhledem 
k růstu počtu zahájených bytů, hlavně v bytových domech, se dá očekávat nárůst 
dokončených bytů v následujících obdobích.  

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

 

Pramen: ČSÚ, listopad 2014, graf MPO 

V zahájených bytech 
podle krajů vévodila 
Praha, Brno a jejich 

Ve struktuře zahájených bytů podle krajů pokračuje trend z minulých období a 
výstavba bytů převažuje ve velkých městech Praha, Brno a ve Středočeském kraji, 
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okolí kde byla zahájena ve výstavbě zhruba polovina celkového počtu bytů. Praha 
výrazně převládala v počtu bytů v bytových domech, kde se její podíl dostal na 
65 % všech zahájených bytů. V rozdělení bytů v rodinných domech podle krajů 
jich nejvíce bylo zahájeno ve Středočeském kraji. Na druhých místech 
v pomyslném žebříčku by se umístil v obou případech Jihomoravský kraj.  

Stavebnictví 
v letošním roce 
směřuje ke 
stabilizaci  

Stavebnictví je úzce propojeno s vývojem celé ekonomiky, která postupně 
oživuje, což s sebou přináší lepší vyhlídky i pro stavební výrobu. Vývoj ekonomiky 
a vyšší investiční výdaje, hlavně od veřejného sektoru, pozitivně ovlivňují stavební 
výrobu od počátku letošního roku. Zlepšení je možné pozorovat také v důvěře 
podnikatelů, která se pomalu zvyšuje. Celková situace vede ke stabilizaci, popř. 
mírnému růstu v sektoru v letošním roce. Výrazný růst se v dohledné době však 
neočekává.   

II.2.3 Stavebnictví v EU 

Růst stavebnictví 
v EU, ale pokles 
v  eurozóně 

Stavební produkce v Evropské unii ve 3. čtvrtletí 2014 v meziročním porovnání 
vzrostla o 1,1 % a zvýšení tak zaznamenala třetí čtvrtletí po sobě. Eurozóna 
vykázala pokles stavební výroby, který byl však jen mírný a to meziročně o 0,2 %. 
V Evropské unii pozitivní vývoj nastal v pozemním stavitelství, které se zvýšilo 
meziročně o 1,9 %, zatímco inženýrské stavitelství dosáhlo poklesu o 1,5 %. 
V eurozóně pozemní stavitelství stagnovalo a inženýrské se taktéž snížilo 
meziročně o 1,0  %. Graf č. II.2.3.1 zobrazuje vývoj stavebnictví Evropské unie 
v posledních pěti letech, podle kterého se stavebnictví nachází poměrně 
hluboko pod úrovní bazického roku 2010. 

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

 

Pramen: Eurostat, prosinec 2014, graf MPO 

 Z jednotlivých zemí, za které jsou data k dispozici, meziroční nárůst stavební 
výroby zaznamenala zhruba polovina zemí. Vývoj je však značně rozdílný.  
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    Graf č. II.2.3.2 Stavební produkce v mezinárodním porovnání    
(meziroční změna v %, očištěno o pracovní dny)   

 

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

II.3.1 Souhrnné výsledky 

Přebytek 
zahraničního 
obchodu dle 
přeshraniční 
statistiky  

 

Zahraniční obchod České republiky ve 3. čtvrtletí 2014 pokračoval v růstu 
a meziročně posiloval. Podle údajů přeshraniční statistiky vykázala obchodní 
bilance v běžných cenách přebytek v hodnotě 104,6 mld. Kč, což v meziročním 
srovnání bylo o 22,2 mld. Kč více. Stejně tak jako v předchozím období, 
ovlivňovala kladně exportní výkonnost příznivá situace na evropských 
automobilových trzích a oslabení koruny, které zvyšuje cenovou 
konkurenceschopnost tuzemských vývozců. Vývoz ve sledovaném období 
meziročně vzrostl o 13,5 %. Vyšší zahraniční poptávka po výrobcích 
zpracovatelského sektoru spolu s rostoucí domácí poptávkou podniků 
i domácností se odrazily ve zvýšené průmyslové aktivitě a měly kladný vliv na růst 
dovozu, který se meziročně zvýšil o 11,9 %. Výsledkem posílení vývozu a dovozu 
byl meziročně vyšší obrat zahraničního obchodu, který vzrostl o 12,7 % na 1.672,7 
mld. Kč, což je o 189,1 mld. Kč více než ve 3. čtvrtletí 2013. V mezičtvrtletním 
srovnání vývoz ale mírně klesl o 0,1 %, zatímco ve 2. čtvrtletí 2014 vykázal růst 
o 0,3 %. U dovozu došlo k poklesu dynamiky tempa růstu, když vzrostl 
mezičtvrtletně o 1,0 %, zatímco ve 2. čtvrtletí 2014 o 2,2 %. Obrat byl 
mezičtvrtletně vyšší o 6,2 mld. Kč.   

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

 

Stejnou tendenci vykázaly i výsledky zahraničního obchodu podle metodiky 
národního pojetí. Ve 3. čtvrtletí 2014 vzrostl vývoz meziročně o 12,4 % a dovoz 
o 10,4 %. Obrat zahraničního obchodu dosáhl hodnoty 1.516,8 mld. Kč, což je 
meziročně o 155,2 mld. Kč více než loni. Naopak v mezičtvrtletním srovnání se 
vývoz snížil o 1,5 % (ve 2. čtvrtletí 2014 vzrostl o 1,6 %). Dovoz zpomalil, když 
vzrostl o 0,4 % (ve 2. čtvrtletí 2014 o 2,6 %). 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 kladné saldo zahraničního obchodu, které podle národního 
pojetí ve sledovaném období činilo 33,0 mld. Kč (meziročně o 15,9 mld. Kč více), 
což je o 71,6 mld. Kč méně, než uvádí přeshraniční statistika.  

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

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

Výsledky za třetí čtvrtletí opět potvrdily silnou závislost České republiky na 
státech Evropské unie. Největšího podílu obratu dosáhl obchod s vyspělými 
tržními ekonomikami (81,6 %), z nichž značnou část tvořily právě členské země 
Evropské unie, jejichž podíl na celkovém obratu našeho zahraničního obchodu 
činil 74,4 %. Podíl těchto zemí se meziročně navýšil, jak u vyspělých tržních 
ekonomik o 0,4 p.b., tak u  Evropské unie o 0,6 p.b. Stejně jako v předchozích 
letech byly hlavním tahounem exportu stroje a dopravní prostředky, které zvýšily 
svůj dominantní podíl na celkovém vývozu meziročně o 1,3 p.b. na 54,5 %, z toho 
silniční vozidla přidala meziročně 1,2  p.b. a jejich podíl na celkovém vývozu 
dosáhl 18,6 %. Na vývozu v rámci skupiny strojů a dopravních prostředků se 
silniční vozidla podílela 34,1 %. 
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Graf č. II.3.1.1 Zahraniční obchod ČR v letech 2012 - 2014 

 

Pramen: ČSÚ, listopad 2014, graf MPO 

 

Tabulka č. II.3.1.1 Meziroční změna vývozu a dovozu, saldo obchodní bilance 
ve 3. čtvrtletí 2014 

Měsíc Červenec Srpen Září 3.Q.2014 

Vývoz (meziroční změna v %) 19,4 4,4 16,0 13,5 

Dovoz (meziroční změna v %) 17,5 4,0 13,9 11,9 

Saldo 2014 v mld. Kč 35,8 21,4 47,3 104,6 

Saldo 2013 v mld. Kč 26,3 19,9 36,3 82,4 

Meziroční změna salda (v mld. Kč) 9,4 1,6 11,1 22,2 

Pramen: ČSÚ, listopad 2014 

Ceny vývozu 
meziročně vzrostly 
více než ceny dovozu  

 

Vývozní a dovozní ceny ve třetím čtvrtletí zaznamenaly v meziročním srovnání 
nárůst způsobený zejména důsledkem oslabení koruny vůči euru a dolaru. 
Vývozní ceny zrychlily tempo růstu a meziročně se zvýšily o 4,7 %, což je o 4,3 p.b. 
více než ve 3. čtvrtletí roku 2013. Na straně exportu podražily všechny skupiny 
výrobků mimo minerálních paliv a tuků, které klesly o 5,8 %, resp. 3,6 %.  Nejvíce 
vzrostly vývozní ceny u surovin, a to o 8,7 %. Největší vliv na vývoj celkového 
meziročního indexu měl růst cen strojů a dopravních prostředků o 4,8 %. Dovozní 
ceny stouply o 2,8 %, to je meziročně o 3,7 p.b. více. Nejvyšší nárůst hodnoty 
indexu na straně importu zaznamenaly stroje a dopravní prostředky (o 4,7 %), 
tržní výrobky (o 4,5 %) a potraviny (o 3,7 %). Pokles cen vykázaly pouze tři 
komodity, a to tuky (o 8,5 %), suroviny (o 5,0 %) a minerální paliva (o 4,1 %). 
Směnné relace, vlivem rychlejšího růstu vývozních cen oproti cenám dovozním 
a poklesu cen surovin, zůstaly již dvacátý první měsíc v řadě pozitivní a vzrostly 
celkem o 1,8 % (meziročně o 0,5 p.b. více). Přehled směnných relací u dílčích 
komodit, členěných dle SITC, uvádí tabulka č. II.3.1.2.  

Koruna meziročně 
výrazně oslabila vůči 
euru i  dolaru 

Vývoj cen v zahraničním obchodě byl nadále ovlivněn i kurzem koruny vůči cizím 
měnám. Kurz eura se průměrně obchodoval ve 3. čtvrtletí 2014 za 
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27,62 CZK/EUR. Mezičtvrtletně česká měna vůči euru oslabila o 0,6 %, meziročně 
však daleko výrazněji depreciovala, a to o 6,8 %. Průměrný kurz koruny vůči 
americkému dolaru činil 20,85 CZK/USD. Mezičtvrtletně česká měna vůči dolaru 
oslabila o 4,1 %, v meziročním srovnání depreciovala dokonce o 6,8 %. 

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

 

Pramen: ČSÚ, listopad 2014, graf MPO 

 

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

Skupiny SITC 
Indexy cen vývozu Indexy cen dovozu Směnné relace 

3.Q.2013 3.Q.2014 3.Q.2013 3.Q.2014 3.Q.2013 3.Q.2014 

Celkem 100,4 104,7 99,1 102,8 101,3 101,8 

0 potraviny 100,5 101,4 107,0 103,7 93,9 97,8 

1 nápoje a tabák 108,8 106,8 109,1 102,6 99,7 104,1 

2 suroviny 95,1 108,7 92,7 95,0 102,6 114,4 

3 minerální paliva 96,0 94,2 92,5 95,9 103,8 98,2 

4 tuky 98,9 96,4 89,3 91,5 110,8 105,4 

5 chemikálie 100,6 105,2 99,0 102,9 101,6 102,2 

6 tržní výrobky 99,6 106,4 99,9 104,5 99,7 101,8 

7 stroje a dopr. prostředky 101,0 104,8 100,0 104,7 101,0 100,1 

8 průmyslové spotř. zboží 101,9 105,2 101,4 103,0 100,5 102,1 

Pramen: ČSÚ, listopad 2014 

Míra otevřenosti ČR Česká ekonomika je silně závislá na zahraniční poptávce a posílení zahraniční 
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se meziročně zvýšila, 
mezičtvrtleně mírně 
klesla 

obchodní výměny ve 3. čtvrtletí 2014 se mimo jiné projevilo také růstem podílu 
zahraničního obchodu na hrubém domácím produktu země. Poměr exportu vůči 
HDP si meziročně připsal o 4,9 p.b. více, když vzrostl ze 77,5 % ve 3. čtvrtletí 2013 
na 82,4 % ve 3. čtvrtletí 2014. Naopak v mezičtvrtletním porovnání se podíl 
exportu oproti 2. čtvrtletí 2014 mírně snížil o 0,3 p.b, z 82,7 % na výše zmíněných 
82,4 %. Je třeba zdůraznit, že tento standardně používaný ukazatel pro srovnání 
otevřenosti jednotlivých ekonomik podává pouze orientační informaci o váze 
zahraničního obchodu na výkonu ekonomiky. K tomu, abychom mohli 
interpretovat skutečnou úlohu vnějšího sektoru, je důležitá také pozice země 
v globálních hodnotových řetězcích. 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. 

II.3.2 Teritoriální struktura 

Do EU směřovala 
většina českého 
exportu a importu  

 

Pro zahraniční obchod České republiky jsou dlouhodobě velmi významné 
sousední státy, jež jsou zároveň i členskými zeměmi Evropské unie. Největší část 
českého vývozu a dovozu byla ve 3. čtvrtletí 2014 proto tradičně realizována 
v rámci zemí evropské osmadvacítky, kam směřovalo 81,8 % celkového 
domácího vývozu a 66,1 % dovozu. Vývoz do těchto zemí vzrostl meziročně 
o 14,5 % a dovoz přidal o 12,6 %. Celkový obrat se v porovnání se stejným 
obdobím předchozího roku objemově zvýšil o 13,7 % na 1.244,7 mld. Kč. 
Obchodní bilance se státy Evropské unie skončila aktivem v náš prospěch ve výši 
208,4 mld. Kč, což je o 34,0 mld. Kč více než ve 3. čtvrtletí 2013. Podíl eurozóny 
na našich vývozech meziročně posílil o 0,3 p.b na 63,0 %.  Podíl na dovozech se 
nezměnil a zůstal na loňských 50,6 %. České vývozy do Evropské unie a eurozóny 
vzrostly jak z hlediska podílu, tak i objemu a nadále potvrzují silnou závislost 
České republiky na hospodářském vývoji v těchto zemích.  

Čtvrtinové zvýšení 
exportu do 
rozvojových zemí  

 

Ekonomická situace v zemích evropské osmadvacítky silně ovlivňuje výkon 
našeho národního hospodářství. Proto je cílem většiny českých exportérů snížit 
svoji závislost na těchto zemích, a to rozšířením svého portfolia obchodních 
partnerů o nová odbytiště. Ve 3. čtvrtletí 2014 se jim to dařilo především 
s rozvojovými zeměmi, kam objem vyvezeného zboží meziročně vzrostl o čtvrtinu 
(24,9 %) a podíl na celkovém českém vývozu posílil o 0,4 p.b. na 4,4 %.  Státy 
s tranzitivní ekonomikou5 si sice udržely beze změny svůj 0,6% podíl, ale 
v hodnotovém vyjádření se sem vyvezlo meziročně dokonce o 15,2 % více. 
Dlouhodobě dobrých výsledků dosahují čeští exportéři ve Spojených státech 
amerických, kam vývoz meziročně posílil o 16,2 %, což stačilo k udržení 2,3% 
podílu na celkovém vývozu.  

Meziroční nárůst 
vývozu do Ruské 
federace a propad 
exportu na Ukrajinu 

 

Meziročně se naopak snížil o 3,1 % objem českého exportu do Společenství 
nezávislých států, a to především z důvodu hlubokého propadu vývozu na 
Ukrajinu. Geopolitické napětí na Ukrajině způsobilo, že se tato země vlivem 
válečného konfliktu dostala do ekonomických a sociálních problémů, které ve 
vztahu k České republice vyústily v pokles našeho exportu do tohoto teritoria 
o 43,4 % meziročně. Podíl Ukrajiny na celkových českých vývozech oslabil z 1,1 % 
ve 3. čtvrtletí 2013 na 0,5 % ve 3. čtvrtletí 2014. Ve vztahu k Ruské federaci lze 

                                                           

 
5
 Tranzitivní ekonomiky: Albánie, Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Gruzie, Kosovo, Makedonie, Srbsko 
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konstatovat, že vliv protiruských sankcí na naši ekonomiku se ve sledovaném 
období zatím v plné míře neprojevil. Vývoz do Ruské federace dokonce meziročně 
vzrostl o 4,4 %, ale její podíl na našich celkových vývozech se oproti 3. čtvrtletí 
2013 mírně snížil o 0,3 p.b. na 3,3 % (viz tab. II.3.2.2).   

U prioritních a 
zájmových zemí 
vzrostl objem vývozu 

 

Ačkoliv se podíl prioritních zemí6 na českém exportu snížil meziročně o 1,0 p.b. na 
10,2 %, došlo ve skupině těchto států k růstu vývozu o 3,0 %, což představuje 
navýšení objemu vyvezeného zboží o 2,3 mld Kč. O něco lépe se vedlo exportu do 
zájmových zemí. Jejich podíl na celkovém vývozu vzrostl meziročně o 0,2 p.b. na 
5,7 % a celkový objem vyvezeného zboží se zvýšil o 16,6 %. To je v hodnotovém 
vyjádření oproti stejnému období předchozího roku o 7,2 mld. Kč více. 

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

  
3.Q 2013 

(podíl v %) 
3.Q 2014 

(podíl v %) 

  vývoz  dovoz vývoz dovoz 

Evropská unie (EU 28) 81,0 65,7 81,8 66,1 

Eurozóna (18) 62,7 50,6 63,0 50,6 

Německo 31,8 26,1 32,5 26,1 

Brazílie 0,2 0,2 0,2 0,2 

Rusko 3,6 5,8 3,3 4,3 

Indie 0,4 0,4 0,3 0,5 

Čína 1,2 10,1 1,2 11,4 

Jižní Afrika 0,3 0,2 0,3 0,2 

Pramen: ČSÚ, listopad 2014, tabulka MPO 

                                                           

 
6
 Exportní strategie ČR pro období 2012 – 2020, kterou vláda ČR schválila v březnu 2012, definuje: Prioritní země: Brazílie, ČLR, 

Indie, Irák, Kazachstán, Mexiko, Ruská federace, Srbsko, Turecko, Ukrajina, USA, Vietnam. Zájmové země: Angola, Argentina, 

Austrálie, Ázerbájdžán, Bělorusko, Egypt, Etiopie, Chile, Ghana, Chorvatsko, Izrael, Japonsko, Jihoafrická republika, Kanada, 

Kolumbie, Maroko, Moldavsko, Nigérie, Norsko, Peru, Senegal, Singapur, Spojené arabské emiráty, Švýcarsko a Thajsko. 
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Tabulka č. II.3.2.2 Meziroční srovnání teritoriální struktury zahraničního obchodu  
za 3. čtvrtletí 2014 

 

Pramen: ČSÚ, listopad 2014, tabulka MPO 

Německo tradičně 
tahounem českého 
exportu 

Naše sousední státy tvoří významnou část českého zahraničního obchodu. Pozici 
nejsilnějšího obchodního partnera si zachovalo tradičně Německo, které bylo 
z teritoriálního hlediska ve 3. čtvrtletí roku 2014 pro zahraniční obchod České 
republiky opět nejvýznamnější vývozní a dovozní destinací. Vývoz do Německa 
meziročně posílil o 16,1 % a náš severní soused navýšil svůj podíl na celkovém 
exportu o 0,7 p.b. na 32,5 %. Na celkovém dovozu se ve sledovaném období 
Německo podílelo 26,1 %, stejně tak jako ve 3. čtvrtletí 2013, přitom dovoz stoupl 
meziročně o 11,8 %. Protože jsme sem více vyvezli než dovezli, skončila bilance 
přebytkem ve výši 84,3 mld. Kč v náš prospěch. Žebříček první pětice zemí, kam 
směřoval náš vývoz, zůstal oproti předchozím čtvrtletím beze změny. Druhé místo 
obhájilo Slovensko s podílem 8,3 %, následované Polskem (6,0 %), Spojeným 
královstvím (5,2 %) a Francií (5,1 %). To platí i pro dovozy, kde se na druhé pozici 
opět umístila Čína (11,4 %), dále pak Polsko (7,9 %) a Slovensko (5,4 %). Ruská 
federace se udržela se 4,3% podílem na pátém místě, i když dovoz z této země 
meziročně klesl o 17,5 % (viz tabulka IV.3 v přílohové části). 

Nejvyššího přebytku 
obchodní bilance 
dosáhla ČR 
s Německem 

Nejvyššího aktiva obchodní bilance dosahuje dlouhodobě Česká republika 
s Německem, kde jeho hodnota vzrostla ve třetím čtvrtletí 2014 meziročně o 18,5 
mld. Kč na 84,3 mld. Kč. Druhé nejvyšší kladné saldo vykázalo Slovensko, které se 
mezi zeměmi, se kterými máme nejvyšší přebytky obchodní bilance, umisťuje 
opakovaně na druhém místě. Ve sledovaném období hodnota jeho kladného 
salda obchodní bilance vzrostla o 3,0 mld. Kč na 31,1 mld. Kč. Následovalo 
Spojené království, jehož přebytek se meziročně zvýšil o 2,8 mld. Kč na 29,3 mld. 
Kč, dále pak Francie s aktivem 20,6 mld. Kč (+4,5 mld. Kč) a Rakousko, kde stejně 
jako v předchozím čtvrtletí došlo meziročně k poklesu aktiva, tentokrát o 1,5 mld. 

B I L A N C E

index index index 7-9/13 7-9/14

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

 Celkový zahraniční obchod ČR 1 483 584 100,0 1 672 678 100,0 112,7 783 013 100,0 888 615 100,0 113,5 700 571 100,0 784 063 100,0 111,9 82 441 104 551

 * Státy s vyspělou tržní ekonomikou 1 204 348 81,2 1 364 283 81,6 113,3 693 567 88,6 791 960 89,1 114,2 510 781 72,9 572 323 73,0 112,0 182 785 219 637

 ** Státy EU 28 1 094 641 73,8 1 244 686 74,4 113,7 634 527 81,0 726 554 81,8 114,5 460 114 65,7 518 133 66,1 112,6 174 414 208 421

      z toho: Německo 431 465 29,1 492 978 29,5 114,3 248 664 31,8 288 656 32,5 116,1 182 801 26,1 204 322 26,1 111,8 65 863 84 335

                  Slovensko 108 015 7,3 115 882 6,9 107,3 68 078 8,7 73 505 8,3 108,0 39 937 5,7 42 376 5,4 106,1 28 140 31 129

 ** Státy ESVO 30 795 2,1 30 975 1,9 100,6 16 800 2,1 18 588 2,1 110,6 13 996 2,0 12 386 1,6 88,5 2 804 6 202

 ** Ostatní státy s vyspělou tržní ekonomikou 78 912 5,4 88 623 5,3 112,3 42 240 5,4 46 818 5,3 110,8 36 672 5,2 41 804 5,4 114,0 5 568 5 014

     z toho: Kanada 2 368 0,2 2 430 0,1 102,6 1 413 0,2 1 469 0,2 104,0 955 0,1 961 0,1 100,6 457 508

                 USA 32 481 2,2 38 554 2,3 118,7 17 710 2,3 20 585 2,3 116,2 14 770 2,1 17 969 2,3 121,7 2 940 2 617

 * Rozvojové země 82 779 5,6 96 276 5,8 116,3 31 139 4,0 38 907 4,4 124,9 51 640 7,4 57 369 7,3 111,1 -20 500 -18 462

      z toho: Brazílie 3 375 0,2 3 609 0,2 106,9 1 852 0,2 1 993 0,2 107,6 1 523 0,2 1 616 0,2 106,1 329 377

                  Indie 6 163 0,4 6 431 0,4 104,4 3 125 0,4 2 649 0,3 84,8 3 038 0,4 3 783 0,5 124,5 87 -1 134

                  Turecko 15 757 1,1 16 487 1,0 104,6 10 300 1,3 9 856 1,1 95,7 5 456 0,8 6 631 0,8 121,5 4 844 3 225

 * Společenství nezávislých států 100 165 6,8 95 222 5,7 95,1 42 379 5,4 41 072 4,6 96,9 57 786 8,2 54 151 6,9 93,7 -15 407 -13 079

      z toho: Rusko 68 959 4,6 63 055 3,8 91,4 28 096 3,6 29 324 3,3 104,4 40 863 5,8 33 731 4,3 82,5 -12 767 -4 407

                 Ukrajina 14 875 1,0 9 467 0,6 63,6 8 277 1,1 4 681 0,5 56,6 6 598 0,9 4 786 0,6 72,5 1 679 -105

 * Ostatní */ 83 985 5,7 103 796 6,2 123,6 11 101 1,4 11 312 1,3 101,9 72 885 10,4 92 484 11,8 126,9 -61 784 -81 172

      z toho: Čína 79 971 5,4 99 909 6,0 124,9 9 480 1,2 10 708 1,2 113,0 70 491 10,1 89 201 11,4 126,5 -61 011 -78 493

 * Nespecifikováno 3 954 0,3 4 099 0,2 103,6 515 0,1 395 0,0 76,6 3 440 0,5 3 704 0,5 107,7 -2 925 -3 310

Zahraniční obchod

 se zeměmi OECD

*/ ČLR, KLDR, Kuba, Laos, MoLR, VSR    

7-9/2014 7-9/2014 7-9/2014

1 190 157 80,2 1 348 285 80,6 113,3

0,5 99,8 272 936

675 428 86,3 772 584 86,9

 * Státy s tranzitivní ekonomikou     

O B R A T V Ý V O Z

0,5

D O V O Z

7-9/2013 7-9/2013 7-9/2013

107,8 4 312 0,6 4 969 0,6 115,2 4 041 0,6 4 0338 353 0,6 9 002

111,8 160 699 196 883114,4 514 729 73,5 575 701 73,4
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Kč na 12,7 mld. Kč. 

Tabulka č. II.3.2.3 Země s nejvyššími přebytky obchodní bilance ve 3. čtvrtletí 2014 

Země 
Bilance ZO 
(mld. Kč) 

Meziroč. 
změna 

(mld. Kč) 

Bilance ZO dle komoditních skupin SITC (mld. Kč) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Německo 84,3 18,5 -2,6 -0,1 3,9 -2,2 -0,1 -13,2 4,8 73,8 20,0 0,2 

Slovensko 31,1 3,0 5,4 1,3 -0,5 2,9 0,1 2,7 2,7 10,6 5,4 0,6 

V. Británie a S.Irsko 29,3 2,8 0,4 0,0 0,1 0,0 0,0 -2,2 3,3 23,9 3,7 0,0 

Francie 20,6 4,5 -0,3 0,3 0,0 0,0 0,0 -4,8 0,7 21,1 3,6 0,0 

Rakousko 12,7 -1,5 0,4 0,0 2,7 1,5 0,2 -1,2 0,3 6,3 2,6 -0,1 

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

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

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

Švédsko 6,0 0,8 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 -0,5 -0,4 5,4 1,4 0,0 

Maďarsko 5,9 1,3 0,0 0,1 -0,1 1,2 0,0 0,6 0,4 4,8 -1,3 0,1 

Pramen: ČSÚ, listopad 2014 

Nejvyšší schodek 
obchodní bilance 
vykázal obchod 
s Čínou 

Nejvyšší schodek obchodní bilance ve 3. čtvrtletí roku 2014 vykázala Česká 
republika opětovně ve vzájemném obchodě s Čínou. Jeho výše byla 78,5 mld. Kč a 
meziročně tak stoupla o 17,5 mld. Kč. Obecně lze konstatovat, že záporná 
obchodní bilance pro Českou republiku je typická převážně pro obchod 
s asijskými zeměmi. Druhého nejvyššího deficitu dosáhla obchodní výměna s Jižní 
Koreou (13,2 mld. Kč), kde se pasivum ve sledovaném období meziročně zvýšilo 
o 1,4 mld. Kč. Vysokým schodkem skončil také vzájemný obchod 
s Ázerbájdžánem, a to 12,3 mld. Kč, u kterého deficit meziročně vzrostl o 5,0 mld. 
Kč. Na čtvrtém místě se umístilo Polsko, jehož schodek stoupl o 1,9 mld. Kč na 8,8 
mld. Kč. Páté skončilo Japonsko se zápornou bilancí ve výši 7,4 mld. Kč 
(meziročně ale o 0,8 mld. Kč nižší). 

Tabulka č. II.3.2.4 Země s nejvyššími schodky obchodní bilance ve 3. čtvrtletí 2014 

Země 
Bilance ZO 
(mld. Kč) 

Meziroč. 
změna 

(mld. Kč) 

Bilance ZO dle komoditních skupin SITC (mld. Kč) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Čína -78,5 -17,5 -0,4 0,0 0,6 0,0 0,0 -1,3 -5,6 -58,2 -13,6 0,0 

Jižní Korea -13,2 -1,4 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 -0,7 -1,7 -10,9 -0,1 0,0 

Ázerbájdžán -12,3 -5,0 0,0 0,0 0,0 -12,9 0,0 0,1 0,1 0,3 0,0 0,0 

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

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

Thajsko -4,7 0,0 -0,1 0,0 -0,1 0,0 0,0 0,1 -0,4 -3,8 -0,5 0,0 

Ruská federace -4,4 8,4 0,4 0,1 -1,1 -26,6 0,0 1,7 0,2 17,6 3,3 0,0 

Tchaj-wan -4,3 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1 -0,7 -3,1 -0,4 0,0 

Malajsie -4,1 -1,1 0,1 0,0 -0,2 0,0 0,0 0,1 0,0 -3,8 -0,3 0,0 

Vietnam -2,8 -1,9 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1 0,0 -1,5 -1,0 0,0 

Pramen: ČSÚ, listopad 2014 
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II.3.3 Komoditní struktura 

Nejdůležitějším 
obchodním artiklem 
zůstávají stroje 
a dopravní 
prostředky 

Na příznivém vývoji českého zahraničního obchodu se podílely největší měrou 
stroje a dopravní prostředky, které jsou tradičně naší nejvíce obchodovanou 
skupinou zboží. Ve 3. čtvrtletí roku 2014 vývoz této skupiny výrobků dosáhl 54,5% 
podílu na celkovém exportu České republiky. Dovoz ve stejném období 
představoval 42,4 % z celkového importu. Dalším nejvíce obchodovaným artiklem 
byly tržní výrobky, pod které patří celá řada výrobků z různých materiálů, a to od 
výrobků z kůže, pryže, papíru, korku, dřeva, přízí a tkanin až po  kovové výrobky, 
výrobky ze železa, oceli, neželezných kovů apod. Tato komodita měla 16,7% podíl 
na vývozech a 18,0% podíl na dovozech. Významný podíl zaujímá také 
průmyslové spotřební zboží, které bylo zastoupeno ve vývozech 11,9 % a 10,7 % 
v dovozech. Vývoj zahraničního obchodu, tříděného podle mezinárodní 
nomenklatury zboží SITC, za 3. čtvrtletí roku 2013 a 2014, znázorňuje graf č. 
II.3.3.1. 

Tabulka č. II.3.3.1 Komoditní struktura zahraničního obchodu dle SITC tříd ve 3. čtvrtletí 2014 

  Celkem 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Vývoz (podíl v %) 100,0 3,6 0,8 2,4 2,9 0,2 6,6 16,7 54,5 11,9 0,2 

Dovoz (podíl v %) 100,0 4,9 0,7 2,3 8,9 0,2 11,7 18,0 42,4 10,7 0,3 

Saldo 3.Q 2013 (v mld. Kč) 82,4 -7,0 1,1 0,2 -55,6 0,4 -30,5 12,6 139,9 21,4 -0,1 

Saldo 3.Q 2014 (v mld. Kč) 104,6 -6,7 2,1 3,5 -43,8 0,3 -32,5 7,8 152,1 22,0 0,0 

Meziroční změna salda 22,2 0,3 0,9 3,3 11,8 -0,1 -2,0 -4,9 12,2 0,6 0,0 

 Pramen: ČSÚ, listopad 2014 

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

           9 – komodity nezatříděné 

Graf č. II.3.3.1 Vývoz, dovoz a saldo dle klasifikace SITC ve 3. čtvrtletí 2013 a 2014 (v mld. Kč) 

 

Pramen: ČSÚ, listopad 2014, graf MPO 
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Aktivum obchodu se 
stroji a dopravními 
prostředky dosáhlo 
152,1 mld. Kč 

Obchod se stroji a dopravními prostředky vykázal ve sledovaném období nejvyšší 
kladné saldo obchodní bilance, a to ve výši 152,1 mld. Kč, což je o 12,2 mld. Kč 
více než ve 2. čtvrtletí 2013. Vzestup přebytku měl proto kladný vliv na celkovou 
bilanci. Vývoz této skupiny meziročně vzrostl o 16,4 % a dovoz o 20,3 %. Velkou 
měrou k obchodu se stroji a dopravními prostředky přispěla podle očekávání 
silniční motorová vozidla, která těžila z rostoucích prodejů na evropských 
automobilových trzích. Jejich vývoz se meziročně zvýšil o 21,1 % a zároveň posílil 
jejich podíl na vývozu skupiny meziročně o 1,4 p.b. na 34,1 %. Svůj podíl na 
celkovém vývozu České republiky navýšily o 1,2 p.b. na 18,6 %. Nejdůležitější 
podskupinou silničních vozidel byly opět osobní automobily spolu s díly 
a příslušenstvím motorových vozidel. Největší meziroční přírůstek exportu 
ve skupině SITC 7 byl zaznamenán u zařízení k telekomunikaci, záznamu 
a reprodukci zvuku, a to 27,4%.  

Tabulka č. II.3.3.2 Vývoz, dovoz a saldo obchodní bilance strojů a dopravních prostředků (SITC 7) 
ve 3. čtvrtletí 2014 

 

 Pramen: ČSÚ, listopad 2014 

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

 

Pramen: ČSÚ, listopad 2014, graf MPO 

SITC 7 - celkem 484 476 16,4 100,0 54,5 332 339 20,3 100,0 42,4 152 137 12 206

71 - s troje a  zařízení k výrobě energie 25 332 14,4 5,2 2,9 26 959 27,7 8,1 3,4 -1 628 -2 668

72 - s trojní zařízení pro urči tá  odvětví průmys lu 20 933 7,0 4,3 2,4 17 630 25,2 5,3 2,2 3 304 -2 187

73 - kovozpracující s troje 6 901 8,4 1,4 0,8 5 950 13,6 1,8 0,8 951 -180

74 - s troje a  zřízení všeobecně užívané v průmys lu 58 882 9,5 12,2 6,6 41 782 18,3 12,6 5,3 17 100 -1 330

75 - kancelářské s troje zařízení k automat.zprac.dat 63 872 16,1 13,2 7,2 51 142 27,8 15,4 6,5 12 730 -2 275

76 - zaříz.k telekomunikaci , zázn.a  reprodukci  zvuku 48 210 27,4 10,0 5,4 38 955 21,9 11,7 5,0 9 255 3 387

77 - elektrická  zařízení, přís troje a  spotřebiče 88 027 12,0 18,2 9,9 79 789 13,6 24,0 10,2 8 239 -114

78 - s i lniční vozidla 164 998 21,1 34,1 18,6 66 720 18,9 20,1 8,5 98 278 18 171

79 - ostatní dopravní a  přepravní prostředky 7 321 8,0 1,5 0,8 3 412 50,3 1,0 0,4 3 909 -599

Podíl na 

celk. 

dovozu (%)

3.Q 2014 

(mi l . Kč)

Meziroč. 

změna 

(mi l . Kč)

Vývoz Dovoz Obchodní bilance

3.Q 2014 

(mi l . Kč)

Meziroč. 

změna (%)

Podíl na 

vývozu 

skupiny (%) 

Podíl na 

celk. 

vývozu (%)

3.Q 2014 

(mi l . Kč)

Meziroč. 

změna (%)

Podíl na 

dovozu 

skupiny (%) 
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Registrace osobních 
automobilů v EU se 
meziročně zvýšily 

 

Pokračující oživení na automobilových trzích a dlouhodobě stoupající poptávka 
po automobilech v zemích Evropské unie bylo opět pozitivním signálem pro český 
vývoz ve 3. čtvrtletí 2014. Podle údajů Asociace evropských výrobců automobilů 
(ACEA) bylo za prvních devět měsíců roku 2014 registrováno o 6,1 % více 
osobních automobilů než ve stejném období v roce 2013. Jde tak již o čtrnáctý 
měsíc v řadě, kdy evropské trhy vykazují navýšení registrací a celkový počet 
prodaných aut se blíží srovnatelné úrovni jako v letech 2010 a 2011. Nárůst 
registrací se projevil růstem na všech významných trzích, a to především o 17,2 % 
ve Španělsku, o 9,1 % ve Spojeném království, o 3,6 % v Itálii, v Německu o 2,9 % 
a ve Francii o 2,1 %. 

Tabulka č. II.3.3.3 Výroba a prodej motorových vozidel za leden – září 2014  

  

1.-9. 2014 (ks) Meziroční změny (%) 

Výroba Tuz. prodej Vývoz Výroba Tuz. prodej Vývoz 

Celkem motorová vozidla 940 296 62 195 1 087 681 12,19% 19,75% 8,02% 

Osobní a užitková vozidla 936 151 61 695 1 084 001 12,22% 20,21% 8,01% 

Nákladní  592 125 484 3,14% -40,48% 71,02% 

Autobusy  2557 306 2269 5,88% -7,27% 0,80% 

Motocykly a mopedy  996 69 927 8,03% -10,39% 9,70% 

 Pramen: SAP, listopad 2014 
 Poznámka: Předmětem tuzemského prodeje a vývozu byly kromě vozů vyrobených v roce 2014 i zásoby 

dříve vyrobených aut 

Největší pasivum 
zaznamenala opět 
minerální paliva 

Celkovou bilanci nepříznivě ovlivnilo prohloubení pasiva u chemikálií, meziročně 
o 2 mld. Kč na 32,5 mld. Kč a výše deficitu u minerálních paliv, který 
z dlouhodobého hlediska sledování vývoje patří k nejvyšším. Ve 3. čtvrtletí 2014 
se záporné saldo u této komodity pohybovalo ve výši 43,8 mld. Kč, nicméně 
v meziročním srovnání došlo k jeho poklesu o 11,8 mld. Kč, což mělo zároveň 
příznivý vliv na celkovou bilanci. Vývoz minerálních paliv meziročně stoupl 
o 16,4 %, dovoz klesl o 10,5 %.  Meziroční snížení deficitu obchodu s minerálními 
palivy bylo způsobeno především poklesem cen plynu a ropy na světových trzích. 
Vývoj ceny ropy znázorňuje graf č. II.3.3.3.  
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Graf č. II.3.3.3 Ceny ropy na světových trzích (USD/barel) 

 

Pramen: www.kurzy.cz, graf MPO 

II.3.4 Zahraniční obchod EU 

Meziročně záporné 
saldo obchodní 
bilance EU 

Evropské unii jako celku se ve 3. čtvrtletí 2014 dařilo na poli zahraničního 
obchodu o něco hůře než České republice. Vývoz oproti stejnému období 
předchozího roku klesl o 1,3 %, dovoz se zvýšil o 1,6 % a celkový obrat 
zahraničního obchodu se meziročně zvýšil o 1,1 mld. euro na 855,5 mld. euro. To 
mělo přímý vliv na bilanci zahraničního obchodu, která sice ve 3. čtvrtletí roku 
2013 vykázala aktivní saldo ve výši 7,4 mld. euro, tentokrát však skončila 
schodkem 4,7 mld. euro. Vývoj zahraničního obchodu Evropské unie znázorňuje 
graf č. II.3.4.1.  

Graf č. II.3.4.1 Zahraniční obchod EU28 

 

Pramen: Eurostat, listopad 2014, graf MPO 
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Ve vývoz EU 
dominovaly stroje a 
dopravní prostředky 

Dominantní postavení ve vývozu zemí evropské osmadvacítky na světové trhy 
zaujímají stroje a dopravní prostředky. Ve 3. čtvrtletí roku 2014 se této komoditě 
opět dařilo, když se celkový objem vývozu a dovozu meziročně zvýšil o 3,6 mld. 
euro a ve sledovaném období dosáhl hodnoty 285,2 mld. euro, což činí 33,3% 
podíl na celkovém obratu zahraničního obchodu zemí Evropské unie. Na 
celkovém vývozu se podílely 41,3 % a na dovozu 25,4 %. Mezi další nejvíce 
obchodovatelné komodity, jež byly v celkovém obchodu Evropské unie 
zastoupeny v analyzovaném období největší měrou, patří také minerální paliva se 
16,8% podílem, dále průmyslové spotřební zboží (13,2 %) a chemikálie (13,0 %). 
Nejvyšší kladné saldo obchodní bilance ve výši 66,5 mld. euro vykázaly stroje 
a dopravní prostředky. Nejvyšší záporné saldo 87,0 mld. euro měla minerální 
paliva (viz tabulka č. II.3.4.1). 

Tabulka č. II.3.4.1 Meziroční srovnání - zahraniční obchod EU28 podle typu zboží 
(v mld. EUR) 

Klasifikace 
SITC 

Vývoz Dovoz Saldo 

3. Q 
2013 

3. Q 
2014 

Meziroční 
změna (%) 

Podíl 
(%) 

3. Q 
2013 

3. Q 
2014 

Meziroční 
změna (%) 

Podíl 
(%) 

3. Q 
2013 

3. Q 
2014 

0 18,8 19,2 102,3 4,5 20,2 21,7 107,0 5,0 -1,5 -2,5 

1 7,6 7,7 101,5 1,8 1,9 2,0 104,4 0,5 5,6 5,7 

2 9,7 9,7 100,0 2,3 16,1 15,6 96,6 3,6 -6,4 -5,8 

3 31,3 28,2 89,9 6,6 128,6 115,2 89,6 26,8 -97,3 -87,0 

4 1,3 1,1 88,6 0,3 2,3 2,3 99,0 0,5 -1,0 -1,2 

5 67,2 70,6 105,0 16,6 38,6 40,6 105,3 9,4 28,7 30,0 

6 49,3 49,4 100,1 11,6 41,1 44,4 107,9 10,3 8,2 4,9 

7 175,0 175,9 100,5 41,3 106,7 109,4 102,5 25,4 68,3 66,5 

8 46,3 48,2 104,1 11,3 59,5 64,9 109,0 15,1 -13,2 -16,6 

9 24,4 15,3 62,9 3,6 8,4 14,1 167,8 3,3 16,0 1,3 

Celkem 430,9 425,4 98,7 100,0 423,5 430,1 101,6 100,0 7,4 -4,7 

 Pramen: Eurostat, listopad 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 

Nejvíce se na vývozu 
i dovozu podílelo 
Německo 

Největší měrou k objemu celkového zahraničního obchodu zemí Evropské unie 
přispělo Německo, které má nejsilnější postavení v rámci skupiny zemí. Na vývozu 
Evropské unie se podílelo 25,3 % a na dovozu 20,4 %. Pětice zemí s největším 
exportem a importem zůstává v posledních letech neměnná. Na straně vývozu je 
na druhém místě Nizozemsko (10,8 %), následuje Francie (9,2 %), Itálie (8,5 %) 
a Spojené království se 8,0% podílem (viz. graf II.3.4.2). Z hlediska dovozů figuruje 
v žebříčku zemí po Německu Spojené království s 11,9 %, dále pak Francie (11,1 
%), Nizozemsko (9,8 %) a se 7,7 % Itálie (viz graf č. II.3.4.3). 
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Graf č. II.3.4.2 Podíl jednotlivých zemí na vývozu EU28 (3. čtvrtletí 2014) 

 

Pramen: Eurostat, listopad 2014, neočištěná data 

Graf č. II.3.4.3 Podíl jednotlivých zemí na dovozu EU28 (3. čtvrtletí 2014) 

 

Pramen: Eurostat, listopad 2014, neočištěná data 

II.3.5 Očekávaný další vývoj zahraničního obchodu 

Výhled do budoucna 

 

Předpokládáme, že zahraniční obchod v České republice vykáže i ve 4. čtvrtletí 
2014 solidní výsledky. Jeho výsledky budou záviset především na vývoji 
ekonomické situace u našich hlavních obchodních partnerů v Evropské unii, 
především pak u sousedního Německa. Poslední data nejsou optimistická 
a naznačují, že ekonomice Německa se nedaří tak, jak by očekávala. Sice se jí 
podařilo vlivem silné soukromé spotřeby těsně vyhnout recesi, nicméně horší 
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nálada v evropském regionu signalizující nižší tempo výkonu evropských 
ekonomik a aktuální geopolitická situace zhoršují prognózy budoucího vývoje. To 
vše by mohlo do budoucna nepříznivě ovlivnit vývoj českého zahraničního 
obchodu.  

Důvěra v evropskou 
ekonomiku se snížila 

 

Souhrnný indikátor ekonomického sentimentu (ESI) vychází z průzkumů 
Eurostatu o důvěře mezi spotřebiteli a subjekty podnikajícími v průmyslu, ve 
stavebnictví, v maloobchodě a ve službách v Evropské unii a eurozóně. Index pro 
Evropskou unii se v průběhu 3. čtvrtletí 2014 nadále pohyboval v kladném pásmu, 
kam se dostal v  září 2013. Ačkoliv důvěra v ekonomiku zemí Evropské unie ve 
třetím čtvrtletí postupně klesala, hranici 100 bodů oddělující kladný sentiment od 
záporného neprolomila. V říjnu se dokonce zlepšila o 0,6 bodu na 104,2 bodu a 
v listopadu zůstala téměř stabilní na hodnotě 104,1 bodu. Vývoj v eurozóně, která 
se do kladného pásma dostala později, až v prosinci 2013, byl oproti Evropské unii 
mírně pesimističtější. Index se v září propadl těsně pod 100bodovu hranici na 
99,9 bodu, nicméně hned na to v říjnu poskočil o 0,8 bodu zpět do kladného 
pásma a dostal se na hodnotu 100,7 bodu a v listopadu na 100,8 bodu. 
 

 

Pramen: Evropská komise 

Německo opatrné  
ve výhledech do 
budoucna  

 

Index ekonomického sentimentu ZEW, který předpovídá vývoj německé 
ekonomiky v následujících šesti měsících, po kontinuálním poklesu od začátku 
roku, kdy se v říjnu propadl do záporných hodnot, přidal skokově v listopadu 15,1 
bodu a dostal se tak na hodnotu 11,5 bodu. Stále se ale drží pod svým 
dlouhodobým průměrem, který je 24,4 bodu.   
 

 

Pramen: ZEW 

PMI v Německu se 
propadá a v 

Index nákupních manažerů ve zpracovatelském průmyslu (PMI) v Německu klesl 
v listopadu na sedmnáctiměsíční minimum, když se snížil na hodnotu 49,5 bodu. 
Hlavním důvodem byl citelný propad nových objednávek, a to jak tuzemských, 
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eurozóně si pohoršil  tak i zahraničních. Index PMI pro eurozónu se hodnotou 50,1 bodu dostal těsně 
k hranici předělu mezi růstem a poklesem.  

 

Pramen: Markit 
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II.4 VNITŘNÍ OBCHOD 

Vnitřní obchod 
pokračoval v růstu… 

 

Vyšší domácí poptávka, za kterou stál zejména povzbudivě se vyvíjející trh práce, 
projevující se růstem zaměstnanosti a vzestupem reálných mezd, měla vliv 
na  oživení maloobchodu ve třetím čtvrtletí 2014.  Náladu spotřebitelů a jejich 
ochotu více utrácet podporovala i vyšší důvěra domácností v budoucí 
ekonomický vývoj. Spotřeba domácností se tak stala jedním z hlavních stimulů 
ekonomického růstu i maloobchodních tržeb.  

…přestože se 
indikátor důvěry 
spotřebitelů zatím 
držel v záporných 
hodnotách 

 

Naproti tomu se indikátor důvěry spotřebitelů ve 3. čtvrtletí 2014 zatím stále 
pohyboval v záporných hodnotách a navíc mírně oslaboval. V červenci (v relaci 
k průměru roku 2005) poklesl o 0,1 %, v srpnu o 2,1 % a v září o 3,7 %. 
Ve  srovnání s průměrem roku 2005 však dosáhl výrazného zlepšení a již v říjnu 
2014 se mu podařilo dostat do plusového pásma, když oproti průměru posílil 
o  0,2 % (zatímco ve 3. čtvrtletí 2013 se jeho hodnoty pohybovaly v průměru 
v rozmezí minus 12,3 % až minus 18,7 % pod průměrem roku 2005). V kladných 
řadách se naposledy pohyboval v dubnu 2008.   

Maloobchodní 
tržby ve třetím 
čtvrtletí stouply 

Maloobchodní tržby včetně motoristického segmentu a prodeje pohonných 
hmot (CZ-NACE 45+47) ve 3. čtvrtletí roku 2014 opět obnovily dynamiku růstu, 
když se ve stálých cenách meziročně zvýšily o 5,6 %. Růst tržeb, který započal již 
ve  2. čtvrtletí 2013, však byl v jednotlivých měsících 3. kvartálu 2014 
nerovnoměrný. V červenci se meziročně zvýšily o 6,6 %, v srpnu zpomalily růst 
na  3,5 %, aby v září opět přidaly 6,7 %. Mezičtvrtletně si maloobchod polepšil 
o  0,9 p.b., když posílil z 4,7 % ve 2. čtvrtletí 2014.  

Graf č. II.4.1 Tržby maloobchodu včetně motoristického segmentu a prodeje 
pohonných hmot (CZ-NACE 45+47, stálé ceny, meziroční změny v %) 

 

   Pramen: ČSÚ; prosinec 2014, graf MPO 

Pokračující nárůst 
evidoval 
motoristický 
segment 

Ke zlepšení vývoje maloobchodu přispěl především motoristický segment (CZ-NACE 
45), tj. obchod, opravy a údržba motorových vozidel. Ten ve 3. čtvrtletí 2014 
zaznamenal meziroční nárůst tržeb o 13,7 %, to je o 4,5 p.b. více než ve 3. čtvrtletí 
2013, kdy stoupl o 9,2 %. Nejvíce vzrostly meziročně tržby v červenci a v září, a 
to o 16,5 % resp. o 15,4 %. Nejméně, o 8,8 %, se zvýšily v srpnu. Také 
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mezičtvrtletně si motoristický segment vedl dobře, když z 8,1% meziročního 
růstu ve 2. čtvrtletí 2014 poskočil o pěkných 5,6 p.b. na  výše zmíněných 13,7 % 
ve 3. čtvrtletí 2014. Prodeje nových osobních aut letos zažívají boom a připisují 
si z velké části dvouciferný růst, a to vlivem vyššího zájmu jak ze strany 
obyvatelstva, tak i ze strany firem.  

Samotný maloobchod kromě prodeje pohonných hmot (CZ-NACE 47) již takový 
rozmach nezaznamenává. Tržby zde stouply ve sledovaném období meziročně 
o 2,3 %, mimo prodeje pohonných hmot (CZ-NACE 47 bez 47.3) o 2,5 %. 

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

 

Pramen: ČSÚ, prosinec 2014 

Prodej pohonných 
hmot stoupl, … 

Ve 3. čtvrtletí roku 2014 došlo k meziročnímu nárůstu prodeje pohonných hmot 
(CZ-NACE 47.3) o 1,3 %. Tržby u čerpacích stanic v červenci meziročně stouply 
o 1,0 %. V srpnu ale přechodně klesly o 1,5 % a v září se opět vrátily k solidnímu 
4,7% růstu. Tržby v tomto období jsou ovlivněny vyššími prodeji v období letních 
dovolených.   

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

 

Pramen: ČSÚ, prosinec 2014, graf MPO 

… kdežto tržby za 
potravinářské zboží 
klesly 

V maloobchodě s potravinářským zbožím (CZ-NACE 47.11 + 47.2) došlo 
k mírnému meziročnímu poklesu tržeb o 0,1 %. Prodej nepotravinářského zboží 
(CZ-NACE 47.19 + 47.4 až 47.9) naopak meziročně zrychlil růst na 4,5 %. Ve 
sledovaném období se tak naplno projevila snaha spotřebitelů omezovat své 

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

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

Obchod, opravy a údržba motorových vozidel (CZ-NACE 45) 13,3 1,5 4,1 3,7 2,6 -3,0 0,4 -3,9 -7,5 4,0 9,2 11,3 17,9 8,1 13,7

Maloobchod včetně prodeje pohonných hmot (CZ-NACE 47) 2,1 0,9 -1,1 -0,5 0,2 -1,9 -0,6 -0,8 -0,7 -1,2 0,5 1,1 2,2 3,2 2,3

Prodej pohonných hmot (CZ-NACE 47.3) -4,3 -3,9 -2,1 -3,4 0,1 -4,3 0,4 -1,5 -2,0 -0,5 -4,1 -1,3 1,1 1,6 1,3

Maloobchod kromě pohonných hmot (CZ-NACE 47 bez 47.3) 3,1 1,7 -0,9 -0,1 0,2 -1,5 -0,8 -0,8 -0,5 -1,3 1,2 1,4 2,4 3,5 2,5

2011 2012 2013 2014
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výdaje za potraviny především z důvodu jejich kontinuálního zdražování (např. 
oproti roku 2005 běžný spotřebitel zaplatil o 33,8 % více za potraviny a 
nealkoholické nápoje) a tendence více utrácet spíše za zboží určené 
k dlouhodobé spotřebě.  

Největší meziroční 
růst zaznamenal 
prodej počítačů a 
komunikačních 
zařízení 

 

Navzdory devalvaci koruny řada spotřebního zboží zlevňovala a tím lákala české 
spotřebitele k nákupům. Ceny spotřební elektroniky kopírovaly dlouhodobý 
trend a pokračovaly v poklesu v  důsledku silné konkurence a rychlého 
technologického pokroku. Naopak ceny obuvi a oblečení po oslabení koruny 
v listopadu předchozího roku jako jedny z mála reagovaly růstem. K celkovému 
kladnému vývoji maloobchodu přispěl především maloobchod ve 
specializovaných prodejnách s  počítačovým a komunikačním zařízením (CZ-
NACE 47.4), který prudce zrychlil svoji meziroční dynamiku růstu až na 17,0 %, 
což je o 6,8 p.b. více než ve stejném období před rokem. Ve  specializovaných 
prodejnách se tržby zvýšily v maloobchodě s výrobky pro kulturu, sport 
a rekreaci (CZ-NACE 47.6) o 6,7 %, s oděvy, obuví a koženým zbožím (CZ-NACE 
47.71 + 47.72) o 5,8 % a s výrobky pro domácnost (CZ-NACE 47.5) o 3,0 %. Po 
dvou letech poklesu dokonce mírně stouply meziročně o 0,1 % tržby 
v maloobchodě s farmaceutickým, zdravotnickým, kosmetickým a drogistickým 
zbožím (CZ-NACE 47.73 až 47.75) ve  specializovaných prodejnách, z toho 
u farmaceutického a zdravotnického zboží (CZ-NACE 47.73 + 47.74) nadále 
pokračoval meziroční pokles tržeb na 1,7 %. 

Klesal prodej 
ve stáncích a na 
trzích  

 

Opět rostla obliba prodeje mimo prodejny, stánky a trhy (CZ-NACE 47.9), kde si 
prodejci meziročně polepšili o 18,9 %. Dvouciferných růstů tržeb dosahují 
pravidelně od 1. čtvrtletí 2013. Naopak ze čtvrtletních výsledků se neradovali 
prodejci ve stáncích a na trzích (CZ-NACE 47.8), kde ve třetím čtvrtletí 2014 
došlo k meziročnímu poklesu tržeb o 7,6 %. Tento cenově stále náročnější 
segment ztrácí postupně na popularitě už od roku 2008. 

Tržby internetových 
prodejců prudce 
vzrostly 
 

 

Prodej přes internet a prostřednictvím zásilkových služeb (CZ-NACE 47.91) se 
zvýšil meziročně o 24,8 %, což je sice o 3,5 p.b. méně než ve 3. čtvrtletí 2013, 
kdy tržby vzrostly o 28,3 %, ale i tak se opět  těšil z dvouciferných růstů. 
Na  vzrůstající popularitu internetových prodejů působil nadále široký sortiment 
a dobrá dostupnost prodávaného zboží. Rozšiřující se konkurence tlačila 
prodejní ceny směrem dolů a nabízela kupujícím různé akční pobídky spolu 
s doplňkovými službami zdarma. Okruh spotřebitelů různých věkových kategorií, 
využívajících moderní komunikační technologie ke svým nákupům napříč všemi 
sortimenty, se rozšiřuje, stejně tak i počet domácností s  připojením k internetu. 
Přičteme-li k tomu časovou úsporu a pohodlí při nákupu z domova, je evidentní, 
že tento segment vykazuje dlouhodobě velmi dobré výsledky.  

Vyšší tempo růstu 
spotřeby 
domácností než 
jejich disponibilních 
příjmů bylo 
provázeno klesající 
tvorbou úspor 

Vyšší důvěra spotřebitelů, růst zaměstnanosti a vzestup reálných mezd se 
odrazily v růstu konečné spotřeby domácností, meziročně o 2,5 %, což 
v hodnotovém vyjádření činí nárůst o 12,6 mld. Kč (z 511,1 mld. Kč ve 3. čtvrtletí 
2013 na 523,7 mld. Kč ve 3. čtvrtletí 2014). Vývoj tržeb maloobchodu je však 
závislý nejen na důvěře spotřebitelů v ekonomiku, ale především na vývoji 
příjmů domácností. Ty však kromě růstu mezd bývají spojovány s působením 
řady dalších faktorů. Po úhradě běžných výdajů zůstává domácnostem tak zvaný 
disponibilní důchod, určený buď k hrazení konečné spotřeby, či k tvorbě úspor. 
Disponibilní důchod domácností ve 3. čtvrtletí 2014 naopak zpomalil tempo 
růstu, meziročně na o 1,7 %, což v absolutních hodnotách znamená navýšení 
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o  9,3 mld. Kč (z 556,2 mld. Kč ve 3. čtvrtletí 2013 na 565,5 mld. Kč ve 3. čtvrtletí 
2014). Na nižší růst disponibilních příjmů domácností než činila jejich konečná 
spotřeba, reagovaly domácnosti zpomalením tvorby úspor, které meziročně 
klesly o 6,7 %, a to z 53,5 mld. Kč ve 3. čtvrtletí 2013 na 49,9 mld. Kč ve stejném 
období roku 2014. Míra hrubých úspor domácností, jejíž tempo růstu klesá již 
od roku 2009, se ve 3. čtvrtletí 2014 snížila na 8,83 %, tj. meziročně o dalších 
0,8  p.b. 

II.4.1 Vnitřní obchod v EU 

Meziroční zlepšení 
maloobchodu v EU a 
eurozóně 

Obrat maloobchodu ve 3. čtvrtletí 2014 meziročně vzrostl jak v zemích 
Evropské unie, tak i v zemích eurozóny, a to o 0,4 %, resp. 0,2 %. Zeměmi, které 
se v tomto období velkou měrou zasloužily o celkový růst maloobchodu 
v Evropské unii, byly kromě tradičního tahouna Lucemburska (+7,8 %) opět 
zástupci menších či nových členských zemí jako Estonsko (+7,0 %), Rumunsko 
(+6,0 %), Litva (+5,2 %), Bulharsko (+3,6 %) a Maďarsko (+3,3 %). V Německu 
vzrostl obrat o 1,4 % (meziročně o 0,3 p.b. více), ve Spojeném království o 0,9 % 
(meziročně o 2,6 p.b. více). Překvapilo Řecko, jehož maloobchodní obrat se 
vymanil ze záporného pásma, když si připsal meziročně 10,7 p.b., takže narostl 
o 1,6 %. Do  záporného pásma se naopak nově dostala Belgie, Malta, Polsko, 
Francie a Chorvatsko. Nejvyšší meziroční snížení maloobchodu zaznamenalo 
Portugalsko (-1,7 %), následované výše zmíněným Chorvatskem a Francií 
(shodně -1,5 %) a Polskem (-1,2 %). Podle údajů Eurostatu vzrostly tržby v České 
republice meziročně o 2,4 %, což je číslo nižší, než uvádí ve svém šetření Český 
statistický úřad a je způsobeno mimo jiné rozdílnou metodikou a dílčími 
vlastními výpočty Eurostatu. Průběh meziročního srovnání výsledků 
maloobchodního obratu v Evropské unii je znázorněn v grafu č. II.4.1.1. (údaje 
za některé státy jsou k datu vydání analýzy předběžné, proto se finální podoba 
grafu může nepatrně lišit od zveřejněného).     

Graf č. II.4.1.1 Indexy obratu prodeje v maloobchodu vyjma automobilového průmyslu v EU28 
(meziroční změna v %, očištěno od vlivu počtu pracovních dní)  

 

Pramen: Eurostat, leden 2015, graf MPO 
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Indexy důvěry 
spotřebitelů v EU, 
eurozóně, i 
Německu, měly 
meziročně lepší 
hodnoty, 
mezičtvrtletně však 
klesaly  

Podle údajů Eurostatu došlo sice k meziročnímu zlepšení důvěry spotřebitelů 
ve  všech měsících třetího čtvrtletí sledovaného období jak v Evropské unii, 
tak  v eurozóně, v mezičtvrtletním srovnání však nastalo zhoršení v obou 
skupinách zemí. Především v eurozóně si index výrazně mezičtvrtletně pohoršil, 
když v srpnu opět atakoval dvouciferné záporné hodnoty. Zatímco ve 3. čtvrtletí 
2013 se hodnoty indexu v jednotlivých měsících pohybovaly hluboko v mínusu, ve 
3. čtvrtletí 2014 tento propad stáhly na minus 8,3 bodu v červenci, v srpnu 
si  index meziměsíčně pohoršil na minus 10,0 bodu a v září pokračoval 
v sestupném trendu na minus 11,4 bodu. Evropská unie jako celek si vedla o něco 
lépe, ale i zde se index vyvíjel mezičtvrtletně negativně. V červenci dosáhl hodnoty 
minus 5,5 bodu, v srpnu si meziměsíčně pohoršil o 0,9 bodu na minus 6,4 bodu a 
v září spadl na minus 8,0 bodu. Ve stejném období roku 2013 se jeho průměrná 
hodnota pohybovala okolo minus 13,0 bodů. Stejný sestupný trend kopíroval 
index důvěry spotřebitelů v Německu. Ten se v březnu 2014 dostal po téměř dvou 
letech do kladných čísel, v srpnu ale klesl z červencových 3,9 bodů na 0,3 bodu a 
v září se opět propadl do záporného pásma na minus 1,1 bodu. Poslední průzkumy 
v Evropě odhalují narůstající obavy spotřebitelů z celkové ekonomické situace, 
stavu úspor a budoucí možné nezaměstnanosti a zároveň zaznamenávají 
neměnné hodnocení napětí z finanční situace domácností.  

Graf č. II.4.1.2 Index důvěry spotřebitelů v EU28  

 

Pramen: Eurostat, prosinec 2014, graf MPO 

Maloobchod v EU 
bude posilovat 

Podle dostupných údajů za 4. čtvrtletí z Evropské unie a eurozóny vykazuje 
maloobchod členských zemí solidní meziroční tempa růstu, za kterým stojí 
všechny tři základní segmenty trhu, tj. potraviny, průmyslové zboží i pohonné 
hmoty. V listopadu 2014 vzrostly maloobchodní tržby v zemích Evropské unie 
meziročně již o 2,6 %. Eurozóna vykázala sice menší, ale vzhledem 
k předchozímu vývoji, i tak solidní 1,6% růst. Výhledově lze proto při udržení 
současných příznivých podmínek očekávat, že maloobchod ve většině 
evropských zemí by mohl nadále posilovat. 
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I. MAKROEKONOMICKÉ UKAZATELE

Měrná

Ukazatel jednotka 2013 1.Q 2.Q 1.-2. Q 3.Q 1.-3.Q 4.Q 1.-4.Q

HDPx/ (objem v běžných cenách xx/,  mld. Kč 4 086,4 1 059,8 1 064,3 2 124,1 1 071,2 3 195,3

              změna ve stálých cenách) změna v % -0,7 2,6 2,3 2,5 2,4 2,4

   Spotřeba domácností mld. Kč 1 998,8 500,7 507,4 1 008,1 510,9 1 518,9

změna v % 0,4 0,9 1,7 1,3 1,5 1,4

   Spotřeba vlády mld. Kč 802,0 203,6 207,2 410,8 205,8 616,6

změna v % 2,3 1,5 3,3 410,8 0,3 1,7

   Spotřeba neziskových institucí mld. Kč 27,7 7,1 7,2 14,3 7,2 21,4

změna v % 2,3 1,0 3,4 2,2 1,3 1,9

   Hrubý fixní kapitál mld. Kč 1 019,0 260,3 265,6 525,9 271,5 797,4

změna v % -4,4 2,4 4,5 3,4 3,9 3,6

   Změna zásob a cenností mld. Kč 3,3 -0,8 7,6 6,8 4,6 11,5

   Vývoz zboží a služeb mld. Kč 3 155,1 881,9 880,7 1 762,6 882,9 2 645,4

změna v % 0,3 11,3 8,6 10,0 6,1 8,6

   Dovoz zboží a služeb mld. Kč 2 919,4 792,9 811,4 1 604,3 811,7 2 416,0

změna v % 0,3 10,2 10,7 10,4 6,9 9,2

  Bilance zahraničního obchodu mld. Kč 235,6 89,0 69,2 158,2 71,2 229,4

Průměrná měsíční mzdaxxx/

(meziroční změna v %)

     nominální % 0,1 3,3 2,3 2,8 1,8 2,5

     reálná % -1,3 3,1 2,1 2,6 1,2 2,2

Pramen: ČSÚ MPO - odbor ekonomických analýz

   x/ očištěno o sezónní a kalendářní vlivy

 xx/ vlivem zaokrouhlování dochází na desetinných místech v některých součtových údajích k nepřesnostem 

xxx/ za celé hospodářství, na přepočtené počty zaměstnanců

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

2013 2013

Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3

Polsko 0,6 1,1 0,7 0,9 2,7 3,5 3,4 3,4

Maďarsko 0,9 0,9 0,8 0,5 3,5 3,5 3,6 3,1

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

Spojené krá lovství 0,6 0,7 0,9 0,7 2,7 2,9 3,2 3,0

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

Li tva 0,8 0,4 0,9 0,4 3,1 3,4 3,3 2,6

Slovensko 0,6 0,6 0,6 0,6 2,1 2,3 2,5 2,5

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

Česká republ ika 1,1 0,6 0,2 0,4 1,1 2,6 2,3 2,4

Estonsko 1,0 0,3 1,1 0,2 1,5 0,6 2,9 2,3

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

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

Řecko -0,3 0,8 0,4 0,7 -2,9 -0,3 0,4 1,6

Bulharsko 0,6 0,1 0,3 0,4 1,9 1,5 1,8 1,5

EU-28 0,4 0,4 0,2 0,3 0,9 1,5 1,3 1,3

Německo 0,4 0,8 -0,1 0,1 1,1 2,3 1,4 1,2

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

Holandsko 0,6 -0,3 0,6 0,2 0,8 0,1 1,1 1,0

Belgie 0,2 0,4 0,1 0,3 0,6 1,2 1,0 0,9

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

eurozóna 0,2 0,3 0,1 0,2 0,4 1,1 0,8 0,8

Francie 0,2 0,0 -0,1 0,3 0,8 0,8 0,0 0,4

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

Finsko -0,3 -0,3 0,2 0,2 0,1 -0,2 -0,1 -0,3

Itá l ie -0,1 0,0 -0,2 -0,1 -1,2 -0,3 -0,4 -0,5

Chorvatsko -0,6 0,2 -0,3 . -1,1 -0,6 -0,8 -0,5

Kypr -0,6 -0,5 -0,4 -0,4 -4,7 -3,6 -2,2 -2,0

Irsko -0,1 2,8 1,5 . -1,2 5,1 6,5 .

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

Malta 0,8 0,4 1,4 . 2,4 3,6 2,5 .

Pramen: Eurostat, ČSÚ MPO - odbor ekonomických analýz 

2014 2014

mezičtvrtletně meziročně
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I. MAKROEKONOMICKÉ UKAZATELE

  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 2014

průměr průměr průměr průměr průměr průměr průměr průměr průměr 1 2 3 4 5 6 7 8 9

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

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

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

Belgie 2,5 2,3 1,8 4,5 0,0 2,3 3,4 2,6 1,2 1,1 1,0 0,9 0,9 0,8 0,7 0,6 0,4 0,2

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

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

Německo 1,9 1,8 2,3 2,8 0,2 1,2 2,5 2,1 1,6 1,2 1,0 0,9 1,1 0,6 1,0 0,8 0,8 0,8

Polsko 2,2 1,3 2,6 4,2 4,0 2,7 3,9 3,7 0,8 0,6 0,7 0,6 0,3 0,3 0,3 0,0 -0,1 -0,2

Portugalsko 2,1 3,0 2,4 2,6 -0,9 1,4 3,6 2,8 0,4 0,1 -0,1 -0,4 -0,1 -0,3 -0,2 -0,7 -0,1 0,0

Rakousko 2,1 1,7 2,2 3,2 0,4 1,7 3,6 2,6 2,1 1,5 1,5 1,4 1,6 1,5 1,7 1,7 1,5 1,4

Finsko 0,8 1,3 1,6 3,9 1,6 1,7 3,3 3,2 2,2 1,9 1,6 1,3 1,3 1,0 1,1 1,0 1,2 1,5

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

Lotyšsko 6,9 6,6 10,1 15,3 3,3 -1,2 4,2 2,3 0,0 0,5 0,5 0,3 0,8 0,8 0,8 0,6 0,8 1,2

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

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

Slovinsko 2,5 2,5 3,8 5,5 0,9 2,1 2,1 2,8 1,9 0,9 0,2 0,6 0,5 1,0 1,0 0,3 0,0 -0,1

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

USA 3,0 3,2 2,8 3,8 -0,4 1,6 3,5 2,1 1,3 1,3 0,7 1,2 1,7 2,0 1,9 1,8 1,4 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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I. MAKROEKONOMICKÉ UKAZATELE

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

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

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

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

Eurozóna 4,7 4,1 4,4 1,2 -2,9 5,3 4,3 2,3 -0,7 -1,3 -1,7 -1,7 -1,3 -1,1 -0,9 -1,3 -1,4 -1,4

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

Belgie 1,5 5,3 5,9 1,3 -2,7 7,8 4,5 6,4 -3,6 -3,9 -4,2 -4,8 -5,1 -4,8 -4,5 -5,7 -4,7 -3,9

Německo 5,2 4,4 2,5 4,0 -5,2 5,1 4,0 1,5 -0,4 -1,0 -0,9 -0,8 -0,9 -0,7 -0,7 -0,7 -0,8 -1,0

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

Španělsko 5,2 3,6 5,9 0,4 0,4 5,3 5,2 3,3 0,6 -1,9 -3,1 -1,5 -0,2 -0,4 0,3 -0,5 -1,3 -0,9

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

Maďarsko 7,2 9,2 6,1 8,7 0,7 10,9 7,4 0,8 -1,4 -1,3 -2,1 -2,6 -1,9 -2,4 -2,3 -2,4 -2,9 -2,3

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

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

Portugalsko 4,0 3,4 5,4 -1,1 0,8 4,9 4,4 3,4 -0,3 -1,3 -1,5 -1,5 -0,6 -0,5 -0,4 -0,8 -0,9 -1,0

Slovinsko 1,8 2,9 6,2 3,5 -0,7 3,5 2,6 1,0 -0,3 -0,3 -1,1 -1,5 -1,5 -1,5 -1,2 -1,0 -1,2 -1,1

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

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

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

Pramen: EUROSTAT MPO - odbor ekonomických analýz 
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I. MAKROEKONOMICKÉ UKAZATELE

Měrná 2014

Ukazatel jednotka 2013 leden únor březen 1.Q duben květen červen 2.Q červenec srpen září 3.Q říjen l i s topad pros inec 4.Q 2014

Peněžní zásoba M2 mld. Kč 3 278,7 3 250,8 3 261,2 3 271,8 3 301,5 3 305,1 3 270,8 3 292,6 3 299,8 3 292,5 3 324,8 3 352,7 3 429,9

(k 31.12. předchozího roku) změna v % 4,8 -0,9 -0,5 -0,2 0,7 0,8 -0,2 0,4 0,6 0,4 1,4 2,3 4,6

Vklady korunové mld. Kč 2 968,2 3 011,3 3 034,6 3 026,1 3 032,2 3 029,6 3 010,9 3 000,8 3 003,1 2 987,0 3 014,2 2 977,1 3 014,1

(k 31.12. předchozího roku) změna v % 4,2 1,5 2,2 1,9 2,2 2,1 1,4 1,1 1,2 0,6 1,5 0,3 1,5

     obyvatels tvo mld. Kč 1 630,2 1 648,7 1 654,8 1 650,2 1 665,7 1 666,9 1 673,7 1 678,2 1 679,8 1 679,2 1 680,9 1 685,6 1 715,0

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

     ostatní sektory mld. Kč 1 338,1 1 362,7 1 379,8 1 375,9 1 366,6 1 362,7 1 337,2 1 322,6 1 323,3 1 307,9 1 333,3 1 291,5 1 299,1

změna v % 6,7 1,8 3,1 2,8 2,1 1,8 -0,1 -1,2 -1,1 -2,3 -0,4 -3,5 -2,9

Úvěry korunové mld. Kč 2 056,7 2 073,7 2 072,4 2 077,0 2 086,4 2 087,9 2 105,2 2 105,5 2 115,7 2 123,3 2 138,5 2 149,7 2 143,9

(k 31.12. předchozího roku) změna v % 2,1 0,8 0,8 1,0 1,4 1,5 2,4 2,4 2,9 3,2 4,0 4,5 4,2

     obyvatels tvo mld. Kč 1 090,9 1 090,5 1 091,5 1 095,3 1 098,0 1 102,8 1 108,0 1 114,0 1 118,1 1 124,1 1 129,3 1 133,0 1 139,4

změna v % 4,6 0,0 0,1 0,4 0,7 1,1 1,6 2,1 2,5 3,0 3,5 3,9 4,4

     ostatní sektory mld. Kč 965,8 983,3 980,8 981,7 988,3 985,2 997,2 991,5 997,6 999,2 1 009,2 1 016,7 1 004,6

změna v % -0,5 1,8 1,6 1,6 2,3 2,0 3,2 2,7 3,3 3,5 4,5 5,3 4,0

Platební bilance

Běžný účet mil . USD -2 949,0 4 022,0 -1335,5 -1605,3

   Obchodní bi lance mil . USD 8 277,1 3 828,9 3408,8 2362,4

   Bi lance s lužeb mil . USD 3 471,4 1 061,8 733,0 425,5

   Bi lance důchodů mil . USD -14 697,4 -868,8 -5477,3 -4393,1

Finanční účet mil . USD -898,5 3 388,7 -924,3 -605,2

   Přímé investice mil . USD -2 862,5 -1 797,8 -2936,7 -1199,0

       Zahraniční v ČR mil . USD 6 869,3 2 247,6 -633,8 1857,3

   Portfol iové investice mil . USD -4 648,7 -854,0 4037,2 307,3

   Ostatní kapitá l mil . USD -2 618,2 4 919,1 -3630,4 985,1

Devizové rezervy  ČNB mld. USD 56,2 56,1 57,3 57,5 58,4 58,0 59,0 57,5 57,0 54,8 54,7 54,7 54,5 54,5

Zahraniční zadluženost mld. USD 136,9 134,9 137,6 127,0

Pramen: ČNB
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I. MAKROEKONOMICKÉ  UKAZATELE

    Nezaměstnanost podle krajů

k 30.11.2014

Kraj počet počet počet počet

uchazečů volných uchazečů volných

o zaměst- pracovních o zaměst- pracovních

nání míst nání míst

   Praha 44 508 8 358 5,1 44 962 7 118 5,2 5,1

   Středočeský 58 282 4 421 6,5 56 629 7 225 6,3 6,6

   Jihočeský 27 386 2 722 6,1 25 224 3 915 5,6 6,4

   Plzeňský 24 451 3 189 6,1 21 750 4 936 5,4 6,0

   Karlovarský 18 808 1 246 8,9 17 147 1 714 8,1 9,0

   Ústecký 64 019 2 774 11,1 60 709 3 351 10,6 11,2

   Liberecký 24 905 2 955 8,1 23 576 3 606 7,7 8,1

   Královéhradecký 25 432 1 590 6,7 23 225 2 527 6,2 6,8

   Pardubický 23 510 2 717 6,6 20 972 3 978 5,9 6,7

   Vysočina 24 500 1 054 6,9 22 881 2 632 6,5 7,1

   Jihomoravský 65 727 2 940 8,1 63 575 4 984 7,9 8,3

   Olomoucký 39 313 1 558 8,8 37 133 2 811 8,3 9,0

   Zlínský 31 237 2 649 7,6 28 014 2 459 6,9 7,7

   Moravskoslezský 84 980 3 249 9,8 83 301 5 300 9,7 9,9

   Celkem  ČR 557 058 41 422 7,6 529 098 56 556 7,3 7,7

Pramen: MPSV MPO - odbor ekonomických analýz 

podíl 

nezaměstnaných 

na obyvatelstvu

v %

k  30.9.2013 k  30.9.2014

podíl 

nezaměstnaných 

na obyvatelstvu

v %

podíl 

nezaměstnaných 

na obyvatelstvu

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

Průmysl Měrná 2013

jedn. leden únor březen 1. - 3. duben květen červen 1. - 6. červenec srpen září 1. - 9. říjen l i s topad

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

Tržby za  prodej vlastních výrobků a  s lužeb mld. Kč 3203,8 276,0 281,7 305,7 863,6 294,7 289,5 304,6 1752,5 298,0 250,8 317,1 2 618,3 217,8 307,5

 v org. s  50 a  více  zaměstnanci  (b.c.) % 1,7 10,0 13,5 12,7 12,1 10,9 7,2 14,4 11,4 17,9 -0,6 13,2 11,0 10,0 2,5

Tržby z přímého vývozu (b.c.) mld. Kč 1773,2 157,6 160,7 176,5 494,8 176,8 173,0 182,5 1027,1 176,3 142,1 191,3 1 536,8 188,2 181,9

   meziroční změna % 4,7 16,9 17,2 19,4 17,9 11,0 15,4 20,2 18,1 25,3 4,7 19,8 17,6 17,1 8,4

Průměrný evidenční počet zaměstnanců tis . osob 876,6 879,6 883,2 887,3 883,4 889,3 890,2 892,9 887,0 895,2 895,9 899,5 890,3 902,4 904,1

meziroční změna % -1,0 1,0 1,2 1,6 1,3 1,8 1,6 1,7 1,5 1,7 1,7 2,0 1,6 2,1 2,2

Průměrná měs íční nominální mzda Kč 26 942 27 012 25 345 27 695 26 685 24 428 28 873 26 948 27 219 27 728 26 126 26 416 27 064 27 633 31 032

meziroční změna % 0,9 4,5 3,4 3,4 3,8 2,0 1,6 3,1 3,0 1,8 1,0 2,7 2,6 1,1 3,2

Index produktivi ty práce*/ % 2,7 9,9 12,2 10,9 10,7 8,7 5,5 112,5 9,8 15,9 -2,3 10,9 9,3 7,7 0,3

Nové zakázky celkem (z b.c.) % 4,8 17,8 22,0 17,1 18,9 15,5 10,3 16,9 16,5 17,8 1,0 14,2 17,7 8,7 2,9

Nové zakázky ze zahraničí (z b.c.) % 5,8 22,3 23,4 17,9 21,1 16,6 15,6 20,3 19,3 12,4 -2,3 7,5 14,7 8,7 2,2

Nové zakázky z tuzemska (z b.c) % 2,5 7,4 18,8 15,1 13,5 11,3 -1,9 9,2 9,8 31,3 9,4 31,1 14,8 8,9 4,5

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. 

Pramen: ČSÚ

2014



MPO – odbor ekonomických analýz                                                                                  Analýza vývoje ekonomiky ČR za 3. čtvrtletí 2014 

94 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

II.  Průmysl
Průmysl - organizace  s 50 a více zaměstnanci  ve 3. čtvrtletí 2014

Počet Index

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

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

B Těžba a dobývání 42 -9,1 14461 -9,9 1,7 3102 -17,6 0,4 21,5 28 624 -4,3 3,2 505207 -5,9 52,3 29 945 -2,0 111,9

D Výr. a rozvod el., plynu, tepla a klimat. vzduchu 107 -1,7 42488 -8,2 4,9 2068 -33,5 0,2 4,9 23 702 -2,6 2,6 1792591 -5,6 185,7 40 516 0,1 151,4

C Zpracovatelský průmysl 3 774 5,4 808928 11,9 93,4 504512 17,5 58,3 62,4 844 527 2,2 94,2 957847 9,5 99,2 26 262 2,2 98,2

10 Výroba potravinářských výrobků 382 0,9 46613 1,3 5,4 11462 8,2 1,3 24,6 64 620 -1,3 7,2 721341 2,6 74,7 21 331 2,8 79,7

11 Výroba nápojů 55 -0,3 14498 0,2 1,7 3144 12,1 0,4 21,7 10 831 -1,8 1,2 1338558 2,0 138,6 33 869 8,4 126,6

12 Výroba tabákových výrobků 1 . . . . . . . . . . . . . . . . .

13 Výroba textilií 101 2,4 10112 12,9 1,2 7404 9,5 0,9 73,2 18 476 0,3 2,1 547318 12,5 56,7 21 411 3,8 80,0

14 Výroba oděvů 65 -4,3 1238 12,3 0,1 930 16,8 0,1 75,2 7 248 -0,8 0,8 170764 13,2 17,7 14 834 3,3 55,4

15 Výroba usní a souvisejících výrobků 28 7,8 930 10,2 0,1 768 8,7 0,1 82,6 3 375 4,0 0,4 275528 6,0 28,5 16 748 1,6 62,6

16 Zprac. dřeva, výr. dřev., kork. výr., kr. výr. náb. 106 -4,1 11762 5,3 1,4 7470 9,7 0,9 63,5 13 862 0,0 1,5 848542 5,3 87,9 22 672 2,9 84,7

17 Výroba papíru a výrobků z papíru 91 6,2 14454 10,5 1,7 8821 9,1 1,0 61,0 14 434 -2,8 1,6 1001386 13,7 103,7 25 556 4,0 95,5

18 Tisk a rozmnož. nahraných nosičů 57 -2,8 4605 10,0 0,5 1908 19,9 0,2 41,4 8 480 -1,2 0,9 543075 11,3 56,3 25 483 3,6 95,2

19 Výroba koksu a rafinovaných ropných výrobků 4 15,6 35394 15,3 4,1 4604 14,8 0,5 13,0 1 849 -4,3 0,2 19142168 20,5 1982,7 32 537 -6,2 121,6

20 Výroba chemických látek a chem. přípravků 121 17,3 39051 21,7 4,5 24142 24,2 2,8 61,8 23 645 1,0 2,6 1651571 20,5 171,1 28 128 3,5 105,1

21 Výroba zákl. farmac. výr. a farmac. přípravků 33 -7,9 6248 -5,0 0,7 5135 -5,4 0,6 82,2 8 741 -3,1 1,0 714825 -2,0 74,0 30 552 1,8 114,2

22 Výroba pryžových a plastových výrobků 323 4,0 55926 9,8 6,5 32065 13,0 3,7 57,3 64 303 5,8 7,2 869719 3,8 90,1 24 157 0,9 90,3

23 Výroba ostatních nekov. minerálních výrobků 181 -1,5 27488 1,8 3,2 13755 5,7 1,6 50,0 42 432 2,0 4,7 647818 -0,2 67,1 27 529 0,8 102,9

24 Výroba zákl. kovů, hutní zprac. kovů, slévárenství 113 1,4 42330 5,6 4,9 19569 8,8 2,3 46,2 40 299 2,9 4,5 1050406 2,7 108,8 27 613 2,9 103,2

25 Výr. kovových konstrukcí a kovoděl. výrobků 599 3,4 49189 8,1 5,7 34041 10,0 3,9 69,2 92 763 3,4 10,3 530260 4,5 54,9 25 142 2,2 94,0

26 Výroba počítačů, elektron. a optických přístrojů 115 14,0 67013 13,9 7,7 51090 15,5 5,9 76,2 34 052 1,6 3,8 1967948 12,1 203,8 25 997 2,5 97,2

27 Výroba elektrických zařízení 240 4,4 53321 7,5 6,2 42056 9,6 4,9 78,9 74 440 4,0 8,3 716293 3,4 74,2 26 264 2,3 98,2

28 Výroba strojů a zařízení 490 2,7 60410 6,4 7,0 46002 7,8 5,3 76,2 97 367 1,1 10,9 620435 5,2 64,3 27 143 2,2 101,4

29 Výroba motor. voz. (kr. motoc.), přívěs. a návěs. 267 13,3 223599 21,0 25,8 166287 32,2 19,2 74,4 141 781 4,8 15,8 1577070 15,6 163,3 28 784 1,1 107,6

30 Výroba ostatních dopr. prostředků a zařízení 57 9,3 12589 9,6 1,5 8654 15,5 1,0 68,7 19 718 3,3 2,2 638456 6,1 66,1 28 242 2,3 105,6

31 Výroba nábytku 96 7,7 4578 21,4 0,5 3062 30,8 0,4 66,9 10 336 0,7 1,2 442882 20,5 45,9 21 090 5,1 78,8

32 Ostatní zpracovatelský průmysl 108 3,6 9590 9,5 1,1 5524 1,5 0,6 57,6 21 968 -0,5 2,4 436523 10,0 45,2 22 500 0,9 84,1

33 Opravy a instalace strojů a zařízení 142 7,7 15109 10,5 1,7 4575 15,3 0,5 30,3 28 458 -1,7 3,2 530919 12,5 55,0 32 856 2,9 122,8

Průmysl celkem 3 923 4,0 865877 10,3 100,0 509683 16,9 58,9 58,9 896 853 1,8 100,0 965461 8,3 100,0 26 756 1,8 100,0

*/ Podíl  na  celkových tržbách za  prodej vlastních výrobků a  s lužeb průmys lu 

**/ Podíl  na  tržbách za  prodej vlastních výrobků a  s lužeb sekce, odvětví a  oddílu

Pramen: ČSÚ

Tržby za prodej vlastních Tržby z přímého vývozu Průměrný evidenční   Prům.měs.tržby na 1 zam. Průměrná měsíční

 výrobků a služeb v mil. Kč v mil. Kč počet zaměstnanců ve s.c. mzda
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III. STAVEBNICTVÍ

          1.  PRODUKCE, ZAMĚSTNANOST 

Stavebnictví Měrná

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

        Index stavební produkce (s.c.) % 93,3 105,2 106,6 111,9 106,8 99,2 106,0 95,6 98,8 108,8 102,4 102,0

 Průměrný evidenční počet pracovníků (index) */ % 91,9 92,0 92,2 93,6 94,4 95,0 94,9 96,1 96,1 95,9 97,1 96,7

 Průměrná měsíční nominální mzda  */ Kč 29 042 28 373 26 405 27 224 31 025 28 609 28 841 30 798 28 311 30 636 31 178 34 218

          Index % 103,2 107,8 103,7 100,9 101,9 98,7 103,9 101,2 101,0 106,3 106,0 103,4

Pramen: ČSÚ 

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

**/ místo k průměru 2005 jsou nově poměřovány k roku 2010

2013
2014

        2. BYTOVÁ VÝSTAVBA

           (stejné období min.roku = 100)

Měrná

jedn. 1.Q 2.Q 3.Q

Počet bytů:

   zahájených počet 40 381 43 747 43 796 43 531 37 319 28 135 27 535 23 853 22 108 5 449 6 683 6 417

% 103,4 108,3 100,1 99,4 85,7 75,4 97,9 86,6 92,7 104,8 115,9 107,4

   dokončených počet 32 863 30 190 41 649 38 380 38 473 36 446 28 628 29 477 25 246 5 958 4 647 6 288

% 101,8 91,9 138,0 92,2 100,2 94,7 78,6 103,0 85,7 92,5 87,5 102,2

Pramen: ČSÚ MPO - odbor ekonomických analýz 

2013
2014

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
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IV. ZAHRANIČNÍ OBCHOD

1. Teritoriální struktura

Meziroční VÝVOZ Meziroční DOVOZ Meziroční

3. čtvrtletí 2014 změna 3. čtvrtletí 2014 změna 3. čtvrtletí 2014 změna 3. čtvrtletí 2013 3. čtvrtletí 2014

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

Celkový zahraniční obchod ČR 1 672 678 100,0 12,7 888 615 100,0 13,5 784 063 100,0 11,9 82 441 104 551

Vyspělé tržní ekonomiky 1 364 283 81,6 13,3 791 960 89,1 14,2 572 323 73,0 12,0 182 785 219 637

  EU 1 244 686 74,4 13,7 726 554 81,8 14,5 518 133 66,1 12,6 174 414 208 421

  ESVO 30 975 1,9 0,6 18 588 2,1 10,6 12 386 1,6 -11,5 2 804 6 202

  ostatní vyspělé tržní ekonomiky 88 623 5,3 12,3 46 818 5,3 10,8 41 804 5,4 14,0 5 568 5 014

Rozvojové ekonomiky 96 276 5,8 16,3 38 907 4,4 24,9 57 369 7,3 11,1 -20 500 -18 462

Evropské tranzitivní ekonomiky 9 002 0,5 7,8 4 969 0,6 15,2 4 033 0,5 -0,2 272 936

Společenství nezávislých států 95 222 5,7 -4,9 41 072 4,6 -3,1 54 151 6,9 -6,3 -15 407 -13 079

Ostatní *) 103 796 6,2 23,6 11 312 1,3 1,9 92 484 11,8 26,9 -61 784 -81 172

Nespecifikováno 4 099 0,2 3,6 395 0,0 -23,4 3 704 0,5 7,7 -2 925 -3 310

Zahraniční obchod se zeměmi OECD 1 348 285 80,6 13,3 772 584 86,9 14,4 575 701 73,4 11,8 160 699 196 883

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

Pramen: ČSÚ MPO - odbor ekonomických analýz 

            OBRAT SALDO OBCHODNÍ BILANCE
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IV. ZAHRANIČNÍ OBCHOD

      1.1 Teritoriální struktura vývozu 

1. čtvrtletí 2014 2. čtvrtletí 2014 3. čtvrtletí 2014 4. čtvrtletí 2014 Kumulace

Ukazatel mil.Kč podíl meziroční mil.Kč podíl meziroční mil.Kč podíl meziroční mil.Kč podíl meziroční 1.-2. Q 2013

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

Celkový vývoz ČR 886 893 100,0 17,8 889 824 100,0 13,4 888 615 100,0 13,5 2665331

Vyspělé tržní ekonomiky 796 138 89,8 19,0 795 127 89,4 15,1 791 960 89,1 14,2 2383225

   EU 731 800 82,5 19,6 731 428 82,2 15,6 726 554 81,8 14,5 2189782

   ESVO 17 765 2,0 13,9 17 684 2,0 13,8 18 588 2,1 10,6 54038

   ostatní vyspělé tržní  ekonomiky 46 572 5,3 13,0 46 014 5,2 8,2 46 818 5,3 10,8 139404

Rozvojové ekonomiky 37 420 4,2 18,3 39 460 4,4 16,2 38 907 4,4 24,9 115787

Evropské tranzitivní ekonomiky 4 567 0,5 22,6 5 013 0,6 22,3 4 969 0,6 15,2 14549

Společenství nezávislých států 37 670 4,2 -4,8 39 233 4,4 -10,7 41 072 4,6 -3,1 117975

Ostatní *) 10 581 1,2 22,4 10 530 1,2 -1,7 11 312 1,3 1,9 32424

Nespecifikováno 517 0,1 -12,4 461 0,1 -30,2 395 0,0 -23,4

Zahraniční obchod se zeměmi OECD 776 775 87,6 19,1 775 521 87,2 15,4 772 584 86,9 14,4 2324880

      1.2 Teritoriální struktura dovozu 

1. čtvrtletí 2014 2. čtvrtletí 2014 3. čtvrtletí 2014 4. čtvrtletí 2014 Kumulace

Ukazatel mil.Kč podíl meziroční mil.Kč podíl meziroční mil.Kč podíl meziroční mil.Kč podíl meziroční 1.-2. Q 2013

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

Celkový dovoz ČR 760 037 100,0 15,8 776 626 100,0 12,6 784 063 100,0 11,9 2320726

Vyspělé tržní ekonomiky 557 622 73,4 17,4 572 576 73,7 12,8 572 323 73,0 12,0 1702521

   EU 501 485 66,0 18,2 515 283 66,3 13,6 518 133 66,1 12,6 1534900

   ESVO 12 772 1,7 -10,8 11 985 1,5 -21,4 12 386 1,6 -11,5 37143

   ostatní vyspělé tržní  ekonomiky 43 365 5,7 18,8 45 308 5,8 17,6 41 804 5,4 14,0 130478

Rozvojové ekonomiky 55 204 7,3 9,3 56 534 7,3 9,6 57 369 7,3 11,1 169106

Evropské tranzitivní ekonomiky 4 269 0,6 15,9 4 399 0,6 10,9 4 033 0,5 -0,2 12700

Společenství nezávislých států 54 138 7,1 8,3 55 689 7,2 4,4 54 151 6,9 -6,3 163977

Ostatní *) 84 873 11,2 16,1 83 880 10,8 19,9 92 484 11,8 26,9 261236

3 932 0,5 3,6 3 549 0,5 9,1 3 704 0,5 7,7

Zahraniční obchod se zeměmi OECD 561 413 73,9 16,9 577 036 74,3 12,8 575 701 73,4 11,8 1714150

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

Pramen: ČSÚ MPO - odbor ekonomických analýz 
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IV. ZAHRANIČNÍ OBCHOD

      2. Zahraniční obchod ČR s vybranými státy

3. Q 2013 3. Q 2014 Mezir.změna

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

Německo 492 978 61 513 14,3 29,5 288 656 39 992 16,1 32,5 204 322 21 521 11,8 26,1 65 863 84 335 18 472

Slovensko 115 882 7 867 7,3 6,9 73 505 5 428 8,0 8,3 42 376 2 439 6,1 5,4 28 140 31 129 2 989

Polsko 114 654 12 256 12,0 6,9 52 923 5 169 10,8 6,0 61 731 7 087 13,0 7,9 -6 890 -8 809 -1 918

Čína 99 909 19 939 24,9 6,0 10 708 1 228 13,0 1,2 89 201 18 710 26,5 11,4 -61 011 -78 493 -17 482

Francie 69 476 9 403 15,7 4,2 45 036 6 967 18,3 5,1 24 439 2 436 11,1 3,1 16 066 20 597 4 532

Itálie 63 186 8 266 15,1 3,8 31 795 4 764 17,6 3,6 31 391 3 502 12,6 4,0 -858 404 1 262

Ruská federace 63 055 -5 904 -8,6 3,8 29 324 1 227 4,4 3,3 33 731 -7 132 -17,5 4,3 -12 767 -4 407 8 359

V. Británie a S.Irsko 62 411 9 987 19,0 3,7 45 836 6 400 16,2 5,2 16 576 3 587 27,6 2,1 26 447 29 260 2 813

Rakousko 62 219 4 544 7,9 3,7 37 460 1 520 4,2 4,2 24 760 3 024 13,9 3,2 14 204 12 700 -1 504

Nizozemsko 49 997 4 719 10,4 3,0 24 098 2 619 12,2 2,7 25 899 2 099 8,8 3,3 -2 321 -1 800 520

Maďarsko 43 037 5 858 15,8 2,6 24 450 3 603 17,3 2,8 18 586 2 255 13,8 2,4 4 516 5 864 1 348

Spojené státy americké 38 554 6 073 18,7 2,3 20 585 2 875 16,2 2,3 17 969 3 198 21,7 2,3 2 940 2 617 -324

Belgie 34 058 3 225 10,5 2,0 20 434 1 303 6,8 2,3 13 623 1 922 16,4 1,7 7 430 6 811 -619

Španělsko 31 294 5 553 21,6 1,9 18 766 3 310 21,4 2,1 12 528 2 244 21,8 1,6 5 172 6 238 1 066

Švýcarsko 22 125 2 608 13,4 1,3 14 483 1 820 14,4 1,6 7 642 788 11,5 1,0 5 810 6 841 1 031

Pramen: ČSÚ MPO - odbor ekonomických analýz 

Saldo obchodní bilance

3. čtvrtletí 2014 3. čtvrtletí 2014 3. čtvrtletí 2014

mil. Kč

Meziroč.změna

podíl v %
v mil. Kč

podíl v % mil. Kč

Meziroč.změna

podíl v % mil. Kč

Meziroč.změna

Země

Obrat Vývoz Dovoz
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IV. ZAHRANIČNÍ OBCHOD

       3.  Zbožová struktura zahraničního obchodu ČR

Meziroční Meziroční

změna změna 3.Q 2013 3.Q 2014

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

Celkový zahraniční obchod 888 615 100,0 13,5 784 063 100,0 11,9 82 441 104 551

v tom:

0  Potraviny a živá zvířata 31 549 3,6 8,0 38 292 4,9 5,7 -7 019 -6 743

1  Nápoje a tabák 7 377 0,8 24,9 5 327 0,7 11,3 1 121 2 050

2  Suroviny, nepoživatelné, s výjimkou paliv 21 622 2,4 6,6 18 119 2,3 -9,6 241 3 503

3  Minerální paliva, maziva a příbuzné materiály 25 892 2,9 16,4 69 724 8,9 -10,5 -55 642 -43 833

4  Živočišné a rostlinné oleje, tuky a vosky 2 210 0,2 -4,8 1 911 0,2 0,0 409 299

5  Chemikálie a příbuzné výrobky j.n. 59 068 6,6 20,4 91 599 11,7 15,1 -30 535 -32 531

6  Tržní výrobky tříděné hlavně podle materiálu 148 522 16,7 5,9 140 764 18,0 10,3 12 610 7 759

7  Stroje a dopravní prostředky 484 476 54,5 16,4 332 339 42,4 20,3 139 931 152 137

8  Průmyslové spotřební zboží 105 947 11,9 10,9 83 991 10,7 13,3 21 405 21 956

9  Komodity a předměty obchodu jinde nezatříděné 1 953 0,2 -1,4 1 999 0,3 -3,0 -80 -46

Poznámka: "6" - jde zejména o kůže a  kožené výrobky , výrobky z pryže, ze dřeva, papír a  výrobky z něj, texti lní výrobky

                         kromě oděvů, cement, sklo, porcelán, keramiku, železo a  ocel , neželezné kovy, kovové výrobky

                       "8" - jde zejména o prefabrikované budovy, zdravotnickou, insta lační ap. techniku, nábytek, ga lanteri i , oděvy, obuv,

                         přís troje, zbraně munici , sportovní potřeby, hračky

Pramen: ČSÚ MPO - odbor ekonomických analýz 

Vývoz Dovoz Saldo obchodní bilance

3.Q 2014 3.Q 2014
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IV. ZAHRANIČNÍ OBCHOD

3.1  Zbožová struktura zahraničního obchodu ČR se SRN

Meziroční Meziroční

změna změna 3. čtvrtletí 2013 3. čtvrtletí 2014

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

Celkový zahraniční obchod 288 656 100,0 16,1 204 322 100,0 11,8 65 863 84 335

v tom:

0  Potraviny a živá zvířata 7 123 2,5 13,8 9 693 4,7 6,0 -2 886 -2 570

1  Nápoje a tabák 726 0,3 23,7 870 0,4 13,3 -181 -144

2  Suroviny, nepoživatelné, s výjimkou paliv 6 864 2,4 5,3 2 951 1,4 -1,7 3 517 3 913

3  Minerální paliva, maziva a příbuzné materiály 6 980 2,4 12,2 9 218 4,5 -19,2 -5 182 -2 237

4  Živočišné a rostlinné oleje, tuky a vosky 155 0,1 -9,6 275 0,1 3,1 -95 -120

5  Chemikálie a příbuzné výrobky j.n. 14 325 5,0 32,6 27 566 13,5 10,1 -14 225 -13 241

6  Tržní výrobky tříděné hlavně podle materiálu 47 668 16,5 6,8 42 903 21,0 11,9 6 319 4 764

7  Stroje a dopravní prostředky 164 681 57,1 19,9 90 896 44,5 16,7 59 447 73 785

8  Průmyslové spotřební zboží 39 791 13,8 11,3 19 782 9,7 17,7 18 944 20 009

9  Komodity a předměty obchodu jinde nezatříděné 343 0,1 -14,1 167 0,1 -14,1 204 176

3.1  Zbožová struktura zahraničního obchodu ČR se SR

Meziroční Meziroční

změna změna 3. čtvrtletí 2013 3. čtvrtletí 2014

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

Celkový zahraniční obchod 73 505 100,0 8,0 42 376 100,0 6,1 28 140 31 129

v tom:

0  Potraviny a živá zvířata 8 253 11,2 1,1 2 837 6,7 6,0 5 485 5 416

1  Nápoje a tabák 1 680 2,3 23,6 407 1,0 8,4 984 1 273

2  Suroviny, nepoživatelné, s výjimkou paliv 1 291 1,8 -6,9 1 811 4,3 -12,8 -689 -519

3  Minerální paliva, maziva a příbuzné materiály 10 116 13,8 31,7 7 174 16,9 7,9 1 034 2 942

4  Živočišné a rostlinné oleje, tuky a vosky 226 0,3 -24,3 167 0,4 -36,2 37 59

5  Chemikálie a příbuzné výrobky j.n. 6 377 8,7 8,0 3 680 8,7 4,4 2 379 2 698

6  Tržní výrobky tříděné hlavně podle materiálu 13 561 18,4 -3,0 10 890 25,7 2,4 3 350 2 670

7  Stroje a dopravní prostředky 23 274 31,7 11,1 12 635 29,8 13,4 9 805 10 639

8  Průmyslové spotřební zboží 7 926 10,8 4,0 2 558 6,0 5,0 5 187 5 368

9  Komodity a předměty obchodu jinde nezatříděné 800 1,1 10,0 217 0,5 36,6 568 583

Poznámka: "6" - jde zejména o kůže a  kožené výrobky , výrobky z pryže, ze dřeva, papír a  výrobky z něj, texti lní výrobky

                         kromě oděvů, cement, sklo, porcelán, keramiku, železo a  ocel , neželezné kovy, kovové výrobky

                 "8" - jde zejména o prefabrikované budovy, zdravotnickou, insta lační ap. techniku, nábytek, ga lanteri i , oděvy, obuv,

                         přís troje, zbraně a  munici , sportovní potřeby, hračky

Pramen: ČSÚ MPO - odbor ekonomických analýz

Vývoz Dovoz             Saldo obchodní bilance

3. čtvrtletí 2014 3. čtvrtletí 2014

Vývoz Dovoz             Saldo obchodní bilance

3. čtvrtletí 2014 3. čtvrtletí 2014
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V. Vnitřní obchod
2013

1.-12. leden únor březen 1.-3. duben květen červen 1.-6. červenec srpen září 1.-9. říjen listopad

Maloobchod (vč. maloobchodního prodeje  a) 100,3 108,3 108,7 105,5 107,4 107,1 100,6 108,9 106,4 107,1 104,0 107,4 106,3 108,3 101,3

pohonných hmot); prodej a opravy b) 101,2 107,5 107,9 105,1 106,7 106,3 99,6 108,5 105,7 106,6 103,5 106,7 105,6 107,5 100,8

motorových vozidel (CZ-NACE 45+47)

 z toho:  obchod, opravy a údržba motorových a) 100,8 117,0 116,3 111,3 114,6 108,7 100,1 114,2 110,9 113,5 106,8 113,9 111,1 111,6 102,9

               vozidel a maloobchodní prodej b) 102,7 116,1 115,5 110,8 113,9 108,0 98,8 112,9 109,9 112,7 106,0 113,0 110,2 110,6 102,0

               pohonných hmot (CZ-NACE 45+47.3)

              z toho: obchod, opravy a údržba motorových a) 102,6 123,3 120,9 115,5 119,5 111,2 99,5 117,2 114,0 118,0 110,3 117,2 114,4 115,3 104,7

                           vozidel (CZ-NACE 45) b) 104,2 121,9 119,1 113,8 117,9 110,0 98,6 115,7 112,6 116,5 108,8 115,4 113,0 113,8 103,4

 Maloobchod (vč. maloobchodního prodeje a) 99,5 103,1 104,1 101,6 102,9 105,4 101,1 105,5 103,4 102,9 101,8 103,6 103,2 105,4 99,9

 pohonných hmot)  (CZ-NACE 47) b) 100,0 102,2 103,2 101,3 102,2 104,6 100,0 105,3 102,7 102,4 101,5 103,0 102,6 104,8 99,6

Maloobchodní prodej pohonných hmot a) 96,2 101,9 104,2 99,6 101,8 101,7 102,0 105,6 102,5 102,3 98,8 104,9 102,3 101,2 97,2

(CZ.NACE 47.3) b) 98,0 99,4 103,7 100,3 101,1 101,4 99,6 103,8 101,3 101,0 98,5 104,7 101,3 99,8 96,8

Maloobchod kromě maloobchodního prodeje a) 100,1 103,3 104,1 101,9 103,0 106,1 101,0 105,5 103,6 103,0 102,3 103,4 103,4 106,2 100,3

pohonných hmot (CZ-NACE 47 bez 47.3) b) 100,3 102,6 103,1 101,5 102,4 105,1 100,1 105,5 103,0 102,6 102,0 102,7 102,8 105,5 100,0

Maloobchod s potravinami a) 101,0 103,4 105,0 97,2 101,6 111,8 101,9 103,8 103,7 102,0 100,2 102,4 102,9 106,9 101,0

(CZ-NACE 47.11+47.2) b) 98,8 100,6 101,9 94,5 98,7 109,3 99,4 103,0 101,3 100,5 98,7 100,4 100,8 104,9 99,7103,6 105,2 97,3

v tom:  maloobchod s převahou potravin v a) 101,2 103,6 105,2 97,3 101,8 112,2 102,2 103,7 103,9 102,1 100,1 102,2 103,0 107,2 101,3

             nespecializ. prodejnách (CZ-NACE 47.11) b) 99,0 100,7 102,1 94,6 98,9 109,7 99,8 103,0 101,5 100,7 98,6 100,2 100,9 105,1 100,098,8 99,5 93,1

             maloobchod s potravinami ve specializ. a) 98,9 101,4 101,9 95,9 99,6 107,5 96,9 104,8 101,2 101,0 101,0 105,5 101,6 102,5 96,4

             prodejnách (CZ-NACE 47.2) b) 95,7 98,8 99,5 93,1 97,0 104,8 94,3 103,2 98,8 98,4 99,1 104,1 99,4 101,3 95,6

Maloobchod s nepotravinářským zbožím a) 99,3 103,2 103,2 106,5 104,4 101,2 100,1 107,1 103,5 104,0 104,4 104,2 103,8 105,6 99,6

(CZ-NACE 47.19+47.4 až 47.9) b) 101,5 104,3 104,1 107,5 105,4 102,1 100,6 107,5 104,3 104,4 104,8 104,4 104,4 106,0 100,1

Maloobchod prostřednictvím internetu a) 116,7 115,7 115,8 114,9 115,4 109,4 108,8 116,9 113,5 115,1 125,4 120,3 115,7 115,0 104,5

nebo zásilkové služby (CZ-NACE 47.91) b) 128,3 120,1 120,2 119,8 120,0 114,7 114,2 122,2 118,4 119,6 130,4 124,6 120,6 120,3 110,2

Ubytování, stravování a pohostinství a) 101,0 106,8 102,2 98,6 102,5 104,7 98,2 101,8 101,9 99,9 98,9 103,4 101,5 102,0 99,3

(CZ-NACE 55+56) b) 100,8 105,5 100,9 97,6 101,3 103,6 97,5 100,8 100,9 98,8 97,6 101,9 100,3 100,8 98,2

v tom:  Ubytování a) 101,3 108,5 100,8 97,5 101,9 107,6 100,3 105,6 103,3 102,2 102,7 106,8 103,5 106,3 103,4

             (CZ-NACE 55) b) 102,1 107,9 100,6 97,6 101,7 107,4 101,1 105,6 103,3 102,3 101,9 106,0 103,3 105,6 103,3

             Stravování a pohostinství a) 100,8 106,2 102,7 99,1 102,6 103,6 97,2 100,1 101,4 99,0 97,0 101,7 100,6 99,9 97,7

            (CZ-NACE 56) b) 100,2 104,6 101,1 97,6 101,1 102,0 95,6 98,5 99,8 97,3 95,3 99,8 98,9 98,1 95,9

Maloobchod (vč.maloobchodního prodeje pohonných  

hmot); prodej a opravy motorových vozidel;  

ubytování; stravování a pohostinství a) 100,4 108,1 108,2 104,9 107,1 106,9 100,4 108,2 106,0 106,4 103,4 107,1 105,9 107,7 101,1
(CZ-NACE 45+47+55+56) b) 101,1 107,3 107,3 104,5 106,4 106,0 99,4 107,7 105,2 105,8 102,9 106,2 105,2 106,9 100,6

Průměrný evidenční  počet zaměstnanců ve fyzických 

osobách (v tis.) */ 502,3 . . . 500,1 . . . 501,6 . . . 500,7 . .

Průměrná měsíční mzda na 1 fyz. osobu (v Kč)*/ 23 309 . . . 22 232 . . . 22 740 . . . 22 644 . .
    - nominální  (meziroční změna v %) -4,7 . . . 3,0 . . . 3,6 . . . 2,5 . .

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

                      **/ místo k průměru 2005 jsou nově poměřovány k roku 2010

2014


