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CO PŘINESL PRÁVĚ KONČÍCÍ TÝDEN 

TÉMA TÝDNE 
Nástup formule E 

V letošním roce se dočkáme 
převratné novinky v auto-
mobilovém sportu. V polovi-
ně roku totiž začíná první 
ročník světového mistrovství 
formule E, monopostů velmi 
podobných vozům formule 1, 
ale poháněných pouze 

elektřinou. V první řadě se bezesporu jedná 
o zajímavý podnikatelský projekt, který by 
v delším horizontu mohl konkurovat globálním 
automobilovým mistrovstvím, včetně formule 1. 
O tom svědčí i řada slavných jmen, které se 
rozhodly do nové disciplíny investovat: sir 
Richard Branson, Alain Prost, Leonardo diCaprio 
či bývalý labouristický ministr lord Paul Drayson. 
Hlavními záměry nové formule je přesvědčit 
o životaschopnosti elektromobilů i takové 
skeptiky jako Jeremy Clarkson ze známého 
pořadu Top Gear, přispět k technologickému 
rozvoji elektromobilů a také znovu vrátit 
automobilové závody do center měst. Pro první 
ročník již mají pořadatelé připraveny okruhy 
v deseti významných světových metropolích na 
třech kontinentech. Rozpočet ve výši 40 miliónů 
eur by měl být pokryt sponzory a z prodeje 
vysílacích práv společnosti Fox, se kterou již 
pořadatelé podepsali smlouvu na vysílání v 80 
zemích světa. Vše nasvědčuje tedy tomu, že 
formuli 1 skutečně roste nebezpečná 
konkurence, která přichází s novým konceptem 
schopným zaujmout široké cílové skupiny.  
Ing. Jaroslav Vomastek, ředitel odboru 
ekonomických analýz 

VÝVOJ  INDEXU  PX 

Zdroj: BCPP, leden 2014 

ZPRÁVA TÝDNE 

Evropský průmysl v listopadu silně vzrostl 
V listopadu se průmyslová produkce v eurozóně i v celé EU meziročně zvýšila 
shodně o 3 %. K jejímu zvýšení přispěly všechny hlavní segmenty a většina členských 
zemí. Za růstem stojí sektory výroba výrobků investiční povahy (o 4,4 %), výroba 
meziproduktů (o 3,3 %) a výroba zboží běžné spotřeby (o 3,1 %). U ostatních sektorů 
se produkce snížila. Z členských států, za které jsou data k dispozici, průmyslová 
produkce meziročně nejvíce vzrostla v Irsku (o  13,2 %), na Slovensku (o 12,7 %), 
v ČR (o 8,8 %) a v Rumunsku (o 8,7 %). Naopak největší pokles evidovala Malta 
(o  8,6 %), Řecko (o 6,2 %) a Norsko (o 2,3 %). Meziměsíčně byla průmyslová 
produkce vyšší v eurozóně o 1,8 % a v EU o 1,5 %. Na růstu meziměsíční produkce se 
nejvíce podílela výroba výrobků investiční povahy (o 3 %), výroba zboží dlouhodobé 
spotřeby (o 2,2 %), výroba energií (o 1,8 %), výroba zboží běžné spotřeby (o 1,4 %) 
a výroba pro mezispotřebu (o 1 %). U našeho nejdůležitějšího obchodního partnera, 
Německa, se  průmyslová výroba meziměsíčně zvýšila o 2,4 % (meziročně o 4 %). 
Zhruba poloviční příspěvek zaznamenala Francie, jejíž průmysl meziměsíčně vzrostl 
o 1,4 % (meziročně o 1,6 %). Významný byl příspěvek Španělska, kde průmyslová 
výroba meziměsíčně přidala 1 % (meziročně 2,7 %), a  také  Irska, kde vzrostla o 
11,7 % (resp. o 13,2 %). V delším časovém horizontu je však jedničkou v  eurozóně 
Slovensko, kde průmysl v listopadu meziročně stoupl o  12,7 % (meziměsíčně  o 
1,8 %).  
Vývoj průmyslu v posledním loňském čtvrtletí je zatím příznivý a signalizuje, že by se 
ekonomika eurozóny mohla udržet v mírném růstu. 

Průmyslová produkce s výjimkou stavebnictví 

 
Zdroj: Eurostat 

Vývoj kurzu od 6. do 16. ledna 2014 

      
Zdroj: ČNB, leden 2014 

 HDP (y/y, %) 3. Q -1,2
 Míra inflace (y/y, %) prosinec 1,4
 Míra nezaměstnanosti*/(konec období,%) prosinec 8,2
 Průmyslová produkce (y/y,%) listopad 6,2
 Stavební výroba (y/y, % ) listopad -9,3
 Vývoz zboží (y/y,%, z b.c.) listopad 7,4
 Dovoz zboží (y/y,%, z b.c.) listopad 6,3

Zdroj: ČSÚ, MPSV, leden 2014

 Základní ukazatele
2013

poslední   údaj

 15-64 let k obyvatelstvu  stejného věku
*/ podíl počtu dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku
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Z DOMOVA  
Státní dluh rostl loni pomaleji  
Státní dluh České republiky se loni 
zvýšil o 15,7 mld. Kč a dosáhl na konci 
loňského roku výše 1,7 bil. Kč. Jde 
o nejnižší zvýšení státního dluhu od 
roku 1996. Na každého Čecha tak 
připadá dluh přes 160.000 Kč. Podle 
ministerstva financí (MF) nízký nárůst 
dluhu byl způsoben zejména růstem 
volných peněžních prostředků státu. 
Díky změně pravidel totiž mohlo MF 
zapojit zhruba 60 % rezervních 
prostředků z konce roku 2012 na 
financování potřeb státu v loňském 
roce. 

Příjmy státu z DPH se zvýšily 
Finanční úřady vybraly loni na dani 
z přidané hodnoty (DPH) meziročně 
o 30 mld. Kč na 308,5 mld. Kč, mimo 
jiné i proto, že sazby DPH vzrostly od 
začátku loňského roku o 1 procentní 
bod. Na dani z příjmu právnických 
osob stát naopak vybral o zhruba 
7 mld. Kč méně, necelých 121 mld. Kč. 
Samotný státní rozpočet získal loni 
podle údajů ministerstva financí na 
DPH 220,2 mld. Kč, tedy o desetinu 
více než před rokem. U firemních daní 
do rozpočtu putovalo 81,5 mld. Kč, 
meziročně o 7,7 mld. Kč méně. 

Bankovní asociace letos 
očekává růst  
Česká bankovní asociace (ČBA) zlepšila 
ve své aktualizované prognóze odhad 
letošního růstu tuzemské ekonomiky 
na 1,9 %. V roce 2015 by měl podle 
odhadu asociace HDP stoupnout 
o 2,5 %. Za loňský rok ČBA čeká pokles 
ekonomiky o 1,3 %. 

Slabá koruna zvýšila ceny 
zahraničního obchodu 
Podle informací ČSÚ se v listopadu 
2013 vývozní ceny meziměsíčně zvýšily 
o 4 %, dovozní ceny o 3,6 %. 
Meziročně se vývozní ceny zvýšily 
o 2,9 %, dovozní o 1 %. Směnné relace 
meziměsíčně dosáhly hodnoty 
100,4 %, meziročně 101,9 % a již 
jedenáctý měsíc zůstaly kladné. 

Objem veřejných zakázek loni 
klesl  
Společnosti za jedenáct měsíců roku 
2013 získaly veřejné zakázky za celkem 
218,5 mld. Kč, což je meziročně 
o 11,9 % méně. Vyplývá to z údajů 
Komory administrátorů veřejných 
zakázek. Loni také výrazně vzrostl 
rozdíl mezi očekávanou cenou zakázky 
a vysoutěženou. Realizační ceny se 
pohybují v průměru až o čtvrtinu níže 
(o 26 %), než jaká byla jejich 
předpokládaná hodnota zadavatelem. 
V roce 2012 byl rozdíl 15 %. 

Zájem o stavební spoření loni 
vzrostl  
Tuzemské stavební spořitelny poskytly 
loni úvěry za 44,7 mld. Kč, což je o 2 % 
více než před rokem. Celkově loni 
stavební spořitelny uzavřely přes 
611.000 nových smluv o stavebním 
spoření, včetně navýšení cílové částky, 
meziročně o 5,3 % více. Podle odhadu 
Asociace českých stavebních 
spořitelen v letošním roce zůstanou 
podmínky stabilní a poptávka po 
půjčkách na rekonstrukce neklesne, 
asociace očekává opět mírné oživení 
jak z hlediska uzavírání nových smluv, 
tak i v objemu půjček. 

Škoda letos čeká návrat 
k růstu prodejů aut 
Prodeje škodovek v minulém roce po 
deseti letech nepřetržitého růstu 
klesly. Škoda Auto loni na celém světě 
prodala 920 800 aut, o 2 % méně než 
v rekordním roce 2012. Letos firma 
čeká oživení a růst prodejů aut. 
V posledních měsících opět začaly 
prodeje růst. V samotném prosinci 
2013 se poptávka zvýšila o 6 %. 

TPCA vyrobila méně  
Automobilka TPCA z Ovčár u Kolína 
vyrobila loni 185.127 vozů, meziročně 
o 13,9 % méně. TPCA loni prodala 
nejvíce aut ve Velké Británii, celkem 
51.106 vozů. Druhou zemí s největším 
prodejem byla Francie s 28.546 vozy. 
Následovalo Nizozemsko s 25.080 
vozy, čtvrtou příčku si připsala Itálie 

s 21.067 vozy. V Německu se prodalo 
16.312 vozů. V ČR si zakoupilo vozy 
z TPCA celkem 800 zákazníků, to je 
o 0,4 % meziročně méně. Nejprodáva-
nější z malých vozů byla Toyota Aygo. 

Nošovický Hyundai loni zvýšil 
výrobu  
Automobilka Hyundai vyrobila loni 
v Nošovicích celkem 303 460 osobních 
vozů, což je o zhruba 400 víc, než 
v předchozím roce a o 1,15 % nad 
plán. Auta z Nošovic mířila do 52 států. 
Nejvýznamnějšími odběrateli v roce 
2013 bylo Německo, Rusko a Velká 
Británie. Významné objemy produkce 
však putovaly i na velké 
mimoevropské trhy, jakými jsou 
například Austrálie, Turecko, nebo 
Jihoafrická republika. Skoro poloviční 
podíl na celkové produkci měl terénní 
model ix35.  

Honeywell rozšíří své R&D 
centrum v ČR 
Honeywell rozšíří své výzkumné 
a vývojové centrum v ČR. R&D 
centrum v Brně se rozroste o novou 
laboratoř, kterou bude využívat 
Honeywell pro testování a vývoj 
turbokompresorů a brzdových 
systémů pro dopravní techniku. 
Provoz laboratoře má být zahájen 
v září 2014.   

Čeští strojaři znovu vyvezou 
vozy hromadné dopravy 
Společnost Cegelec uspěla v tendru na 
modernizaci pohonu a řízení 
berlínských tramvají. Do roku 2016 jich 
upraví 75. Cegelec se také podílí na 
dodávkách trolejbusů pro dopravní 
podnik rakouského Salcburku. Škoda 
Transporation dodá do Turecka 
60 tramvajových souprav za 2,6 mld. 
Kč. Většinu tramvají vyrobí a dovezou 
plzeňští strojaři ještě letos. Plzeňská 
Škoda Electric vyrobí letos 
49 trolejbusů do Sofie. Firma Inekon je 
těsně před podpisem dodávky čtyř 
příměstských vlaků do Salcburku. 
Sedm nových tramvají poputuje také 
od Inekonu do USA.  
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České hutě zvýšily výrobu 
železa a oceli  
Hutě dokázaly za loňský rok vyrobit 
více surového železa a oceli než v roce 
2012, ale ještě nedosáhly na výsledky 
roku 2011, který byl nejlepší od 
vypuknutí světové krize. Dařilo se 
Třineckým železárnám i ostravskému 
ArcelorMitall. Třinecké železárny 
zachovaly výrobu železa na zhruba 
2 mil. tun a o 2 % zvedly produkci 
oceli, na více než 2,5 mil. tun. 
ArcelorMitall zvýšil výrobu železa 
o  2 % a oceli o necelých 8 %. Pro 
letošní rok předpovídá oborová 
asociace Hutnictví železa další mírný 
růst domácí produkce.  

Ocelárna Evraz Vítkovice Steel 
je znovu v provozu 
Ocelárna společnosti Evraz Vítkovice 
Steel  v Ostravě je od pondělí po více 
než měsíční odstávce znovu v provozu. 
Ocelárna stála od počátku prosince 
kvůli slabé poptávce. Evraz Vítkovice 
Steel je třetí největší hutní společností 
v ČR, zaměstnává zhruba 1100 lidí. Za 
poslední rok stála ocelárna několikrát, 
mimo jiné celý červenec. 

Česká textilní výroba po krizi  
Textilnímu průmyslu se loni nedařilo 
špatně, když mu produkce mírně 
vzrostla zhruba o procento, v nejhor-
ším případě zůstala na úrovni 
předloňských 46 mld. Kč. Vyplývá to 
z odhadu Asociace textilního, 
oděvního a kožedělného průmyslu. 
Bude to pravděpodobně nejlepší 
výsledek od roku 2008. Podle oficiální 
statistiky od ledna do října 2013 zvýšil 
textilní průmysl výkon meziročně 
přibližně o procento na 39,6 mld. Kč. 
Tahounem českého textilního 
průmyslu zůstávají technické tkaniny. 
Producenti oděvů čelí mnohem větší 
konkurenci ze zahraničí.  

RSF Elektronik postaví nový 
závod  
Rakouská firma RSF Elektronik postaví 
do října ve Stříbře nový závod. Firma 
přesune veškerou výrobu z Chotěšova 
na Plzeňsku do Stříbra, s výrobou 
i většinu zaměstnanců. Vyrábí kabelové 

systémy pro strojírenský průmysl a 
přesné obrobky. V Chotěšově působí 
čtyři roky, další zaměstnance přijme 
podle zakázek, kterých přibývá. Stavba 
čtyř hal si vyžádá investici přes 
300 mil. Kč a zaměstná až 600 lidí.  

Johnson Control prodlouží 
provoz  
Společnost Johnson Controls prodlouží 
provoz v závodě na stříhání a šití 
autopotahů v Roudnici nad Labem. 
V první polovině letošního roku se 
rozjedou tři nové výrobní programy. 
Do roku 2017 by tak mělo být 
zajištěno nejméně 400 pracovních 
míst.  

Likérka Fruko-Schulz zvýšila 
vývoz  
Likérka Fruko-Schulz loni zvýšila export 
o 48 % na 31 mil. Kč bez DPH. 
Nejvýznamněji se na něm podílelo 
Rusko. Také v letošním roce se chce 
firma významně uplatnit na 
zahraničních trzích, letos zahájí výrobu 
šumivých vín. Technologie a stavební 
úpravy přijdou na zhruba 50 mil. Kč. 

Emco loni zvýšilo tržby díky 
exportu 
Firma Emco, tuzemský výrobce 
cereálií, loni zvýšila tržby díky exportu. 
Firma zaznamenala nárůst tržeb o 5 % 
na 1,05 mld. Kč. V exportu překročila 
hranici 300 mil. Kč. Jen do USA 
společnost vyexpedovala zboží za 
48 mil. Kč. Naopak v tuzemsku 
zaznamenala pokles o 5 %. Ziskovost 
za loňský rok bude o něco vyšší než 
v předcházejících letech, to je přes 
30 mil. Kč. V letošním roce chce firma 
dále zvýšit export jak na stávajících 
trzích, tak na nových.   

McDonald's ubývají zákazníci 
Tržby českých poboček amerického 
řetězce McDonald's loni meziročně 
klesly o 75 mil. na 4,092 mld. Kč. Proti 
předchozímu období se snížil i počet 
obsloužených zákazníků. Podle firmy 
za to může obecná ekonomická 
situace a velká konkurence na českém 
trhu rychlého občerstvení. Firma nyní 

v ČR provozuje síť 93 restaurací 
a zaměstnává přes 5200 lidí.  

Unicorn dodá software pro 
energetický trh do Skandinávie 
Česká softwarová firma Unicorn 
Systems získala zakázku za 4,4 mil. eur 
ve Skandinávii, na dodávku systémů 
pro zúčtování odchylek v dodávkách 
elektřiny, fakturaci a komunikaci. 
Ve Skandinávii dochází k integraci 
energetických trhů na úrovni 
koncových zákazníků, neboť si 
domácnosti budou moci například 
zvolit dodavatele z jiného státu. Česká 
firma počítá s tím, že se projekt rozšíří 
i do jiných zemí. 

Vodní elektrárny ČEZ loni 
vyrobily více elektřiny 
Vodní elektrárny společnosti ČEZ v ČR 
vyrobily 2399 gigawatthodin elektřiny, 
což bylo meziročně o třetinu více. 
Vodní elektrárny se dlouhodobě 
podílejí na celkové domácí výrobě 
elektřiny ČEZ zhruba 3 %, a co do 
výkonu patří k nejvýznamnějším 
obnovitelným zdrojům energie. 

ZE ZAHRANIČÍ 
Eurozóna v listopadu zvýšila 
přebytek vnějšího obchodu 
Zahraniční obchod eurozóny 
v listopadu zvýšil přebytek na 
17,1 mld. eur z říjnových 16,8 mld. 
eur. Meziročně byl vývoz nižší o 2,2 % 
a dovoz klesl o 5,4 %. Sezónně 
očištěná data ukazují pokles vývozu 
meziměsíčně o 0,2 %, pokles dovozu 
o 1,3 %. Hlavním zdrojem přebytků je 
obchod se stroji a dopravními 
prostředky. Naopak energie jsou 
zdrojem deficitu. Meziročně nejvíce 
stoupl vývoz potravin, mírně také 
strojů a aut. Na dovozní straně většina 
položek meziročně klesá, výjimkou 
jsou potraviny.  

Inflace v celé EU zůstává nízká 
Meziroční míra inflace byla v Evropské 
unii v prosinci na úrovni 1 %, proti 
listopadu se tedy nezměnila. Zápornou 
meziroční inflaci vykázaly podle 
Eurostatu v prosinci Řecko (-1,8 %), 
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Kypr (-1,3 %), Bulharsko (-0,9 %) 
a Lotyšsko (-0,4 %). Naopak nejvyšší 
inflaci na úrovni 2 % vykázaly Velká 
Británie, Rakousko a Estonsko. Česká 
republika byla v prosinci na úrovni 
1,5 %. Meziměsíční inflace byla 
v prosinci v EU i v eurozóně 0,3 %. 

WEF: Finanční krize ještě 
nebyla překonána 
Podle Světového ekonomického fóra 
(WEF) finanční krize ještě nebyla 
překonána a může znovu udeřit. Krize 
stále ohrožuje vyspělé ekonomiky 
a představuje v dalších letech hlavní 
nebezpečí pro vývoj světového 
hospodářství. Hrozbou je i vysoká míra 
nezaměstnanosti, prohlubující se 
propast mezi chudými a bohatými, 
klimatické změny, či zneužívání 
internetu ke kriminalitě a špehování. 

Stavebnictví v listopadu 
v eurozóně kleslo o 0,6 % 
Stavební výroba v eurozóně 
v listopadu pokračovala v poklesu. 
Meziměsíčně, podle sezónně 
očištěných dat, se stavební výroba 
snížila v eurozóně o 0,6 % a v celé 
Evropské unii o 1,1 %. V meziročním 
srovnání stavebnictví kleslo 
v eurozóně o 1,7 % a v EU o 1,6 %. 
Bytová výstavba byla nižší  shodně 
o 1,4 % a inženýrské stavitelství se 
snížilo o 3,1 % v eurozóně, resp. 
o 3,2 % v EU.   

Německo mělo loni opět 
rekordní přebytek 
zahraničního obchodu 
Německý přebytek zahraničního 
obchodu loni stoupl na nový rekord 
zhruba 260 mld. USD. Převaha 
německého vývozu nad dovozem patří 
k největším na světě a Berlín kvůli tomu 
čelí mezinárodní kritice. Přebytek na 
německém běžném účtu v uplynulém 
roce odpovídal 7,3 % hrubého 
domácího produktu (HDP). Evropskou 
komisí je doporučený horní limit 6 % 
HDP.  

Německá ekonomka loni 
zpomalila růst  
Německá ekonomika v loňském roce 
zpomalila svůj výkon na 0,4 %, z růstu 

o 0,7 % v roce 2012. Německou 
ekonomiku loni podkopal vývoz, když 
jeho hodnota stoupla jen o 0,6 %. Růst 
soukromé spotřeby naopak mírně 
zrychlil na 0,9 % a podobné zlepšení 
zaznamenala i veřejná spotřeba. Zmírnil 
se pokles kapitálových a stavebních 
investic. Německá vláda očekává, že 
letos ekonomika růst zřetelně zrychlí. 

Na Slovensku v listopadu 
rostly nové objednávky 
v průmyslu 
Na Slovensku v listopadu 2013 rostly 
nové průmyslové objednávky, po 
zohlednění sezónních vlivů oproti říjnu 
o 0,4 %. V meziročním porovnání za 
listopad nové objednávky vzrostly 
o 12,7 % a dosáhly 3 895,4 mil. eur. Od 
začátku roku pak činily 39 630,4 mil. 
eur a meziročně se zvýšily o 2,9 %. 

Slovenským firmám se snížila 
sazba daně z příjmů 
Slovenským firmám klesla sazba daně 
z příjmu z 23 na 22 %. Vyšší sazba 
platila přitom po zvýšení z 19 % jenom 
rok. Ministr financí Peter Kažimír 
zdůvodňuje pokles sazby, aktuálně 
příznivým vývojem ekonomiky. 

Na Slovensku v prosinci inflace 
zpomalila na dlouhodobé 
minimum 
Meziroční míra inflace na Slovensku 
v prosinci zpomalila na 0,4 % z 0,5 % 
v listopadu. Tempo růstu mírnila 
sedmý měsíce po sobě a růst byl 
nejnižší od února 2010. Vyplývá to 
z informací slovenského statistického 
úřadu. V průměru za celý minulý rok 
spotřebitelské ceny na Slovensku 
stouply o 1,4 %. 

Středoevropské země 
urychlují své půjčky 
Středoevropské země se snaží získat 
peníze co nejdříve, a tedy co 
nejlevněji. Utažením měnové politiky 
americké centrální banky (Fed) by se 
jim půjčky mohly značně prodražit, 
nákupy cenných papírů ovlivní výnosy 
ze státních dluhopisů. Polsko na trhu 
dluhopisů letos získalo již 2 mld. eur 
vydáním eurobondů a Slovensko 1,5 

mld. eur. K obdob-nému kroku se 
chystá i Rumunsko a Slovinsko. 

Bankéři většině Evropy 
předpovídají růst  
Na každoroční konferenci Euromoney 
ve Vídni guvernér Rakouské centrální 
banky prohlásil, že ekonomiky jako 
Německo či Rakousko by letos mohly 
dosáhnout až 2 % růstu. Podle banky 
je na tom svět mnohem lépe než před 
rokem, a to platí i pro středoevropský 
region. Jedinými zeměmi, které zřejmě 
letos nepřidají, budou Slovinsko 
a Kypr. Eurozóna má letos podle 
odhadu evropské centrální banky růst 
tempem 1,1 %. Optimistický je i hlavní 
ekonom Evropské banky pro obnovu 
a rozvoj, který tvrdí, že už napřesrok 
by středoevropský a východoevropský 
region mohl vykázat 3 % růst 
ekonomiky.  

Světová banka zvýšila výhled 
globálního růstu pro tento rok  
Světová banka zvýšila svůj odhad 
světového ekonomického růstu, 
hlavně díky oživování vyspělých 
ekonomik. Letos se má globální hrubý 
domácí produkt zvýšit o 3,2 % po 
loňském tempu 2,4 %. Příští rok 
světový ekonomický růst zrychlí na 
3,4 %. Podle banky dospěla světová 
ekonomika k "bodu obratu". Akcele-
rovat by měla zejména americká 
ekonomika s růstem 2,8 %. Méně 
rozvinuté země v čele s Čínou, které 
v minulých letech táhly globální růst, 
nyní naopak zvolňují. Banka snížila 
odhad jejich růstového tempa v tomto 
roce na 5,3 %.  

Čína na prvním místě v objemu 
zahraničního obchodu  
Čína v objemu zahraničního obchodu 
předstihla Spojené státy a dostala se 
na první příčku. Vyplývá to z porovnání 
statistiky celních úřadů. Podle údajů 
čínské vlády celková hodnota čínského 
dovozu a vývozu loni dosáhla 4,16 bil. 
USD. Spojené státy zatím údaje za 
loňský rok nezveřejnily. Za 11 měsíců 
ale hodnota jejich zahraničního 
obchodu činila 3,5 bil. USD. 
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Čína loni přilákala rekordní 
objem zahraničních investic 
Přímé zahraniční investice v Číně loni 
vzrostly o 5,3 % na rekordních 117,6 
mld. USD. Investice z deseti předních 
ekonomik regionu, včetně Hongkongu, 
Thajska a Singapuru, se loni zvýšily 
o 7,1 % na 102,5 mld. USD. Investice 
z EU vzrostly o 18,1 % na 7,2 mld. USD, 
z USA pak o 7,1 % na 3,4 mld. 
USD. Přímé zahraniční investice 
čínských nefinančních společností loni 
vzrostly o 16,8 % na 90,2 mld. USD.  

Maloobchod v USA v prosinci 
rostl 
Maloobchodní tržby za prosinec 
stouply v USA meziměsíčně o 0,2 %. 
Negativní příspěvek k růstu 
zaregistrovaly prodeje aut se snížením 
meziměsíčně o 1,9 %. Kromě toho 
klesaly také tržby v obchodech 
s elektronikou, meziměsíčně o 2,5 %. 
Růst tržeb oproti listopadu hlásily 
potraviny o 2 % a čerpací stanice 
o 1,6 %. Meziroční růst tržeb v prosinci 
činil 4,1 % a stejný je i za celé poslední 
čtvrtletí loňského roku. 

Výroba aut v roce 2013 vzrostla 
Podle společnosti Pricewaterhouse-
Coopers celosvětová výroba osobních 
a lehkých užitkových aut vzrostla 
v roce 2013 o 4 % na 82,5 mil. vozů 
a letos by se měla zvýšit o 6 % na 87,4 
mil. V Číně se loni výroba zvýšila 
o 12 % na 18,7 mil. vozů a v USA o 9 % 
na 11 mil. vozů. V EU výroba stoupla 
o 0,2 % na 15,9 mil. vozů. Evropské 
automobilky se snaží kompenzovat 
slabou poptávku posilováním aktivit 
na mimoevropských trzích. 

Na Slovensku loni vyrobili 
rekordní počet automobilů 
Výroba automobilů na Slovensku 
v roce 2013 stoupla na nový rekord 
více než 980 tis. vozů (podle 
slovenského svazu automobilového 
průmyslu). Z výrobních linek tří 
automobilek sjelo o 5,8 % více vozů 
než v roce 2012. Slovenské 
automobilky se dostaly na hranici 
svých kapacit a další zvyšování výroby 
by si vyžádalo rozsáhlé investice. 

Skupina VW zvýšila v prosinci 
prodeje  
Skupina Volkswagen zvýšila loni 
v prosinci prodeje o 6,3 %, díky 
poptávce z Číny a Severní Ameriky, 
která vyrovnala pokles na hlavních 
evropských trzích. V prosinci loňského 
roku prodal koncern celkem 833200 
vozů. V letošním roce očekává firma 
vývoj na trhu srovnatelný s rokem 
2013. Samotný Volkswagen prodal za 
celý loňský rok 5,93 mil. aut, o 3,4 % 
více než předloni. 

BMW prodalo rekordní počet 
aut  
BMW, německý výrobce luxusních aut, 
loni prodalo rekordních 1,96 mil. vozů. 
Prodej automobilky se meziročně 
zvýšil o 6,4 %, především díky 
poptávce v Číně a ve Spojených 
státech. BMW si tak udrželo pozici 
největšího světového výrobce 
luxusních aut. V letošním roce 
společnost očekává další růst výroby.  

Prodej aut v Řecku stoupl 
poprvé od roku 2008 
Prodej osobních automobilů v Řecku 
loni stoupl o 1,2 %. Zaznamenal tak 
první nárůst od roku 2008. Za 
oživením stály firemní nákupy 

automobilů, a to zejména ze strany 
společností zaměřených na cestovní 
ruch. 

Prodeje Tesly předčily 
očekávání 
Automobilka Tesla Motors ve čtvrtém 
čtvrtletí 2013 dodala zákazníkům 6900 
vozů Model S. Za loňský rok 
automobilka prodala 22 450 aut. 
Celkový počet dodaných vozů za 
uplynulý rok tak překonal veškerá 
očekávání. Automobilka také zvažuje, 
výrobu v Evropě. 

Airbus loni zaznamenal rekord  
Airbus loni zaznamenal rekord v počtu 
dodaných letadel, i v počtu 
objednávek. Celkem firma získala 1619 
objednávek na nová letadla v hodnotě 
240 mld. USD. Po odečtení zrušených 
objednávek získal Airbus čistých 
zakázek 1503, o 80 % více než před 
rokem. Boeing loni získal 1531 
hrubých objednávek a počet 
potvrzených kontraktů dosáhl 1355. 
Na konci loňského roku měl Airbus 
nevyřízených 5559 zakázek v hodnotě 
809 mld. USD. Firma má tak zajištěnou 
výrobu na zhruba devět let. Boeing 
měl nevyřízených 5080 zakázek. 
Odběratelům dodal loni Airbus 626 
letadel. Firmě se daří hlavně díky 
poptávce z Asie a Latinské Ameriky 
a rozhodnutí amerických aerolinek 
zmodernizovat svoji stárnoucí flotilu. 

Investoři se stahují z Thajska 
Zahraniční investoři utíkají z Thajska, 
ze kterého odcházejí kvůli politickým 
problémům. Krátkodobí investoři již 
začali stahovat své peníze. Velké 
zahraniční firmy, jako je například 
Honda, také zvažují svůj odchod.  

FOCUS 

Slabší koruna zvedla ceny v průmyslu i v prosinci 
V cenách průmyslových výrobců, které, stejně jako v listopadu, vzrostly v prosinci meziměsíčně o 0,8 %, se projevil vliv 
devizových intervencí ČNB. Průsak slabšího kurzu koruny do cen byl velmi rychlý, což mohlo souviset i s tzv. rostoucí 
„euroizací“, kdy podniky mezi sebou stále více obchodují namísto v korunách v eurech. Ceny se zvýšily napříč téměř celým 
průmyslem, nejvíce v sektoru rafinérské produkce a koksu o 4,7 %, v  chemickém průmyslu o 3,1 % a dopravních prostředků 
o 1,3 % (především ceny dílů a příslušenství pro motorová vozidla). Protisměrně působily ceny elektřiny, plynu a páry, které 
klesly o 0,3 % a textilu, oděvů a usní o 0,2 %.  
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Meziroční tempo růstu cen průmyslových výrobců v prosinci zrychlilo na 1,7 % (z 0,7 % v listopadu) a bylo tak nejvyšší od 
října 2012. Nejvýznamnější růst zaznamenaly ceny elektřiny, plynu a páry o 3,5 % a dopravních prostředků o 5,1 %. Zvýšily se 
i ceny dílů a příslušenství pro motorová vozidla o 6,9 %, kdežto ceny motorových vozidel se snížily o 0,6 %. Ceny koksu 
a rafinovaných ropných produktů stouply o 2 % a obecných a kovodělných výrobků o 1,1 %. Z potravin, které byly meziročně 
vyšší o 0,2 %, přidaly zejména ceny mléčných výrobků o 10,6 %, klesly naopak ceny rostlinných a živočišných olejů a tuků 
o 19,5 %. Snížily se i ceny základních farmaceutických výrobků o 3,8 % a chemických látek o 1 %. 
V průměru za rok 2013 ceny průmyslových výrobců v tuzemsku ještě zpomalily růst, meziročně na 0,8 % (z 2,1 % v roce 2012). 
Zásah centrální banky proti koruně způsobil, že ceny průmyslových výrobců v ČR se začaly vyvíjet opačným směrem, než 
v převážné části Evropy. Zatímco ceny domácích výrobců v listopadu vzrostly meziročně o 0,7 %, v Evropské unii se naopak 
snížily o 1 % (v říjnu o 1,1 %), v EA o 1,2 % (v říjnu o 1,3 %). Nejvíce klesly v Bulharsku o 4 %, v Nizozemsku o 3,4 %, v Belgii 
o 2,7 %. Na Slovensku pak o 2 %, v Polsku o 1,6 % a v Německu o 0,7 %. Nejvyšší růst byl zaznamenán v Estonsku o 8,7 %, 
v Rumunsku o 0,9 %. Meziměsíčně se ceny v EU (resp. v EA) snížily o 0,1 % (v říjnu o 0,5 %) a tuzemský cenový nárůst o 0,7 % 
byl nejvyšší naměřený v rámci EU, resp. EA. 
Do cen zemědělských producentů, které již druhý měsíc opět rostly (v prosinci na 2,5 %), se promítl zejména sezónní růst cen 
ovoce o 10,9 %, dále i vajec o 3 %, mléka o 3,5 %, olejnin o 4,3 %, brambor o 3,8 % a obilovin o 1,5 %. K růstu přispěli i výrobci, 
kteří s předstihem reagovali na oslabení kurzu koruny.  
Meziroční pokles farmářských cen, které se v prosinci již pátý měsíc v řadě držely pod úrovní předchozího roku, se zmírnil na 
4,3 % (z 5,2 % v listopadu). V rostlinné výrobě se snížily ceny o 11,5 %, v živočišné však byly vyšší o 6,4 %, zejména v důsledku 
růstu cen mléka o 21,1 %. Klesly ceny obilovin o 21 %, olejnin o 14,8 %, naopak vyšší byly ceny brambor o 59,1 %, zeleniny 
o 9,6 % a ovoce o 5 %. Ceny zemědělských výrobců v průměru za celý rok meziročně zrychlily růst na 4,5 % (z 3,8 % v roce 
2012). 
Situace ve stavebnictví zůstává nepříznivá. Ceny stavebních prací reflektují slabý výkon ekonomiky, především nízkou 
domácí poptávku. V prosinci se meziměsíčně nezměnily a pod úrovní předchozího roku setrvaly o 0,7 % (v listopadu 
o 0,8 %). Ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví naopak vzrostly meziměsíčně o 0,5 %, meziročně 
o 1 % (v listopadu o 0,5 %). 
V průměru za rok 2013 ceny stavebních prací prohloubily meziroční pokles na 1,1 % (v roce 2012 o 0,7 %). Ceny materiálů 
a výrobků spotřebovaných ve stavebnictví v průměru za rok 2013 vzrostly o 1,1 %, stejně jako v roce 2012. 

UDÁLOSTI V PŘÍŠTÍM TÝDNU   (20. až 24. ledna 2014) 

Úterý (21.1.) 
• ZEW: Index ekonomického sentimentu 

Středa (22.1.) 
• Eurostat: Vládní dluh (3. čtvrtletí 2013) 

Čtvrtek (23.1.) 
• Eurostat: Čtvrtletní platební bilance (3. čtvrtletí 2013) 

Pátek (24.1) 
• ČSÚ: Konjunkturální průzkum (leden 2014) 
• ČSÚ: Šetření průměrných cen vybraných výrobků - pohonné hmoty a topné oleje (4. týden) 
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