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                               Týdeník (6. týden – 3. až 7. února 2014) 

CO PŘINESL PRÁVĚ KONČÍCÍ TÝDEN 

TÉMA TÝDNE 
Překvapení z Německa  

Dnes zveřejněné výsledky 
německého zahraničního 
obchodu za loňský rok přinesly 
pozitivní i negativní překvapení. 
Obchodní bilance skončila 
rekordním přebytkem ve výši 
198,9 miliard EUR. Zklamal ale 
výkon německého exportu, 

který poprvé od roku 2009 zaznamenal pokles. 
V porovnání s rokem 2012 němečtí exportéři 
vyvezli o 0,2 % objemu zboží a služeb méně. 
Vzhledem k tomu, že ještě výrazněji, o 1,2 %, 
poklesl dovoz, zvýšil se mechanicky přebytek 
obchodní bilance až na rekordní úroveň. Výkon 
německého zahraničního obchodu překvapil 
i v závěru loňského roku, když export oproti 
očekávání meziměsíčně poklesl o 0,9 %. Přerušil 
se tak několikaměsíční růst, který potvrzoval 
vitalitu ekonomického oživení. V prosinci 
zaznamenal pokles i dovoz, který meziměsíčně 
ubral 0,6 %. Analytici přitom očekávali, stejně 
jako u vývozu, růst přes 1 %.  Přebytek obchodní 
bilance pak v prosinci skončil mírným poklesem 
na 18,5 miliardy EUR oproti listopadovému 
přebytku ve výši 18,9 miliard EUR. Pokles výkonu 
německého zahraničního obchodu svědčí 
o křehkosti současného ekonomického oživení. 
Na druhé straně je potřeba si uvědomit limity 
tradiční přeshraniční statistiky při určování vlivu 
zahraničního obchodu na vývoj ekonomiky. 
Nicméně jako jeden ze signálů dalšího vývoje 
nemůžeme tyto údaje podceňovat. 
Ing. Jaroslav Vomastek, ředitel odboru 
ekonomických analýz 

VÝVOJ  INDEXU  PX 

Zdroj: BCPP, únor 2014 

ZPRÁVA TÝDNE 

Tuzemský zahraniční obchod v prosinci naplnil očekávání 
Podle předběžných údajů přeshraniční statistiky v prosinci v běžných cenách 
meziročně vzrostl vývoz i  dovoz. Vývoz vzrostl o 18,3 % (o 38,7 mld. Kč),  dovoz 
o 16,8 % (o 34,6 mld. Kč) a pošesté v řadě tak skončil v kladných číslech. Do 
vysokého růstu vývozu i dovozu se především promítla listopadová intervence ČNB, 
která oslabila korunu, ale i nízká srovnávací základna. K příznivému  výsledku vývozu 
přispělo i oživení v eurozóně, zejména obnovení poptávky po osobních 
automobilech na automobilových trzích. Za  pozitivními výsledky také stojí, stejně 
jako v předcházejících měsících, vyšší vývoz strojů a  dopravních prostředků 
a elektrických zařízení, přístrojů a  spotřebičů. Nárůst dovozů ve vysoce dovozově 
náročné tuzemské ekonomice signalizuje oživování průmyslu. Z teritoriálního 
pohledu meziročně vzrostl vývoz především do Francie o 22,7 % a  do  Německa 
o 21,1 %. Z mimoevropských zemí vzrostl vývoz výrazně zejména do Číny o  21,9 % 
a to i  přesto, že čínská ekonomika oslabuje. Obchodní bilance skončila v prosinci 
přebytkem 9,6 mld. Kč, který byl ve srovnání se  stejným měsícem roku 2012 o 4,2 
mld. Kč vyšší. V roce 2013 ve srovnání s předchozím rokem vzrostl vývoz o 2,8 % 
a dovoz o 1,4 %. Roční bilance dosáhla aktiva 350,8 mld. Kč, které bylo 
o 45,1 mld. Kč vyšší než v roce 2012. 

Vývoj zahraničního obchodu ČR 

 
Zdroj: ČSÚ, graf MPO 

Vývoj kurzu od 27. ledna do 6. února 2014 

      
Zdroj: ČNB, únor 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,%) prosinec 9,3
 Stavební výroba (y/y, % ) prosinec 1,4
 Vývoz zboží (y/y,%, z b.c.) prosinec 18,3
 Dovoz zboží (y/y,%, z b.c.) prosinec 16,8

Zdroj: ČSÚ, MPSV, únor 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  
ČNB zlepšila prognózu české 
ekonomiky 
ČNB v nové prognóze zlepšila odhad 
vývoje české ekonomiky v letošním 
i příštím roce. ČNB letos očekává růst 
ekonomiky o 2,2 % a příští rok o 2,8 %. 
Ceny by pak měly poskočit o 2,8 % 
v 1. čtvrtletí 2015. Bankovní rada 
předpokládá udržování kurzového 
závazku poblíž hladiny 27 Kč za euro 
alespoň do počátku příštího roku.  

Ekonomická aktivita obyvatel 
ČR roste 
Podle ČSÚ se ve 4. čtvrtletí 2013 
celková zaměstnanost zvýšila 
meziročně o 41,1 tis. osob. Míra 
zaměstnanosti 15-64letých tak 
dosáhla 68,3 % a meziročně vzrostla 
o 1,2 p. b. Podle metodiky ILO se 
obecná míra nezaměstnanosti           
15-64letých meziročně snížila o 0,4 p. 
b. a činila 6,8 %. Počet nezaměstna-
ných osob meziročně klesl o 24,1 tis. 
osob a počet dlouhodobě 
nezaměstnaných se snížil o 12,0 tis. 
osob.  

Státní rozpočet skončil 
v lednu  přebytkem  
Státní rozpočet ČR skončil v lednu 
přebytkem ve výši 45 mld. Kč. Loni 
v lednu činil přebytek rozpočtu 
42,4 mld. Kč. Informovalo o tom 
ministerstvo financí. Na celý letošní 
rok je rozpočet schválen se schodkem 
112 mld. Kč. 

Tržby v maloobchodě v roce 
2013 meziročně vzrostly 
Tržby v maloobchodě včetně 
motoristického segmentu po očištění 
o sezónní vlivy klesly v prosinci reálně 
meziměsíčně o 1,2 % a meziročně, 
očištěné o vliv počtu pracovních dní, 
vzrostly o 3,6 %. Meziroční růst tržeb 
bez očištění o 5,2 % byl ovlivněn 
zejména vývojem motoristického 
segmentu a nepotravinářského zboží. 
Za celý rok 2013 se tržby 
v maloobchodě včetně motoristického 

segmentu zvýšily reálně meziročně 
o 1,0 %. 

Dluhy podniků i domácností 
u bank loni vzrostly 
Podnikům v roce 2013 rostly dluhy 
u bank, když si za loňský rok vzaly 
úvěry za 35,4 mld. Kč. Ke konci roku 
tak dlužily celkem 995,7 mld. Kč. 
Celkový dluh domácností u bank 
a finančních institucí loni dosáhl 1,206 
bil. Kč a vzrostl o 42,6 mld. Kč. Co se 
týče úspor, domácnosti měly u bank 
na jednodenních vkladech uloženo 
ke konci roku 1,218 bil. Kč, což je 
o 75,7 mld. Kč meziročně více. 
Informace vyplývají z údajů ČNB. 

Loni vzniklo nejvíce nových 
firem za poslední tři roky 
V roce 2013 v ČR vzniklo 22.845 no-
vých firem, což je nejvíce za poslední 
tři roky. Celkový počet společností činil 
více než 391.000 a meziročně se zvýšil 
o téměř 7 %. Zájem o zakládání nových 
firem zvedá oživování tuzemské 
ekonomiky a chuť podnikatelů 
investovat do nových projektů. 
Vyplývá to z analýzy poradenské firmy 
Bisnode. 

Objem veřejných zakázek loni 
klesl 
Společnosti loni získaly veřejné 
zakázky za celkem 237,3 mld. Kč, což je 
meziročně o 10,5 % méně a zároveň je 
to nejméně za poslední tři roky. 
Vyplývá to z analýzy analytické 
společnosti CEEC Research. Loni také 
výrazně vzrostl rozdíl mezi očekávanou 
cenou zakázky a vysoutěženou, kdy 
realizační ceny se pohybovaly 
v průměru až o čtvrtinu níže než 
předpokládané. V roce 2012 tento 
rozdíl činil 16 %. 

Lednový PMI v průmyslu dále 
rostl 
Index nákupních manažerů (PMI) 
v českém průmyslu v lednu podeváté 
v řadě rostl. Meziměsíčně přidal 
1,2 bodu a dosáhl hodnoty 55,9 bodu. 
Výsledek tak zaznamenal nejvyšší 
hodnotu od května 2011. Zlepšení 

indexu táhlo zrychlení růstu nových 
objednávek a produkce, díky růstu 
exportních objednávek. Na poptávku 
firmy reagují zvyšováním zaměstna-
nosti a zvýrazněním nákupů vstupů. 

Prodeje aut v lednu nečekaně 
vzrostly  
Registrace nových osobních aut 
stouply o 13 % na 13638. Informovalo 
o tom Sdružení dovozců automobilů. 
První Škoda Auto zvýšila v lednu 
prodej o pětinu na 4410 vozů, 
následoval Volkswagen s nárůstem 
o 2 % na 1310 prodaných aut a na třetí 
pozici klesl Hyundai s 1113 vozy, což je 
o 1 % meziročně méně. Trh táhli 
zejména firemní zákazníci.  

Český Gearspect otevřel 
strojírnu v Indii 
Tuzemská skupina Gearspect postavila 
v Indii novou továrnu, která bude 
vyrábět přesné přístroje pro měření 
ozubených kol v průmyslu. Zatím 
investovala do továrny 22 mil. Kč 
a celkové náklady přesáhnou 100 mil. 
Kč. Plánovaný obrat by měl postupně 
dosáhnout zhruba 12 mil. eur ročně. 
Firma dodává mimo jiné automo-
bilkám Škoda nebo Volkswagen. 

Expanze Škody v Indii 
zadrhává 
Škoda Auto zaznamenala loni v Indii 
pokles prodejů o 38 % na 21 410 vozů. 
V Indii se propadl celý automobilový 
trh, když klesl o 7 %. Letos 
automobilka předpokládá další 
dvojciferný pád prodejů k 16 tisícům 
vozů. Společnost se rozhodla změnit 
v Indii strategii a začne posilovat pozici 
mezi dražšími auty.  

Kovosvit zvýšil tržby 
Kovosvit MAS, výrobce multifunkčních 
obráběcích strojů, loni zvýšil tržby 
o zhruba 250 mil. Kč na 1,75 mld. Kč. 
Letos plánuje přesáhnout hranici 
2,1 mld. Kč.   

Arcelor modernizoval výrobu 
trubek 
ArcelorMittal rozběhl modernizova-
nou válcovací trať na bezešvé trubky 
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pro ropný průmysl, do které vložil 
150 mil. Kč. Zvýšila se tak kapacita 
výroby, sníží se výrobní náklady a zvýší 
bezpečnost práce. Modernizací reagují 
na zvýšené požadavky zákazníků 
a rostoucí poptávku, zejména z USA.  

Internet přináší ekonomice 
miliardy 
Podle studie poradenské společnosti 
EEIP pro Sdružení pro internetovou 
reklamu (SPIR) internetová ekonomika 
vytváří 2,7 až 3,2 % českého HDP. 
Internet se promítá i v dalších 
odvětvích v odhadované výši až 9,5 % 
HDP a představuje přínos pro 
tuzemské hospodářství ve výši zhruba 
350 mld. Kč ročně. 

ZE ZAHRANIČÍ  
Schodek eurozóny se blíží 
limitu EU 
Podle informací statistického úřadu 
Eurostat ve 3. čtvrtletí 2013 
v eurozóně celkový rozpočtový 
schodek států eurozóny po sezónním 
očištění k HDP činil 3,1 %. Tento podíl 
se mírně snížil z 3,3 % v předchozím 
čtvrtletí. V celé Evropské unii podíl 
deficitu k HDP zůstal na 3,5 %.     

Výrobní ceny v eurozóně na 
konci roku začaly mírně růst 
Index cen výrobců v eurozóně se za 
prosinec oproti listopadu mírně zvýšil 
o 0,2 %, stejný údaj vykázala i EU. 
V meziročním srovnání byly ceny 
výrobců v eurozóně o 0,8 % níž, avšak 
snížily pokles z 1,2 % v listopadu.  

Maloobchodní tržby 
v eurozóně meziročně klesly  
V eurozóně byly tržby v maloobchodě 
za prosinec 2013 meziročně o 1 % 
nižší, zatímco v listopadu vykázaly 
nadějný 1,3% růst. Pokles tržeb 
zaznamenaly všechny skupiny 
výrobků. V celé EU byla situace o něco 
lepší. Tržby v maloobchodě stouply 
meziročně o 0,1 %, díky růstu tržeb 
nepotravinářského zboží. Mezi 
členskými zeměmi nejvyšší růst tržeb 
zaznamenalo například Lucembursko 
(o 9,4 %), Polsko (o 6,7 %), Rumunsko 
(o 5,9 %) a Bulharsko (o 5,6 %), 

zatímco třeba v Německu tržby 
v maloobchodě klesly (o 2,4 %). 

PMI v eurozóně pokračuje 
v růstu 
Index nákupních manažerů (PMI) 
v eurozóně v průmyslu se v lednu 
zvýšil na rovných 54 bodů z prosincové 
hodnoty 52,7 bodu. Zlepšení indexu 
zaznamenalo Německo (56,5 bodu), 
Francie (49,3 b.) a Španělsko (52,2 b.), 
naopak mírné zhoršení indexu 
evidovala Itálie (53,1 b.) a Nizozemsko 
(54,8 b.). 

Ve Španělsku chystají 
postupné snižování daní  
Ve Španělsku připravuje tamní vláda 
daňovou reformu, která přinese 
v příštích letech postupný pokles 
daňových sazeb. Vláda by měla 
reformu předložit ještě v tomto 
čtvrtletí. V uplynulých letech vláda 
zvýšila DPH i daň z příjmu. 

Počet nezaměstnaných 
ve Španělsku v lednu stoupl 
Španělské úřady práce registrovaly 
v lednu 4,81 mil. nezaměstnaných, 
oproti prosinci loňského roku o 2,4 % 
více. Po očištění o sezonní vlivy se však 
počet nezaměstnaných v lednu mírně 
snížil. Celkově se počet nezaměstna-
ných v lednu zvýšil meziměsíčně 
o 113 097 lidí. Většina lidí, skoro 
100 tisíc, přišla ze sektoru služeb, ale 
propouštělo se i v zemědělství 
a v průmyslu. 

Německu zvýšilo odhad růstu 
ekonomiky 
Německá obchodní a průmyslová 
komora zvýšila odhad letošního růstu 
německé ekonomiky na 2 % z dříve 
předpokládaných 1,7 %. Reagovala tak 
na rostoucí optimismus ohledně 
vyhlídek podnikatelského sektoru, 
zejména jsou lepší očekávání 
v exportu. Průzkum komory zahrnoval 
přes 27 000 firem.  

Německé průmyslové 
objednávky v prosinci 
meziměsíčně klesly  
Německé průmyslové podniky za 
prosinec 2013 zaznamenaly pokles 

objemu nových objednávek oproti 
listopadu o 0,5 %. Avšak v meziročním 
srovnání objednávky rostly o 6 %. Za 
prosincovým snížením stojí domácí 
poptávka, zatímco zakázek ze 
zahraničí, konkrétně zbytku eurozóny, 
dál přibývalo.  

Růst zpracovatelského sektoru 
USA v lednu výrazně zpomalil 
Tempo růstu aktivity v americkém 
zpracovatelském sektoru v lednu 2014 
výrazně zpomalilo. Index aktivity 
meziměsíčně klesl o 5,2 bodu na 
hodnotu 51,3 bodu a dostal se tak 
na nejnižší úroveň od května 2013. 
Příčinou je prudké zpomalení přílivu 
nových zakázek. 

V USA letos klesne rozpočtový 
deficit  
Rozpočtový úřad Kongresu (CBO) 
předpověděl vývoj rozpočtového 
deficitu Spojených států. Odhaduje, že 
v letošním roce klesne zhruba 
o čtvrtinu a dosáhne hranice 3 % HDP. 
V příštím roce se schodek ještě sníží, 
ale v dalších letech začne opět růst. 
Deficit se bude po roce 2015 zvyšovat 
z důvodu nadále slabého trhu práce, 
jehož situaci ještě negativně ovlivní 
reformy zdravotnictví.  

Americkému průmyslu 
na konci loňského roku 
meziměsíčně ubyly zakázky 
Objednávky pro průmyslové podniky 
v USA v prosinci v meziročním 
srovnání rostly o 1,4 %, a objednávky 
bez dopravních prostředků vzrostly 
dokonce o 2 %. Avšak v meziměsíčním 
srovnání klesly o 1,5 %, zatímco 
objednávky bez dopravních 
prostředků se v prosinci mírně zvýšily 
o 0,2 %. V listopadu objednávky táhly 
nahoru dopravní prostředky, které se 
v prosinci snížily meziměsíčně o 9,7 %. 
Výrazně ubylo objednávek civilních 
i vojenských letadel nebo lodí.  

Slovenský vývoz v prosinci 
rostl 
Na Slovensku v prosinci 2013 dosáhl 
celkový vývoz hodnoty 4 721,1 mil. eur 
při meziročním růstu o 9 %. Celkový 
dovoz se zvýšil o 12,5 % na 4 782,4 mil. 
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eur. Saldo zahraničního obchodu 
skončilo pasivem 61,3 mil. eur. Za rok 
2013 se meziročně zvýšil celkový vývoz 
o 3,7 % a dovoz o 2,5 %. Saldo 
zahraničního obchodu bylo aktivní 
v hodnotě 4 429,7 mil. eur. 

Na Slovensku silně vzrostly 
tržby za prodej aut 
Na Slovensku tržby za prodej a opravu 
motorových vozidel se za prosinec 
2013 meziročně zvýšily o 18,5 %. Tržby 
v maloobchodě (bez motorových 
vozidel) rostly druhý měsíc po sobě, 
v prosinci meziročně o 0,7 %. Za celý 
rok 2013 tržby za prodej a opravy 
motorových vozidel rostly meziročně 
o 9 %, tržby v maloobchodě o 0,1 %.   

Ve Velké Británii PMI 
ve stavebnictví rostl 
Ve Velké Británii index nákupních 
manažerů (PMI) ve stavebnictví 
v lednu meziměsíčně prudce vzrostl 
o 2,5 bodu na hodnotu 64,6 bodu. 
Růst naznačuje, že stavebnictví 
ve Velké Británii začíná po delší době 
ožívat. 

Prodeje aut ve Francii 
a Španělsku rostou 
Prodeje osobních aut ve Francii a ve 
Španělsku v lednu pokračovaly v růstu 
již pátý měsíc v řadě. Vyplývá to 
z vyjádření tamních oborových 
organizací. Ve Francii počet nově 
registrovaných osobních aut 
na domácím trhu v lednu tohoto roku 
stoupl o 0,5 % na 125 477 vozů. 
Ve Španělsku se prodej nových aut 
v lednu meziročně zvýšil o 7,6 % 
na 53 436 vozů.  

Prodej aut v Německu v lednu 
vzrostl  
V Německu prodej nových osobních 
automobilů vzrostl v lednu v mezi-
ročním srovnání o 7,2 % na 206 tisíc 
vozů. Pokračoval tak růst prodejů 
nastartovaný v prosinci minulého 
roku, kdy se odbyt automobilů 
v Německu zvýšil o 5,4 %. Za celý 
loňský rok ale vykázal pokles o 4,2 % 
na 2,95 mil. aut.  

Prodej aut v Polsku v lednu 
dosáhl maxima za 22 měsíců 
Prodej nových osobních a lehkých 
užitkových automobilů v Polsku se 
v lednu meziročně zvýšil o 8,1 % 
na 32.316 vozů a dosáhl maxima za 
22 měsíců (oznámila to agentura pro 
průzkum automobilového trhu 
Samar). Polský automobilový trh, 
jehož lídrem je dlouhodobě česká 
Škoda Auto, rostl v lednu osmý měsíc 
v řadě. 

Automobilový trh v USA 
podkopalo v lednu chladné 
počasí 
Prodej nových osobních a lehkých 
užitkových automobilů na americkém 
trhu v lednu podkopalo velmi chladné 
počasí s vánicemi a hlubokými mrazy. 
Automobilky Chrysler a Nissan přesto 
odbyt svých vozů výrazně zvýšily. 
Plyne to ze zpráv automobilek. 
Analytici předpokládají, že lednový 
prodej jen mírně překročí úroveň 
ledna 2013. 

Daimler na konci roku zvýšil 
zisk  
Německý automobilový koncern 
Daimler ve 4. čtvrtletí 2013 zvýšil 
provozní zisk o 45 %. Zisk z běžné 
činnosti před splátkou úroků 
a zdaněním (EBIT) se zvýšil na 2,5 mld. 
eur. Tržby vzrostly o 8 % na 32,1 mld. 
eur. K pozitivním výsledkům přispěla 
i nová limuzína třídy S. 

General Motors zvýšil zisk  
Zisk i tržby americké automobilky 
General Motors za 4. čtvrtletí 2013 
stouply méně, než se čekalo. Čistý zisk 
vzrostl o zhruba 2 % na 913 mil. USD. 
Tržby se zvýšily o 3 % na 40,5 mld. 
USD.  

Toyota pětinásobně zvýšila 
zisk 
Japonská automobilka Toyota Motor 
zvýšila v posledním čtvrtletí 2013 
provozní zisk meziročně zhruba 
pětinásobně na 600,5 mld. jenů. 
K lepším výsledkům společnosti 
dopomohl mimo jiné slabý jen a vyšší 

tržby. Společnost také zvýšila 
prognózu provozního zisku pro celý 
tento finanční rok, který končí 
31. března, na 2,4 bil. jenů. 

Japonská Mazda dosáhla 
vyššího provozního zisku 
Japonské automobilce Mazda Motor 
stoupl provozní zisk za poslední 
čtvrtletí loňského roku na 50,6 mld. 
jenů, což je šestkrát vyšší zisk než 
ve stejném období před rokem. 
Společnost také zvýšila svou prognózu 
zisku pro celý aktuální finanční rok, 
který končí v březnu, o více než 12 % 
a očekává provozní zisk 180 mld. jenů.  

Panasonic výrazně zvýšil zisk 
Panasonic ve 3. finančním čtvrtletí, 
končícím v prosinci 2013, více než 
ztrojnásobil provozní zisk na 116,6 
mld. jenů. Růst zisku byl podpořen 
také silným prodejem elektroniky pro 
automobily. V celém finančním roce 
počítá firma s provozním ziskem 270 
mld. jenů. Panasonic hodlá prodat své 
továrny v Indonésii, Malajsii 
a Singapuru. 

Sony dosáhl zisk 
Sony za poslední tři měsíce do konce 
prosince 2013 vytvořila čistý zisk 
27 mld. jenů, po ztrátě ve stejném 
období roku 2012. K přechodu 
k ziskovosti jí pomohl slabý kurz jenu 
a vzestup tržeb, meziročně o 24 % na 
2,4 bil. jenu. Provozní zisk vzrostl 
dvojnásobně na 90,3 mld. jenu. 
V rámci snah o posílení ziskovosti 
hodlá firma snížit fixní náklady a 
prodat ztrátové divize osobních 
počítačů a televizorů.  

Swatch zaznamenal loni silný 
růst zisku  
Švýcarská společnost Swatch Group 
zvýšila v loňském roce čistý zisk 
o pětinu na 1,9 mld. švýcarských 
franků. Celkové tržby společnosti se 
zvýšily o 8 % na rekordních 8,8 mld. 
švýcarských franků. Růst zisku očekává 
firma i v letošním roce. 
 

http://www.patria.cz/akcie/SNE/sony-depository-receipt/online.html
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FOCUS 

Růst průmyslu se v prosinci 2013 zrychlil a korigoval pokles z první poloviny roku  
Průmyslová produkce se v prosinci meziročně zvýšila o 9,3 % (nejrychlejší tempo za posledních 31 měsíců) a po očištění od 
počtu pracovních dní byla vyšší o 6,7 %. Za příznivým vývojem stojí nejen pokračující oživení v eurozóně, ale i nižší srovnávací 
základna minulého roku a o jeden den vyšší počet pracovních dní. Z odvětví zpracovatelského průmyslu rozhodující nárůst 
evidovala výroba motorových vozidel, která vzrostla o 17,8 % (na celkových tržbách průmyslu se podílela 23,2 %) a která těží 
z obnoveného růstu na evropském automobilovém trhu i z rostoucích prodejů tuzemských výrobců. Vedle automobilového 
průmyslu výrazný růst zaznamenala výroba ostatních dopravních prostředků (o 59,9 %), výroba základních farmaceutických 
výrobků a přípravků (o 26,4 %) a výroba strojů a zařízení (o 16,1 %). Z této situace profitují také navazující odvětví a obory, 
např. výroba pryžových a plastových výrobků, která také zaznamenala dvouciferný růst (o 10,3 %).  

Překvapivě výrazné zvýšení ukazují statistiky nových zakázek, které se v prosinci zvýšily o 20,5 %, z toho nové zakázky ze 
zahraničí byly vyšší o 28,3 % (s rozhodujícím podílem 72 % na celkových zakázkách průmyslu) a domácí zakázky vzrostly 
o 7,7 %. Hodnoty nových zakázek a předstihových indikátory ukazují na pokračování růstové dynamiky v dalších měsících roku 
2014. 

Výsledky průmyslu dosažené v prosinci velkou měrou přispěly k eliminaci poklesu z první poloviny roku. Za celý rok 2013 se 
průmyslová produkce zvýšila o 0,5 %.  

 

Zdroj: ČSÚ, graf MPO 
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Stavebnictví v prosinci konečně přerušilo pokles 
Stavební výroba v prosinci 2013 vzrostla meziročně reálně o 1,4 %, po očištění od vlivu počtu pracovních dní se zvýšila 
o 0,1 %. Oproti listopadu byla stavební výroba v prosinci, očištěná od sezónních vlivů, vyšší o 6,0 %. Příznivý výsledek 
částečně ovlivnily dobré klimatické podmínky, které umožnily stavbařům pokračovat bez omezení na stavebních pracích. 
V souvislosti s příznivým počasím ke konci roku vzrostly i dofakturace dokončených zakázek. S tím souvisí růst 
inženýrského stavitelství meziročně o 12,1 %, avšak pozemní stavitelství se snížilo o 2,5 %. Tyto podmínky však nejsou 
trvalého charakteru a nedá se z toho usuzovat na změnu ve vývoji stavebnictví.  

Za celý rok 2013 stavební produkce klesla reálně o 8,3 %. Pozemní stavitelství kleslo meziročně o 8,1 % a inženýrské 
o 8,8 %. Ve srovnání s konjunkturním rokem 2008 stavební výroba klesla o čtvrtinu (o 25,1 %). Ve stavebnictví se snížil 
počet zaměstnanců meziročně o 8,1 %, snížil se i počet vydaných stavebních povolení o 13,2 %. Bytová výstavba zůstala 
v útlumu, když se počet zahájených bytů snížil meziročně o 7,3 %. Stavební zakázky v podnicích s 50 a více zaměstnanci 
meziročně klesly o 0,8 %.  

Index stavební produkce  
(stejný měsíc předchozího roku = 100) 

 
Zdroj: ČSÚ 

UDÁLOSTI V PŘÍŠTÍM TÝDNU  (10. až 14. února 2014) 

Pondělí (10.2.)  
• MPSV: Nezaměstnanost (leden 2014) 

Úterý (11.2.) 
• ČSÚ: Zahraniční obchod České republiky podle CZ-CPA (4. čtvrtletí 2013) 

Středa (12.2.)  
• ČSÚ: Indexy spotřebitelských cen - inflace (leden 2014) 
• Eurostat: Průmyslová výroba (prosinec 2013)  

Pátek (14.2.), 
• ČSÚ: Předběžný odhad HDP (4. čtvrtletí 2013) 
• Eurostat: Předběžný odhad HDP (4. čtvrtletí 2013) 
• Eurostat: Zahraniční obchod ve zboží (prosinec 2013) 
• Slovensko: Předběžný odhad HDP (4. čtvrtletí 2013) 

Informační zdroje Týdeníku: ČSÚ, ČNB, E 15, Hospodářské noviny, internet, podniky a podnikové svazy. 
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	Na Slovensku tržby za prodej a opravu motorových vozidel se za prosinec 2013 meziročně zvýšily o 18,5 %. Tržby v maloobchodě (bez motorových vozidel) rostly druhý měsíc po sobě, v prosinci meziročně o 0,7 %. Za celý rok 2013 tržby za prodej a opravy motorových vozidel rostly meziročně o 9 %, tržby v maloobchodě o 0,1 %.  

