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S H R N U T Í 

Vývoj na počátku letošního roku potvrdil, že hospodářská krize v eurozóně není zdaleka u konce. 

Dosavadní řešení k jejímu odstranění, resp. zmírnění, jsou zdlouhavá, spojená s četnými riziky a zatím 

nevedla ke spolehlivým výsledkům. Důsledkem přetrvávajících nejistot je další oslabení aktivity v reálné 

ekonomice, přičemž útlum poptávky nepostihuje už jen domácí výdaje, ale stále silněji se promítá 

rovněž do mezinárodní obchodní výměny. To není dobrý signál ani pro tuzemskou ekonomiku, která je 

na vnější prostředí, vzhledem ke své silné provázanosti s eurozónou, značně citlivá.  

Nepříznivý vývoj v eurozóně stáhl do hospodářské recese již celou Unii, jejíž produkt se 

v 1. čtvrtletí snížil ve srovnání s předchozím čtvrtletím sice pouze o 0,1 %, ale již podruhé v řadě (a naplnil 

tak definici technické recese). Recesi se naopak vyhnula (vedle dalších pěti zemí) největší, německá 

ekonomika, i když prorůstový vliv si zachovala prakticky pouze její konečná spotřeba domácností. Také 

Slovensko, jako druhý největší obchodní partner ČR, recesi odolává. 

V meziročním srovnání hrubý domácí produkt EU-27 klesl o 0,7 %, i přesto, že rostl zhruba 

ve třetině členských zemí (v aktuálních výsledcích chybí údaje za tři země). Nejlépe si vedly ty méně 

rozvinuté, jako Lotyšsko (růst 5,6 %) a Litva (4,1 %), z vyspělých ekonomik pak Švédsko (1,7 %). Na druhé 

straně se nejvíce propadly nejproblémovější země eurozóny, Portugalsko (-4,0 %), Kypr (-4,1 %) a Řecko 

(-5,3 %). 

Česká republika se zařadila, co se týče hloubky propadu, do spodní třetiny Unie. Její hrubý 

domácí produkt se meziročně snížil o 2,4 % a svým objemem (ve stálých cenách) spadl prakticky na úroveň 

dosahovanou již před třemi lety. Výkonnost domácí ekonomiky se zhoršuje od 2. čtvrtletí 2011, kdy se 

hospodářsky růst začal zpomalovat a následně, v minulém roce, přešel do mínusu. Aktuální výsledek tak 

prodloužil období prohlubujícího se meziročního propadu už na pět čtvrtletí v řadě. V recesi se však 

nachází dokonce již rok a půl, v letošním 1. čtvrtletí se mezičtvrtletně snížila o 1,3 %. 

Hlavním faktorem hospodářského propadu se nově stala tvorba kapitálu, která meziročně klesla 

o 10,9 %, z toho fixního o 4,1 %. Vedle dlouhodobě se snižujících investic do obydlí a ostatních budov 

a staveb, se na tomto výsledku nově podepsal také pokles investic do strojů a zařízení. Přitom nadále platí, 

že pokračující útlum investiční aktivity je důsledkem restriktivní vládní politiky a opatrnosti firem 

i domácností při investičním rozhodování. 

Naopak konečná spotřeba, která v posledních dvou letech nejvýrazněji poznamenala hloubku 

recese, konečně přerušila tendenci poklesu, když o 0,5 % stále nižší výdaje domácností byly plně 
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kompenzovány nárůstem výdajů vládního sektoru o 1,2 %. Překážkou dalšího oživení spotřebních výdajů 

však zůstává napjatá příjmová situace obyvatelstva, ohrožení zaměstnání a další nejistoty z budoucnosti. 

Hlubšímu propadu ekonomiky zatím ještě brání zahraniční obchod, ale jeho pozitivní vliv se již 

téměř vyčerpal, protože slábnoucí zahraniční poptávka se nezbytně promítla do exportních možností 

domácích výrobců. Po předchozích třech letech růstu klesl v 1. čtvrtletí reálný vývoz zboží a služeb o 2,9 % 

a dovoz dokonce o 3,3 %.  

Navzdory sílící hospodářské recesi zaměstnanost meziročně vzrostla o 1 %, na 4844 tis. osob. Na 

tomto růstu se podíleli pouze zaměstnanci, jejichž počet se zvýšil o 2 % a činil 82,2 % z celkové 

zaměstnanosti. Počet podnikatelů naopak klesl, a to výrazněji u podnikatelů bez zaměstnanců (-7 %), než 

se zaměstnanci (-3,8 %). O rostoucí napjatosti na trhu práce svědčí vývoj nezaměstnanosti, 

charakterizovaný zvýšením podílu nezaměstnaných osob na 8 %, tj. meziročně o 1 %. Úbytek volných 

pracovních míst zhoršil možnosti pracovního uplatnění, takže na jedno místo připadalo v průměru 

15 uchazečů. Průměrná měsíční mzda se snížila nominálně o 0,4 % (reálně o 2,2 %), hlavním důvodem 

však byla výplata mimořádných odměn manažerům v závěru minulého roku (před změnou daňové 

legislativy, která od ledna t.r. roku narovnává degresivní zdanění nejvyšších příjmů).   

Slabá spotřebitelská poptávka, odrážející rostoucí nezaměstnanost a nepříznivý mzdový vývoj, 

působila protiinflačně. Průměrná míra inflace od počátku roku zmírňovala tempo svého růstu až 

na březnových 2,8 %. Růst cen byl tažen především nákladovými faktory a slabší korunou. 

Tendence poklesu průmyslové produkce, která trvá už jeden rok, se dále prohloubila 

na meziročních 5,4 %. Příčiny spočívaly více v oslabení zahraniční, než domácí poptávky (propad 

zahraničních zakázek o 6,4 % nebyl sice výrazně hlubší než domácích, které se snížily o 5,8 %, svou roli 

však sehrál jejich více než 70% podíl na celkových zakázkách). Dokládá to i vývoj rozhodujícího exportního 

odvětví, automobilového průmyslu, jehož produkce klesla o téměř 12 %. Problémy evropského 

automobilového průmyslu (prodeje osobních aut v 1. čtvrtletí v Evropě klesly o 10 %) nepříznivě dopadly 

nejen na produkci všech domácích automobilek, ale i navazujících dodavatelských odvětví a oborů. Pokles 

produktivity práce v průmyslu celkem vedl ke zvýšení jednotkových mzdových nákladů, nominálních 

o 4,9 % a reálných o 3,7 %. 

Pokračoval nepříznivý vývoj ve stavebnictví, jehož produkce meziročně propadla o 10,9 % 

(tj. na úroveň o téměř 39 % nižší než v konjunkturálním roce 2008). Příčinou je hluboký propad poptávky 

po stavebních pracích na pozadí ekonomické recese. Ten je v domácích podmínkách zvýrazněn 

restriktivní hospodářskou politikou, v jejímž důsledku stát, společnosti, i domácnosti, dále omezují své 

investiční výdaje. Dvouciferné meziroční snížení tak postihlo jak inženýrské (-11,7 %), tak pozemní 
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stavitelství (-10,6 %). O dalším úbytku disponibilních kapacit odvětví svědčí také pokles zaměstnanosti 

o 6,8 %. 

Ochabující mezinárodní obchodní výměna si začala vybírat daň také v tuzemsku. Obrat 

zahraničního obchodu se zbožím (v běžných cenách) se poprvé od konce roku 2009 snížil, a to vlivem jak 

o 4,4 % nižšího vývozu, tak o 5,2 % nižšího dovozu. Nicméně tento vývoj vedl ke zlepšení salda obchodní 

bilance, jehož objem 96 mld. Kč byl meziročně o 4,8 % vyšší. Nejvyššího přebytku bylo dosaženo 

s hlavními obchodními partnery, Německem a Slovenskem, nejvýraznějšího jeho nárůstu pak s Ruskem, 

Slovenskem a Maďarskem. Z hlediska komodit nejdůležitější položka, stroje a dopravní prostředky, 

částečně oslabila svou pozici, protože vlivem poklesu vývozu o 7,2 % a dovozu o 8,4 % se její podíl 

na celkovém zahraničním obchodě snížil na 53,4 %, resp. 39,4 %.  

Maloobchodní tržby klesly meziročně o 2,9 % a prodloužily období svého poklesu už na jeden 

rok. Domácnosti jsou ve svých výdajích opatrné, více spoří a oddalují nákupy v důsledku zhoršující se 

situace na trhu práce a obav z nejisté budoucnosti. Propadu tržeb se neubránil žádný z tržních sektorů, 

nejvíce však byly postiženy prodeje v motoristickém segmentu. Ve vlastním maloobchodě došlo nově 

k poklesu tržeb u prodejů nepotravinářského zboží.   

Výsledek za 1. čtvrtletí nás vede k přehodnocení předpokladu, že se ve druhé polovině roku 

dočkáme silnějšího oživení ekonomiky. Na základě aktuálních informací předpokládáme, že propad 

ekonomiky v celoročním výsledku bude citelnější, než uváděla naše jarní predikce, a mohl by se 

pohybovat kolem 1 %.   
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I. HLAVNÍ TENDENCE MAKROEKONOMICKÉHO VÝVOJE  

I.1 VÝKONNOST EKONOMIKY 

I.1.1 Ekonomický růst 

Další pokles domácí 
ekonomiky… 

Nepříznivé tendence, charakterizované ochabováním ekonomické aktivity 
na pozadí krize eurozóny, na počátku roku významně přidaly na intenzitě, a tím 
ještě více ochromily výkonnost tuzemského hospodářství. Hrubý domácí 
produkt se v 1. čtvrtletí meziročně snížil o 2,4 %, takže jeho objem (ve stálých 
cenách) spadl prakticky na úroveň dosaženou již před třemi lety. Kondice 
ekonomiky se zhoršuje od 2. čtvrtletí 2011, kdy se hospodářsky růst začal 
zpomalovat a následně, v minulém roce, přešel do červených čísel. Aktuální 
výsledek tak prodloužil období prohlubujícího se propadu už na pět čtvrtletí 
v řadě (viz graf č. I.1.1.1). 

…prodloužil recesi 
už na šest čtvrtletí 

V mezičtvrtletním srovnání (určujícím pro definování technické recese) úroveň 
produktu klesá dokonce rok a půl. Propad o 1,3 % v 1. čtvrtletí t.r. byl značně 
hlubší než v loňském 4. čtvrtletí (-0,3 %), a potvrdil, že české hospodářství se 
hned tak z recese nevymaní. 

 Dubnová revize národních účtů částečně změnila pohled na průběh recese 
domácí ekonomiky. Počátek mezičtvrtletního poklesu se nově datuje již od 
4. čtvrtletí 2011, což znamená, že doba trvání recese se prodloužila o jedno 
čtvrtletí a nyní zahrnuje už šest čtvrtletí v řadě. 

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

 
Pramen: ČSÚ, graf MPO 

Pokračoval propad 
domácí poptávky 

Jediným faktorem hospodářského poklesu zůstala domácí poptávka, ale její 
struktura doznala značných změn. Konečná spotřeba, která v posledních dvou 
letech nejvýrazněji poznamenala hloubku recese, se začala stabilizovat, zatím 
však úspěšněji v oblasti veřejných výdajů než domácností. Ekonomiku tak táhla 
dolů především nízká investiční aktivita a snížení stavu zásob. Vliv zahraničního 
obchodu byl v zásadě neutrální. 
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 Jednotlivé výdajové položky se v meziročním srovnání vyvíjely následovně 
(ve stálých cenách): 

Spotřební výdaje 
přerušily tendenci 
poklesu 

• Konečná spotřeba stagnovala, když stále ještě o 0,5 % nižší spotřeba 
domácností byla plně kompenzována nárůstem výdajů vlády o 1,2 %. 
U obyvatelstva se částečně změnilo věcné zaměření užití, zejména 
ve prospěch těch produktů dlouhodobé spotřeby, u nichž došlo k poklesu 
cen (bytové vybavení, dopravní prostředky a audiovizuální technika). 
Naopak méně než před rokem domácnosti nakupovaly výrobky určené 
k rychlé spotřebě. Dalšímu oživení spotřebních výdajů nadále brání napjatá 
příjmová situace obyvatelstva, ohrožení zaměstnání a další nejistoty 
z budoucnosti; 

Výdaje do fixního 
kapitálu se dále 
propadají 

• tvorba kapitálu propadla o 10,9 %, přičemž záporný dopad fixního kapitálu 
na vývoj HDP byl nižší než pokles stavu zásob. Nicméně vývoj investic 
zůstává alarmující, a to jak hloubkou propadu (-4,1 %), tak i dobou jeho 
trvání (sedm čtvrtletí). Nyní navíc, k tendenci dlouhodobě se snižujících 
investic do obydlí a ostatních budov a staveb, se ještě přidal pokles investic 
do strojů a zařízení. Pokračující útlum výdajů do fixního kapitálu je 
důsledkem restriktivní vládní politiky a opatrnosti firem a domácností při 
investičním rozhodování; 

Obrat zahraničního 
obchodu se snížil  

• vývoz zboží a služeb klesl o 2,9 %, protože slábnoucí zahraniční poptávka se 
nezbytně promítla do exportních možností domácích výrobců. Byla tak 
přerušena tříletá tendence jeho nepřetržitého růstu, která příznivě 
ovlivňovala výkonnost tuzemské ekonomiky. Dovoz zboží a služeb se snížil 
o 3,3 %, rovněž poprvé po třech letech. 

Nepříznivý vývoj je 
důsledkem nižších 
domácích výdajů 

Míru vlivu výdajových položek na vývoj HDP kvantifikovanou pomocí přírůstkové 
analýzy názorně dokumentuje graf č. I.1.1.2. Potvrzuje, že výkonnost ekonomiky 
srážela pouze domácí poptávka (v minulém roce nejvíce konečná spotřeba 
domácností a v letošním pak tvorba hrubého kapitálu). Vládní spotřeba mírně 
oživuje již druhé čtvrtletí v řadě. 

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

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

Pokles nominálního 
produktu byl tlumen 
zlepšením směnných 
relací 

Hrubý domácí produkt v běžných cenách se meziročně snížil o 1,2 % 
na 951,8 mld. Kč. Nominální pokles byl nižší než v reálném vyjádření, o což se 
zasloužil růst úhrnné cenové hladiny (vyjádřený implicitním deflátorem HDP) 
o 1,3 %. Ke zvýšení cen přispěl zejména obrat ve vývoji směnných relací, které 
jsou letos již charakterizovány rychlejším růstem deflátoru vývozu zboží a služeb 
(1,2 %), než deflátoru jejich dovozu (0,2 %). Z domácích výdajů nejrychleji rostly 
ceny konečné spotřeby domácností (1,0 %). 

Snížila se také hrubá 
přidaná hodnota,… 

Hrubá přidaná hodnota meziročně klesla o 2,0 %, tedy o 0,4 p.b. méně než HDP. 
Rozdíl v dynamice obou agregátů je dán výraznějším poklesem daně z produktů 
(o 5,3 %, především v důsledku předzásobení tabákovými výrobky), než dotací 
na produkty (-1,8 %). 

… při výrazném 
oslabení 
ve zpracovatelském 
průmyslu 

Hospodářská recese a s ní související propad poptávky značně postihly zejména 
váhově nejvýznamnější odvětví -  zpracovatelský průmysl, na jehož meziročním 
poklesu hrubé přidané hodnoty o 2,2 % se rozhodujícím způsobem podílela 
výroba dopravních prostředků. Přesto, díky rychlejšímu cenovému vývoji, podíl 
zpracovatelského průmyslu na celkové přidané hodnotě vzrostl na 25,3 % (proti 
25,1 % loni). Současně dynamický růst přidané hodnoty v peněžnictví 
a pojišťovnictví zajistil tomuto odvětví pouze stagnaci alikvóty na úrovni 4,4 %, 
protože jeho cenový deflátor se meziročně snížil o téměř 10 %. 

Tabulka č. I.1.1.1 Vývoj hrubé přidané hodnoty v 1. čtvrtletí 2013 
                                (sezónně očištěné údaje, meziroční změna a příspěvek ke změně  
                                ze stálých cen, podíl odvětví v běžných cenách) 

 Meziroční 
změna 

Příspěvek 
ke změně 

Podíl odvětví v % 

 % proc.body 1.Q 2012 1.Q 2013 
NH celkem -2,0 -2,0 100,0 100,0 
v tom: Průmysl -3,5 -1,1 31,6 31,4 
           z toho: zpracovatelský -2,2 -0,5 25,1 25,3 
           Stavebnictví -1,4 -0,1 6,4 6,2 
           Obchod a doprava -2,0 -0,4 19,0 18,8 
           Peněžnictví a pojišťovnictví 9,8 0,4 4,4 4,4 
           Informační činnosti -3,4 -0,2 4,9 4,8 
           Činnosti v nemovitostech   -0,8 -0,1 7,0 7,1 

Pramen: ČSÚ, propočty MPO 

Pokles výkonnosti 
zapříčinila nižší 
produktivita práce 

Produktivita práce (hrubá přidaná hodnota na pracovníka) meziročně klesla 
o 3,3 % a v plném rozsahu se promítla do výkonu ekonomiky. Naopak, navzdory 
sílící hospodářské recesi, zaměstnanost zatím pokračovala v růstu (1,1 %). 
V ekonomice pracovalo v průměru 5064 tis. osob (v metodice národních účtů). 
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I.1.2 Reálná konvergence 

Mezera v 
ekonomické úrovni 
ČR vůči EU se 
prohloubila 

Domácí ekonomika dosáhla v roce 2012 cca 79 % průměrné výkonnosti EU-27, 
což jí stačilo v rámci tohoto seskupení pouze na 17. místo. Ve srovnání 
s předchozím rokem si v procesu reálné konvergence dokonce pohoršila, 
protože relace jejího produktu na 1 obyvatele vůči EU se snížila o 1 procentní 
bod. 

 Reálnou konvergencí se zpravidla rozumí proces, při kterém méně rozvinuté 
ekonomiky dohánějí výkonnost vyspělejších zemí. Její úroveň se nejčastěji měří 
pomocí ukazatele hrubého domácího produktu na obyvatele, přepočteného 
podle standardu kupní síly. 

 Průměrné ekonomické úrovni Unie se přibližují její další nové země, které měly 
nižší startovací úroveň, ale dosahují rychlejší míry konvergence (viz graf 
č. I.1.2.1). 

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

 
Pramen: Eurostat, graf MPO 

Evropská 
ekonomika je 
v recesi,… 

Aktuální vývoj v Evropské unii nepřináší dobré zprávy, protože její ekonomika se 
mezičtvrtletně snížila o 0,1 %. Po poklesu ve 4. čtvrtletí minulého roku (o 0,5 %) 
to znamená, že se propadla do recese. Ze zatím neúplných údajů Eurostatu 
vyplývá, že v technické recesi se již nachází devět zemí EU-27 (dalšími vážnými 
kandidáty jsou také Řecko a Malta, jejichž údaje zatím chybí). Naopak hrozbu 
recese odvrátilo v 1. čtvrtletí šest zemí. 

…ta největší, 
německá, jí však 
odolala 

Německo se vyhnulo recesi díky růstu o 0,1 %. Domácí poptávku táhla pouze 
konečná spotřeba, o což se zasloužily domácnosti, zatímco spotřeba vlády 
v zásadě stagnovala. Problémem zůstává vývoj fixního kapitálu, který prodloužil 
tendenci svého poklesu, přičemž nižšími výdaji byly výrazněji postiženy stavby, 
než stroje a zařízení. Vliv vnějšího sektoru byl prakticky neutrální, protože také 
na německé exportéry dopadá slabá zahraniční poptávka. 
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Graf č. I.1.2.2 Vývoj hrubého domácího produktu v 1. Q 2013 (v %)  

 
Pramen: Eurostat, ČSÚ, graf MPO 

Propadá se hlavně 
výkonnost periferie 
eurozóny 

V meziročním srovnání hrubý domácí produkt Unie klesl o 0,7 %. Rostl zhruba 
ve třetině členských zemí (v aktuálních výsledcích chybí údaje za tři země), když 
nejlépe si vedly ty méně rozvinuté, jako Lotyšsko (růst 5,6 %) a Litva (4,1 %). 
Také ekonomiky dalších postkomunistických zemí vesměs rostly, hůře než Česká 
republika dopadlo pouze Slovinsko (pokles o 3,3 %). Po něm následovaly, co se 
týče hloubky propadu, už jen nejproblémovější země eurozóny, Portugalsko       
(-4,0 %), Kypr (-4,1 %) a Řecko (-5,3 %). 

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

I.2 TRH PRÁCE 

Zaměstnanost se 
na počátku roku 
2013 zvýšila… 

Celková zaměstnanost se v 1. čtvrtletí 2013 zvýšila proti stejnému období roku 
2012 o 49,1 tis. osob, (tj. o 1,0 %) na 4 884 tis. osob. Na jejím zvýšení se podíleli 
především zaměstnanci, jejichž počet meziročně vzrostl o 78,1 tis osob a činil 
82,2 % z celkové zaměstnanosti. Počet osob v pozici podnikatelů v souhrnu 
naopak poklesl, a to o 29 tis. osob. Podíl podnikatelů na celkové zaměstnanosti 
se tak snížil na 17,8 %.  

 Průměrný počet zaměstnaných (očištěný od sezónních vlivů) se v 1. čtvrtletí 
2013 oproti minulému čtvrtletí zvýšil o 13,3 tis. osob. 

 Míra zaměstnanosti (podíl počtu zaměstnaných osob ve skupině 15-64 letých) 
dosáhla 66,8 % a ve srovnání s 1. čtvrtletím roku 2012 vzrostla o 1,2 procentního 
bodu. Míra zaměstnanosti mužů se zvýšila o 1,0 procentního bodu na 74,6 %, 
míra zaměstnanosti žen vzrostla o 1,4 procentního bodu na 58,8 %. 

 ČSÚ zveřejnil dokument "Analýza zaměstnanosti" za rok 2012, ve kterém byli 
v rámci výběrového šetření pracovních sil dotazováni respondenti ve věku 50-69 let 
na téma jejich odchodu do důchodu. Přechod mezi aktivitou a neaktivitou probíhá 
v České republice velmi rychle a soustřeďuje se do období vzniku nároku 
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na starobní důchod a několika málo následujících let. 244 tis. neaktivních důchodců 
(tedy více než pětina, tj. 21,5 % neaktivních důchodců do sedmdesáti let) uvedlo, že 
chtělo v okamžiku ukončení své ekonomické aktivity nadále pracovat. Neaktivní 
důchodci jsou tak výraznou pracovní rezervou, jejíž využití je při současné situaci 
na trhu práce problematické. 

 V analýze je také uvedeno, že Česká republika patří k členským zemím EU, které 
se vyznačují nadprůměrnou mírou zaměstnanosti v celé široké skupině 
produktivního věku 20-64 let. Zatímco čeští muži mají znatelně vyšší míru 
zaměstnanosti než průměr EU27, jinak je tomu u žen, které jsou pod unijním 
průměrem. 

 Dle členění základních sektorů národního hospodářství se podílel na meziročním 
zvýšení zaměstnanosti nejvíce terciální sektor, ve kterém se počet pracujících 
osob zvýšil o 56,3 tis. na celkových 2 909,9 tis. osob. V sekundárním sektoru počet 
pracujících osob naopak poklesl o 17,2 tis. osob na celkový počet 1 825 tis. osob. 
V primárním sektoru se v 1. čtvrtletí tohoto roku, stejně jako v předcházejících 
dvou čtvrtletích, opět zvýšil počet pracujících osob, a to o 9,9 tis. (celkově 149 tis. 
osob). 

Nezaměstnanost 
v ČR se meziročně 
zvýšila… 

Podíl nezaměstnaných osob1 (dle statistiky Ministerstva práce a sociálních věcí) 
dosáhl ke konci prvního čtvrtletí 2013 na 8,0 %. V lednu 2012 činila 8,0 %, 
v únoru 8,1 %. V meziročním srovnání byly hodnoty za měsíce leden a únor 2013 
vyšší o 0,9 p.b, za měsíc březen pak o 1,0 p.b. 

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

 
Pramen: MPSV 

 Dle metodiky Českého statistického úřadu (definice ILO) dosáhla obecná míra 
nezaměstnanosti v 1. čtvrtletí 2013 hodnoty 7,5 %, což je o 0,4 p.b. více než 
před rokem. 

 V třídění podle stupně dosaženého vzdělání mají nízkou míru nezaměstnanosti 
stabilně vysokoškoláci (2,5 %) a osoby s úplným středním vzděláním s maturitou 
(5,2 %). Nadprůměrnou míru nezaměstnanosti má skupina osob se středním 
vzděláním bez maturity vč. vyučených (9,3 %). Tradičně vysokou míru 
nezaměstnanosti vykazuje skupina osob se základním vzděláním (29,5 %). 

                                                           
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.   

 

leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen l istopad 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

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
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Graf č. I.2.1 Podíl nezaměstnaných osob v % 

 
Pramen: MPSV, graf MPO 

 Průměrný počet nezaměstnaných osob se oproti 4. čtvrtletí 2012 zvýšil o 2,1 tis. 
osob na celkových 392,8 tis. osob. Na tomto zvýšení se podílela jak mužská (+9,6 
tis. osob) i ženská (+13,9 tis. osob) populace. Meziročně došlo ke zvýšení 
o 23,5 tis. nezaměstnaných osob. Přibylo také osob dlouhodobě 
nezaměstnaných, jejichž podíl na celkovém počtu nezaměstnaných činil ke konci 
1. čtvrtletí 43,3 %. 

 K 31. březnu 2013 evidoval Úřad práce ČR na svých krajských pobočkách celkem 
587 768 uchazečů o zaměstnání, což bylo o 5 915 osob méně než ke konci 
měsíce února. V porovnání se stejným obdobím roku 2012 byl zaznamenán 
nárůst o 62 588 uchazečů o zaměstnání. 

 Meziměsíční pokles nezaměstnanosti byl registrován v 57 okresech - největší 
pokles byl v okresech: Prachatice (o 10,2 %), Chrudim (o 7,8 %), Klatovy (o 6,2 %) 
Břeclav (o 6,1 %), Jindřichův Hradec (o 5,6 %) a Znojmo (o 5,5 %). 

 Podíl nezaměstnaných stejný nebo vyšší než republikový průměr vykázalo 
43 okresů. Nejvyšší byl zaznamenán v okresech: Bruntál (14,0 %), Jeseník 
(13,7 %), Most (13,6 %) a Ústí nad Labem (12,2 %). Nejnižší podíl 
nezaměstnaných vykazovaly okresy: Praha-východ (3,4 %), Praha-západ (3,9 %), 
hl. m. Praha (4,6 %) a Mladá Boleslav (4,7 %). 

Prognózy ohledně 
vývoje 
nezaměstnanosti 

Výsledky průzkumu „Manpower Index trhu práce2“ od společnosti Manpower 
Česká republika3 ukazují, že zaměstnavatelé v České republice předpovídají pro 
druhé čtvrtletí 2013 velmi střídmé náborové plány. Pouze 5 % zaměstnavatelů 
očekává nárůst počtu pracovních sil, 5 % předpovídá snížení pracovních sil 
a 90 % zaměstnavatelů nepředpokládá žádné změny. Na základě těchto údajů 
vykazuje ukazatel Čistý index trhu práce pro Českou republiku pro druhé čtvrtletí 

                                                           
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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2013 hodnotu 0 %. Po sezónním očištění je hodnota indexu -1 %. Ve srovnání 
s předchozím čtvrtletím se Index zvýšil o 8 procentních bodů a v meziročním 
srovnání je Index silnější o 3 procentní body. Zaměstnavatelé jsou ve svých 
náborových aktivitách tedy stále značně opatrní a jejich náborové plány jsou 
poměrně nízké. 

 V porovnání dle odvětví předvídají ve druhém čtvrtletí roku 2013 nárůst 
pracovních sil zaměstnavatelé v pěti z deseti odvětví. V porovnání s předchozím 
čtvrtletím se Index zvýšil v sedmi z deseti odvětví. Nejsilnější náborové aktivity 
predikují odvětví Výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody (Index +12 %; 
mezičtvrtletní nárůst 15 p.b.) a Ubytování a stravování (Index +12 %; 
mezičtvrtletní nárůst 19 p.b.). Naopak nejslabší náborové aktivity očekává odvětví 
Doprava skladování a logistika (Index -14 %). 

 Odvětví zpracovatelského průmyslu hlásí pro druhé čtvrtletí 2013 mírné snížení 
počtu pracovních sil s Čistým indexem trhu práce -2 %. Náborové plány oslabily 
v porovnání s předchozími třemi měsíci o 1 procentní bod a v meziročním 
srovnání posílily o 5 procentních bodů. 

 Z regionálního pohledu očekávají zaměstnavatelé mírně optimistické náborové 
prostředí v Praze (Index +2 %) a v Čechách (Index +1 %). Na Moravě je hodnota 
Indexu záporná (-6 %), což znamená nepříznivé náborové prostředí. 

Počet volných 
pracovních míst se 
meziročně snížil… 

K 31. březnu 2013 evidoval Úřad práce ČR celkem 38 863 volných pracovních 
míst, což bylo o 4 228 více než v předchozím měsíci. V meziročním srovnání 
došlo však ke snížení počtu volných pracovních míst, a to o 1 043. 

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 15,1 uchazeče. Nejvíce 
uchazečů na volnou pracovní pozici bylo ke konci čtvrtletí zaregistrováno 
v okresech: Bruntál (66,2), Havlíčkův Brod a Karviná (shodně 49,9), Most (46,3) 
a Ústí nad Labem (44,4). Volných pracovních míst pro absolventy a mladistvé 
bylo registrováno 5 334 a na jedno volné místo připadalo 6,6 uchazečů této 
kategorie. 
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Vysoká 
nezaměstnanost 
v EU i eurozóně 
stále trvá… 

Míra nezaměstnanosti zpracovávaná EUROSTATEM (očištěná od sezónních 
vlivů) byla podle dostupných údajů pro mezinárodní srovnání v březnu 2013 v ČR 
7,3 %. V Evropské unii (EU-27) činila průměrná míra nezaměstnanosti 11,3 %. 
Míra nezaměstnanosti nižší než v ČR byla v Rakousku (5,0 %), v Německu 
a v Lucembursku (shodně 5,6 %), na Maltě (6,5 %), v Nizozemsku (6,7 %), 
V Dánsku (7,0 %) a v Rumunsku (7,2 %). Míra nezaměstnanosti vyšší než průměr 
EU-27 byla zaznamenána např. v Itálii (12,5 %), v Bulharsku (13,2 %), v Irsku 
(14,1 %), na Kypru (14,8 %) na Slovensku (14,9 %), v Portugalsku (17,7 %) a již 
dlouhodobě také ve Španělsku (26,1 %) a v Řecku (26,2 %). 

 V zemích eurozóny se nezaměstnanost v březnu vyšplhala až na úroveň 12,1 %. 
Eurostat odhaduje, že v březnu nemělo v EU práci více než 26 a půl milionu lidí, 
z toho 19,211 milionu v eurozóně. Proti březnu loňského roku to znamená 
zvýšení o 1,723 milionu nezaměstnaných v eurozóně a 1,814 milionu v celé EU. 
Česká republika se svými 7,3 % řadí na osmé místo v EU a po Rumunsku 
na druhé místo mezi zeměmi mimo eurozónu. 

Graf č. I.2.3 Harmonizovaná míra nezaměstnanosti4 v zemích EU-27  
                      (k 31. březnu 2013) 

 
Pramen: Eurostat (data očištěna od sezónních vlivů), graf MPO 
Pozn.: Spojené království - poslední dostupný údaj k 28.2.2013 

 Vysoká míra nezaměstnanosti přetrvává i nadále hlavně mezi mladými lidmi 
ve věku 15 až 24 let, a to nejen v EU, ale celosvětově. Mezinárodní organizace 
práce (ILO) zveřejnila zprávu, ze které vyplývá, že by tato nezaměstnanost měla 
i letos pokračovat v růstu, a to z loňských 12,4 % na 12,6 %. Bez práce tak po 
celém světě bude 73,4 milionu mladých lidí. V letošním roce bude bez práce 
o 3,5 milionu mladých lidí více než v roce 2007, tedy před vypuknutím globální 
krize. Analytici ILO se obávají, že do roku 2018 se míra nezaměstnanosti mladých 
zvýší na 12,8 %. 

                                                           
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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Pokles průměrné 
mzdy byl způsoben 
především výplatou 
mimořádných 
odměn… 

Průměrná hrubá měsíční mzda se v prvním čtvrtletí tohoto roku, oproti 
stejnému období roku 2012, snížila - nominálně o 0,4 %, tj. o 85 Kč (činila 
24 061 Kč). Vzhledem ke zvýšení spotřebitelských cen v tomto období o 1,8 % 
se tak reálná mzda snížila o 2,2 %. Objem mezd poklesl o 1,0 %. 

 Hlavními důvody propadu průměrné mzdy byly jak změna daňové legislativy, 
která má narovnat degresivní zdanění u nejvyšších příjmů (platná od počátku 
roku 2013), tak skutečnost, že některé společnosti využily ke konci roku 2012 
příležitost a v předstihu vyplatily svým manažerům mimořádné odměny. Tyto 
finanční prostředky, vyplacené na závěr loňského roku zvyšují srovnávací 
základnu. 

Graf č. I.2.4 Nominální a reálná mzda na přepočtené počty pracovníků 

 
Pramen: ČSÚ, graf MPO 

 V podnikatelské sféře se průměrná mzda snížila nominálně o 0,4 % %, reálně 
o 1,5 %. Ve sféře nepodnikatelské zůstala průměrná mzda nominálně na úrovni 
1. čtvrtletí 2012, reálně ale klesla o 1,8 %. 

 Evidenční počet zaměstnanců (přepočtený) se v tomto čtvrtletí snížil o 0,6 %, 
oproti stejnému období předchozího roku došlo tedy k poklesu o 23,4 tis. 
zaměstnanců. Prohloubil se i pokles počtu zaměstnanců v nejvýznamnějším 
odvětví české ekonomiky, ve zpracovatelském průmyslu (-1,1 %). Dlouhodobě se 
nelepší ani situace ve stavebnictví (pokles počtu zaměstnanců o 4,6 %). 
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I.3 CENOVÝ A FISKÁLNÍ VÝVOJ 

I.3.1 Cenový vývoj 

Inflace v 1. čtvrtletí 
ustoupila, 

Inflace od počátku roku 2013 pozvolna ztrácela na síle a po více než patnácti 
měsících v řadě se konečně dostala pod úroveň 2 %. Na tomto vývoji se v hlavní 
míře podílel efekt vysoké statistické základny (tj. výraznější meziměsíční růst cen 
v 1. čtvrtletí 2012 než v 1. čtvrtletí 2013) po zvýšení dolní sazby DPH o 4 p.b. od 
ledna 2012. Inflace byla tažena daňovými změnami, růstem regulovaných 
i tržních cen. Její výši ovlivňovaly především nákladové faktory a slabší koruna, 
protiinflačně působila nadále slabá spotřebitelská poptávka, podporovaná 
rostoucí nezaměstnaností a poklesem reálných mezd. Průměrná míra inflace 
plynule klesala od počátku roku, v březnu zmírnila tempo růstu na 2,8 % 
(na 2,5 % v květnu), když ještě v prosinci minulého roku činila 3,3 %. 

 Spotřebitelské ceny v 1. čtvrtletí 2013 zvolnily tempo růstu v průměru meziročně 
na 1,8 %, (proti 4. čtvrtletí 2012 to bylo o 1 p.b. méně). Zpomalení meziročního 
cenového růstu se projevilo u většiny oddílů spotřebního koše, zejména pak 
v oddílech bydlení, potraviny a nealkoholické nápoje, zdraví, stravování 
a ubytování, tj. tam, kam spadá nejvíce položek se sníženou DPH. Jejich 
průměrné meziměsíční tempo růstu v 1. čtvrtletí 2013 činilo 0,5 %, zatímco 
v 1. čtvrtletí 2012 to bylo 0,7 %. 

Graf č. I.3.1.1 Index spotřebitelských cen (meziroční změny) 

 
Pramen: ČSÚ, graf MPO 

... díky redukci 
cenového růstu 
v sektoru bydlení,… 

Snižování meziročního cenového růstu (v průměru na 2,6 % v 1. čtvrtletí 2013 
z 4,1 % v předchozím) v oddíle bydlení ovlivnil zejména pohyb cen zemního 
plynu. Jejich meziroční růst postupně zmírňoval již v průběhu roku 2012 a tento 
trend pokračoval i v 1. kvartále letošního roku (na 2,1 % z 8,3 % ve 4. čtvrtletí 
2012) a byl reakcí na zvyšování cen již ve druhé polovině roku 2011 s kulminací 
v lednu 2012. U dalších dvou položek v sektoru - čistého nájemného (na 2,6 % 
z 4,2 % ve 4. čtvrtletí 2012) a elektřiny (na 3,3 % z 4,2 % ve 4. čtvrtletí 2012) bylo 
zpomalování cenového růstu pozvolnější. Ceny bydlení tak zůstaly hlavním 
zdrojem inflace. 
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… zpomalování 
růstu cen potravin 
a nealkoholických 
nápojů,… 

Rozdílný meziměsíční cenový vývoj v 1. čtvrtletí 2013 (průměrné tempo růstu 
1,1 %) proti 1. čtvrtletí 2012 (průměrné tempo růstu 1,5 %) měl vliv zejména 
na pomalejší růst cen v sektoru potraviny a nealkoholické nápoje, které proto 
meziročně zpomalily na 4,9 % z 6,1 % ve 4. čtvrtletí 2012. Růst zvolnily zejména 
ceny masa, sýrů, jogurtů, kakaa, kávy, čaje. Obrat ve vývoji cen nastal u vajec, 
které byly ve 4. čtvrtletí 2012 meziročně vyšší o 35,2 % a v 1. čtvrtletí 2013 
zaznamenaly meziroční pokles o 1,4 %. Naopak rostoucí tendenci měly ceny 
pekárenských výrobků a obilovin, ovoce a zeleniny (např. ceny brambor vzrostly 
o 47,3 %, zatímco ve 4. čtvrtletí o 17,1 %). 

….. zdraví, 
i stravování 
a ubytování, 

V oddíle zdraví se výrazně snížil růst cen ústavní zdravotní péče, v průměru 
na 1,6 % z 27,2 % ve 4. čtvrtletí 2012 (vysoký meziroční růst cen ústavní péče 
v roce 2012 byl důsledkem zvýšení regulačního poplatku za pobyt 
ve zdravotnických zařízeních od prosince 2011). V oddíle stravování a ubytování 
se meziročně zmírnil růst v průměru za 1. čtvrtletí 2013 na 2,4 % z 3,7 % 
v předchozím čtvrtletí. 

… proti šly ceny 
dopravy 

Meziroční pokles cen v oddíle doprava v průměru za 1. čtvrtletí o 0,8 % (z 1,3% 
růstu ve 4. čtvrtletí 2012) ovlivnily ceny pohonných hmot, které sice ve všech 
třech měsících 1. čtvrtletí rostly, ale méně výrazně než před rokem. Průměrné 
meziměsíční tempo růstu cen pohonných hmot v 1. čtvrtletí 2013 bylo 1,2 %, 
kdežto v 1. čtvrtletí 2012 to bylo 1,7 %. Nižší než v loňském roce byly i ceny 
automobilů a ke zmírnění růstu došlo u dopravních služeb. 

V poklesu setrvaly 
ceny oděvů a obuvi, 
bytového vybavení, 
zařízení domácnosti, 
pošt a telekomunikací 

Vzestup celkové cenové hladiny v 1. čtvrtletí tlumily i nadále ceny v oddílech 
odívání a obuv (poklesem v průměru o 2,8 %), bytové vybavení a zařízení 
(přístroje a spotřebiče pro domácnost klesly o 0,8 %), dále i pošty 
a telekomunikace, které svůj pokles ještě prohloubily. 

Inflace v 1. čtvrtletí 2013 tedy rostla jen mírně. Ani květnová data žádné náznaky 
inflačních tlaků neukázala a slabá výkonnost ekonomiky zůstává hlavním 
protiinflačním faktorem. Určité proinflační impulzy vyplývají z vývoje cen 
potravin, které ovlivní letošní úroda a slabší domácí měna. 

Inflace v květnu 
dále polevila 

Po tříměsíční stagnaci inflace v květnu dále polevila meziročně na 1,3 % (z 1,7 % 
v dubnu). Jednalo se o nejnižší inflaci za poslední tři roky. Na pokračujícím 
zpomalení cenového růstu se podílely ceny bydlení, kde klesly ceny zemního plynu, 
které přešly z meziročního růstu o 2,1 % v dubnu na pokles o 4,2 % v květnu. Dále 
spadly i ceny telefonních a telefaxových služeb o 9,8 % (v dubnu o 6,4 %). Mírně se 
prohloubil pokles cen pohonných hmot, které byly nižší o 4,3 % (v dubnu o 3,7 %). 

Rozhodující vliv na výši celkové hladiny spotřebitelských cen měly i nadále ceny 
potravin, zatímco vliv cen bydlení se snížil. Z potravin vzrostly meziročně ceny 
mouky o 32,3 %, vepřového masa o 6,6 %, másla o 9,3 %, zeleniny o 23,1 %, z toho 
brambor o 63,2 %. V oddíle bydlení se zvýšilo čisté nájemné o 1,9 %, vodné o 6,6 %, 
stočné o 7,1 %. Ceny elektřiny vzrostly o 3,3 %, tepla a teplé vody o 4,6 %. V oddíle 
zdraví vzrostly ceny léků a jejich doplatků o 5,2 %. Na redukci meziročního 
cenového růstu se podílel pokles cen v oddíle pošty a telekomunikace o 9,8 %, 
doprava o 1,6 % a odívání a obuv o 2,5 %. 

Snížení dovozních 
cen… 

Zpomalující růst cen hlavních surovin na světových trzích přispěl k poklesu 
dovozních cen, v 1. čtvrtletí meziročně v průměru o 0,3 % (z 1% růstu 
v předchozím čtvrtletí). Klesly zejména ceny ostatních surovin o 7,6 % a ceny 
minerálních paliv o 4 %. Naopak z významnějších skupin vzrostly ceny potravin 
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o 4,8 %, průmyslového spotřebního zboží o 1,1 % a ceny strojů a dopravních 
prostředků o 0,5 %. 

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

  2012   2013 

  březen červen září prosinec průměr leden únor březen duben  květen 

 Ceny 
 

  
 

      
 

      

  - spotřebitelské 3,8 3,5 3,4 2,4 3,3 1,9 1,7 1,7 1,7 1,3 

  - průmyslových výrobců 3,0 1,5 1,7 1,2 2,1 1,4 1,3 1 0,5 0,3 

  - stavebních prací  -0,8 -0,5 -0,6 -0,9 -0,6 -0,7 -1 -1,1 -1,2 -1,2 

  - zemědělských výrobců -2,8 0,2 10,3 15,9 4,1 15,4 15,6 12,5 12,7 8 

  - dovozní 4,2 6,6 2,8 -0,6 4,2 -1,4 -0,5 1,1 0,8 * 

Pramen: ČSÚ 

…se přenášelo do 
cen průmyslových 
výrobců, nejprve 
do rafinérských 
produktů 

V cenách průmyslových výrobců, které v  1. čtvrtletí meziročně zpomalily růst 
v průměru na 1,2 % (z 1,6 % v předchozím), se významně odrazilo snížení 
dovozních cen. Pokles cen koksu a rafinovaných ropných produktů o 2,9 % (z 6% 
růstu v předchozím čtvrtletí), těžby a dobývání o 2,7 %, obecných kovů 
a kovodělných výrobků o 1,9 %, byl částečně eliminován růstem cen vody, její 
úpravy a rozvodu o 5,8 %, chemických látek a výrobků o 5 % a potravinářských 
výrobků, nápojů a tabáku o 4 %. Klíčovou roli ve vývoji cen průmyslových 
výrobců opět sehrály nákladové faktory. 

 Ceny průmyslových výrobců v květnu dále zvolnily tempo růstu meziročně na 
0,3 % (z 0,5 % v dubnu), nižší bylo naposledy v březnu 2010. Vzestup cenové hladiny 
ovlivnily rostoucí ceny elektřiny, plynu a páry o 3,5 %, dále i potravin, nápojů 
a tabáku o 3,8 %. Naopak v souvislosti s vývojem cen ropy dále klesaly ceny koksu 
a rafinovaných ropných produktů o 8,8 %, ceny obecných kovů a kovodělných 
výrobků o 2 %. 

Ceny stavebních 
prací se dále držely 
pod úrovní roku 
2012 

Propad výkonu ekonomiky a fiskální úspory nadále nepříznivě poznamenávaly 
zejména sektor stavebnictví, kterému se proto nedařilo vytvořit prostor pro 
růst cen stavebních prací. Ty se drží nepřetržitě pod úrovní předchozího roku již 
od března 2010, kde s průměrným poklesem o 1 % setrvaly i v 1. čtvrtletí 2013 
(ve 4. čtvrtletí 2012 byly nižší v průměru o 0,8 %). Pozemní stavitelství je nadále 
zatíženo slabou poptávkou po výstavbě, inženýrské stavby jsou nepříznivě 
ovlivňovány nižšími výdaji veřejného sektoru na infrastrukturu. Naopak ceny 
materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví vzrostly v 1. čtvrtletí 
v průměru meziročně o 0,7 %, proti předchozímu čtvrtletí o 0,4 %. 

Ceny zemědělských 
výrobců zpomalují 
růst 

Vyšší ceny agrárních komodit na světových trzích a průměrná domácí úroda 
hnaly od druhé poloviny roku 2012 ceny zemědělských výrobců směrem 
nahoru a vytvářely příznivé klima pro zdražování potravin. V závěru roku 2012 
kulminoval jejich růst meziročně na 15,9 %, posléze ho velmi zvolna zmírňovaly, 
v březnu na 12,5 % (v květnu až na 8 %), v průměru za 1. čtvrtletí na 14,4 %. 
O zvyšování cen v zemědělství se zasloužily zejména ceny rostlinných výrobků, 
které stouply za 1. čtvrtletí meziročně o 28,8 %, kdežto ceny živočišných výrobků 
pouze o 0,5 %. Vzrostly zejména ceny olejnin o 16,2 %, obilovin o 35,5 %, 
brambor o 41,2 % a zeleniny o 50,7 %. Ceny živočišných výrobků byly vyšší 
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v důsledku růstu cen prasat o 4,4 %, skotu o 7,8 % a drůbeže o 10,5 %. Naproti 
tomu se snížily ceny mléka o 5,1 % a vajec o 10 %. 

 Inflační tlaky u cen výrobců by měly v dalším období, po odznění obvyklého 
lednového zvyšováním cen elektřiny, plynu, vody či tepla, polevovat. Na ceny 
vstupů by protisměrně mohly působit rostoucí ceny ropy v kombinaci 
s nepříznivým vývojem světové a tuzemské ekonomiky. Zvýšení DPH, zejména 
u potravin, by mělo být částečně korigováno zpomalením růstu světových cen 
zemědělských komodit. Otázkou však zůstává letošní domácí sklizeň, která může 
být ovlivněna nepříznivými klimatickými podmínkami. 

I.3.2 Ceny v mezinárodním srovnání 

Světová ekonomika 
pokračovala 
ve slabém růstu 

Krize v eurozóně a spory o snižování rozpočtového deficitu v USA negativně 
ovlivňovaly globální ekonomiku i v 1. čtvrtletí 2013. Evropské země se 
neprobraly z recese, některé si naopak ještě více pohoršily. Německo recesi 
uniklo, ale např. Francie, jako druhá největší ekonomika Evropy, ochabuje kvůli 
značné fiskální konsolidaci, nižší konkurenceschopnosti, rostoucí 
nezaměstnanosti, i slabé důvěře podnikatelů. Velký optimismus proto 
nepřetrvával ani v hospodářsky silnějších státech a držel na uzdě inflaci. 

Inflace v ČR rostla 
tentokrát pomaleji 
než v EU 

Inflaci téměř v celé Evropě táhly především nákladové faktory, dynamika jejího 
růstu fakticky zpomalila. Důvodem je pokles cen energetických surovin 
a částečně i potravin, které pomalu ustupují z vysokých úrovní roku 2012. 
Domácí HICP se od počátku roku konečně pohyboval meziročně pod úrovní 2 %, 
takže v průměru za 1. čtvrtletí rostl o něco pomaleji (o 1,7 %) než v eurozóně 
i EU (v průměru o 1,8 %, resp. o 2 %). Česká inflace se tak posunula mezi země 
v lepší polovině. Evropské státy s rozdílnou strukturou spotřebitelských zvyklostí 
(tím i indexu) a hospodářským vývojem se ve svých výsledcích lišily. Nejvíce 
s inflací v březnu zápasilo Rumunsko a nejméně Lotyšsko, Řecko skončilo 
v deflaci  (viz graf č. I.3.2.1). V Německu se její meziroční růst v březnu 
stabilizoval, na Slovensku zpomalil. 

Graf č. I.3.2.1 Spotřebitelská inflace v březnu 2013 (meziroční změna v %) 

 
Pramen: Eurostat, graf MPO 
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Také Amerika i Čína 
brzdila inflaci 

Americká ekonomika se na začátku roku 2013 nacházela v lepší kondici než ta 
evropská. Její formu podpořila zlepšující se situace na trhu práce, která se 
projevila oživením spotřebitelské poptávky. Příznivější výsledky posouvaly 
meziroční inflaci v USA na stále nižší úroveň (na 1,5 % v březnu, z 1,7 % 
v prosinci 2012). Cenový index byl ovlivněn zejména nižšími cenami 
strategických surovin. 

 Číně, která je vedle USA druhým hlavním motorem světové ekonomiky, se také 
podařilo snížit inflaci (na 2,1 % v březnu). Ukazuje to i vývoj produkčních cen, 
které aktuálně také klesají (obvykle předbíhají vývoj spotřebitelských cen). 
Ke zmírnění inflace přispěla i čínská vláda, která se pokusila ochladit rostoucí 
ceny a zejména zlevnění potravin, které mají na zpomalení růstu 
spotřebitelských cen největší podíl. 

Ceny v průmyslu 
byly v ČR vyšší než 
v EU 

Ceny průmyslových výrobců v Evropské unii snížily dynamiku růstu rychleji než 
v tuzemsku. V Evropské unii i v eurozóně vzrostly  meziročně v březnu o 0,6 % 
(z 1,7 % v lednu) - nejvíce v Estonsku o 11,3 % a v Rumunsku o 5,9 %. V ČR 
přidaly v březnu o 1 %, v Německu o 0,4 % a na Slovensku o 0,7 %. Nejvýrazněji 
meziročně klesly v březnu ve Švédsku o 1,4 %, dále i v Řecku o 1,3 % a Rakousku 
o 0,8 %. Dosažené výsledky podle agregovaného indexu jsou ale do jisté míry 
zkreslující, protože úroveň cenového růstu je závislá na struktuře hospodářství, 
od které se odvíjí váha jednotlivých odvětví v indexu, jejich rozdílná náročnost, 
a tím i citlivost na vývoj cen vstupů. 

I.3.3 Fiskální vývoj 

Přebytek státního 
rozpočtu 
v 1. čtvrtletí 2013 
představoval 0,4 % 
HDP 

Hospodaření státní pokladny za 1. čtvrtletí 2013 skončilo kumulovaným 
přebytkem 14 mld. Kč, což byl proti loňskému roku výsledek lepší o 36,7 mld. 
Kč. Je to nejvyšší kladné saldo v posledních sedmi letech a druhé nejvyšší od 
roku 1993. Jeho vývoj v posledních třech letech ukazuje na snahu o určitou 
konsolidaci rozpočtů. Meziročně lepší výsledek při mírné redukci výdajů zajistily 
výrazně vyšší příjmy, a to jak v daňové (vyšší výběr DPH a spotřebních daní 
z tabákových výrobků), tak zejména v nedaňové oblasti (příjmy z EU). Čerpání 
celkových výdajů více méně stagnovalo a probíhalo podle rozpočtových 
předpokladů. V následujících měsících se však tento kumulovaný přebytek 
státního rozpočtu propadl do mínusu, který se do konce května zhoršil na téměř 
40 mld. Kč. 

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

  
2012 

2013 Saldo 
Měsíc Příjmy Výdaje Saldo za měsíc 

  Saldo Saldo 
 kumulované    kumulované za měsíc   

Leden 20,99 20,99 125,02 82,60 42,42 42,42 

Únor -16,55 -37,54 196,61 191,03 5,58 -36,84 

Březen -22,68 -6,13 292,87 278,90 13,97 8,39 

Duben -44,75 -22,07 373,24 389,78 -16,54 -30,51 

Květen -79,05 -34,30 441,89 481,67 -39,78 -23,24 

Pramen: MF ČR 
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Deficit státního 
rozpočtu na rok 
2013 byl schválen 
ve výši 100 mld. Kč 

Státní rozpočet na rok 2013 byl schválen se schodkem 100 mld. Kč, s příjmy 
1080,8 mld. Kč a výdaji 1180,8 mld. Kč, což oproti schválenému rozpočtu na rok 
2012 znamenalo pokles celkových příjmů o 0,4 %, celkových výdajů o 0,8 % 
a schodku o 5 mld. Kč, tj. o 4,8 %. Ve srovnání se skutečností roku 2012 počítá 
rozpočet s nárůstem příjmů o 29,4 mld. Kč (o 2,8 %), výdajů o 28,4 mld. Kč 
(o 2,5 %) a se snížením schodku o 1 mld. Kč (o 1 %). 

Celkové příjmy státu 
rostly více, než 
předpokládal 
rozpočet,… 

Příjmová strana státního rozpočtu meziročním růstem o 34,4 mld. Kč (tj. 
o 13,3 %) naplnila alikvótní část rozpočtu o 3,3 p.b. lépe než loni. Proti čtvrtině 
rozpočtu bylo inkaso o 22,7 mld. Kč vyšší. Celkové příjmy státního rozpočtu 
mohly být ještě o cca 1-2 mld. Kč větší, nebýt letošních změn v rozpočtovém 
určení daní ve prospěch územních rozpočtů. Na příznivější bilanci celkových 
příjmů se pozitivně projevilo oživení daňových příjmů, zejména DPH, 
spotřebních daní, ale i daní z příjmů fyzických osob, a to ze závislé činnosti (viz 
tabulka č. I.3.3.2). 

… inkaso některých 
daňových příjmů 
tomu ale 
nenasvědčuje 

Inkaso daně z přidané hodnoty bylo meziročně vyšší o 10,4 mld. Kč, tj. téměř 
o čtvrtinu a souviselo zejména s legislativními úpravami, které s účinností 
od 1. ledna 2013 zvýšily obě sazby DPH o jeden procentní bod, na 15 a 21 %. 
Rozpočet byl plněn na 24,7 %, což je sice o 5,7 p.b. více než v minulém roce, ale 
schválený rozpočet počítá s růstem o 6,2 % oproti skutečnosti roku 2012. 

 Také dynamiku výběru spotřebních daní rozhodující měrou ovlivnily 
administrativní úpravy, takže stát na nich vybral o 3,8 mld. Kč, tj. o 10,7 % více 
než loni, s plněním na 27,4 % rozpočtu (v roce 2012 to bylo 24,7 %). Rozpočet na 
rok 2013 počítá s růstem o 1,9 % proti skutečnosti 2012. Důvodem vyššího 
inkasa bylo zvýšení sazeb tabákových výrobků od 1. 1. 2013. Podobně jako loni 
se sice prodejci předzásobili výrobky s nižší sazbou před jejím zvýšením, ale díky 
posunuté splatnosti daně došlo k jejímu zaplacení až v průběhu 1. čtvrtletí 2013. 
Inkaso spotřební daně z tabákových výrobků činilo 19 mld. Kč a vzrostlo tak 
meziročně o 5,5 mld. Kč, tj. o 41 %. Inkaso daně z minerálních olejů (váhově 
nejsilnější položky) meziročně oslabilo o 1,2 mld. Kč, tj. o 6,8 %, a to zejména 
v důsledku pokračujícího poklesu tržeb u prodeje pohonných hmot. 

 Na dani z příjmů fyzických osob se sice vybralo o 0,3 mld. Kč, tj. o 1,3 % více než 
loni, nicméně dynamika růstu výběru klesá a rozpočet uvažuje s  téměř 6% 
růstem proti skutečnosti 2012. Vyšší byl pouze výnos DPFO ze závislé činnosti, 
který meziročně stoupl o 0,6 mld. Kč, tj. o 2,7 %. Rozpočet počítá s růstem 
o 5,8 % proti skutečnosti 2012. Důvodem je mj. zrušení základní slevy pro 
pracující důchodce a zavedení tzv. solidární přirážky ve výši 7 % z příjmů 
převyšujících čtyřnásobek průměrné měsíční mzdy. 

 Inkaso daní z příjmů právnických osob kleslo meziročně o 0,9 mld. Kč, tj. 
o 4,3 %. Nižší plnění proti alikvotě souvisí s možností podání daňového přiznání 
s využitím daňových poradců až do konce pololetí. Rozpočet počítá s poklesem 
o 5,5 % proti skutečnosti 2012. Výše výnosu DPPO na úrovni státního rozpočtu 
bude v roce 2013 ovlivněna především změnou zákona o rozpočtovém určení 
daní. 

 Také příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a státní politiku 
zaměstnanosti se meziročně snížily, a to o 3,2 mld. Kč, tj. o 3,5 %. Rozpočet 
přitom počítá s růstem o 1,7 % proti skutečnosti 2012. Do rozpočtu byl 
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zapracován dopad 2. pilíře důchodového spoření platného od 1. 1. 2013. 
Z celkové částky připadlo na důchodové pojištění 78,8 mld. Kč, tj. 23,4 % 
rozpočtu (loni 24,1 %), při meziročním poklesu o 3,3 mld. Kč, tj. o 4 %. 

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

  2012 2013     
  Skutečnost Rozpočet po Skutečnost % Plnění Index 
  leden-březen změnách leden-březen   013/2012 

Příjmy celkem 258,45 1080,86 292,87 27,1 113,3 

Daňové příjmy celkem 219,37 932,00 229,72 24,6 104,7 

z toho: 

25,79 98,10 26,12 26,6 101,3 Daň z příjmů fyzických osob 

Daň z příjmů právnických osob 20,20 84,30 19,33 22,9 95,7 

DPH 42,02 212,00 52,37 24,7 124,6 

Spotřební daně, včetně energetických a 
odvodu z elektřiny ze slunečního záření 35,16 142,20 38,91 27,4 110,7 

Pojistné na soc. zabezpečení, příspěvek  
na politiku zaměstnanosti 91,90 377,77 88,67 23,5 96,5 

Ostatní 4,30 17,63 4,32 24,5 100,5 

Nedaňové a ostatní příjmy  39,08 148,86 63,14 42,4 161,6 

Výdaje celkem 281,13 1180,86 278,90 23,6 99,2 

v tom: 

258,94 1083,98 261,81 24,2 101,1 Běžné výdaje  

z toho : sociální dávky 118,19 496,39 118,46 23,9 100,2 

            z toho důchody 93,12 390,52 91,27 23,4 98,0 

Kapitálové výdaje 22,19 96,88 17,09 17,6 77,0 

Pramen: MF 

Díky vysokým 
příjmům z EU rostly 
příjmy nedaňové 

Neprogresivnějšího růstu však dosáhly nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté 
transfery, které byly o 24,1 mld. Kč vyšší než loni. Růst nedaňových příjmů 
ovlivnily hlavně transfery přijaté od EU, které dosáhly 43,9 mld. Kč (byly 
meziročně vyšší o 16 mld. Kč, tj. o 57,4 %). Vysoké příjmy z EU, dosažené 
v 1. čtvrtletí, odpovídaly příjmům za prvních sedm měsíců minulého roku, které 
se potýkaly s nedostatky některých operačních programů. Odvody do rozpočtu 
EU ve výši 14,4 mld. Kč odpovídaly úrovni předchozího roku. 

Mírnou redukci 
výdajů zajistila 
stagnace sociálních 
dávek a další snížení 
kapitálových výdajů 

Celkové výdaje si zachovaly dlouhodobý trend poklesu i v 1. čtvrtletí 2013 
(o 2,2 mld. Kč) a zajistily ho zejména meziročně nižší kapitálové výdaje o 5,1 
mld. Kč. V jejich rámci meziročně klesly téměř všechny položky, nejvíce 
investiční transfery státním fondům o 2,1 mld. Kč a investiční transfery veřejným 
rozpočtům územní úrovně o 1,8 mld. Kč. Z celkových výdajů byly čerpány 
zejména běžné výdaje, které oproti minulému roku vzrostly o 2,9 mld. Kč, avšak 
proti rozpočtové alikvotě byly nižší o 9,6 mld. Kč. K jejich zvýšení došlo např. 
u platby za státní pojištěnce do systému veřejného zdravotního pojištění 
(o 4,1 mld. Kč z důvodu předsunuté platby za 2. pololetí), u neinvestičních 
transferů příspěvkovým a podobným organizacím (o 1,2 mld. Kč). Největší 
objem z běžných výdajů (přes 40 %) byl vynaložen na sociální dávky, jejichž 
čerpání meziročně více méně stagnovalo. Obrat nastal u objemově 
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nejvýznamnější položky - výdajů na důchody, které klesly o 1,9 mld. Kč a po více 
než pěti letech tak zastavily svůj meziroční růst. Naproti tomu se přerušil pokles 
ostatních sociálních dávek. Důvodem této změny byla recese ekonomiky spojená 
s pokračujícím růstem nezaměstnanosti a poklesem reálných příjmů. Meziročně 
tak stouply dávky státní sociální podpory o 3,7 %, prostředky na podpory 
v nezaměstnanosti o 7 %, dávky sociální péče o 19,9 %. 

 Záporné saldo důchodového účtu (rozdíl příjmů ze sociálního pojištění na důchody 
a čerpáním sociálních dávek) činilo 12,4 mld. Kč, jeho výše za 1. čtvrtletí se 
v posledních dvou letech téměř nezměnila. Dynamika výběru pojistného však 
dlouhodobě slábne. 

Státní dluh za 
1. čtvrtletí vzrostl 
o 48 mld. Kč 

Schodek státního rozpočtu v 1. čtvrtletí akceleroval růst státního dluhu, který 
z 1667,6 mld. Kč na počátku roku stoupl již na 1715,6 mld. Kč, tj. o 2,9 % (jeho 
nepřetržitý růst začal v roce 1997, po poklesech v letech 1993-1996). Vnitřní 
dluh se zvýšil o 44,9 mld. Kč a vnější o 3,1 mld. Kč. Státní výpůjčky spočívaly 
v osmi emisích SPP (za 68,1 mld. Kč), pokračovalo vydávání střednědobých 
i dlouhodobých státních dluhopisů na domácím trhu (za 45,9 mld. Kč). Nedošlo 
k čerpání žádné tranše od EIB, splátka ve výši 358 mil. Kč snížila objem úvěru na 
69,6 mld. Kč. 

I.4 VNĚJŠÍ ROVNOVÁHA 

Souhrnný výsledek 
platebních vztahů se 
zahraničím byl 
kladný 

Recese, která byla patrná po celý minulý rok, v prvních měsících roku 2013 
pokračovala a prohloubila tím pokles české ekonomiky. Vnější ekonomické 
vztahy byly pod tlakem hospodářské krize v eurozóně a z ní pramenící slábnoucí 
zahraniční poptávky, nicméně všechny účty domácí platební bilance zatím 
generovaly přebytky. To potvrdila data o vývoji platební bilance (v národním 
pojetí), kde obchodní bilance za 1. kvartál vykázala rekordní přebytek (55 mld. 
Kč) a pomohla tak zajistit kladný příliv zdrojů na běžném účtu (16,8 mld. Kč). 
S nevelkým přebytkem skončily kapitálový (0,4 mld. Kč), i finanční účet (6,5 mld. 
Kč), takže celkový výsledek platebních vztahů se zahraničím zvýšil devizové 
rezervy ČNB o 6 mld. Kč (vývoj hlavních účtů platební bilance je zachycen 
na grafu č. I.4.1). 

Graf č. I.4.1 Vývoj hlavních účtů platební bilance (v mld. Kč) 

 
Pramen: ČNB, graf MPO 
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Ekvivalent běžného 
účtu k HDP se 
nezměnil 

Běžný účet platební bilance běžného účtu tedy vykázal v 1. čtvrtletí 2013 
kladnou hodnotu a jeho přebytek v poměru k nominálnímu HDP zůstal shodný 
(+1,8 %) jako ve stejném období roku 2012, jeho poměr k HDP na roční bázi proti 
předchozímu čtvrtletí se také nezměnil. Znamená to, že vnější rovnováha se 
i ve ztížených ekonomických podmínkách nezhoršila. K takovémuto výsledku 
přispěl meziroční růst výkonové bilance (o 9 %, na 74,4, mld. Kč), který zajistil jak 
vysoký nárůst bilance služeb (o 18,3 %), díky vyššímu vývozu ostatních služeb 
(např. technické služby, účetní služby), tak především o něco nižší růst (o 6,3 %), 
ale hodnotově významnějšího, kladného salda obchodní bilance (podle tzv. 
národního konceptu zahraničního obchodu). Pozitivní vliv na stav běžného účtu 
v 1. čtvrtletí 2013 měla také bilance běžných převodů, jejíž přebytek (8,9 mld. 
Kč) značně navýšily větší příjmy z rozpočtu EU (14 mld. Kč), které eliminovaly 
saldo soukromých převodů, záporně ovlivněné úhradami vůči zahraničí. Naproti 
tomu saldo bilance výnosů dosáhlo v 1. čtvrtletí 2013 vysoké záporné hodnoty 
(64,5 mld. Kč), která představuje v porovnání s předchozím rokem další 
prohloubení schodku o 13,9 mld. Kč. Vývoj podpoložek běžného účtu ukazuje 
graf č. I.4.2. 

Běžný účet platební 
bilance v úhrnu 
zatím vykázal 
kladný výsledek 

Běžné peněžní toky se zahraničím způsobily přebytek ve výši 16,8 mld. Kč, což 
je jen o něco horší výsledek než za stejné období v roce minulém. Nárůst 
přebytku obchodní bilance však nebyl tak vysoký, jako tomu bylo v 1. čtvrtletí 
2012. Nižší zájem o exportované zboží, daný sníženou poptávkou především 
na evropských trzích, vedl k tomu, že hodnoty vývozu poklesly (o 3,1 %). Dovoz, 
ovlivněný tuzemskou poptávkou a nízkou tvorbou zásob, se také snížil (o 3,9 %). 
Přesto se dařilo hned několika exportérům (rud a dřeva, nápojů, kůže, ryb). 
Hodnota exportu největších položek však meziročně klesla (motorová vozidla, 
počítače a elektronika). I tak byla obchodní bilance meziročně v 1. čtvrtletí 2013 
mírně lepší. Přebytek obchodní bilance nadále potvrdil schopnost českých 
firem prosadit se na zahraničních trzích. Podrobnější analýze zahraničního 
obchodu podle pohybu zboží (přeshraniční statistika) se věnuje kapitola IV. 

Graf č. I.4.2 Vývoj hlavních podúčtů běžného účtu (v mld. Kč) 

 
Pramen ČNB, graf MPO 
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Deficit ve výnosech 
byl výsledkem 
poklesu příjmů, při 
opětovném nárůstu 
výdajů 

Bilance výnosů v 1. čtvrtletí 2013 vykázala již tradičně zápornou hodnotu (64,5 
mld. Kč), její deficit je nejhlubší, jaký byl dosud v 1. čtvrtletích od roku 1993 
naměřen. Byl výsledkem nepříznivého vývoje příjmů (pokles na 22,1 mld. Kč) 
na jedné straně a nárůstu výdajů (na 86,6 mld. Kč) na straně druhé. V meziročním 
zhoršení salda o 13,9 mld. Kč., tj. o 27,5 %, se promítly především vyšší výplaty 
dividend zahraničním investorům.   

Kapitálový účet vytvořil v 1. čtvrtletí 2013 přebytek 0,4 mld. Kč (meziroční 
pokles o 0,2 mld. Kč), v jeho rámci čisté transfery z rozpočtu EU činily 0,3 mld. 
Kč. Česká republika navýšila svou majetkovou účast v Evropské investiční bance. 
Do zahraničí odtekly prostředky ve výši 0,3 mld. Kč. 

Finanční účet skončil 
jen mírným 
přebytkem 

Stejně jako běžný účet, tak i finanční účet platební bilance byl v 1. čtvrtletí 
2013 přebytkový, i když jen třetinový v porovnání se stejným obdobím roku 
2012. Vysoký příliv přímých zahraničních investic do České republiky, méně 
portfoliových investic a pokračující odliv ostatních investic, zaznamenaly celkově 
meziročně slabší výsledek na finančním účtu (6,5 mld. Kč). Poměr salda 
finančního účtu k HDP na roční bázi se snížil na 2,8 % (ze 3,3, % v 1. a z 3,2 % 
ve 4. kvartále předchozího roku). Nicméně Česká republika neztratila atraktivitu 
pro přímé zahraniční investory. Jedním z důvodů by mohlo být zlevnění 
poptávaných aktiv v období recese. Čistý příliv přímých investic v 1. čtvrtletí 
2013 činil 28,4 mld. Kč, formou převážně kapitálových vstupů či reinvestovaného 
zisku zahraniční investoři vložili do společností v ČR celkem 56,1 mld. Kč. 
Tuzemské podniky proinvestovaly v zahraničí celkem 27,7 mld. Kč a byl to 
největší odliv investic z ČR za 1. čtvrtletí od roku 1993. 

Příliv peněz převážil také u portfoliových investic (19 mld. Kč), byl ale o čtvrtinu 
nižší, než tomu bylo v 1. čtvrtletí 2012 (vývoj hlavních položek finančního účtu 
PB, graf č. I.4.3). 

Graf č. I.4.3 Vývoj hlavních položek finančního účtu platební bilance (mld. Kč) 

 
Pramen: ČNB, graf MPO 

Zahraniční dluh ČR 
dosáhl již téměř 
dvou bilionů 

Zahraniční dluh České republiky ke konci 1. čtvrtletí 2013 činil 1983,6 mld. Kč 
a představoval již 51,9 % HDP. Pokračuje tedy trend růstu zadlužení v zahraničí. 
V porovnání s 1. čtvrtletím 2012 se zahraniční dluh zvýšil o 65,7 mld. Kč, oproti 
konci roku 2012 se úroveň zahraničního dluhu zvýšila o 42,7 mld. Kč. Za růstem 
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zahraniční zadluženosti v 1. čtvrtletí 2013 stály zejména vládní a bankovní sektor 
(graf č. AB Vývoj zahraniční zadluženosti ČR). Závazky podnikového sektoru 
mírně klesly (o 4,3 mld. Kč), nicméně objemem 960,7 mld. Kč stále tvořily 48,4 % 
zahraničního dluhu. 

Zahraniční zadlužení 
vládního sektoru 
rostlo tím, jak 
zahraniční investoři 
nakupovali české 
vládní dluhopisy … 

Od předchozího čtvrtletí narostl vládní zahraniční dluh o 18,2 mld. Kč, na 567,5 
mld. Kč. Jeho podíl na celkovém zahraničním zadlužení koncem 1. čtvrtletí 2013 
činil 28,6 %. Zvýšení zahraničního zadlužení vládního sektoru je důsledkem 
nákupu českých vládních dluhopisů zahraničními investory. 

Graf č. I.4.4 Vývoj zahraniční zadluženosti ČR (v mld. Kč) 

 
Pramen: ČNB, graf MPO 

… k růstu zadlužení 
však přispěl hlavně 
vývoj zahraničních 
závazků bankovního 
sektoru 

Nárůst zahraničních závazků bankovního sektoru (od počátku roku o 28,8 mld. 
Kč) souvisel především s růstem přijatých krátkodobých depozit od zahraničních 
bank a nebankovních klientů. Na celkový bankovní sektor připadá 23 % 
zahraničního dluhu, což představuje 455,4 mld. Kč. 

Na dlouhodobé zahraniční zadluženosti se velkou měrou podílí soukromý 
sektor 46 %, zbylých 54 % tvoří závazky veřejného sektoru (závazky vládního 
sektoru, soukromých subjektů garantované vládou a subjektů s majoritní účastí 
státu se splatností nad 1 rok). 

Schodky platebních 
vztahů evropských 
zemí se daří 
snižovat 

Pro Českou republiku je charakteristický dlouhodobě deficitní běžný účet, jako je 
tomu u převážné většiny evropských ekonomik. Schodky tuzemského běžného 
účtu způsobuje hlavně deficitní bilance výnosů, kde je hlavní příčinou masivní 
příliv zahraničního kapitálu do domácí ekonomiky v přechozích letech, nejčastěji 
ve formě přímých investic. Za 1. čtvrtletí 2013 jeho poměr k HDP na roční bázi 
činil -2,5 %. Běžný účet platební bilance za EU27 jako celek podle předběžných 
výsledků v 1. čtvrtletí 2013 vytvořil přebytek 21,8 mld. eur (0,7 % HDP), zatímco 
ještě před rokem byl v deficitu 7,7 mld. eur (-0,2 % HDP). Přispěl k němu hlavně 
obchod se službami s přebytkem 29,8 mld. eur, obchod se zbožím byl téměř 
vyrovnaný (+0,8 mld. eur). 

V eurozóně byl výsledek běžného účtu ještě lepší, s přebytkem 30,7 mld. eur, 
když ještě v 1. čtvrtletí 2012 skončil schodkem 2,8 mld. eur. Pohyb zboží, služeb, 
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kapitálu, investic mezi členskými státy eurozóny a ostatními státy světa je 
poměrně vyvážený. V rámci samotné eurozóny je tomu jinak (graf č. I.4.5. Saldo 
běžného účtu platební bilance v % HDP). Hlavní příčinou jsou státy, zejména tzv. 
periferní, jejichž schodky běžného účtu vykazovaly hodnoty pohybující se kolem 
10 % HDP. Naproti tomu vysoké přebytky běžného účtu, které převyšují i 5 % 
HDP, dosahuje například Německo zaměřené hlavně na vývoz, dále třeba 
Nizozemsko, Švédsko, Lucembursko, Dánsko, blíží se i Irsko. Ukazatel vnější 
nerovnováhy ve Španělsku, Portugalsku, i Řecku se nadále zlepšuje, již se 
pohybuje v bezpečném limitu. 

Graf č. I.4.5 Vývoj běžného účtu platební bilance v % HDP 

 
Pramen: ECB, IMF, ČNB, Eurostat, graf MPO 

I.5 KAPITÁLOVÝ TRH 

I.5.1 Globální trhy 

Na světové akciové 
trhy se vrátilo 
oživení, ... 

Začátek roku 2013 se vezl na vlně roku předchozího a téměř vše se točilo okolo 
globálního růstu a výkonnosti hlavních ekonomik, zadlužené eurozóny 
a fiskálního deficitu USA. I když tempo ekonomického růstu americké ekonomiky 
zůstalo v 1. čtvrtletí 2013 mírné, ceny domů se začaly zvyšovat, trh práce 
a předstihové ukazatele svědčily o zlepšení makrodat a zisků společností. Velice 
výhodné byly i úvěrové podmínky, a tak silný soukromý sektor podporoval 
oživení makroekonomické dynamiky a tím i růst akciových trhů. Horší byla 
situace na evropském kontinentu, kdy zejména rozvíjející se, ale kvalitativně 
nesourodé, země eurozóny byly příliš zasaženy ekonomickým zpomalením. Do 
potíží se dostaly vlivem rozdílů ve výkonnosti, konkurenceschopnosti svých 
ekonomik, v jejich jiném institucionálním uspořádání, ale současně jsou svázané 
společnou měnou a jednotnou měnovou politikou. Celý region pak významně 
závisel na silném Německu. I přes tato negativa, vidina podpory ECB i americký 
optimismus dokázaly povzbudit trhy vyspělejší části Evropy. 
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Graf č. I.5.1.1 Výkonnost vybraných akciových trhů k 31.3.2013 (v %) 

 
Pramen: HN, graf MPO 

… ceny akcií rostly 
v Americe, Asii… 

Hlavním lídrem světových kapitálových trhů zůstaly Spojené státy, dynamický 
vývoj pokračoval v asijských ekonomikách - Číně, Indii i Japonsku. Příznivá 
makrodata i korporátní výsledky dodaly trhům nové impulzy a podpořily růst 
cen zejména amerických i asijských akcií, a to jak mezikvartálně, tak 
i meziročně. Z amerických indexů nejvíce posílil průmyslový DJIA, proti 
předchozímu čtvrtletí o 9,1 % (meziročně o 10,1 %), burzovní S&P 500 stoupl o 
7,6 % (meziročně o 10,9 %) a technologický Nasdaq 100 o 3 % (meziročně o 
1,8 %). Ještě lépe zakončily kvartál indexy asijské - japonský index Nikkei povýšil 
o 16,7 % (meziročně o 20,3 %), růst čínských indexů se pohyboval mezi 8 – 11 % 
(meziročně 15 – 23 %). 

… částečně 
i v Evropě, 

Důvěra trhů se vrátila také na hlavní evropské akciové trhy. I ty směřovaly do 
plusu, i když váhavěji, protože dluhová krize donutila četné firmy snižovat 
výrobu, odkládat investice i propouštět. Investoři tak pravděpodobně spoléhali 
na to, že centrální banky přijmou další opatření na podporu, či k oživení slabých 
ekonomik, zejména Řecka, Itálie, Španělska, Portugalska. Dařilo se zejména 
londýnskému FTSE 100, který za 1. čtvrtletí posílil o 6,4 % (meziročně o 11,2 %), 
německý index DAX přidal 0,2 % (meziročně 12,2 %) a pařížský CAC 40 se téměř 
nezměnil (meziročně vzrostl o 9 %). 

… nikoliv však 
v našem regionu 

Trhy středoevropského regionu a jejich indexy zůstaly v minusu. Nejhůře 
dopadl tuzemský index PX, který ztratil proti předchozímu čtvrtletí 9,6 % 
(meziročně 1,1 %). O něco lépe si vedl polský WIG, který klesl o 6,2 % (meziročně 
však jako jediný přidal o 9,4 %), maďarský BUX spadl o 3,4 % (meziročně o 4,1 %) 
a slovenský SAX o 4,2 % (meziročně o 10,7 %). Také ruský index RTS se připojil 
ke ztrátovým, za čtvrtletí o 5,5 % (meziročně o 11,8 %). 

Ceny akcií byly 
svázány s vývojem 
cen komodit 

Obavy z recese světové ekonomiky ovlivnily i vývoj cen komodit. Cena ropy 
Brent kolísala od počátku roku kolem 110 dolarů/barel, a to kvůli kombinaci 
stále napjaté situace na Blízkém a Středním východě (Írán a Sýrie) 
a optimističtějších vyhlídek světové ekonomiky (tedy vyššího očekávaného růstu 
spotřeby). Její výkyvy (100 až 120 dolarů) souvisely především s krátkodobými 
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fluktuacemi nálady trhu, vyvolanými aktuálními událostmi – zveřejňovanými 
daty, evropskou dluhovou krizí, aj. Ani v dalších měsících se neočekává její 
výrazný růst z titulu oživování světové ekonomiky, i proto, že produkce ropy 
rychle roste. Rizikovým faktorem zůstávají neklid v oblasti Středního východu 
(Írán, Irák a Sýrie), extrémně uvolněná měnová politika hlavních centrálních 
bank a s ní související přebytek likvidity na finančních trzích. Zlato, jako 
alternativní investice, stihlo od počátku roku odepsat již 20 %, neudrželo metu 
1400 USD a pokračovalo v nejdelším poklesu za poslední čtyři roky. Také stříbro 
prošlo výprodeji, padlo na tříleté dno, když jeho cena od počátku roku klesla 
o 30 %, což je největší pokles mezi vzácnými kovy. Negativně se projevila 
klesající průmyslová poptávka, zejména ze strany výrobců solárních panelů, 
a také zpomalování hospodářského růstu Číny, jeho druhého největšího 
zpracovatele. Dolů směřovaly i kotace platiny, olova, mědi, či zinku. 

I.5.2 Kapitálový trh v ČR 

Český PX zaostal za 
většinou hlavních 
indexů 

Převládající optimismus na hlavních akciových trzích však obchodování 
na pražském trhu nijak pozitivně neovlivnil. Index PX, zatížen ztrátami všech 
velkých emisí, zakončil 1. čtvrtletí 2013 úrovní 962,9 bodů, když odepsal 
od počátku roku 9,6 % (meziročně 1,1%) a výrazně tak zaostal za efektivitou 
nejen hlavních, ale i regionálních indexů. Slabou výkonnost indexu PX ovlivnila 
zejména jeho sektorová struktura, neboť zhruba 80 % indexu je tvořeno čtyřmi 
emisemi z energetického, bankovního a pojistného sektoru, které v rámci Evropy 
zaostávaly za zbytkem trhu. Navíc si tyto tituly vedly ještě hůře než jejich 
sektorové indexy. 

Obchodní aktivita 
pokračovala 
ve výraznějším 
poklesu… 

Pražskou burzu cenných papírů provází krize sníženého zájmu obchodníků již 
delší dobu. I když se počet investorů zvyšuje, obchodují relativně střídmě 
a podstatně nižší částky než se očekávalo, a to zejména z důvodu nedostatku 
impulzů na domácím trhu. Burze nepomohl ani přechod na nový obchodní 
systém Xetra (měl přilákat nové investory od 30. listopadu 2012), když objem 
zobchodovaných akcií ve výši 46,6 mld. Kč propadl proti předchozímu čtvrtletí 
o 20,7 % (meziročně až o 41,9 %). 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. Za poklesy akcií stála řada faktorů. Byla to zejména finanční krize, 
pak ekonomická, dále i SPAD obchody pouze s vybranými tituly na pražské 
burze, aj. Odklon investorů z pražské burzy na zahraniční trhy souvisel i s jejich 
kvalitnější analýzou zahraničních titulů, širší základnou akcií, do kterých lze 
investovat, dobrým informačním zázemím a vyšší likviditou. 



MPO – odbor ekonomických analýz                                                                                 Analýza vývoje ekonomiky ČR za 1. čtvrtletí 2013 

30 
 

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

 
Pramen: BCPP, graf MPO 

…převážná většina 
titulů skončila 
ztrátou 

Ze třinácti obchodovaných titulů si pouze tři polepšily, z nich jeden zakončil 
čtvrtletí dvojciferným ziskem (viz graf č. I.5.2.2). Cena akcií nejúspěšnější 
Fortuny vzrostla před zveřejněním výsledků a zůstala stabilní poté, co firma 
potvrdila možnost výplaty mimořádné dividendy. Taktéž akcie společnosti Philip 
Morris překvapily vyšší než očekávanou dividendou a dobrými výsledky. Akciím 
firmy Pegas Nonwovens se dařilo zejména v lednu a únoru, kdy dosáhly 
čtyřletého maxima. Oslabení VIG se přičítalo korekci předchozího silného růstu 
(+22 % v předchozím čtvrtletí a za poslední rok byl tento titul po Erste druhým 
nejlepším na trhu). Bankovní sektor zůstal tentokrát mínusový a ceny akcií tak 
zaostaly za evropským indexem bankovního sektoru. Telefónika oznámila další 
zpětný odkup akcií a 25% pokles výplat akcionářům; její výsledky ohrozilo i 
očekávání vstupu nových konkurentů na trh. Pokles cen akcií ČEZ souvisel 
s problémy na Balkáně, po ztrátě distribuční licence v Albánii se rýsuje podobná 
epizoda také v Bulharsku. Propadákem čtvrtletí se staly firmy CME a NWR. 
Akcie NWR vstřebávaly pokles produkce pod stále rostoucím tlakem na ceny 
na trhu s koksem a špatného produkčního mixu, a ratingová agentura S&P snížila 
úvěrový rating společnosti. Nový – čtrnáctý – titul, akcie firmy Tatry Mountain 
Resorts (TMR), vstoupil do indexu až v březnu, objem obchodů proto zůstal jen 
minimální. 
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Graf č. I.5.2.2 Výkonnost titulů v rámci PX Indexu k 31.3.2013 (v %) 

 
Pramen: HN, graf MPO 

Tržní kapitalizace 
padá s výkonností 
titulů 

Tržní kapitalizace domácího akciového trhu (28 emisí, z toho 14 domácích 
a 14 zahraničních) se ke konci března snížila na 1 048,5 mld. Kč, když 
koncem prosince 2012 ještě činila 1 142,1 mld. Kč. Obchodování nadále 
dominuje několik největších emisí (ČEZ 41 % obchodů, Komerční banka 27 %, 
Erste Bank 14 %). 

Obchody v RM-
Systému si také 
nepolepšily 

České burze cenných papírů RM-Systém, zaměřené především na drobné 
a střední investory, se v 1. čtvrtletí 2013 také nedařilo. Uskutečnila obchody jen 
za 1 mld. Kč, takže jejich objem klesl proti předchozímu roku o vysokých 36 %. 
Index RM klesl proti předchozímu čtvrtletí o 6,3 % (meziročně o 2,6 %) a konec 
března uzavřel na 1 917,7 bodu. 
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II. VÝVOJ REÁLNÉ EKONOMIKY 

II.1 PRŮMYSL 

Produkce, zaměstnanost a produktivita 

Za poklesem 
průmyslu stálo 
ochlazení ekonomik 
eurozóny 
a Německa, které se 
promítlo do snížení 
zakázek 

Ačkoliv v roce 2011 (zejména v druhé polovině roku) došlo v jednotlivých 
čtvrtletích vlivem nižšího růstu globální poptávky k postupnému zpomalování, 
průmyslová produkce přesto dosáhla celkem vysokého růstu (o 5,9 %). V roce 
2012 si produkce zachovala v 1. čtvrtletí mírný růst 2,7 %, ve zbývajících 
čtvrtletích již klesala (ve 2. čtvrtletí a ve 3. čtvrtletí byla nižší o 0,8 % 
a ve 4. čtvrtletí se její pokles prohloubil na 4 %). Za rok 2012 se průmyslová 
produkce snížila o 0,7 %. V 1. čtvrtletí 2013 se pokles produkce dále prohloubil 
na 5,4 %.  

Na oslabení průmyslu měl negativní vliv pokles zahraničních zakázek (o 6,4 %), 
které měly rozhodující podíl na celkových zakázkách (70,6 %) a snížení domácích 
zakázek (o 5,8 %). Z jednotlivých odvětví zpracovatelského průmyslu měl 
na celkový vývoj vliv rozhodující automobilový průmysl (pokles o 11,9 %, 
na celkové průmyslové produkci se podílel 25,2 %). Problémy evropského 
automobilového průmyslu (prodeje osobních aut se v 1. čtvrtletí 2013 v Evropě 
snížily o 10 %) se projevily sníženou poptávkou a poklesem výroby u domácích 
automobilek (ŠKODA, Hyundai i TPCA).  

Snížená výroba v průmyslových podnicích se projevila poklesem spotřeby 
elektrické energie v průmyslu v 1. čtvrtletí 2013 o mínus 6,8 %. 

Graf č. II.1.1 Vývoj průmyslové produkce s trendem  
                         (organizace s 50 a více zaměstnanci, meziroční změna v %) 

 
Pramen: ČSÚ, graf MPO 

 Ve sledovaném období se tržby za prodej vlastích výrobků a služeb (v b.c.) 
meziročně snížily o 5,2 %, tržby z přímého vývozu byly nižší o 3,6 %. Na 
celkových tržbách průmyslu se tržby z přímého vývozu podílely  54,6 % (podíly 
tržeb z přímého vývozu na celkových tržbách sekcí a odvětví jsou uvedeny 
v tabulce č.II. Průmysl, v přílohové části). 
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Tabulka č. II.1.1 Vývoj průmyslové produkce a jejích sekcí v roce 2013  
                              (organizace s 50 a více zaměstnanci, meziroční změna v %) 

 
leden únor březen leden- 

březen 

Index průmyslové produkce      

Průmysl celkem (B+C+D) -4,4 -5,7 -6,0 -5,4 
B Těžba a dobývání -7,9 -6,3 -12,8 -9,2 
C Zpracovatelský průmysl -4,4 -4,9 -7,2 -5,6 
D Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu -3,3 -9,7 2,5 -3,6 

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

Průmysl celkem (B+C+D) -4,7 -6,9 -4,1 -5,2 
B Těžba a dobývání -17,3 -11,3 -14,2 -14,3 
C Zpracovatelský průmysl -5,6 -4,9 -6,0 -5,5 
D Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu  7,4 -24,3 26,0 0,7 

Pramen: ČSÚ 

Pokles tržeb se 
odrazil snížením 
produkce u všech 
výrobních seskupení 

V členění organizací podle hlavních průmyslových seskupení se v 1. čtvrtletí 
2013 snížila produkce ve všech seskupeních. Nejvýraznější pokles evidovala 
výroba pro investice o 8,8 % (meziroční pokles o 15,3 bodu). Slabá poptávka po 
tuzemské produkci u průmyslových podniků se projevila nižší ochotou 
investovat. Finanční prostředky podniky vynakládaly spíše na obnovu zařízení 
než do rozšiřování výroby. Pokles produkce se odrazil ve výrobě energií snížením 
o 4,7 %. Z dalších seskupení oslabila výroba pro mezispotřebu o 3,9 %, výroba 
pro krátkodobou spotřebu o 1,2 % a výroba pro dlouhodobou spotřebu 
o 1,1 %. 

 Podle dostupných údajů se v 1. čtvrtletí 2013 produkce zvýšila v 7 odvětvích 
(ve stejném období roku 2012 v 8 odvětvích a v roce 2011 v 16 odvětvích). 
Na celkových tržbách průmyslu se růstová odvětví podílela 12,1 % (v 1. čtvrtletí 2012 
se podílela 53,4 % a v 1. čtvrtletí 2011 se podílela 81,9 %). Největší nárůst 
zaznamenal ostatní zpracovatelský průmysl (o 7,2 %), zpracování dřeva a výroba 
dřevěných výrobků (o 3,2 %), výroba nápojů (o 2,7 %), výroba potravinářských 
výrobků (o 2,4 %), výroba farmaceutických výrobků a přípravků (o 1,9 %), výroba 
ostatních dopravních prostředků (o 1 %) a výroba oděvů (o 0,4 %). Růst evidovala 
převážně méně významná odvětví zpracovatelského průmyslu. 

Vývoj v ostatním 
zpracovatelském 
průmyslu významně 
ovlivnila výroba 
hraček a her 

Ostatní zpracovatelský průmysl patří svým podílem na celkových tržbách 
průmyslu 1,2 % k méně významným odvětvím zpracovatelského průmyslu. 
Obsahuje výrobní skupiny, které jsou technologií výroby velmi odlišné (výroba 
klenotů a bižuterie, hudebních nástrojů, sportovních potřeb, her a hraček, 
lékařských a dentálních nástrojů, výroba košťat a kartáčnických výrobků, 
deštníků, psacích prostředků, knoflíků a zipů, zapalovačů, rakví atd.). Jednotlivé 
obory odvětví jsou charakteristické vysokou materiálovou náročností, která 
představuje až 80 % z celkových nákladů. Z jednotlivých oborů dosáhla vysokého 
růstu výroba hraček a her o 29,2 % (podíl na celkových tržbách odvětví byl 
40,2 %), výroba lékařských a dentálních nástrojů o 12 % (podíl 31,9 %), ostatní 
zpracovatelský průmysl jinde neuvedený o 7,4 % (podíl 12,9 %) a výroba košťat 
a kartáčnických výrobků o 3,5 % (podíl 4,3 %).      
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Na celkových tržbách odvětví se tržby z přímého vývozu ve sledovaném období 
podílely 59, 4 %. 

Výroba pilařská 
a impregnace dřeva 
ovlivnila vývoj 
zpracování dřeva 

Odvětví zpracování dřeva, výroba dřevěných výrobků patří mezi odvětví 
s nejstarší tradicí. Svou produkcí nachází uplatnění téměř ve všech oblastech 
života, v průmyslu, stavebnictví a domácnostech. Není přímo závislé na dovozu, 
protože zpracovává výhradně domácí obnovitelnou surovinu. Průmyslově se 
zpracovává téměř devadesát procent vytěženého surového dřeva. Na celkových 
tržbách průmyslu se odvětví podílí 1,2 %. Příznivých výsledků dosáhl státní 
podnik Lesy ČR (obhospodařující polovinu lesů ČR), jehož těžba se v 1. čtvrtletí 
2013 zvýšila o zhruba 250 tis. m3 na 1,9 milionu m3.  Z oborů dosáhla vyššího 
nárůstu výroba pilařská a impregnace dřeva o 8,5 % (podíl 37,8 %), výroba 
ostatních výrobků stavebního truhlářství a tesařství o 2,5 % (podíl 16,8 %) 
a výroba ostatních dřevěných výrobků, kromě nábytku (držáky a násady 
na košťata a kartáče, obuvnická a ševcovská kopyta, výrobky z proutí atd.) 
o 2,5 % (podíl 5,7 %). Odvětví má proexportní charakter, který potvrzuje vysoký 
podíl tržeb z přímého vývozu na celkových tržbách odvětví 62,5 %. 

Zvýšená produkce 
nealkoholických 
nápojů, destilátů 
a vína za růstem 
výroby nápojů  

Výroba nápojů patří k tradičním odvětvím zpracovatelského průmyslu, 
na celkových tržbách průmyslu se podílela 1,5 %. Za příznivým vývojem byla 
zvýšená spotřeba destilovaných nápojů a míchaných nápojů a vyšší poptávka po 
sudových vínech. Např. u vinařství Patria Kobylí byl nárůst prodeje v 1. čtvrtletí 
2013 meziročně vyšší bezmála o třetinu. Nejvyšší poptávka byla zejména ze 
strany restauračních zařízení a vinoték. Podle vinařů gastronomičtí zákazníci 
reagují na tendenci lidí šetřit finanční prostředky. V důsledku toho volí variantu 
nákupu levnějšího sudového vína, přestože zde hrozí riziko jeho úmyslného 
znehodnocování a klamání spotřebitele. Z oborů zaznamenala nárůst destilace, 
rektifikace a míchání lihovin o 29,5 % (podíl 7,5 %), výroba vína z vinných hroznů 
o 9,9 % (podíl 5,3 %), výroba sladu o 7,3 % (podíl 7,6 %) a významná výroba 
nealkoholických nápojů, stáčení minerálních a ostatních vod do lahví o 6,7 % 
(podíl 32,9 %). U výroby sladu patří ČR k zemím s dlouholetou produkcí 
a k šestici největších exportérů v zemích EU.  Zatímco za zvýšeným prodejem 
balených nealkoholických nápojů byla vyšší spotřeba, také i někteří výrobci 
točených limonád evidují nárůst produkce. 

Produkce je určena převážně pro domácí trh, podíl tržeb z přímého vývozu 
z celkových tržeb odvětví dosáhl 20,3 %.  

Výroba 
potravinářských 
výrobků významně 
vzrostla 

Výroba potravinářských výrobků patří k významnějším růstovým odvětvím 
zpracovatelského průmyslu, na celkové průmyslové produkci se podílí 5,9 %. 
Zpracovává produkci zemědělství, rybářství a lesnictví a zabezpečuje výživu 
obyvatelstva nezávadnými, kvalitními a dostupnými produkty v širokém 
sortimentu. Vedle obyvatelstva zabezpečuje i výživu zvířat formou krmiv. 
V odvětví má (vedle výroby masa) významnou pozici i výroba mléka a mléčných 
výrobků a sýrů, která se zvýšila o 9,4 % (podíl 21,3 %). Z dalších oborů dynamicky 
rostla výroba škrobárenských výrobků o 53,3 % (podíl 0,8 %), výroba olejů a tuků 
o 31,3 % (podíl 5,4 %) a výroba průmyslových krmiv o 21,4 % (podíl 7,8 %). Podle 
údajů ČSÚ v 1. čtvrtletí 2013 se meziročně snížila výroba masa o 2,8 %, z toho 
výroba hovězího a telecího masa byla nižší o 3,5 % (podíl na celkové výrobě 
masa byl 14,9 %), rozhodující výroba vepřového masa se snížila o 3,1 % (podíl 
53,5 %) a výroba drůbežího masa o 1,9 % (podíl 31,6 %). Vzrostla pouze výroba 
skopového a kozího masa o 34,2 % (při nepatrném podílu). Nákup mléka 
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od tuzemských producentů se meziročně snížila o 2,5 %. Dovoz mléka a smetany 
byl naopak meziročně vyšší o 8,8 %, na obchodu s mlékem a mléčnými výrobky 
se nejvíce podílelo Německo, Slovensko a Polsko.      

Stejně jako u výroby nápojů je produkce určena převážně pro domácí trh, podíl 
tržeb z přímého vývozu na celkových tržbách odvětví dosáhl 25,3 %. 

Výroba odvětví 
ovlivněna vyšší 
spotřebou 
farmaceutických 
přípravků 

Odvětví výroby základních farmaceutických výrobků a přípravků zahrnuje výrobu 
léčiv chemického nebo biologického původu a uspokojuje potřebu obyvatelstva po 
lécích. Je vysoce technologicky náročná a patří do sektoru HIGH-TECH technologií. 
Většinou jej ovládají nadnárodní seskupení, která do vývoje nových léčiv vkládají 
značné finanční prostředky. V ČR se z důvodů vysoké nákladové náročnosti 
soustřeďují výrobci převážně na výrobu generik a někteří výrobci patří k evropské 
a světové špičce (např. Zentiva, Teva apod.). Na celkové průmyslové produkci se 
odvětví podílí 0,9 %. V odvětví jsou zastoupeny dva obory, v nichž se produkce 
zvýšila u výroby farmaceutických přípravků o 4,3 % (podíl 92,5 %) a naopak výroba 
farmaceutických výrobků propadla o 39,6 % (podíl 7,5 %). 

Odvětví má proexportní charakter, který potvrzuje vysoký podíl tržeb z přímého 
vývozu na celkových tržbách odvětví 78,7 %. 

Vysoký růst výroby 
jízdních kol a vozíků 
pro invalidy 

Výroba ostatních dopravních prostředků patří charakterem k proexportním 
odvětvím a skladbou sortimentu zajišťuje dopravní prostředky pro domácí 
dopravce. Zahrnuje prostředky pro železniční, tramvajový a letecký park, v menší 
míře vyrábí lodě, motocykly, jízdní kola a vozíky pro invalidy. Na celkové 
průmyslové produkci se odvětví podílí 1,4 %. Z jednotlivých oborů největší nárůst 
produkce evidovala výroba jízdních kol a vozíků pro invalidy o 30,7 % (podíl 
10,4 %), výroba ostatních dopravních prostředků jinde neuvedených (dopravní 
prostředky ručně tažené nebo tlačené - nákupní vozíky, dopravní prostředky 
tažené zvířaty) o 8,3 % (podíl 0,1 %), výroba letadel a jejich motorů o 6,4 % (podíl 
31,1 %). U rozhodující výroby železničních lokomotiv a vozového parku se 
produkce snížila o mínus 1,7 % (podíl 57,1 %). Směřování dalšího vývoje odvětví 
ovlivní nové zahraniční zakázky u rozhodující výroby železničních lokomotiv a 
vozového parku, které se v březnu 2013 zvýšily o 225,8 %, vzrostly i zahraniční 
zakázky u výroby letadel a jejich motorů o 17,5 %.   

Odvětví má proexportní charakter, který potvrzuje vysoký podíl tržeb z přímého 
vývozu na celkových tržbách odvětví 69,8 %. 

 V 1. čtvrtletí 2013 se ve zpracovatelském průmyslu snížila výroba v 16 odvětvích 
(ve stejném období předcházejícího roku také v 16 odvětvích), která se na celkové 
průmyslové produkci (měřeno tržbami) podílela 77,1 %. Vysoký podíl odvětví 
s poklesem produkce svědčí o tom, že se jedná o významnější odvětví 
zpracovatelského průmyslu (v 1. čtvrtletí 2012 se odvětví s poklesem produkce 
podílela 36,3 % a ve stejném období 2011 se podílela 10,5 %).  

Největší snížení produkce zaznamenala např. odvětví: tisk a rozmnožování 
nahraných nosičů (o mínus 17,4 %), výroba počítačů, elektronických a optických 
přístrojů (mínus 15,9 %), výroba motorových vozidel (o mínus 11,9 %), výroba 
základních kovů, hutní zpracování a slévárenství (o mínus 9,1 %), výroba nábytku 
(o mínus 8,5 %), výrova ostatních nekovových minerálních výrobků (o mínus 
7,9 %). Z dalších poklesla produkce u odvětví napojených na automobilový průmysl 
(např. výroba pryžových a plastových výrobků o mínus 6,7 %). Zbylá odvětví 
zaznamenala oslabení produkce zhruba o méně než 5 %. 
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Za nižší produkcí byl 
pokles tisku 
a rozmnožování 
nahraných nosičů 

Tisk a rozmnožování nahraných nosičů patří v rámci zpracovatelského průmyslu 
k méně významných odvětvím, na celkových tržbách průmyslu se podílel 0,5 %. 
Jeho role je především v šíření tištěných a nahraných produktů pro rozvoj 
kulturní a vzdělanostní úrovně v zemi. Pro odvětví je charakteristická značná 
investiční náročnost a potřeba vysoce kvalifikované pracovní síly. Odvětví se 
v současné době potýká se sníženým zájmem veřejnosti o tištěná periodika. 
Z jednotlivých oborů evidovala největší snížení produkce příprava tisku 
a digitálních dat o 33,7 % (podíl 1,8 %), rozmnožování nahraných nosičů o 22,8 % 
(podíl 12,3 %), tisk ostatní kromě novin o 19,7 % (podíl 74 %) a tisk novin o 10,4 
(podíl 6,9 %).  

V oblasti rozmnožování nahraných nosičů obrazu a zvuku dochází k výraznému 
celosvětovému poklesu prodeje nosičů. Tento stav je způsoben rozšířeným 
pirátským stahováním titulů z internetu, především z důvodu vysokých cen 
výlisků. 

Tržby z přímého vývozu se na celkových tržbách odvětví dosáhly podílu 36,3 %. 

Výrazný propad 
zahraniční poptávky 
po počítačích  

Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů patří svým podílem 
na celkových tržbách průmyslu 5,8 % k významným odvětvím průmyslu 
za automobilovým průmyslem (25,2 %), strojírenstvím (7,1 %), elektrotech-
nickým průmyslem (6,1 %) a potravinářským průmyslem (5,9 %). Vývoj v odvětví 
byl nepříznivě ovlivněn sníženou poptávkou, na které se projevilo zpomalení 
ekonomiky. Za 1. čtvrtletí 2013 se v ČR prodej osobních počítačů snížil o 16 % 
(na 206 300 kusů), důvodem byly i vysoké prodeje ve stejném období 
předcházejícího roku a přechod zákazníků od notebooků k tabletům. Podle 
společnosti Gartner došlo k poklesu prodejů počítačů v západní Evropě o 20,5 % 
(ze značek největší propad o 36,8 % evidoval Acer). Poptávku po osobních 
počítačích tlačí dolů stoupající konkurence ze strany počítačových tabletů 
a chytrých telefonů. Z oborů dosáhla největšího snížení produkce výroba 
elektronických součástek o 33,7 % (podíl 4,7 %), výroba spotřební elektroniky 
o 22,8 % (podíl 12,3 %) a rozhodující výroba počítačů a periferních zařízení 
o 15,8 % (podíl 61,5 %). Na směřování dalšího vývoje odvětví ukazují celkové 
objednávky v 1. čtvrtletí 2013, které se snížily o 15,8 %, z toho zahraniční byly 
nižší o 26 %.  

Světový prodej osobních počítačů letos kvůli konkurenci tabletů čeká hlubší 
propad, než se očekávalo. Výzkumná firma IDC přehodnotila výhled poklesu 
dodávek počítačů do prodejní sítě na 7,8 %. IDC dosud předpokládala, že po 
loňském snížení o 3,2 % se pokles letos zmírní na 1,3 %. Prodej tabletů v roce 
2013 vyskočí podle IDC o 58,7 % a poprvé překoná dodávky notebooků. 

Odvětví má proexportní charakter, který potvrzuje vysoký podíl tržeb z přímého 
vývozu na celkových tržbách odvětví 69 %. 

Problémy 
evropského 
automobilového 
průmyslu se 
projevily poklesem 
výroby u domácích 
automobilek 

Problémy evropského automobilového průmyslu (ochabující poptávka a nižší 
prodeje v Evropě) se odrazily sníženou domácí výrobou motorových vozidel.  

Toto odvětví má v rámci průmyslu rozhodující čtvrtinový podíl na celkové 
průmyslové produkci. V rámci výroby motorových vozidel se výroba dílů 
a příslušenství pro motorová vozidla na celkových tržbách odvětví podílela 
55,9 %, zatímco podíl výroby motorových vozidel činil 44,1 %.  
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Podle Sdružení automobilového průmyslu (SAP) se v 1. čtvrtletí 2013 výroba 
motorových vozidel snížila o 18,2 % (vyrobeno 286 752 kusů). Z jednotlivých 
druhů se snížila výroba osobních a malých užitkových vozidel o 18,1 % 
(vyrobeno 285 715 vozidel). Na celkové výrobě motorových vozidel se výrova 
osobních aut podílela 99,6 %. Z dalších se snížila produkce užitkových 
(nákladních) vozidel o 55,8 %. Za nepříznivým vývojem byla produkce 
automobilky Avia Ashok Leyland Motors, s.r.o., ve sledovaném období bylo 
vyrobeno pouze jedno vozidlo. Automobilce Avia hrozí zánik. Vedení tuzemské 
továrny vede s vlastníkem, indickou firmou Ashok Leylands Motors, jednání 
o tom, zda bude výroba nákladních aut v Letňanech zachována, případně 
v jakém rozsahu, anebo bude přesunuta do Indie. Nižší byla i výroba autobusů 
o 8,7 %.   

U domácích automobilek vyrábějících osobní vozy pokles produkce zaznamenala 
automobilka HYUNDAI o mínus 8,6 % (podíl na celkové výrobě osobních aut byl 
26,7 %), při snížení domácího prodeje (o 6,9 %) a vývozu (o 8,6 %). Pro rok 2013 
chce automobilka v závodě v Nošovicích využít maximální výrobní kapacitu 
v třísměnném provozu a vyrobit 300 tis. aut (v roce 2012 bylo vyrobeno 303 tis. 
aut). V závodě se neplánuje žádná expanze ani otevírání nových provozu a ani 
žádné změny v počtu zaměstnanců.   

U nejvýznamnější domácí automobilky ŠKODA AUTO se produkce snížila o mínus 
20,2 % (podíl na celkové výrobě osobních aut byl 54,8 %), při snížení domácího 
prodeje (o 11,5 %) a vývozu (o 9 %). Kategorie vývozu zahrnuje i prodeje vozidel 
vyrobených v zahraničí (Rusko, Indie a Čína). V 1. čtvrtletí 2013 se na celkově 
klesajícím západoevropském trhu snížily dodávky Škody o mínus 8,3 %. 
Ve východní Evropě byly dodávky nižší o mínus 10,9 %, v Rusku o mínus 2,9 %. 
Pokles byl zaznamenán i na celkově slabém trhu střední Evropy o mínus 11,9 %. 
Mírný pokles dodávek byl evidován v Číně o mínus 2,5 %. Z jednotlivých modelů 
vozů Škoda se celkově snížily dodávky zákazníkům ve sledovaném období u Škody 
Octavia o mínus 20 %, u Škody Fabia o mínus 22,3 %, u Škody Superb o mínus 
4,5 %, u Škody Yeti o mínus 12 % a u Škody Roomster o mínus 18,7 %. Pro zbytek 
roku 2013 připravuje automobilka nové modely a růst prodeje (snaží se překonat 
hranici 1 mil. vyrobených vozu za rok). Na rozdíl od jiných značek nebude snižovat 
investiční výdaje, o čemž svědčí zahájená výstavba nového vývojového centra 
motorů v Mladé Boleslavi a od poloviny roku 2013 zvýšení výroby převodovek ve 
Vrchlabí (zvýšení denní produkce z 500 kusů na 1 500 kusů). Polovina výroby má 
směřovat pro potřeby Škody Auto, zbytek jde ostatním značkám koncernu 
Volkswagen. Pro zvýšení kapacity se nyní instalují nové stroje a technologie.   

K nejhlubšímu poklesu produkce došlo u automobilky TPCA v Kolíně, kde se 
produkce snížila o mínus 23,7 %, (podíl na celkové výrobě osobních aut byl 
18,5 %), při snížení domácího prodeje (o 51,6 %) a vývozu (o 23,6 %). Téměř celá 
produkce automobilky byla určena na vývoz. Podle vedení se zájem o malá auta 
nečekaně v roce 2013 oživil. Přišly nové objednávky, takže je nutné zvýšit výrobu 
a nabrat nové zaměstnance (do června 350 nových zaměstnanců). I přes oživení 
se nepředpokládá nárůst výroby oproti loňsku (v roce 2012 sjelo z linek 215 tis. 
vozů). Automobilka zažila největší poptávku po malých vozech v roce 2009, kdy 
ostatní automobilky zaznamenávaly velké propady prodejů. Na vývoj mělo vliv 
zavedení tzv. „šrotovného“, finančního příspěvku uplatňovaného v některých 
zemích (Německo, Francie, Slovensko), na pořízení nového vozu a za 
ekologickou likvidaci více než deset let staršího vozu. Tento příspěvek nepříznivě 
ovlivnil budoucí poptávku. Výroba motorových vozidel má proexportní 
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charakter, který potvrzuje vysoký podíl tržeb z přímého vývozu na celkových 
tržbách odvětví 69,1 %. 

Vývoj hutnictví 
ovlivněn nižší 
zahraniční 
poptávkou 

Výroba základních kovů, hutní zpracování, slévárenství patří k významným 
odvětvím zpracovatelského průmyslu, na celkových tržbách průmyslu se podílela 
5,4 %. Z jednotlivých oborů zaznamenalo největší pokles produkce tažení 
ocelového drátu za studena 67,1 % (podíl 1,7 %), výroba odlitků z oceli o 30,9 % 
(podíl 1,9 %), výroba ocelových trub o 11,3 % (podíl 10,1 %) a rozhodující výroba 
surového železa o 9,8 % (podíl 62,8 %). Za nepříznivými výsledky byla největší 
hutní společnost ČR ArcelorMittal Ostrava, která z důvodu snížené poptávky 
omezila výrobu (ArcelorMittal se na celosvětové produkci oceli podílí šesti až 
sedmi procenty). Vlivem poklesu zakázek se celková poptávka v 1. čtvrtletí 2013 
snížila o 7,7 %. Větší pokles evidovala zahraniční poptávka o 9,8 %, zatímco 
domácí poptávka se snížila o 6,1 %. Podíl tržeb z přímého vývozu na celkových 
tržbách odvětví dosáhl 43,3 %. Podle odhadů se celosvětová spotřeba oceli 
v roce 2013 zvýší o tři procenta. Poptávka se zvýší ve všech regionech s výjimkou 
Evropy. 

Graf č. II.1.2 Vývoj zakázek a tržeb za vybrané oddíly CZ-NACE  
                     zpracovatelského průmyslu  
                      (sleduje se u CZ-NACE 13, 14, 17, 20, 21, 24-30, meziroční změna v %) 

 
Pramen: ČSÚ, propočty a graf MPO 

Za snížením 
průmyslové 
produkce byl pokles 
zahraničních 
zakázek 

Ukazatelem naznačujícím směřování budoucího vývoje byly celkové nové 
zakázky, které se v 1. čtvrtletí 2013 meziročně snížily o 6,2 %. Rozhodující pozici 
mělo snížení zahraničních zakázek o 6,4 % (na celkových zakázkách se podílely 
70,6 %). Zvýšení zahraničních zakázek evidovala výroba ostatních dopravních 
zařízení (o 15,2 %), výroba oděvů (o 12,2 %), výroba základních farmaceutických 
výrobků a přípravků (o 7,7 %) a výroba kovových konstrukcí (o 4,4 %).   

Domácí zakázky se snížily o 5,8 %, z vybraných oborů zaznamenala největší 
nárůst výroba počítačů a optických přístrojů (o 23 %), výroba elektrických 
zařízení (o 19,5 % a výroba oděvů (o 5,8 %). Pokles zakázek se v jednotlivých 
měsících snižoval a vyvrcholil v březnu 2013 (celkové zakázky se snížily o 0,1 %, 
zatímco zahraniční zakázky evidovaly mírné oživení o 1,2 %, domácí zakázky si 
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zachovaly pokles o 3,1 %). Březnové výsledky naznačily oteplování ve vývoji 
zejména zahraničních zakázek.  

Podle německého ministerstva hospodářství zakázky německých průmyslových 
podniků v březnu (proti očekávání) pokračovaly v růstu (zahraniční zakázky 
vzrostly o 2,7 % -  hlavní podíl na tom měly zakázky ze zemí eurozóny, které 
stouply o 4,2 %). Domácí zakázky se zvýšily o 1,8 %. Objem zakázek se 
ve srovnání s předchozím měsícem zvýšil o 2,2 %, tedy stejným tempem jako 
v únoru. Ministerstvo hospodářství dále uvedlo, že se sektor průmysl pomalu 
dostává ze slabého období. Za celé první čtvrtletí se zakázky zvýšily o 0,4 %. 
Tento příznivý vývoj se projevil v ČR na březnovém růstu rozhodujících 
zahraničních zakázek. 

Graf č. II.1.3 Vývoj nových zakázek a tržeb za vybrané oddíly CZ-NACE  
                       zpracovatelského průmyslu v 1. čtvrtletí 2013 
                       (sleduje se u CZ-NACE 13, 14, 17, 20, 21, 24-30, meziroční změna v %) 

 
Pramen: ČSÚ, propočty MPO 

Největší pokles 
podílu dosáhl 
automobilový 
průmysl a výroba 
počítačů 

V rámci tržeb průmyslu měl dominantní pozici zpracovatelský průmysl, který se 
na celkových tržbách průmyslu v 1. čtvrtletí 2013 podílel 89,4 % (snížení 
produkce i tržeb ve sledovaném období se projevilo meziročním snížením podílu 
o 0,3 bodu). Snížil se i podíl surovinové sekce na 2 % (meziročně o 0,2 bodu), 
zatímco podíl energetické sekce vzrostl na 8,6 % (meziročně o 0,5 bodu). 
Ve zpracovatelském průmyslu se snížil podíl zejména u odvětví, které měly 
největší problémy se snižující se poptávkou (automobilový průmysl, výroba 
počítačů, hutnictví). Vývoj struktury podle jednotlivých odvětví po jednotlivých 
čtvrtletích je zachycen v tabulce č. II.1.2. 
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Tabulka č. II.1.2 Struktura tržeb z prodeje vlastních výrobků a služeb  
                                (podíly v %, z b.c., rozdíly v p.b.) 

    1.Q. 2.Q. 3.Q. 4.Q. 1.Q Rozdíl 
    2012 2012 2012 2012 2013 1.Q.2013 - 1.Q.2012 
  Průmysl celkem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 
B Těžba a dobývání 2,2 2,4 2,5 2,4 2,0 0,2 
D Výr. a rozvod el., plynu, tepla a klimat. vzduchu 8,1 5,4 4,9 7,3 8,6 0,5 
C Zpracovatelský průmysl 89,7 92,2 92,6 90,3 89,4 -0,3 
10 Výroba potravinářských výrobků 5,3 5,5 6,0 6,0 5,9 0,6 
11 Výroba nápojů 1,3 1,8 1,9 1,6 1,5 0,1 
12 Výroba tabákových výrobků 0,3 0,3 0,4 0,3 0,3 0,0 
13 Výroba textilií 1,1 1,2 1,1 1,1 1,2 0,0 
14 Výroba oděvů 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,0 
15 Výroba usní a souvisejících výrobků 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 
16 Zprac. dřeva, výr. dřev., kork. výr., kromě výr. náb. 1,1 1,3 1,4 1,3 1,2 0,1 
17 Výroba papíru a výrobků z papíru 1,6 1,6 1,7 1,5 1,6 0,1 
18 Tisk a rozmnožování nahraných nosičů 0,6 0,6 0,6 0,6 0,5 -0,1 
19 Výroba koksu a rafinovaných ropných výrobků  3,9 4,1 4,9 4,1 3,9 0,0 
20 Výroba chemických látek a chem. přípravků 4,5 4,4 4,7 4,4 4,7 0,2 
21 Výroba zákl. farmac. výrobků a farmac. přípravků 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 0,0 
22 Výroba pryžových a plastových výrobků 6,1 6,3 6,4 5,6 6,0 -0,1 
23 Výroba ostatních nekov. minerálních výrobků 2,4 3,2 3,5 2,9 2,4 0,0 
24 Výroba zákl. kovů, hutní zprac. kovů, slévárenství 5,8 5,8 5,4 4,7 5,4 -0,4 
25 Výr. kovových konstrukcí a kovodělných výrobků 5,0 5,2 5,6 5,4 5,3 0,4 
26 Výroba počítačů, elektron. a optických přístrojů  6,5 6,7 7,0 7,3 5,8 -0,7 
27 Výroba elektrických zařízení 5,7 5,5 5,9 5,9 6,1 0,3 
28 Výroba strojů a zařízení 6,7 7,4 7,4 7,6 7,1 0,3 
29 Výroba motor. voz. (kr. motoc.), přívěsů a návěsů 26,6 25,6 23,1 23,7 25,2 -1,4 
30 Výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení 1,3 1,7 1,5 1,5 1,4 0,1 
31 Výroba nábytku 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,0 
32 Ostatní zpracovatelský průmysl 0,9 1,0 1,0 1,1 1,1 0,2 
33 Opravy a instalace strojů a zařízení 1,3 1,5 1,7 2,1 1,2 -0,1 

Pramen: ČSÚ, propočty MPO 

Na vývoji 
zaměstnanosti se 
projevil pokles 
zakázek 

Snížená poptávka se v 1. čtvrtletí 2013 projevila nejen na snížené produkci, ale i 
na poklesu zaměstnanosti o 1,3 % (ve zpracovatelském průmyslu o 1,2 %). Růst 
evidovala převážně úspěšná odvětví s růstem zakázek, u nichž rozšiřování výroby 
a zvýšená produkce nutily přijímat nové zaměstnance (zaměstnanost vzrostla 
u 7 odvětví). Nejvíce se zaměstnanost zvýšila u výroby kovových konstrukcí 
(o 4,3 %), výroby ostatních dopravních prostředků (o 2,2 %) a u výroby 
farmaceutických výrobků a farmaceutických přípravků (o 1,4 %). 

O dalším vývoji trhu práce v druhé polovině roku 2013, rozhodne rozvoj 
zejména zahraničních (rozhodující podíl), ale i domácích zakázek. V případě 
růstu produkce by mohlo dojít k oživení náborů v průmyslu. 

Podle dubnového šetření Svazu průmyslu a dopravy ČR a České národní banky 
mezi členskými podniky však situace na trhu práce není příliš optimistická. Jejich 
průzkum naznačuje, že v roce 2013 by mohlo dojít k poklesu počtu zaměstnanců 
v průmyslu celkově o 0,7 %. 
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Tabulka č. II.1.3 Vybrané ukazatele průmyslových organizací s 50 a více zaměstnanci  
                                 (meziroční změna v %) 

    1. čtvrtletí 2013 / 1. čtvrtletí 2012 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 -9,2 -14,3 -28,3 -3,2 -11,5 -2,6 0,1 10,1 13,2 29549 

D Výr. a rozvod el., plynu, tepla a klimat. 
vzduchu -3,6 0,7 103,9 -3,0 3,8 -0,7 -4,2 -4,3 -7,8 45090 

C Zpracovatelský průmysl -5,6 -5,5 -3,5 -1,2 -4,4 1,0 0,2 5,7 4,8 25099 

10 Výroba potravinářských výrobků 2,4 5,6 9,2 0,6 5,0 -0,4 -5,2 -5,2 -9,8 20598 

11 Výroba nápojů 2,7 4,8 18,1 -5,4 10,8 0,0 -0,9 -9,8 -10,6 31292 

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

13 Výroba textilií -3,4 -4,0 0,4 -4,9 0,9 0,3 1,0 -0,6 0,1 19379 

14 Výroba oděvů 0,4 13,4 15,9 -7,4 22,5 3,7 3,3 -15,4 -15,7 13863 

15 Výroba usní a souvisejících výrobků -4,5 47,2 63,9 -6,7 57,7 7,6 7,1 -31,4 -32,1 15735 

16 Zprac. dřeva, výr. dřev., kork. výr., kr. výr. náb. 3,2 -0,7 2,5 -1,1 0,3 2,3 1,7 1,9 1,3 20539 

17 Výroba papíru a výrobků z papíru -0,7 -1,3 0,0 -1,2 -0,1 -1,7 -0,3 -1,6 -0,2 24967 

18 Tisk a rozmnož. nahraných nosičů -17,4 -19,1 -32,1 -2,0 -17,5 -1,1 -1,2 19,8 19,7 23451 

19 Výroba koksu a rafinovaných ropných výrobků  -3,6 -4,7 -4,2 -3,3 -1,5 5,2 8,2 6,8 9,9 37284 

20 Výroba chemických látek a chem. přípravků -5,6 -0,3 4,5 -0,9 0,5 2,1 -2,8 1,6 -3,3 27285 

21 Výroba zákl. farmac. výr. a farmac. přípravků 1,9 -1,1 2,3 1,4 -2,4 0,0 -3,2 2,5 -0,8 31390 

22 Výroba pryžových a plastových výrobků -6,7 -6,8 -3,8 -3,1 -3,8 1,8 2,2 5,8 6,2 23468 

23 Výroba ostatních nekov. minerálních výrobků -7,9 -5,5 5,3 0,2 -5,7 1,0 0,9 7,1 7,0 26832 

24 Výroba zákl. kovů, hutní zprac. kovů, 
slévárenství -9,1 -11,9 -15,4 -7,7 -4,5 -2,9 1,5 1,7 6,3 25057 

25 Výr. kovových konstrukcí a kovoděl. výrobků -3,0 1,8 4,2 4,3 -2,3 0,9 0,5 3,3 2,9 23926 

26 Výroba počítačů, elektron. a optických přístrojů  -15,9 -16,1 -25,0 -13,5 -3,0 2,9 4,9 6,0 8,1 24481 

27 Výroba elektrických zařízení -1,5 0,5 0,8 -0,3 0,8 1,1 0,4 0,3 -0,3 25237 

28 Výroba strojů a zařízení -1,8 -0,5 3,0 1,4 -1,8 1,4 -0,8 3,3 1,1 26143 

29 Výroba motor. voz. (kr. motoc.), přívěs. a návěs. -11,9 -10,3 -4,5 -2,0 -8,5 2,0 0,9 11,4 10,3 27480 

30 Výroba ostatních dopr. prostředků a zařízení 1,0 3,0 4,3 2,2 0,8 0,0 0,6 -0,8 -0,2 26203 

31 Výroba nábytku -8,5 -7,2 -7,1 -4,8 -2,6 0,5 0,2 3,2 2,9 19270 

32 Ostatní zpracovatelský průmysl 7,2 13,5 6,1 0,2 13,2 6,0 6,1 -6,4 -6,3 22296 

33 Opravy a instalace strojů a zařízení -14,0 -10,1 -2,0 0,0 -10,1 -1,3 -2,1 9,8 8,8 30768 

  Průmysl celkem -5,4 -5,2 -3,6 -1,3 -4,0 0,8 -0,4 4,9 3,7 25799 

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

a indexu průměrného evidenčního počtu zaměstnanců. 

Pokles produktivity 
práce vyvolal růst 
jednotkových 
mzdových nákladů 

Výraznější pokles tržeb v průmyslu (o mínus 5,2 %) a nižší zaměstnanost 
(o mínus 1,3 %) se projevily oslabením produktivity práce o 4 %. Tento 
nepříznivý vývoj se odrazil v růstu jednotkových mzdových nákladů 
nominálních o 4,9 % a reálných o 3,7 %.  

Zvýšení jednotkových mzdových nákladů nominálních evidovalo patnáct odvětví 
a u reálných třináct odvětví. 

 
  



MPO – odbor ekonomických analýz                                                                                 Analýza vývoje ekonomiky ČR za 1. čtvrtletí 2013 

42 
 

Tabulka č. II.1.4 Vývoj relace mezd a produktivity práce 
                                (organizace s 50 a více zaměstnanci, meziroční změna v %) 

 Číslo 
řádku 

1.Q. 
2012 

2.Q. 
2012 

3.Q. 
2012 

4.Q. 
2012 

1.Q. 
2013 

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

Pramen: propočet MPO z údajů ČSÚ 

Růst tržeb byl 
evidován ve třech 
krajích 

Ve struktuře průmyslových podniků podle krajů (ČSÚ poskytuje ukazatele pouze 
za organizace se 100 a více zaměstnanci) se tržby snížily o 5,7 %. K poklesu 
došlo ve většině krajů. Růst tržeb byl evidován pouze ve třech krajích, 
v Královéhradeckém kraji (o 5,6 %), v Plzeňském kraji (o 4,2 %) a v kraji 
Vysočina (o 1,5 %). V těchto krajích mají důležitou pozici růstová odvětví. 
Nepříznivě působil na vývoj průmyslu v jednotlivých krajích pokles rozhodující 
výroby motorových vozidel, kdy většina krajů se podílela na této výrobě 
dodávkami komponentů, náhradních dílů a příslušenství. Největší pokles tržeb 
zaznamenal Středočeský kraj (o 13 %) s rozhodujícím vlivem mladoboleslavské 
automobilky Škoda a kolínské TPCA. Vysoký pokles evidoval i Moravskoslezský 
kraj (o 9,5 %), kde má významnou pozici automobilka Hyndai s poklesem 
produkce a oslabující hutnictví. 

Tabulka č. II.1.5 Přehled základních ukazatelů průmyslových podniků podle krajů v 1. čtvrtletí 2013 
                               (organizace se 100 a více zaměstnanci) 

  Prům. Tržby za prodej vlastních Tržby z  Počet zaměstnanců Průměrná měsíční 
  počet výrobků a služeb přímého                 

  podniků mld. 
Kč podíl meziroč. vývozu v tis. podíl meziroč. tržba / zaměst.  mzda  

    b.c. v % změna meziroč. osob v % změna v Kč meziroč. úroveň v Kč meziroč. 
        změna       b.c. změna prům=100   změna 
        b.c.                 

Podniky s 100 a více                           
zaměstnanci celkem 2 409 733,0 100,0 -5,7 -4,3 793,9 100,0 -1,5 307730 -4,2 100,0 24459 1,0 
v tom:                        
Hlavní město Praha 254 87,6 11,9 -3,8 3,1 87,0 11,0 -3,8 335581 0,0 109,1 34228 0,6 
Středočeský  230 121,5 16,6 -13,0 -9,8 90,5 11,4 0,0 447402 -13,0 145,4 29934 0,3 
Jihočeský 161 28,1 3,8 -3,2 1,0 45,6 5,7 1,0 205819 -4,2 66,9 23296 0,4 
Plzeňský  164 40,8 5,6 4,2 1,3 54,3 6,8 -0,5 250525 4,7 81,4 25538 1,0 
Karlovarský  77 9,1 1,2 -1,3 0,8 20,2 2,6 -2,2 150592 0,9 48,9 22018 -3,0 
Ústecký  175 84,7 11,6 -2,0 0,8 53,5 6,7 -5,3 527797 3,4 171,5 26539 2,2 
Liberecký  100 29,7 4,1 -2,2 6,7 40,4 5,1 -0,3 245250 -1,9 79,7 26258 2,4 
Královéhradecký  132 32,1 4,4 5,6 8,0 43,1 5,4 1,8 247813 3,7 80,5 24232 3,9 
Pardubický  142 47,7 6,5 -9,3 -15,3 42,7 5,4 -2,7 372467 -6,8 121,0 23452 2,8 
Vysočina 141 29,4 4,0 1,5 4,0 47,3 6,0 1,3 207119 0,2 67,3 23722 -0,8 
Jihomoravský 258 45,1 6,2 -6,5 -11,4 69,7 8,8 -3,0 215533 -3,7 70,0 24340 0,7 
Olomoucký  160 25,3 3,5 -5,2 0,3 40,5 5,1 -2,6 208512 -2,7 67,8 23414 2,7 
Zlínský  174 37,7 5,1 -4,0 -3,7 47,4 6,0 0,4 265410 -4,4 86,2 23721 2,0 
Moravskoslezský 241 114,1 15,6 -9,5 -9,3 111,6 14,1 -2,6 340559 -7,1 110,7 25728 -0,7 

Pramen: ČSÚ, propočty MPO 
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Průmyslová 
produkce se v dubnu 
meziročně reálně 
mírně zvýšila 

V dubnu se průmyslová produkce meziročně reálně mírně zvýšila o 0,5 %, po 
očištění od počtu pracovních dní byla nižší o 3,4 %. Na růstu se projevilo zvýšení 
zahraniční poptávky a oživení domácí poptávky. Mírně vzrostla i produkce 
automobilového průmyslu, což se projevilo zvýšenou produkcí dodavatelských 
odvětví a oborů. Na vývoj průmyslové produkce v dubnu působil o jeden 
pracovní den navíc, avšak podle statistiky Energetického regulačního úřadu 
(ERU) v tomto měsíci poklesla spotřeba elektrické energie v průmyslu o 3,8 % 
(v březnu o 0,4 %). 

Produkce se v rámci zpracovatelského průmyslu zvýšila o 2,9 % (celkem 
v 15 odvětvích). Největší nárůst evidovala výroba elektrických zařízení 
(o 10,8 %), výroba kovových konstrukcí (o 9,4 %), zpracování dřeva a výroba 
dřevěných výrobků (o 7,9 %) a výroba nábytku (o 7,2 %).  

Příznivý vývoj domácího průmyslu vycházel (díky silné vzájemné závislosti) 
z překvapivého dubnového oživení německého průmyslu meziročně o 1,2 %. Pro 
růst bylo pozitivním signálem (podle Svazu mezinárodních výrobců automobilů - 
VDIK) meziroční zvýšení prodeje aut o téměř 4 % (po březnovém propadu 
o 17 %). Německý trh s automobily je pokládán za největším v rámci celé Evropy. 

Růstu průmyslu bylo dosaženo navzdory předstihovým ukazatelům, které na 
duben v Německu a v eurozóně predikovaly snížení indexu nákupních 
manažerů (PMI) a v Německu meziměsíční pokles indexu podnikatelského 
klimatu (institut Ifo). 

Podniky očekávají 
pro příští tři měsíce 
růst tempa výrobní 
činnosti 

V průmyslu se podle konjunkturálního průzkumu ČSÚ (provedeného v květnu), 
ve vybraných podnicích hodnocení, celkové ekonomické situace zvýšilo. 
Hodnocení současné celkové poptávky se téměř nezměnilo, zatímco hodnocení 
zahraniční poptávky se zvýšilo. Průmyslové podniky očekávají pro příští tři 
měsíce růst tempa výrobní činnosti a téměř neměnnost zaměstnanosti. 
Očekávání vývoje ekonomické situace pro příští tři i šest měsíců jsou vyšší než 
v dubnu. Celkově se důvěra v průmyslu oproti minulému měsíci zvýšila, ale 
oproti hodnotám z května 2012 je stále nižší. 

Příznivé hodnocení domácího průmyslu vychází ze skutečnosti, že nálada 
v německém průmyslu v květnu po dvou měsících propadů opět vzrostla. 
Dostala se těsně pod klíčovou hranici 50 bodů oddělující propad od růstu. To se 
příznivě projeví nejen v německé ekonomice, ale i v domácí ekonomice, které je 
s dynamikou německého průmyslu provázána. 

  

  

 

  



MPO – odbor ekonomických analýz                                                                                 Analýza vývoje ekonomiky ČR za 1. čtvrtletí 2013 

44 
 

II.2 STAVEBNICTVÍ 

II.2.1 Produkce, zaměstnanost a produktivita, stavební povolení 

Stavební produkce 
v prvním čtvrtletí 
meziročně opět 
poklesla 

V 1. čtvrtletí 2013 české stavebnictví zaznamenalo meziroční pokles o 10,9 %, 
což je oproti loňskému roku o 0,3 p.b. více (ve stejném období předcházejícího 
roku se stavební výroba snížila o 10,6 %). Stavebnictví se tak propadá již pátým 
rokem. Důvodem poklesu je stále přetrvávající ekonomická recese, v jejímž 
důsledku stát, společnosti i domácnosti omezují své investiční výdaje. 

Zatímco se stavební výroba v lednu meziročně snížila o 9,3 %, v následujícím 
měsíci naopak vzrostla o 2,3 %. Toto zvýšení zčásti ovlivnila nízká srovnávací 
základna předchozího roku, kdy zhoršené klimatické podmínky dočasně zastavily 
práce na některých stavbách (v únoru 2012 byla průměrná teplota o 4,1°C nižší 
oproti dlouhodobému normálu). V březnu stavební produkce navázala 
na lednový pokles a meziročně se snížila o 20,6 %. Vývoj v březnu byl ovlivněn 
o jeden den nižším počtem pracovních dní. Ke zhoršenému výsledku přispělo 
také nepříznivé počasí (v březnu 2013 byla průměrná teplota o 6 °C nižší proti 
roku 2012), které vedlo k omezení stavební činnosti.   

Ve srovnání se stejným obdobím konjunkturálního roku 2008 stavební produkce 
klesla o 38,8 %. 

Graf č. II.2.1.1 Stavební výroba (meziroční změna v %, s.c.) 

 
Pramen: ČSÚ, květen 2013, graf MPO 

Opět další snížení 
inženýrského 
i pozemního 
stavitelství 

Dalšího snížení se dočkalo pozemní i inženýrské stavitelství. V 1. čtvrtletí 2013 
zaznamenalo inženýrské stavitelství v mezičtvrtletním srovnání snížení 
o 11,7 %. Mírnější propad o 10,6 % zaznamenalo i pozemní stavitelství.  

Vývoj produkce inženýrského a pozemního stavitelství ilustruje graf č. II.2.1.2. 
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Graf č. II.2.1.2 Pozemní a inženýrské stavitelství (meziroční změna v %, s.c.) 

 
Pramen: ČSÚ, květen 2013, graf MPO 

Snížení 
zaměstnanosti 
a pokles průměrné 
mzdy 

Ve stavebních podnicích s 50 a více zaměstnanci se zaměstnanost v 1. čtvrtletí 
2013 meziročně snížila o 6,8 %. O 2,5 % se ve sledovaném období snížila 
i průměrná nominální mzda. Průměrné reálné mzdy, přepočtené indexem cen 
stavebních prací, se snížily o 5,2 %. Produktivita práce se snížila o 4,4 % 
(v 1. čtvrtletí 2012 klesla o 5,6 %). Tento vývoj se projevil růstem u jednotkových 
mzdových nominálních nákladů (o 1 %), zatímco reálné jednotkové mzdové 
náklady dosáhly poklesu o 1 %. 

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

  
2010 
(1.Q.) 2010 2011 

(1.Q.) 2011 2012 
(1.Q.) 2012 2013 

(1.Q.) 

Průměrná nominální mzda 1,6 2,6 2,5 1,5 6,3 2,9 -2,5 
Průměrná reálná mzda 0,1 1,1 0,8 -0,4 6,8 -0,4 -5,2 
Produktivita práce -17,1 -4,9 8,1 2,6 -5,6 -2,2 -4,4 
Jednotkové mzdové náklady:        

nominální 22,5 7,9 -5,1 -1,0 12,6 5,2 1,0 
reálné 20,5 6,3 -6,7 -2,9 13,1 1,9 -1,0 

Pramen: ČSÚ, červen 2013, úprava a dopočty MPO 
Poznámka: produktivita práce měřena podílem indexu stavebních prací a indexem počtu 
zaměstnanců 

 Dosažené výsledky potvrzují pokračující pokles českého stavebnictví. Pro další 
vývoj by mu mohlo pomoci nadcházející období sezónních prací a zahájení 
státního programu např. nová zelená úsporám. Zásadní podporu stavebnictví by 
mohly přinést investice do velkých projektů v oblasti dopravní infrastruktury. 
Veřejné zakázky v ČR tvoří zhruba polovinu celkového objemu stavebních prací, 
avšak úspornými opatřeními se ještě zmenšují. To má negativní vliv na stavební 
podniky a navazující dodavatele, kteří na situaci reagují omezením 
zaměstnanosti. Menší společnosti ukončují činnost. 
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Graf č. II.2.1.3 Počet vydaných stavebních povolení 
                           a orientační hodnota povolených staveb 

 
Pramen: ČSÚ, květen 2013, graf MPO 

V meziročním 
srovnání klesl počet 
stavebních povolení 
i jejich hodnot 

Pro vývoj stavebnictví není příznivý ani počet vydaných stavebních povolení, 
který meziročně klesl o 3,3 %. Stavební úřady vydaly v 1. čtvrtletí 2013 celkem 
20 633 povolení, což ve srovnání s rokem 2012 je o 699 povolení méně. Propad 
táhl menší zájem o bytové budovy a ostatní stavby. Naopak se zvýšila stavební 
povolení pro stavby k ochraně životního prostředí a stavební povolení pro 
nebytové budovy. Vývoj počtu stavebních povolení ilustruje graf č. II.2.1.4 
tabulka č. II.2.1.2. 

Tabulka č. II.2.1.2 Počet vydaných stavebních povolení  
                                (indexy, stejné období předchozího roku = 100) 

  1. Q 2012 2. Q 2012 3. Q 2012  4. Q 2012  1. Q 2013 

Počet vydaných stavebních povolení 96,8 86,4 90,8 92,3 96,7 
 v tom: nová výstavba 99,3 84,8 90,3 95,5 101,9 
  změna dokončených staveb 93,8 88,3 91,3 88,4 90,3 
z celku: bytové budovy 90,0 83,1 84,6 86,7 92,7 
  nebytové budovy 103,0 92,0 95,8 93,5 98,0 
  stavby k ochraně životního prostředí 107,8 85,1 92,3 96,9 115,8 
  ostatní stavby 96,3 87,5 94,9 95,9 91,6 

Pramen: ČSÚ, červen 2013, úpravy a dopočty MPO 

 Orientační hodnota povolených staveb v 1. čtvrtletí 2013, činila 54,1 mld. Kč, 
což znamená meziroční pokles o 22,4 %. Z toho se snížila nová výstavba o 21 % 
a změna dokončených staveb propadla o 24,8 %. Z jednotlivých skupin největší 
propad evidovala hodnota nebytových budov, která meziročně klesla o 35,8 %. 

Meziroční indexy počtu stavebních povolení a jejich orientační hodnoty jsou 
uvedeny v tabulkách II.2.1.2 a II.2.1.3. 

Podlahová plocha u budov bytových a nebytových, na které byla vydána 
stavební povolení, meziročně klesla o 16,0 % (o 1 104,1 tis. m2). Podlahová 
plocha povolených bytových budov klesla o 16,3 %, u nebytových budov se 
snížila o 15,8 %. 
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Tabulka č. II.2.1.3 Počet vydaných stavebních povolení (meziroční změna v %) 

  1. Q 2012 2. Q 2012 3.Q 2012  4. Q 2012  1.Q 2013 

Orientační hodnota povolených staveb -29,5 -22,5 31,3 6,5 -22,4 
v tom: nová výstavba -40,0 -31,1 0,6 8,5 -21,0 
  změna dokončených staveb 2,1 -3,3 85,1 3,3 -24,8 
z celku: bytové budovy -10,4 -20,1 -20,3 -11,9 -18,9 
  nebytové budovy 5,4 -20,0 26,7 20,1 -35,8 
  stavby k ochraně životního prostředí -53,0 -45,5 336,2 45,4 4,5 
  ostatní stavby -53,5 -14,7 -10,2 -6,2 -16,5 

Pramen: ČSÚ, červen 2013, úpravy a dopočty MPO 

Hodnota stavebních 
zakázek se 
meziročně snížila 

Počet nově uzavřených stavebních zakázek tuzemských podniků s 50 a více 
zaměstnanci v 1. čtvrtletí 2013 meziročně klesl o 11,3 %, tuzemské společnosti 
uzavřely 7 147 zakázek v celkové hodnotě 20,4 mld. Kč. Jejich hodnota se tak 
meziročně snížila o 23,9 %, z toho u pozemního stavitelství o 40,9 % 
a u inženýrského stavitelství o 5,7 %. Průměrná hodnota nově uzavřené stavební 
zakázky v 1. čtvrtletí 2012 činila 2,9 mil. Kč a byla meziročně nižší o 14,2 %. 

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

 
Pramen: ČSÚ, červen 2013, graf MPO 

 Ke konci 1. čtvrtletí 2013 měly stavební podniky smluvně uzavřeno 9,9 tis. 
zakázek (pokles o 24,9 %), které představovaly zásobu neprovedených 
stavebních prací v celkové hodnotě 121,9 mld. Kč (pokles o 23,1 %). 

Tabulka č. II.2.1.4 Vývoj hodnoty nových stavebních zakázek  
                                 (podniky s 50 a více zaměstnanci) 

Nové zakázky v tuzemsku 
Meziroční změna (%) 

1. čtvrtletí 
2012  

2. čtvrtletí 
2012  

3. čtvrtletí 
2012  

4. čtvrtletí 
2012  

1. čtvrtletí 
2013   

Celkem   -46,3 -13,7 -7,7 7,6 -23,9 
   v tom: pozemní stavitelství -37,1 7,0 10,4 37,5 -40,9 

              inženýrské stavitelství -53,6 -29,5 -29,5 -11,6 -5,7 
Pramen: ČSÚ, květen 2013, úpravy a dopočty MPO 
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Stav stavebních 
zakázek na konci 
období významně 
poklesl o 23,1 % 

Na přetrvávající krizi stavebnictví ukazuje stav stavebních zakázek na konci 
období u organizací s 50 a více zaměstnanci, které se meziročně snížily o 23,1 %. 
Propad počtu zakázek nesnižovala pouze zahraniční poptávka, která meziročně 
vzrostla o 53,0 % (podíl zahraničních zakázek na celkové hodnotě všech 
stavebních zakázek dosáhl 13,3 %). Pokles naopak zaregistrovaly domácí zakázky, 
které byly meziročně nižší o 28,5 %. Významně se snížila jak poptávka veřejného 
sektoru (o 31,1 %), tak poptávka soukromá (o 24,4 %). 

Tabulka č. II.2.1.5 Stav stavebních zakázek (podniky s 50 a více zaměstnanci) 

Stav na konci období 
Meziroční změna (%) 

1. čtvrtletí 
2012  

2. čtvrtletí 
2012 

3. čtvrtletí 
2012   

4. čtvrtletí 
2012   

1. čtvrtletí 
2013   

Celkem   -9,9 -8,3 -7,7 -1,9 -23,1 
v tom: tuzemsko  -6,9 -8,9 -11,0 -4,7 -28,5 

           v tom:  veřejné -12,4 -13,0 -11,9 -7,1 -31,1 
  soukromé 3,2 -1,8 -9,7 -1,2 -24,4 
 zahraničí   -38,3 -0,9 34,7 31,0 53,0 

Pramen: ČSÚ, květen 2013, úpravy a dopočty MPO 

Objem hypoték se 
meziročně zvýšil 
o 2,4 % 

Důležitým indikátorem rozvoje stavebnictví je statistika hypotečního trhu. Podle 
statistik Fincentrumu bylo v 1. čtvrtletí 2013 uzavřeno celkem 17 382 hypo-
tečních úvěrů v celkové výši 29,09 mld. Kč, což představuje meziroční nárůst 
o 2,2 % počtu hypotečních úvěrů a o 2,4 % nárůst jejich objemu.  

Průměrná výše hypotečního úroku v 1. čtvrtletí 2013 dosáhla na úroveň 3,20 %. 
Nejnižší hodnota úrokové míry byla zaznamenána v březnu na hodnotě 3,17 %, 
kdy se vrátila na prosincovou úroveň po mírném zvýšení v lednu a únoru (shodně 
3,21 %). Výše hypoteční sazby přímo úměrně povzbuzuje poptávku po 
nemovitostech.  Za poklesem úrokové sazby hypoték nestojí pouze konkurenční 
boj, ale také snížení úrokových sazeb České národní banky. Trend snižování 
úrokové míry dále zřejmě nebude pokračovat, neboť poskytovatelé hodlají 
v úroku zohlednit platby za vedení účtu. 

II.2.2 Bytová výstavba 

Počet nově 
zahájených bytů se 
snížil o 20,6 % 

V 1. čtvrtletí 2013 stavební podniky zahájily výstavbu 5 197 bytů, což znamená 
meziroční pokles o 20,6 % (ve stejném období předcházejícího roku byl pokles 
o 2,6 %). Nárůst zahájených bytů zaznamenaly nástavby a přístavby u bytových 
domů (o 49,3 %) a stavební úpravy u nebytových domů (o 2,4 %). Naopak 
poklesla zahájená výstavba u bytových domů (o 47,2 %) a výstavba nebytových 
budov (o 27,7 %). 
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Graf č. II.2.2.1 Bytová výstavba (počet bytů) 

 
Pramen: ČSÚ, červen 2013, graf MPO 

Počet dokončených 
bytů vzrostl o 3,4 % 

Celkově bylo za 1. čtvrtletí 2013 dokončeno 6 441 bytů, což představuje nárůst 
o 3,4 % (ve stejném období předcházejícího roku byl nárůst o 1,9 %).  Nejvyšší 
růst dokončených bytů byl evidován v kategorii domovy-penziony nebo domovy 
pro seniory o 86,7 % (podíl 2,2 %), bytové domy o 40,5 % (podíl 25,4 % 
na celkové bytové výstavbě) a v nástavbách na rodinných domech o 4,9 %. 
Bytová výstavba (podíl 59,7 %) se mírně snížila o 4 %. Pokles nastal i v ostatních 
kategoriích, z nich nejvíce u stavební úpravy nebytových domů (o 42,1 %) 
a nebytových budov (o 33,8 %). 

Nejvyšší růst 
zahájených bytů 
v Libereckém kraji 

Z jednotlivých krajů se v 1. čtvrtletí 2013 nejvíce zvýšila zahájená výstavba bytů 
v Libereckém kraji (o 9,2 %), zároveň se jedná o jediný kraj, ve kterém ke zvýšení 
došlo. Naopak nejvýznamněji poklesla výstavba bytů ve Středočeském kraji 
(o 38,1 %), v Královehradeckém kraji (o 33,2 %) a v Ústeckém kraji (o 31,7 %). 

Vývoji bytové 
výstavby v roce 
2013 možná 
pomůžou nové 
programy 

V průběhu roku 2013 bude možné využít již zmiňovaný program Zelená 
úsporám, nebo Panel 2013+ (program nízkoúročených úvěrů na opravy 
a modernizace bytových domů). Česká spořitelna nabízí od začátku dubna 2013 
úvěry na financování projektů energetických úspor bytových domů. 

II.2.3 Stavebnictví v EU 

Krize ve stavebnictví 
byla v 1. čtvrtletí 
2013 v celé EU 

Nepříznivý ekonomický vývoj se v 1. čtvrtletí  2013 projevil dalším poklesem 
v mezičtvrtletním srovnání ve stavební produkci jak v eurozóně, tak i v EU 
(o 9,8 %, resp. o 11,5 %). Z jednotlivých zemí nejnižší hodnotu stavební produkce 
v porovnání s loňským rokem zaznamenalo Řecko (-56,8 %) a Portugalsko           
(-37,1 %). Naopak nejlepší výsledy byly zaznamenány v  Estonsku (+ 48,1 %), 
Švédsku (+23,5 %) a v Litvě (+8,2%). 
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Graf č. II.2.3.1 Stavební produkce v EU a eurozóně v 1. čtvrtletí roku 2013  
                          (meziroční změny v %, rok 2010 = 100) 

 
Pramen: Eurostat, červen 2013, úpravy a graf MPO 
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II.3 ZAHRANIČNÍ OBCHOD 

II.3.1 Souhrnné výsledky 

Zahraniční obchod 
v 1. čtvrtletí 2013 
klesl 

V 1. čtvrtletí 2013 se zahraničnímu obchodu ČR příliš nedařilo. V meziročním 
srovnání vývoz klesl o 4,4 % a dovoz o 5,2 %. Zahraniční obchod tak navázal na 
pozvolný pokles v předcházejícím čtvrtletí a poprvé od konce roku 2009 se ocitl 
v záporných hodnotách. Navzdory této nepříznivé skutečnosti si však udržel 
pozici hlavního tahouna české ekonomiky. 

Obchodní bilance na 
rekordní hodnotě 

Velice dobrý výsledek zaznamenala obchodní bilance, která ve sledovaném 
období dosáhla hodnoty 96 mld. Kč, což je meziročně o 4,8 % více. Jedná se tak 
o nejlepší dosažený výsledek v historii ČR. Z komplexního hlediska je však nutno 
poukázat na nepříznivý trend vývoje dovozu i vývozu ČR započatý v druhé 
polovině roku 2010. Důvodem je snížení poptávky po subdodávkách v eurozóně 
a EU a snížení domácí poptávky, která pramení z nejistoty z budoucího vývoje. 
Největšího obratu dosáhl zahraniční obchod s vyspělými tržními ekonomikami 
(81 %). Značnou část z nich přitom tvořily členské země Evropské unie, jejichž 
podíl na celkovém obratu zahraničního obchodu ČR činil 73,3 %. Eurozóna se 
na obratu zahraničního obchodu ČR v prvním čtvrtletí 2013 podílela 57,1 %. 

Graf č. II.3.1.1 Zahraniční obchod ČR 

 
Pramen: ČSÚ, květen 2013, graf MPO 

Aktivum obchodní 
bilance mírně 
narostlo 

Největší kladné saldo obchodní bilance zaznamenala ČR v obchodu s Německem 
a Slovenskem, dále pak s Velkou Británií, Francií a Rakouskem. Meziročně 
narostla obchodní bilance nejvýrazněji s Ruskem, Slovenskem, Maďarskem 
a také s Belgií. 

Importu i exportu 
ČR se dařilo méně 
než vloni 

Ve stálých cenách se více dařilo dovozu, v běžných cenách naopak vývozu. Podle 
ukazatelů v běžných cenách ve sledovaném období meziročně poklesl jak vývoz 
(o 4,4 %), tak i dovoz (o 5,2 %). Z pohledu stálých cen se zahraniční obchod 
vyvíjel cestou meziročního nárůstu dovozu o 2,4 % a poklesu vývozu o 0,2 %. 
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Tabulka II.3.1.1 Meziroční změna vývozu a dovozu, saldo obchodní bilance 
                                                                      – 1. čtvrtletí 2013 

Měsíc Leden Únor Březen 1.Q.2013 

Vývoz (meziroční změna v %) -2,3 -3,5 -7,1 -4,6 

Dovoz (meziroční změna v %) -3,2 -5,9 -6,5 -5,5 

Saldo 1.Q 2013 v mld. Kč 31,6 32,1 32,4 96,7 

Saldo 1.Q 2012 v mld. Kč 30,4 27,7 36,5 94,6 

Meziroční změna salda (v mld. Kč) 1,6 4,4 -4,1 2,1 

Vývoz v s.c. (meziroční změna v %) -0,4 -0,4 0,1 -0,2 

Dovoz v s.c. (meziroční změna v %) 2,2 2,0 2,9 2,4 

Pramen: ČSÚ, květen 2013 

Ceny vývozu 
meziročně 
vzrostly, ceny 
dovozu naopak 
poklesly 

Vývozní ceny ve třetím čtvrtletí zaznamenaly v meziročním srovnání nárůst, 
v případě dovozních cen však došlo k meziročnímu poklesu. Vývozní ceny se 
meziročně zvýšily o 0,9 %, dovozní ceny poklesly o 0,3 %. Nejvyšší nárůst 
hodnoty indexu na straně importu zaznamenaly nápoje a tabák (o 8,2 %), 
naopak nejvyšší pokles zaznamenaly suroviny (o 7,6 %).  Na straně exportu byl 
nejvyšší nárůst hodnoty indexu zaznamenán u potravin (o 4,7 %) a nejvyšší 
pokles u minerálních paliv (o 6 %). Směnné relace se meziročně zvýšily o 1,2 %. 
Přehled směnných relací u dílčích komodit, členěných dle SITC, uvádí tabulka 
č. II.3.1.2. 

Koruna meziročně 
oslabila vůči euru 
i dolaru 

Vývoj cen v zahraničním obchodě byl ovlivněn i kurzem koruny vůči cizím 
měnám. Kurz eura se průměrně obchodoval za 25,57 CZK/EUR. Mezičtvrtletně 
česká měna vůči euru oslabila o 1,6 %, meziročně rovněž depreciovala a to 
o 1,9 %. Průměrný kurz koruny vůči americkému dolaru v 1. čtvrtletí činil 
19,38 CZK/USD. Mezičtvrtletně česká měna vůči dolaru posílila o 0,2 %, 
v meziročním srovnání oslabila o 1,2 %. 

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

 
Pramen: ČSÚ, květen 2013, graf MPO 



MPO – odbor ekonomických analýz                                                                                 Analýza vývoje ekonomiky ČR za 1. čtvrtletí 2013 

53 
 

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

Skupiny SITC 

Indexy cen vývozu Indexy cen dovozu Směnné relace 

1.Q.2012 1.Q.2013 1.Q.2012 1.Q.2013 1.Q.2012 1.Q.2013 

Celkem 104,0 100,9 105,7 99,7 98,4 101,2 

0 potraviny 103,1 104,7 104,2 104,8 98,9 99,9 

1 nápoje a tabák 106,6 103,4 111,2 108,2 95,9 95,6 

2 suroviny 101,7 101,2 103,9 92,4 97,9 109,5 

3 minerální paliva 106,1 94,0 126,0 96,0 84,2 97,9 

4 tuky 100,5 99,8 105,4 101,4 95,4 98,4 

5 chemikálie 105,8 102,7 103,9 100,7 101,8 102,0 

6 tržní výrobky 105,7 99,4 101,6 100,0 104,0 99,4 

7 stroje a dopr. prostředky 102,7 101,6 101,9 100,5 100,8 101,1 

8 průmyslové spotř. zboží 105,1 101,8 103,4 101,1 101,6 100,7 

Pramen: ČSÚ, květen 2013 

Podíl zahraničního 
obchodu na 
celkovém HDP 
mírně poklesl 

Podíl zahraničního obchodu na HDP ČR v 1. čtvrtletí roku 2013 meziročně mírně 
poklesl. Podíl dovozu na HDP se ve sledovaném období meziročně snížil o 0,6 
procentního bodu na hodnotu 72,5 % a podíl vývozu na HDP zůstal nezměněn 
na hodnotě 78,7 %. Jelikož obrat zahraničního obchodu ČR meziročně poklesl 
o 1,3 % a meziroční pokles HDP byl jednoprocentní, je možné říci, že zahraniční 
obchod velmi mírně ztratil ve smyslu podílu na HDP dosavadní pozici. Navzdory 
této skutečnosti zůstává hlavním tahounem ekonomiky ČR. 

V průběhu sledovaného období došlo k meziročnímu mírnému snížení míry 
otevřenosti české ekonomiky, a to na 151,2 % z původních 151,8 % (měřeno 
ukazatelem podílu obratu zahraničního obchodu na HDP). 

ZO v národním 
pojetí 

Přeshraniční statistika ČSÚ neumožňuje zachytit, jaká vytvořená hodnota 
připadá v rámci globálních hodnotových řetězců na jednotlivé země. ČSÚ si 
tuto problematiku uvědomuje, a proto za účelem co nejvěrnějšího zachycení 
tvorby hodnoty začala vykazovat statistiku zahraničního obchodu také 
v metodice národních účtů, která je založena na změně vlastnictví mezi 
rezidenty a nerezidenty. 

 Zhoršení zaznamenal také zahraniční obchod měřený prostřednictvím metodiky 
změny vlastnictví (národní pojetí). V prvním čtvrtletí roku 2013 se vývoz 
meziročně snížil o 3,1 % (o 20,7 mld. Kč) na 642,9 mld. Kč a dovoz poklesl o 4,0 % 
(o 25,5 mld. Kč) na 605,8 mld. Kč. Obchodní bilanci se dařilo lépe. Zatímco 
v prvním čtvrtletí roku 2012 obchodní bilance, dle metodiky změny vlastnictví, 
vykázala hodnotu ve výši 32,3 mld. Kč, ve stejném období letošního roku dosáhla 
37,1 mld. Kč. 
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Graf č. II.3.1.3 Zahraniční obchod ČR v metodice založené na změně vlastnictví  
                         mezi rezidenty a nerezidenty 

 
Pramen: ČSÚ, květen 2013, graf MPO 

II.3.2 Teritoriální struktura 

Do EU směřovalo 
80,9 % vývozu 

V prvním čtvrtletí roku 2013 se znovu projevila úzká provázanost českého 
obchodu se zeměmi Evropské unie. Do zemí EU směřovalo 80,9 % celkového 
domácího vývozu, což představuje meziroční pokles o 1 p. b. Dovoz ze zemí EU 
představoval podíl 64,6 %, což je v meziročním srovnání o 0,2 p. b. méně. Čeští 
exportéři se snaží nalézt pro své výrobky v době recese nová odbytiště mimo 
eurozónu, což se jim daří především na východních trzích a v Latinské Americe 
(viz. tabulka č. II.3.2.2). 

Tabulka č. II.3.2.1 Podíly uskupení a zemí na zahraničním obchodě ČR  
                                 ve 1. čtvrtletí 2013 

  1. Q 2012 1. Q 2013 

  vývoz  dovoz vývoz dovoz 

Evropská unie (EU 27) 81,9 64,8 80,9 64,6 

Eurozóna (17) 62,7 47,9 61,0 47,1 

Německo 31,7 26,0 31,4 25,4 

Brazílie 0,2 0,3 0,3 0,2 

Rusko 3,6 5,8 3,7 5,3 

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

Čína 1,2 10,1 1,1 10,8 

Jižní Afrika 0,3 0,3 0,4 0,2 

  Údaje v % 

Pramen: ČSÚ, květen 2013, tabulka MPO 
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Tabulka II.3.2.2: Meziroční srovnání teritoriální struktury zahraničního obchodu za 1. čtvrtletí 2013 

 
Pramen: ČSÚ, červen 2013, tabulka MPO 

Německo 
představuje 
tahouna českého 
exportu 

Z teritoriálního hlediska bylo v prvním čtvrtletí roku 2013 pro zahraniční obchod 
ČR nejvýznamnější destinací opět Německo. Podíl na celkové hodnotě komodit 
exportovaných do Německa dosáhl hodnoty 31,4 %, což je o 0,1 p.b. méně než 
ve stejném období roku 2012. Na druhé příčce se umístilo Slovensko s podílem 
8,7 % (více o 0,2 p. b.), následované Polskem a Ruskem (viz tabulka IV.3 
v přílohové části). 

Nejvyššího přebytku 
obchodní bilance 
dosáhla ČR 
s Německem 

Nejvyšší kladné saldo obchodní bilance dosáhla ČR s Německem, kde hodnota 
poklesla meziročně o 0,1 % na 69,8 mld. Kč (snížení o 0,06 mld. Kč). Druhého 
největšího aktiva dosáhlo saldo obchodu se Slovenskem. Meziročně se jeho 
přebytek zvýšil o 9,9 % a vykázal hodnotu 27,3 mld. Kč (více o 2,5 mld. Kč). 
Následovala Velká Británie s aktivem 25,7 mld. Kč (více o 0,3 mld. Kč, + 1,2 %) 
a Francie s 17,1 mld. Kč (méně o 5 mld. Kč, - 22,6 %). 

Tabulka č. II.3.2.3 Země s nejvyššími přebytky obchodní bilance ve 1. čtvrtletí 2013 

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

 (mld. Kč) (mld. Kč) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Německo 69,8 -0,1 -3,1 0,0 3,2 2,4 -0,2 -13,4 3,7 61,6 15,2 0,3 

Slovensko 27,3 2,5 5,2 0,7 -0,5 2,0 0,6 1,9 2,5 9,5 4,9 0,5 

Spojené království 25,7 0,3 0,6 0,1 0,0 -0,2 0,0 -2,3 2,1 22,1 3,0 0,0 

Francie 17,1 -5,0 -0,4 -0,2 0,2 0,0 0,0 -3,4 0,7 17,9 2,3 0,0 

Rakousko 13,4 0,4 0,1 0,0 2,4 2,2 0,3 -0,9 0,3 6,7 2,3 -0,1 

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

Turecko 5,7 3,2 -0,4 0,0 0,0 0,4 0,0 0,3 0,3 6,0 -0,8 0,0 

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

Švédsko 4,9 -1,5 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 -0,6 -0,5 4,4 1,3 0,0 

Švýcarsko 4,4 -1,3 0,0 -0,1 0,0 0,1 0,0 -1,3 1,1 4,4 0,5 -0,5 

Pramen: ČSÚ, květen 2013 

B I L A N C E

1-4/2013 index 1-4/2013 index 1-4/2013 index 1-4/12 1-4/13

mil.Kč % mil.Kč %  13/12 mil.Kč % mil.Kč %  13/12 mil.Kč % mil.Kč %  13/12  mil. Kč  mil. Kč

 Celkový zahraniční obchod ČR 1 955 902 100,0 1 900 048 100,0 97,1 1 035 273 100,0 1 014 369 100,0 98,0 920 629 100,0 885 679 100,0 96,2 114 644 128 690

 * Státy s vyspělou tržní ekonomikou 1 580 690 80,8 1 536 726 80,9 97,2 918 697 88,7 896 250 88,4 97,6 661 993 71,9 640 476 72,3 96,7 256 704 255 774

 ** Státy EU 27 1 436 970 73,5 1 391 864 73,3 96,9 845 649 81,7 819 902 80,8 97,0 591 321 64,2 571 962 64,6 96,7 254 328 247 940

      z toho: Německo 561 613 28,7 544 566 28,7 97,0 326 215 31,5 318 838 31,4 97,7 235 398 25,6 225 728 25,5 95,9 90 817 93 110

                  Slovensko 141 363 7,2 140 883 7,4 99,7 87 591 8,5 88 291 8,7 100,8 53 772 5,8 52 592 5,9 97,8 33 819 35 699

 ** Státy ESVO 43 147 2,2 40 298 2,1 93,4 22 587 2,2 20 752 2,0 91,9 20 560 2,2 19 546 2,2 95,1 2 027 1 206

 ** Ostatní státy s vyspělou tržní ekonomikou 100 573 5,1 104 564 5,5 104,0 50 461 4,8 55 596 5,6 110,2 50 112 5,5 48 968 5,5 97,7 349 6 628

     z toho: Kanada 2 673 0,1 2 780 0,1 104,0 1 645 0,2 1 818 0,2 110,5 1 028 0,1 962 0,1 93,6 617 856

                 USA 43 093 2,2 40 503 2,1 94,0 23 416 2,3 21 812 2,2 93,1 19 677 2,1 18 691 2,1 95,0 3 739 3 121

 * Rozvojové země 114 348 5,8 109 310 5,8 95,6 40 678 3,9 42 873 4,2 105,4 73 670 8,0 66 437 7,5 90,2 -32 992 -23 564

      z toho: Brazíl ie 4 823 0,2 4 641 0,2 96,2 2 383 0,2 2 911 0,3 122,2 2 440 0,3 1 730 0,2 70,9 -57 1 181

                  Indie 8 955 0,5 7 369 0,4 82,3 4 900 0,5 3 343 0,3 68,2 4 055 0,4 4 026 0,5 99,3 845 -683

                  Turecko 17 621 0,9 21 412 1,1 121,5 10 437 1,0 14 470 1,4 138,6 7 184 0,8 6 942 0,8 96,6 3 253 7 528

 * Společenství nezávislých států 131 281 6,7 127 901 6,7 97,4 53 631 5,2 54 484 5,4 101,6 77 650 8,4 73 417 8,3 94,5 -24 019 -18 933

      z toho: Rusko 92 226 4,7 86 329 4,5 93,6 36 970 3,6 37 305 3,7 100,9 55 256 6,0 49 024 5,5 88,7 -18 286 -11 719

                 Ukrajina 18 911 1,0 17 470 0,9 92,4 11 098 1,1 9 836 1,0 88,6 7 813 0,8 7 634 0,9 97,7 3 285 2 202

 * Ostatní */ 112 363 5,7 108 654 5,7 96,7 12 392 1,2 11 915 1,2 96,2 99 971 10,9 96 739 10,9 96,8 -87 579 -84 824

      z toho: Čína 109 173 5,6 105 531 5,6 96,7 11 722 1,1 11 146 1,1 95,1 97 451 10,6 94 385 10,7 96,9 -85 729 -83 239

 * Nespecifikováno 3 995 0,2 3 845 0,2 96,2 551 0,1 765 0,1 138,8 3 444 0,4 3 080 0,3 89,4 -2 893 -2 315

Zahraniční obchod
 se zeměmi OECD

73,1 648 482 73,2 96,4 228 185 229 576900 903 87,0 878 058 86,6 97,5 672 718

5 530 0,6 141,8 5 423 2 552

1 573 621 80,5 1 526 540 80,3 97,0

0,9 8 082 0,8 86,7 3 901 0,413 225 0,7 13 612 0,7 102,9 9 324

O B R A T V Ý V O Z D O V O Z

1-4/2012 1-4/2012 1-4/2012

 * Státy s tranzitivní ekonomikou     
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Nejvyšší pasivum 
obchodní bilance 
vykázal obchod 
s Čínou 

Nejvyšší schodek obchodní bilance ČR vykázala v prvním čtvrtletí roku 2013 
v obchodě s Čínou. Jeho výše dosáhla hodnoty 62,6 mld. Kč, což je deficit 
meziročně vyšší o 1,9 mld. Kč (více o 3,1 %). Druhý nejvyšší deficit připadl 
v obchodě s Jižní Koreou (11,9 mld. Kč), s níž se pasivum ve sledovaném období 
meziročně snížilo o 10,4 % (o 1,4 mld. Kč). V žebříčku zemí, s nimiž má ČR 
největší deficity obchodní bilance, se na třetí pozici zařadilo Japonsko, u kterého 
se deficit meziročně snížil o 0,6 mld. Kč (méně o 7 %). 

Tabulka č. II.3.2.4 Země s nejvyššími schodky obchodní bilance ve 1. čtvrtletí 2013 

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

 (mld. Kč) (mld. Kč) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Čína -62,6 -1,9 -0,4 0,0 0,2 0,0 0,0 -1,0 -3,7 -47,0 -10,7 0,0 

Korea -11,9 1,4 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 -0,5 -1,1 -10,0 -0,4   

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

Rusko -6,9 4,9 0,3 0,1 -1,0 -29,3 0,0 0,9 0,6 19,2 2,1   

Ázerbájdžán -5,7 0,7 0,0 0,0 0,0 -6,3   0,1 0,1 0,3 0,1   

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

Tchaj-wan -4,1 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1 -0,5 -3,3 -0,2 0,0 

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

Kazachstán -3,1 -0,4 0,0 0,0 0,0 -4,0 -0,2 0,0 0,9 0,1     

Norsko -3,0 0,8 -0,2 0,0 0,0 -6,1 0,0 0,0 1,0 1,8 0,5   

Pramen: ČSÚ, květen 2013 

II.3.3 Komoditní struktura 

Nejdůležitějším 
obchodním artiklem 
byly stroje 
a dopravní 
prostředky 

Nejdůležitější komoditou obchodovanou na mezinárodní úrovni jsou již tradičně 
stroje a dopravní prostředky. Vývoz této skupiny výrobků dosáhl v 1. čtvrtletí 
roku 2013 na celkovém exportu ČR podíl 53,4 %. Dovoz tohoto typu produkce ve 
stejném období dosahoval 39,4 % objemu z celkového dovozu. Dalšími 
významnými obchodními artikly byly výrobky tříděné podle materiálu, jež 
dosáhly 17,7 % podílu na vývozu a 18,7 % podílu na dovozu, dále chemikálie 
(které se na celkovém vývozu podílely 6,5 %, na dovozu 12 %) a průmyslové 
spotřební zboží (jehož podíl na celkovém vývozu byl 11,4 % a na celkovém 
dovozu 10,2 %). Vývoj zahraničního obchodu, tříděného podle mezinárodní 
nomenklatury zboží SITC, za první čtvrtletí roku 2012 a 2013 ilustruje graf 
č. II.3.3.1. 
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Tabulka č. II.3.3.1 Komoditní struktura zahraničního obchodu dle SITC tříd  
                                 ve 1. čtvrtletí 2013 

  
Celkem 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Vývoz (podíl v %) 100 3,6 0,7 2,8 3,5 0,3 6,5 17,7 53,4 11,4 0,2 

Dovoz (podíl v %) 100 5,2 0,6 3,0 10,4 0,2 12,0 18,7 39,4 10,2 0,4 

Saldo 1.Q 2012 (v mld. Kč) 94,6 -5,9 0,3 1,8 -47,5 0,5 -30,9 10,5 150,3 16,4 -0,8 

Saldo 1.Q 2013 (v mld. Kč) 96,0 -7,2 1,2 1,7 -42,1 0,8 -29,7 10,6 142,7 18,8 -0,8 

Meziroční změna salda 1,4 -1,3 0,9 -0,2 5,4 0,4 1,2 0,1 -7,6 2,4 0,0 
Pramen: ČSÚ, květen 2013 

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

              9 – komodity nezatříděné 

Graf č. II.3.3.1 Vývoz, dovoz a saldo dle klasifikace SITC  
                           ve 1. čtvrtletí 2012 a 2013 (v mld. Kč) 

 
Pramen: ČSÚ: květen 2013, graf MPO 

Aktivum obchodu se 
stroji a dopravními 
prostředky dosáhlo 
142,7 mld. Kč 

Obchod se stroji a dopravními prostředky vykázal ve sledovaném období 
aktivum ve výši 142,7 mld. Kč, což je o 7,6 mld. Kč méně než v prvním čtvrtletí 
2012. Vývoz této skupiny oslabil o 7,2 % a dovoz o 8,4 %.  Nejvýznamněji se 
na obchodu se stroji a dopravními prostředky podílela silniční vozidla, jejichž 
vývoz byl roven 32,6 % exportu skupiny a 17,4 % celkového exportu. 
Nejdůležitější položkou silničních vozidel pak byly osobní automobily spolu s díly 
a příslušenstvím motorových vozidel. 
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Tabulka č. II.3.3.2 Vývoz, dovoz a saldo obchodní bilance strojů a dopravních prostředků  
                                 (SITC 7) ve 1.čtrvtletí 2013 

 
Pramen: ČSÚ, květen 2013 

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

 
Pramen: ČSÚ, květen 2013 graf MPO 

Registrace osobních 
automobilů v EU se 
meziročně snížily 

Negativním signálem pro český vývoz je klesající poptávka po automobilech 
v zemích EU. Podle údajů Asociace evropských výrobců automobilů (ACEA) bylo 
za první tři měsíce letošního roku registrováno o 9,8 % osobních automobilů 
méně, než ve srovnatelném období v roce 2012. Trh automobilů rostl pouze 
ve Velké Británii (7,4 %), ve všech ostatních zemích objem prodejů poklesl. 
Nejvyšší pokles byl zaznamenán ve Francii (o 14,6 %), v Německu (o 12,9 %) 
a ve Španělsku (o 11,5 %). 

 

  

SITC 7 - celkem 400 673 -7,2 100,0 53,4 257 974 -8,4 100,0 39,4 142 699 -7 602
71 - stroje a zařízení k výrobě energie 22 123 -10,6 5,5 2,9 19 908 -16,4 7,7 3,0 2 216 1 286

72 - strojní zařízení pro určitá odvětví průmyslu 20 157 -3,3 5,0 2,7 12 351 -12,4 4,8 1,9 7 806 1 053

73 - kovozpracující stroje 5 780 -9,2 1,4 0,8 4 065 -15,4 1,6 0,6 1 716 154

74 - stroje a zřízení všeobecně užívané v průmyslu 51 846 2,4 12,9 6,9 33 284 -0,5 12,9 5,1 18 561 1 372

75 - kancelářské stroje zařízení k automat.zprac.dat 57 307 -12,0 14,3 7,6 43 084 -10,2 16,7 6,6 14 223 -2 936

76 - zaříz.k telekomunikaci, zázn.a reprodukci zvuku 34 330 -9,2 8,6 4,6 28 611 -1,0 11,1 4,4 5 719 -3 199

77 - elektrická zařízení, přístroje a spotřebiče 72 430 -0,4 18,1 9,7 62 954 -5,6 24,4 9,6 9 476 3 482

78 - silniční vozidla 130 487 -11,2 32,6 17,4 51 210 -12,0 19,9 7,8 79 277 -9 468

79 - ostatní dopravní a přepravní prostředky 6 213 -5,5 1,6 0,8 2 508 -28,9 1,0 0,4 3 706 655

Podíl na 
celk. 

dovozu 
(%)

1.Q 2013 
(mil. Kč)

Meziroč. 
změna 
(mil. Kč)

Vývoz Dovoz Obchodní bilance

1.Q 2013 
(mil. Kč)

Meziroč. 
změna 

(%)

Podíl na 
vývozu 
skupiny 

(%) 

Podíl na 
celk. 

vývozu 
(%)

1.Q 2013 
(mil. Kč)

Meziroč. 
změna 

(%)

Podíl na 
dovozu 
skupiny 

(%) 
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Tabulka č. II.3.3.3 Výroba a prodej motorových vozidel za první čtvrtletí 2013 

  

1. Q 2013 Meziroční změny (%) 

Výroba Tuz. prodej Vývoz Výroba Tuz. prodej Vývoz 

Celkem motorová vozidla 286 752 15 286 335 339 -18,16% -18,50% -11,65% 

Osobní a užitková vozidla 285 715 15 095 334 481 -18,14% -11,81% -11,61% 

Nákladní  0,05% 0,38% 0,03% -55,77% 23,40% -69,94% 

Autobusy  0,20% 0,73% 0,14% -8,68% 12,12% 5,94% 

Motocykly a mopedy  0,11% 0,14% 0,09% -16,58% 120,00% -20,00% 

Pramen: SAP, květen 2013 
Poznámka: Předmětem tuzemského prodeje a vývozu byly kromě vozů vyrobených v roce 2012 

i zásoby dříve vyrobených aut 

Největší pasivum 
zaznamenala 
minerální paliva 

Vývoj bilance negativně ovlivnil především zahraniční obchod s minerálními 
palivy. V prvním čtvrtletí roku 2013 byla dovezena minerální paliva o celkové 
hodnotě 68,2 mld. Kč. Ve stejném období roku 2012 byla do ČR tato komodita 
importována v množství, odpovídajícím hodnotě 79,4 mld. Kč. To se rovná 
meziročnímu poklesu dovozu této komodity o 14 % (v peněžním vyjádření). 
Vývoj ceny ropy ilustruje graf č. II.3.3.3.   

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

 
Pramen: www.kurzy.cz, graf MPO 
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II.3.4 Zahraniční obchod EU 

Záporné saldo 
obchodní bilance EU 
pokleslo 

Vývoj zahraničního obchodu EU zachycuje graf č. II.3.4.1. Export EU v prvním 
čtvrtletí roku 2013 vzrostl o 4 %, dovoz naopak poklesl o 6,8 %. Ve sledovaném 
období se meziročně snížilo záporné saldo obchodní bilance o 25,7 %, což lze 
hodnotit pozitivně. Za první čtvrtletí 2013 saldo obchodní bilance celkově 
dosáhlo -2,8 mld. EUR. 

Graf č. II.3.4.1 Zahraniční obchod EU 

 
Pramen: Eurostat, květen 2013, graf MPO 
Poznámka: statistika zachycuje pohyb zboží mezi členskými a nečlenskými zeměmi EU 

a také vzájemný obchod mezi členskými zeměmi, sezónně očištěná data 

Vývoz táhly 
průmyslové 
dodávky jinde 
nespecifikované 

Hlavním tahounem zahraničního obchodu evropské sedmadvacítky byly 
v prvním čtvrtletí roku 2013 „průmyslové dodávky jinde nespecifikované“5. 
Objem vývozu a dovozu tohoto obchodního artiklu dosáhl 121,37 mld. EUR resp. 
99,17 mld. EUR. Mezi další obchodované komodity, jež se na celkovém obchodu 
EU podílely v analyzované periodě největší měrou, spadá „kapitálové zboží 
(mimo dopravní prostředky)“  a „dopravní prostředky, součásti a příslušenství“ 
(viz tabulka č. II.3.4.1). Na obchodní bilanci EU nejnegativněji působilo záporné 
saldo obchodu s potravinami a nápoji, jak ukazuje tatáž tabulka. 

                                                           
5 Kategorie 2 dle klasifikace BEC (průmyslové dodávky jinde nespecifikované) je dále členěna na průmyslové dodávky primární a průmyslové 

dodávky přepracované. Obě skupiny mají stovky položek. Podrobné rozdělení kategorie 2 dle klasifikace BEC viz: 
http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcst.asp?Cl=10&Lg=1&Top=1. 
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Tabulka č. II.3.4.1 Meziroční srovnání - zahraniční obchod EU podle typu zboží 

 
Pramen: Eurostat, červen 2013, sezónně neočištěná data 

Nejvíce se na vývozu 
i dovozu EU podílelo 
Německo 

Největší měrou k objemu celkového exportu EU přispělo Německo. Na vývozu 
EU se podílelo 24 % a na dovozu 20 %. Pětici zemí s největším vývozem poté 
doplnilo Nizozemsko, Francie, Itálie a Velká Británie (viz graf II.3.4.2). Z hlediska 
dovozů EU figuruje stejná pětice států (viz graf č. II.3.4.3). 

Graf č. II.3.4.2 Podíl jednotlivých zemí na vývozu EU  (leden až září 2012) 

 
Pramen: Eurostat, květen 2013, neočištěná data 

Graf č. II.3.4.3 Podíl jednotlivých zemí na dovozu EU (leden až září 2012) 

 
 Pramen: Eurostat, květen 2013, neočištěná data 

EU 27
1.Q 2013 Meziroční Změna 1.Q 2013 Meziroční Změna 3.Q 2011 3.Q 2012 Změna

Klasifikace BEC  (mld. EUR)  změna (%) 1Q 2013/  (mld. EUR) změna (%)  1Q 2013/  (mld. EUR)  (mld. EUR)  1Q 2013/
4Q 2012 (%) 4Q 2012 (%) 4Q 2012 (%)

1. Potraviny a nápoje 23,71 9,6% -11,2% 23,25 -2,2% -1,9% -2,13 0,46 -84,5%
2. Průmyslové dodávky jinde nespecifikované 121,37 6,5% 8,6% 99,17 -5,8% -2,2% 8,69 22,21 114,1%
3. Paliva a maziva 30,23 1,3% -0,1% 126,65 -10,6% -8,3% -111,87 -96,42 -10,6%
4. Kapitálová zboží (mimo dopravní prostředky) 105,07 -0,2% -9,3% 77,94 -4,8% -9,5% 23,45 27,14 -8,8%
5. Dopravní prostředky, součásti a příslušenství 76,97 3,0% -4,8% 25,98 -7,7% -1,4% 46,56 50,99 -6,5%
6. Spotřební zboží jinde neuvedené 57,80 6,7% -1,4% 56,44 -1,8% -0,6% -3,33 1,36 -25,6%
7. Zboží jinde neuvedené 3,04 -1,8% -10,3% 1,95 -7,4% -15,5% 0,99 1,09 0,9%
Celkem 418,20 3,9% -2,2% 411,37 -6,6% -5,4% -37,64 6,82 -194,3%

Vývoz Dovoz Saldo
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II.3.5 Očekávaný další vývoj zahraničního obchodu 

Důvěra v ekonomiku 
mírně posiluje 

Zahraniční obchod ČR bude zřejmě i ve druhém čtvrtletí 2013 hlavním 
tahounem české ekonomiky. Výsledky zahraničního obchodu se budou 
odvíjet od ekonomické situace v eurozóně a především sousedního 
Německa. Ekonomická situace na začátku prvého čtvrtletí tohoto roku 
vykazovala větší optimismus než na počátku druhého čtvrtletí. Avšak 
poslední hodnocení důvěry v domácí ekonomiku naznačuje na postupné 
zlepšení a i dosažené hodnoty ostatních předstihových indikátorů 
poukazují na stabilizaci. 

Důvěra v tuzemskou 
ekonomiku v květnu mírně 
vzrostla 

Souhrnný indikátor důvěry v českou ekonomiku v květnu meziměsíčně 
posílil o 1,7 bodu a ustálil se na hodnotě mínus 3,6 bodu. K meziměsíčnímu 
zlepšení souhrnného ukazatele důvěry největší měrou přispělo 
meziměsíční zlepšení důvěry spotřebitelů (o 4 body), dále nárůst důvěry 
v podnikatelské sféře (o 1,7 bodu) a ve stavebnictví (o 0,5 bodu). 

Roste důvěra v evropskou 
ekonomiku 

Optimistické jsou poslední dosažené hodnoty sledovaných předstihových 
indikátorů. Index ekonomického sentimentu ESI, který sestavuje Evropská 
komise za účelem odhadu vývoje HDP, potřetí v řadě meziměsíčně vzrostl, 
tentokráte o 1,1 bodu na hodnotu 90,8 bodu. Zlepšení zaznamenal 
i sentiment v eurozóně, když meziměsíčně vzrostl o 0,8 bodu na hodnotu 
89,4 bodu. Potřetí v řadě si polepšil i index očekávání investorů a analytiků 
v Německu  ZEW, který má za cíl předpovídat vývoj německé ekonomiky 
v následujících 6 měsících. V červnu si mírně polepšil o 2,1 bodu na 
hodnotu 38,5 bodu. Dařilo se i indexu nákupních manažerů (PMI) 
v Německu, který meziměsíčně posílil o 1,3 bodu na hodnotu 51,1 bodu. 
Tím překonal hranici 50 bodů a dostal se do oblasti růstu. Index PMI pro 
eurozónu si (i díky nárůstu indexu pro Německo) polepšil o 1,6 bodu 
na hodnotu 48,3 bodu. Ta prozatím pod hranicí růstu zůstala. 
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II.4 VNITŘNÍ OBCHOD 

Maloobchodní 
tržby  v prvním 
čtvrtletí klesly 

Maloobchodní tržby v prvním čtvrtletí roku 2013 meziročně klesly o 2,9 % 
a jejich pokles se prohloubil. Navázaly tak na trend poklesu, který začal 
ve druhém čtvrtletí minulého roku.  Pokles tržeb v maloobchodním sektoru 
zapříčinila především slabá domácí poptávka provázená pomalým růstem mezd 
a obavami obyvatelstva z dalšího vývoje ekonomiky. Domácnosti jsou ve svých 
výdajích opatrné, více spoří a oddalují nákupy. K meziročnímu zvýšení 
maloobchodních tržeb došlo naposledy v prvním čtvrtletí roku 2012, a to 
o 1,0 %. 

V jednotlivých měsících se jejich propad vyvíjel nerovnoměrně. Leden proběhl ve 
znamení reálného poklesu maloobchodních tržeb (o mínus 0,6  %), po němž 
následoval markantnější meziroční propad maloobchodu v měsíci únoru 
(o 4,7 %). V březnu se maloobchodní tržby propadly o 3,3 %, avšak 
v meziměsíčním vyjádření došlo v tomto měsíci k jejich nárůstu (o 1,4 %).  

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

 
Pramen: ČSÚ; květen 2013, graf MPO 

Výraznější pokles 
evidoval obchod, 
opravy a údržba 
motorových vozidel 

Snížení tržeb maloobchodu o 2,9 % bylo významněji ovlivněno poklesem 
obchodu a opravami motorových vozidel o minus 6,8 %. Tento vývoj byl 
ovlivněn krizí automobilového průmyslu, která se projevila poklesem prodejů 
(např. v prvním čtvrtletí 2013 v ČR poklesly prodeje aut o 16 % a prodeje Škody 
Auto poklesly o 7 %). Snížení prodeje odrážely obavy domácností i podniků 
vydávat firemní prostředky za nové vozy. 

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

 
Pramen: ČSÚ, květen 2013 

2013
1.Q 2.Q 3.Q 4.Q 1.Q 2.Q 3.Q 4.Q 1.Q

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

2011 2012
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Objem prodeje 
pohonných hmot 
mírně poklesl 

V prvním čtvrtletí roku 2013 byl evidován meziroční pokles prodeje pohonných 
hmot o 4,5 %, což pravděpodobně také podpořil kontinuální nárůst cen 
uhlovodíkových paliv na světových trzích v prvních dvou měsících roku 2013. 

Prodej potravin se 
snížil 

Maloobchod mimo prodeje pohonných hmot klesl v prvním čtvrtletí o 0,7 %. 
Prodej potravin se snížil o 2 % a prodej nepotravinářského zboží stagnoval 
o 0,6 %. 

Tržby internetových 
prodejců rostou 

První čtvrtletí roku 2013 potvrdilo pozitivní vývoj v oblasti prodeje přes internet. 
Během měsíce března se tržby realizované touto obchodní cestou zvýšily meziročně 
o 25,9 %. Tento segment dosahuje dlouhodobě velmi dobrých výsledků. Podle 
internetových prodejů využívá nákupu stále větší okruh spotřebitelů (vedle mladých 
lidí i lidé středního a vyššího věku). Nezanedbatelnou roli v poslední době má i nižší 
cenová hladina prodávaného zboží.  

Nepříznivý vývojový trend naopak nastoupil segment výrobků pro kulturu, sport 
a rekreaci (pokles o 8,9 %), dále pak segment výrobků farmaceutického, 
zdravotnického a kosmetického průmyslu (pokles o 4,2 %) a také sektor oděvů 
a obuvi (pokles o 3,3 %). Obchod, opravy a údržba motorových vozidel se 
meziročně také snížil o 4,5 %. 

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

 
Pramen: ČSÚ; květen 2013, graf MPO 

Disponibilní důchod 
poklesl, spotřeba 
mírně narostla 

Disponibilní důchod v prvním čtvrtletí meziročně poklesl o 1,8 %, což 
v absolutních hodnotách znamená pokles o 9,2 mld. Kč (pokles z 499,2 mld. Kč 
na 490,1 mld. Kč). Konečná spotřeba domácností se meziročně v prvním čtvrtletí 
zvýšila o 0,3 %, což v hodnotovém vyjádření činí 1,6 mld. Kč (nárůst z 475,8 mld. 
Kč na 477,4 mld. Kč.)  

Úspory v prvním čtvrtletí meziročně poklesly o 10,3 %. 
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Graf č. II.4.3 Disponibilní důchod, konečná spotřeba a úspory domácností  
                           (meziroční změny v %, běžné ceny)  

 
Pramen: ČSÚ; červenec 2013, graf MPO 

Indikátory důvěry 
setrvaly v záporných 
hodnotách 

Indikátor důvěry podnikatelů, vycházející z šetření Českého statistického úřadu, 
se v prvním čtvrtletí 2013 trvale propadal (s výjimkou mírného únorového 
nárůstu hodnot). V celém šetřeném období se indikátor v průměru snížil 
o 15,1 % (vzhledem k průměrné hodnotě roku 2005). 

Indikátor důvěry spotřebitelů dle ČSÚ se ve sledovaném období rovněž držel 
v záporných hodnotách. V lednu relativně k průměru roku 2005 poklesl o 26,2 %. 
V únoru a v březnu však tempo poklesu hodnot zmírnilo na -20,5 % a -19,0 % 
respektive. 

Graf č. II.4.4 Ekonomická důvěra a maloobchodní tržby  

 
Pramen: ČSÚ; květen 2013, graf MPO 
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 Podle červnového konjunkturálního průzkumu ČSÚ se v odvětví obchodu 
hodnocení současné ekonomické situace respondentů oproti květnu zvýšilo. 
Zásoby se mírně snížily. Očekávání vývoje ekonomické situace pro období 
příštích tří měsíců se téměř nezměnila, pro období příštích šesti měsíců se 
snížila. Celkově v červnu důvěra v obchodě meziměsíčně stoupla, ale 
v meziročním srovnání je nižší.  

II.4.1 Vnitřní obchod v EU 

Evropská unie dále 
mírně klesá 

Dopady ekonomické recese se na vývoji maloobchodního obratu projevily také 
v prvním čtvrtletí 2013 ve formě meziročního snížení o 0,3 % v EU a o -1,1% v 
eurozóně. Za poklesem stojí především zvyšující se nezaměstnanost a nižší 
výdaje obyvatelstva. Nejvyšší hodnoty ve sledovaném období zaznamenalo 
Lucembursko (+19,9 %) a Lotyšsko (+7,1 %). Naopak největší propad 
zaznamenalo Řecko (-12,2 %), Malta (-8,8 %), Kypr (-8,2 %) a Španělsko (-7,5 %). 
Průběh meziročního srovnání výsledků maloobchodního obratu v Evropě je vidět 
v grafu č. II.4.1.1.  

Graf č. II.4.1.1 Indexy obratu prodeje v maloobchodu  
                          (vyjma automobilového průmyslu) v EU (meziroční změna v %)  

 
Pramen: Eurostat; červenec 2013, graf MPO 

Indexy důvěry 
Německa, Slovenska 
i ČR mírně zlepšují 

Indexy důvěry spotřebitelů v prvním čtvrtletí roku 2013 podle Eurostatu 
zaznamenaly u Německa, Slovenska i ČR mírné zlepšování trendu vývoje. V lednu 
dosáhl index pro ČR hodnoty mínus 24,9 bodu. V únoru si index ještě pohoršil 
o 1,1 bodu na mínus 26,0 bodu, což je ve sledovaném období současně nejnižší 
úroveň. V následujícím měsíci březnu se situace zlepšila a indikátor vykázal mírný 
nárůst hodnoty na mínus 20,3 bodu.  

Z hlediska meziročního srovnání došlo ke zlepšení důvěry spotřebitelů ve všech 
měsících prvního čtvrtletí. Pozitivní trend vývoje ukazatele důvěry spotřebitelů lze 
sledovat v EU i v eurozóně. V případě EU došlo ke zlepšení ukazatele z lednové 
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hodnoty -21,9 na -21,6 bodů v březnu. Eurozóna zaznamenala nárůst indexu 
z lednových -23,9 na -23,5 bodů v březnu. Index důvěry spotřebitelů v Německu 
setrval po celé sledované čtvrtletí v záporných hodnotách. V lednu se index pro 
Německo rovnal -7,6 bodům a v březnu hodnotě -5,4 ). Index důvěry spotřebitelů 
se tedy pozvolna zlepšoval a měl tendenci se přibližovat k nule. 

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

 
Pramen: Eurostat; květen 2013, graf MPO 

Indikátor 
ekonomického 
sentimentu se pro 
ČR mírně zlepšil 

Indikátor ekonomického sentimentu, vycházející z průzkumů důvěry mezi 
subjekty podnikajícími v maloobchodě a z důvěry spotřebitelů, měl zlepšující se 
tendenci v České republice, na Slovensku i v Německu. 

Indikátor je obecně chápan jako předstihový ukazatel ekonomické aktivity. Jeho 
hodnoty však v prvním čtvrtletí roku 2013 skončily na nízkých hodnotách. V lednu 
index pro ČR dosáhl hodnoty mínus 12,2 bodu a v únoru se ještě mírně propadl 
na úroveň mínus 12,4 bodu. V březnu 2013 ukazatel sice zaznamenal mírné 
zlepšení a ustálil se na -12,0 bodech, avšak i tak se stále jedná o výrazně záporné 
výsledky. Slabé výsledky vykázal ve sledovaném období i indikátor pro Německo. 
Jeho hodnoty se však alespoň držely v posledních dvou měsících analyzované 
periody v kladném pásmu a ctily pozitivní trend vývoje (leden -0,4 bodu, únor 
0,1 bodu a březen 0,4 bodu). Výsledky EU jako celku byly z hlediska tohoto 
indikátoru podstatně horší než v případě jejich tahouna – Německa (leden -9,1 bo-
du, únor -8,5 bodu a březen -8,5 bodu), což lze říci i o eurozóně (leden -10,3 bodu, 
únor –9,6 bodu a březen -9,9 bodu).  
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Graf č. II.4.1.3 Indikátor ekonomického sentimentu v EU 

 
Pramen: Eurostat; květen 2013, graf MPO 

Ekonomika bude 
stagnovat 

Důvěra obchodníků v ekonomiku v květnu mírně rostla, nicméně i přes tento 
signál se v nadcházejících měsících nepředpokládá pozitivnější vývoj ekonomiky. 
Optimismu nenasvědčuje ani nálada spotřebitelů, kteří hodlají více šetřit a 
nakupovat jen nutné věci běžné spotřeby.  
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II.5 PŘÍMÉ ZAHRANIČNÍ INVESTICE 

PZI meziročně 
vzrostly o 51% 

Příliv přímých zahraničních investic (PZI) do České republiky v prvním čtvrtletí 
2013 meziročně výrazně vzrostl. Zahraniční firmy investovaly celkem 56,1 mld. 
Kč, což je o 53,2 % více než ve stejném období loňského roku. Investice ve formě 
reinvestovaných zisků dosáhly výše 20,4 mld. Kč, což je v meziročním srovnání 
o 30,4 % méně. Celkem 42,66 mld. Kč směřovalo na posílení základního kapitálu 
tuzemských společností (investice v oblasti nemovitostí). Odliv ve formě 
ostatního kapitálu dosáhl výše 6,59 mld. Kč. 

Tabulka č. II.5.1 PZI do ČR  za 1.Q. v letech 2009-2013 (mld. Kč) 

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

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

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

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

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

Pramen: ČNB, červen 2013, graf MPO 

Graf č. II.5.1 Porovnání PZI v jednotlivých čtvrtletích v letech 2010 - 2013 

 
Pramen: ČNB, červen 2013, graf MPO 

České investice 
do zahraničí se 
ztrojnásobily 

Tuzemské podniky uskutečnily přímé investice v zahraničí v objemu 27,71 mld. 
Kč, což je v meziročním srovnání více než trojnásobek. Tuzemští investoři 
významnou část svých zisků z předchozích investic reinvestovali (4,52 mld. Kč.). 
Vysoký meziroční růst zaznamenaly investice do základního kapitálu 
zahraničních dceřiných podniků, které dosáhly výše 19,99 mld. Kč. Investice 
směřovaly zejména do odvětví zpracovatelského průmyslu (výroba motorových 
vozidel a ropných, chemických a farmaceutických výrobků). Tuzemské 
společnosti zahraničním dceřiným firmám poskytly ve formě ostatního kapitálu 
zdroje ve výši 3,19 mld. Kč. 
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Tabulka č. II.5.2 Porovnání PZI v zahraničí za 1.Q v letech 2009 - 2013 

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

celkem investice v zahraničí 5,48 9,6 4,18 8,22 27,71 

z toho: základní kapitál 0,99 0,8 0,18 0,59 19,99 

             reinvestovaný zisk 2,2 2,8 5,16 5,62 4,52 

             ostatní kapitál 2,25 6 -1,15 2,01 3,19 

Pramen: ČNB, červen 2013 

Graf č. II.5.2 Porovnání PZI v zahraničí za 1.Q v letech 2009 - 2013 

 
Pramen: ČNB, červen 2013, graf MPO 
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Měrná
Ukazatel jednotka 2012 1.Q 2.Q 1.-2. Q 3.Q 1.-3.Q 4.Q 1.-4.Q

HDPx/ (objem v běžných cenách xx/,  mld. Kč 3 831,0 951,8
              změna ve stálých cenách) změna v % -1,2 -2,4
   Spotřeba domácností mld. Kč 1 899,1 481,0

změna v % -2,7 -0,5
   Spotřeba vlády mld. Kč 795,4 201,4

změna v % -0,2 1,2
   Spotřeba neziskových institucí mld. Kč 28,1 7,2

změna v % 1,3 3,0
   Hrubý fixní kapitál mld. Kč 902,4 218,0

změna v % -2,6 -4,1
   Změna zásob a cenností mld. Kč 1,2 -17,9
   Vývoz zboží a služeb mld. Kč 2 988,6 744,8

změna v % 4,2 -2,9
   Dovoz zboží a služeb mld. Kč 2 783,9 682,7

změna v % 2,5 -3,3
  Bilance zahraničního obchodu mld. Kč 204,6 62,1

Průměrná měsíční mzdaxxx/

(meziroční změna v %)
     nominální % 2,7 -0,4
     reálná % -0,6 -2,2

Pramen: ČSÚ MPO - odbor ekonomických analýz
Pramen: ČSÚ
   x/ očištěno o sezónní a kalendářní vlivy
 xx/ vlivem zaokrouhlování dochází na desetinných místech v některých součtových údajích k nepřesnostem 
xxx/ za celé hospodářství, na přepočtené počty zaměstnanců

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

2013 2013

Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1

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

Litva 0,6 1,5 0,7 1,3 3,1 3,8 3,1 4,1

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

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

Estonsko 0,3 1,4 0,6 -1,0 2,8 3,1 3,0 1,2

Slovensko 0,3 0,2 0,1 0,2 2,3 1,9 1,0 0,8

Spojené království -0,4 0,9 -0,3 0,3 0,0 0,4 0,2 0,6

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

Rakousko 0,1 0,0 -0,1 0,0 0,8 0,8 0,4 0,0

Německo 0,2 0,2 -0,7 0,1 1,0 0,9 0,3 -0,3

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

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

Belgie -0,4 0,0 -0,1 0,1 -0,4 -0,4 -0,5 -0,5

EU-27 -0,2 0,1 -0,5 -0,1 -0,3 -0,4 -0,7 -0,7

Dánsko -0,9 0,8 -0,9 0,2 -1,3 0,0 -0,7 -0,8

eurozóna-17 -0,2 -0,1 -0,6 -0,2 -0,5 -0,7 -1,0 -1,1

Nizozemí 0,2 -1,0 -0,4 -0,1 -0,4 -1,2 -1,2 -1,3

Finsko -1,4 0,0 -0,6 -0,1 -0,1 -0,8 -1,4 -2,0

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

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

Itálie -0,6 -0,2 -0,9 -0,5 -2,5 -2,6 -2,8 -2,3

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

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

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

Řecko . . . . -6,4 -6,7 -5,7 -5,3

Malta 1,8 0,9 -0,2 . 1,5 3,0 2,2 .

Lucembursko 0,5 -0,5 1,6 . 0,6 -0,5 1,6 .
Irsko 0,7 -0,4 0,0 . 0,8 0,9 0,0 .

Pramen: Eurostat MPO - odbor ekonomických analýz

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

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

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

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

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

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

Saldo státního rozpočtu (ke konci období) mld. Kč -101,0 42,4 -36,8 8,4 14,0 -30,5 -23,2

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

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

Peněžní zásoba M2 mld. Kč 3 129,5 3 110,5 3 114,9 3 112,8 3 149,7 3 148,2
(k 31.12. předchozího roku) změna v % 4,5 -0,6 -0,5 -0,5 0,6 0,6
Vklady korunové mld. Kč 2 849,1 2 938,8 2 933,4 2 971,8 2 969,2 2 936,1
(k 31.12. předchozího roku) změna v % 6,9 3,1 3,0 4,3 4,2 3,1
     obyvatelstvo mld. Kč 1 594,7 1 613,8 1 617,6 1 619,7 1 627,1 1 612,0

změna v % 3,7 1,2 1,4 1,6 2,0 1,1
     ostatní sektory mld. Kč 1 254,4 1 325,0 1 315,8 1 352,1 1 342,1 1 324,1

změna v % 11,4 5,6 4,9 7,8 7,0 5,6
Úvěry korunové mld. Kč 2 014,4 2 019,8 2 022,5 2 024,9 2 022,7 2 019,9
(k 31.12. předchozího roku) změna v % 2,7 0,3 0,4 0,5 0,4 0,3
     obyvatelstvo mld. Kč 1 043,3 1 041,8 1 041,8 1 044,9 1 047,4 1 052,6

změna v % 3,5 -0,1 -0,1 0,2 0,4 0,9
     ostatní sektory mld. Kč 971,1 978,0 980,7 980,0 975,3 967,3

změna v % 1,8 0,7 1,0 0,9 0,4 -0,4

Platební bilance
Běžný účet mil. USD -4 727,2 866,2
   Obchodní bilance mil. USD 7 460,5 2 840,7
   Bilance služeb mil. USD 2 545,0 896,4
   Bilance výnosů mil. USD -14 695,0 -3 328,9
Finanční účet mil. USD 6 222,0 333,5
   Přímé investice mil. USD 9 238,4 1 465,7
       Zahraniční v ČR mil. USD 10 574,5 2 895,8
   Portfoliové investice mil. USD 2 155,5 978,0
   Dlouhodobý kapitál mil. USD -1 306,8 -1 899,2
   Krátkodobý kapitál mil. USD -4 308,2 -215,5

Devizové rezervy  ČNB mld. USD 44,9 46,0 45,3 44,5 44,8 43,6

Zahraniční zadluženost mld. USD 101,9 98,8

Pramen: ČNB MPO - odbor ekonomických analýz
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    Nezaměstnanost podle krajů

k 31.5.2013
Kraj počet počet počet počet

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

nání míst nání míst
   Praha 33 049 9 128 3,7 40 762 7 520 4,6 4,6
   Středočeský 52 472 4 390 5,9 58 744 4 555 6,6 6,3
   Jihočeský 28 059 2 281 6,2 31 435 2 807 7,0 6,1
   Plzeňský 22 885 2 575 5,7 25 992 2 645 6,5 6,1
   Karlovarský 17 999 1 285 8,2 19 665 1 118 9,2 8,8
   Ústecký 61 564 2 222 10,4 66 106 2 392 11,4 11,0
   Liberecký 24 016 2 156 7,6 26 087 2 419 8,4 8,1
   Královéhradecký 23 039 1 745 5,9 27 480 1 500 7,2 6,6
   Pardubický 24 119 2 772 6,6 27 379 2 275 7,7 6,8
   Vysočina 25 847 992 7,2 28 558 1 215 8,1 7,0
   Jihomoravský 64 346 3 085 7,8 69 491 3 337 8,6 7,9
   Olomoucký 39 249 1 709 8,6 43 809 1 811 9,8 8,8
   Zlínský 30 313 1 490 7,2 34 913 1 755 8,6 7,7
   Moravskoslezský 78 223 4 076 8,2 87 347 3 514 10,0 9,6

   Celkem  ČR 525 180 39 906 7,0 587 768 38 863 8,0 7,5

Pramen: MPSV MPO - odbor ekonomických analýz 

podíl 
nezaměstnaných 
na obyvatelstvu

v %

k  31.3.2012 k  31.3.2013
podíl 

nezaměstnaných 
na obyvatelstvu

v %

podíl 
nezaměstnaných 
na obyvatelstvu

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

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

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

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb mld. Kč 3149,5 251,5 248,8 271,8 772,1 266,6

 v org. s 50 a více  zaměstnanci (b.c.) % 2,1 -4,7 -6,9 -4,1 -5,2 2,6

Tržby z přímého vývozu (b.c.) mld. Kč 1693,1 135,5 137,9 148,4 421,3 150,2

   meziroční změna % 3,4 -5,0 -4,4 -3,4 -3,6 8,0

Průměrný evidenční počet zaměstnanců tis. osob 885,5 872,0 872,4 875,3 873,2 873,6

meziroční změna % 0,0 -1,3 -1,4 -1,3 -1,3 -1,3

Průměrná měsíční nominální mzda Kč 26 698 25 916 24 629 26 843 25 799 26 902

meziroční změna % 3,6 1,4 -0,1 0,9 0,8 3,8

Index produktivity práce*/ % 2,1 -3,4 -5,6 -2,9 -4,0 4,0

Nové zakázky celkem (z b.c.) % 3,2 -8,3 -10,1 -0,1 -6,2 5,7

Nové zakázky ze zahraničí (z b.c.) % 6,1 -10,0 -9,9 1,2 -6,4 8,3
Nové zakázky z tuzemska (z b.c) % -3,0 -4,0 -10,6 -3,1 -5,8 -0,3

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

2013

Pramen: ČSÚ



II. PRŮMYSL Strana 7

       -  organizace  s 50 a více zaměstnanci  (leden - březen 2013)

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

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

B Těžba a dobývání 44 -9,2 15 492 -14,3 2,0 3 725 -28,3 0,5 24,0 30 477 -3,2 3,5 508 309 -11,5 57,5 29 549 -2,6 114,5
D Výr. a rozvod el., plynu, tepla a klimat. vzduchu 105 -3,6 66 690 0,7 8,6 1 785 103,9 0,2 2,7 23 764 -3,0 2,7 2 806 356 3,8 317,4 45 090 -0,7 174,8
C Zpracovatelský průmysl 3 865 -5,6 689 901 -5,5 89,4 416 268 -3,5 53,9 60,3 818 981 -1,2 93,8 842 390 -4,4 95,3 25 099 1,0 97,3

10 Výroba potravinářských výrobků 388 2,4 45 687 5,6 5,9 11 560 9,2 1,5 25,3 64 873 0,6 7,4 704 256 5,0 79,7 20 598 -0,4 79,8
11 Výroba nápojů 56 2,7 11 446 4,8 1,5 2 322 18,1 0,3 20,3 10 711 -5,4 1,2 1 068 654 10,8 120,9 31 292 0,0 121,3
12 Výroba tabákových výrobků 1 . . . . . . . . . . . . . . . . .
13 Výroba textilií 102 -3,4 8 979 -4,0 1,2 6 819 0,4 0,9 76,0 18 301 -4,9 2,1 490 613 0,9 55,5 19 379 0,3 75,1
14 Výroba oděvů 69 0,4 1 395 13,4 0,2 1 036 15,9 0,1 74,3 7 642 -7,4 0,9 182 605 22,5 20,7 13 863 3,7 53,7
15 Výroba usní a souvisejících výrobků 28 -4,5 980 47,2 0,1 799 63,9 0,1 81,5 3 465 -6,7 0,4 282 692 57,7 32,0 15 735 7,6 61,0
16 Zprac. dřeva, výr. dřev., kork. výr., kr. výr. náb. 110 3,2 9 006 -0,7 1,2 5 631 2,5 0,7 62,5 13 757 -1,1 1,6 654 637 0,4 74,0 20 539 2,3 79,6
17 Výroba papíru a výrobků z papíru 93 -0,7 12 681 -1,3 1,6 7 773 0,0 1,0 61,3 14 443 -1,2 1,7 878 012 -0,1 99,3 24 967 -1,7 96,8
18 Tisk a rozmnož. nahraných nosičů 58 -17,4 4 121 -19,1 0,5 1 498 -32,1 0,2 36,3 8 932 -2,0 1,0 461 423 -17,5 52,2 23 451 -1,1 90,9
19 Výroba koksu a rafinovaných ropných výrobků 5 -3,6 30 151 -4,7 3,9 3 793 -4,2 0,5 12,6 2 062 -3,3 0,2 14 621 984 -1,5 1653,7 37 284 5,2 144,5
20 Výroba chemických látek a chem. přípravků 120 -5,6 36 480 -0,3 4,7 22 038 4,5 2,9 60,4 23 362 -0,9 2,7 1 561 500 0,5 176,6 27 285 2,1 105,8
21 Výroba zákl. farmac. výr. a farmac. přípravků 34 1,9 6 782 -1,1 0,9 5 336 2,3 0,7 78,7 8 976 1,4 1,0 755 575 -2,5 85,5 31 390 0,0 121,7
22 Výroba pryžových a plastových výrobků 333 -6,7 46 231 -6,8 6,0 26 329 -3,8 3,4 57,0 59 696 -3,1 6,8 774 447 -3,8 87,6 23 468 1,8 91,0
23 Výroba ostatních nekov. minerálních výrobků 186 -7,9 18 586 -5,5 2,4 11 374 5,3 1,5 61,2 41 083 0,2 4,7 452 404 -5,7 51,2 26 832 1,0 104,0
24 Výroba zákl. kovů, hutní zprac. kovů, slévárenství 116 -9,1 41 681 -11,9 5,4 18 052 -15,4 2,3 43,3 39 479 -7,7 4,5 1 055 788 -4,5 119,4 25 057 -2,9 97,1
25 Výr. kovových konstrukcí a kovoděl. výrobků 612 -3,0 41 059 1,8 5,3 28 507 4,2 3,7 69,4 88 804 4,3 10,2 462 352 -2,3 52,3 23 926 0,9 92,7
26 Výroba počítačů, elektron. a optických přístrojů 114 -15,9 44 406 -16,1 5,8 30 652 -25,0 4,0 69,0 25 429 -13,5 2,9 1 746 268 -3,0 197,5 24 481 2,9 94,9
27 Výroba elektrických zařízení 250 -1,5 46 784 0,5 6,1 36 666 0,8 4,7 78,4 70 457 -0,3 8,1 664 010 0,8 75,1 25 237 1,1 97,8
28 Výroba strojů a zařízení 497 -1,8 54 715 -0,5 7,1 43 039 3,0 5,6 78,7 94 773 1,4 10,9 577 326 -1,8 65,3 26 143 1,4 101,3
29 Výroba motor. voz. (kr. motoc.), přívěs. a návěs. 267 -11,9 194 196 -10,3 25,2 134 216 -4,5 17,4 69,1 140 735 -2,0 16,1 1 379 872 -8,5 156,1 27 480 2,0 106,5
30 Výroba ostatních dopr. prostředků a zařízení 57 1,0 11 169 3,0 1,4 7 794 4,3 1,0 69,8 18 987 2,2 2,2 588 265 0,8 66,5 26 203 0,0 101,6
31 Výroba nábytku 103 -8,5 3 490 -7,2 0,5 2 201 -7,1 0,3 63,1 10 472 -4,8 1,2 333 233 -2,6 37,7 19 270 0,5 74,7
32 Ostatní zpracovatelský průmysl 111 7,2 8 131 13,5 1,1 4 828 6,1 0,6 59,4 21 094 0,2 2,4 385 442 13,2 43,6 22 296 6,0 86,4
33 Opravy a instalace strojů a zařízení 155 -14,0 9 595 -10,1 1,2 2 555 -2,0 0,3 26,6 30 358 0,0 3,5 316 074 -10,1 35,7 30 768 -1,3 119,3

Průmysl celkem 4 014 -5,4 772 083 -5,2 100,0 421 779 -3,6 54,6 54,6 873 222 -1,3 100,0 884 177 -4,0 100,0 25 799 0,8 100,0

*/ Podíl na celkových tržbách za prodej vlastních výrobků a služeb průmyslu 
**/ Podíl na tržbách za prodej vlastních výrobků a služeb sekce, odvětví a oddílu
Pramen: ČSÚ MPO - odbor ekonomických analýz

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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          1.  PRODUKCE, ZAMĚSTNANOST A PRODUKTIVITA

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

 Index stavební produkce (s.c.) % 93,5 90,7 100,0 77,7 88,6

 Průměrný evidenční počet pracovníků (index) % 95,6 94,8 93,1 92,6 91,8

 Průměrná měsíční nominální mzda  **/ Kč 30 038 26 673 25 582 26 961 30 758
          Index % 102,9 101,6 97,9 93,4 107,9

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

2012
2013

2013
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           stejné období min.roku = 100

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

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

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

   dokončených počet 32 863 30 190 41 649 38 380 38 473 36 446 28 628 29 477 6 441
% 101,8 91,9 138,0 92,2 100,2 94,7 78,6 103 103,4

Pramen: ČSÚ MPO - odbor ekonomických analýz 

2013
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1. Teritoriální struktura

Meziroční VÝVOZ Meziroční DOVOZ Meziroční
změna změna změna 1.čtvrtletí 2012 1.čtvrtletí 2013

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

Celkový zahraniční obchod ČR 1 404 878 100,0 -4,8 750 458 100,0 -4,4 654 420 100,0 -5,2 94 636 96 037

Vyspělé tržní ekonomiky 1 137 639 81,0 -5,1 664 030 88,5 -4,9 473 609 72,4 -5,4 198 048 190 421
  EU 1 030 015 73,3 -5,5 607 186 80,9 -5,6 422 829 64,6 -5,5 196 091 184 357
  ESVO 29 956 2,1 -8,7 15 617 2,1 -9,0 14 339 2,2 -8,3 1 531 1 278
  ostatní vyspělé tržní ekonomiky 77 668 5,5 2,7 41 227 5,5 8,4 36 441 5,6 -3,1 426 4 786
Rozvojové ekonomiky 81 846 5,8 -4,2 31 643 4,2 5,3 50 203 7,7 -9,4 -25 365 -18 559
Evropské tranzitivní ekonomiky 9 730 0,7 2,6 5 543 0,7 -15,0 4 187 0,6 41,4 3 558 1 357
Společenství nezávislých států 91 139 6,5 -6,0 39 584 5,3 0,0 51 555 7,9 -10,1 -17 793 -11 972
Ostatní *) 81 102 5,8 -0,2 8 634 1,2 -9,7 72 468 11,1 1,1 -62 119 -63 834

Zahraniční obchod se zeměmi OECD 1 130 902 80,5 -5,2 650 710 86,7 -5,0 480 192 73,4 -5,6 176 363 170 518

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

Pramen: ČSÚ MPO - odbor ekonomických analýz 

            OBRAT SALDO  OBCHODNÍ  BILANCE
1. čtvrtletí 2013 1. čtvrtletí 2013 1. čtvrtletí 2013
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      1.1 Teritoriální struktura vývozu 

1. čtvrtletí 2. čtvrtletí 3. čtvrtletí 4. čtvrtletí Kumulace
Ukazatel mil.Kč podíl meziroční mil.Kč podíl meziroční mil.Kč podíl meziroční mil.Kč podíl meziroční 1.-2. Q 2013

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

Celkový vývoz ČR 750 458 100,0 -4,4

Vyspělé tržní ekonomiky 664 030 88,5 -4,9
   EU 607 186 80,9 -5,6
   ESVO 15 617 2,1 -9,0
   ostatní vyspělé tržní  ekonomiky 41 227 5,5 8,4
Rozvojové ekonomiky 31 643 4,2 5,3
Evropské tranzitivní ekonomiky 5 543 0,7 -15,0
Společenství nezávislých států 39 584 5,3 0,0
Ostatní *) 8 634 1,2 -9,7

Zahraniční obchod se zeměmi OECD 650 710 86,7 -5,0

      1.2 Teritoriální struktura dovozu 

1. čtvrtletí 2. čtvrtletí 3. čtvrtletí 4. čtvrtletí Kumulace
Ukazatel mil.Kč podíl meziroční mil.Kč podíl meziroční mil.Kč podíl meziroční mil.Kč podíl meziroční 1.-2. Q 2013

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

Celkový zahraniční obchod ČR 654 420 100,0 -5,2

Vyspělé tržní ekonomiky 473 609 72,4 -5,4
   EU 422 829 64,6 -5,5
   ESVO 14 339 2,2 -8,3
   ostatní vyspělé tržní  ekonomiky 36 441 5,6 -3,1
Rozvojové ekonomiky 50 203 7,7 -9,4
Evropské tranzitivní ekonomiky 4 187 0,6 41,4
Společenství nezávislých států 51 555 7,9 -10,1
Ostatní *) 72 468 11,1 1,1

Zahraniční obchod se zeměmi OECD 480 192 73,4 -5,6
*)Čína, Severní Korea, Kuba, Laos, Mongolsko, Vietnam
Pramen: ČSÚ MPO - odbor ekonomických analýz 
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2. Zbožová struktura zahraničního obchodu ČR

Meziroční Meziroční
změna změna 1. čtvrtletí 2012 1. čtvrtletí 2013

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

Celkový zahraniční obchod 750 458 100,0 -4,4 654 420 100,0 -5,2 94 636 96 037
v tom:
0  Potraviny a živá zvířata 27 039 3,5 2,2 34 199 5,0 5,6 -5 922 -7 160
1  Nápoje a tabák 4 916 0,6 18,2 3 711 0,7 -4,1 290 1 205
2  Suroviny, nepoživatelné, s výjimkou paliv 21 200 2,8 -2,6 19 511 2,9 -2,2 1 833 1 688
3  Minerální paliva, maziva a příbuzné materiály 26 111 3,9 -18,0 68 220 11,1 -14,0 -47 523 -42 109
4  Živočišné a rostlinné oleje, tuky a vosky 2 184 0,3 8,1 1 349 0,2 -13,8 456 835
5  Chemikálie a příbuzné výrobky j.n. 48 560 6,2 3,2 78 309 11,2 0,5 -30 853 -29 750
6  Tržní výrobky tříděné hlavně podle materiálu 132 715 17,3 -3,0 122 085 17,8 -3,4 10 504 10 630
7  Stroje a dopravní prostředky 400 673 54,2 -7,2 257 974 41,3 -8,4 150 301 142 699
8  Průmyslové spotřební zboží 85 506 11,1 3,8 66 669 9,7 1,0 16 374 18 837
9  Komodity a předměty obchodu jinde nezatříděné 1 554 0,1 90,0 2 392 0,3 45,7 -824 -838

Poznámka: "6" - jde zejména o kůže a kožené výrobky , výrobky z pryže, ze dřeva, papír a výrobky z něj, textilní výrobky
                         kromě oděvů, cement, sklo, porcelán, keramiku, železo a ocel, neželezné kovy, kovové výrobky
                 "8" - jde zejména o prefabrikované budovy, zdravotnickou, instalační ap. techniku, nábytek, galanterii, oděvy, obuv,
                         přístroje, zbraně munici, sportovní potřeby, hračky

Pramen: ČSÚ MPO - odbor ekonomických analýz 

Vývoz Dovoz Saldo obchodní bilance
1. čtvrtletí 2013 1. čtvrtletí 2013
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      2.1. Zbožová struktura zahraničního obchodu ČR se SRN

Meziroční Meziroční
změna změna 1.čtvrtletí 2012 1.čtvrtletí 2013

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

Celkový zahraniční obchod 235 705 31,4 -5,3 165 934 25,4 -7,4 69 831 69 771
v tom:
0  Potraviny a živá zvířata 5 253 0,7 -12,9 8 353 1,3 9,4 -1 602 -3 100
1  Nápoje a tabák 537 0,1 11,4 527 0,1 -3,1 -62 10
2  Suroviny, nepoživatelné, s výjimkou paliv 6 465 0,9 -3,6 3 216 0,5 -1,7 3 439 3 250
3  Minerální paliva, maziva a příbuzné materiály 8 956 1,2 -14,9 6 545 1,0 -32,4 843 2 411
4  Živočišné a rostlinné oleje, tuky a vosky 104 0,0 -50,7 304 0,0 -35,3 -260 -201
5  Chemikálie a příbuzné výrobky j.n. 10 825 1,4 1,3 24 202 3,7 1,4 -13 174 -13 376
6  Tržní výrobky tříděné hlavně podle materiálu 41 781 5,6 -6,0 38 080 5,8 -1,3 5 852 3 700
7  Stroje a dopravní prostředky 131 227 17,5 -6,5 69 651 10,6 -12,6 60 683 61 575
8  Průmyslové spotřební zboží 30 063 4,0 2,7 14 854 2,3 -3,1 13 934 15 208
9  Komodity a předměty obchodu jinde nezatříděné 495 0,1 61,1 202 0,0 56,5 178 293

      2.2. Zbožová struktura zahraničního obchodu ČR se SR
Meziroční Meziroční

změna změna 1.čtvrtletí 2012 1.čtvrtletí 2013
Ukazatel mil.Kč podíl v % v % mil.Kč podíl v % v % mil. Kč mil. Kč

Celkový zahraniční obchod 66 094 8,8 0,6 38 781 5,9 -5,1 24 845 27 313
v tom:
0  Potraviny a živá zvířata 7 814 1,0 13,4 2 572 0,4 7,7 4 505 5 242
1  Nápoje a tabák 1 064 0,1 11,2 346 0,1 31,9 695 718
2  Suroviny, nepoživatelné, s výjimkou paliv 1 765 0,2 10,4 2 219 0,3 21,4 -229 -453
3  Minerální paliva, maziva a příbuzné materiály 8 424 1,1 -12,3 6 420 1,0 -13,6 2 180 2 005
4  Živočišné a rostlinné oleje, tuky a vosky 683 0,1 7,9 80 0,0 -42,2 494 603
5  Chemikálie a příbuzné výrobky j.n. 5 554 0,7 7,4 3 663 0,6 -1,9 1 437 1 891
6  Tržní výrobky tříděné hlavně podle materiálu 13 343 1,8 6,7 10 860 1,7 -4,1 1 178 2 483
7  Stroje a dopravní prostředky 19 849 2,6 -5,2 10 399 1,6 -9,2 9 485 9 450
8  Průmyslové spotřební zboží 7 075 0,9 -1,4 2 181 0,3 0,5 5 008 4 893
9  Komodity a předměty obchodu jinde nezatříděné 522 0,1 149,8 42 0,0 -64,2 91 480

Poznámka: "6" - jde zejména o kůže a kožené výrobky , výrobky z pryže, ze dřeva, papír a výrobky z něj, textilní výrobky
                         kromě oděvů, cement, sklo, porcelán, keramiku, železo a ocel, neželezné kovy, kovové výrobky
                 "8" - jde zejména o prefabrikované budovy, zdravotnickou, instalační ap. techniku, nábytek, galanterii, oděvy, obuv,
                         přístroje, zbraně munici, sportovní potřeby, hračky

Pramen: ČSÚ MPO - odbor ekonomických analýz

1. čtvrtletí 2013 1. čtvrtletí 2013

Vývoz Dovoz             Saldo obchodní bilance
1. čtvrtletí 2013 1. čtvrtletí 2013

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

1.Q 2012 1.Q 2013 Meziroční změna

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

Rakousko 53 503 56 677 -5,6 3,8 33 431 34 824 -4,0 4,5 20 072 21 841 -8,1 3,1 12 970 13 359 389
Belgie 30 765 31 947 -3,7 2,2 19 764 19 804 -0,2 2,6 11 000 12 128 -9,3 1,7 7 685 8 764 1 079
Čína 78 597 78 754 -0,2 5,6 8 009 9 029 -11,3 1,1 70 588 69 751 1,2 10,8 -60 695 -62 579 -1 884
Německo 401 639 428 187 -6,2 28,6 235 705 248 896 -5,3 31,4 165 934 179 195 -7,4 25,4 69 831 69 771 -60
Španělsko 28 226 28 773 -1,9 2,0 16 755 17 344 -3,4 2,2 11 472 11 426 0,4 1,8 5 907 5 283 -625
Francie 59 159 65 806 -10,1 4,2 38 118 43 965 -13,3 5,1 21 041 21 873 -3,8 3,2 22 073 17 076 -4 996
Spojené království 50 595 51 892 -2,5 3,6 38 128 38 630 -1,3 5,1 12 467 13 263 -6,0 1,9 25 352 25 660 308
Maďarsko 33 876 32 953 2,8 2,4 18 368 16 913 8,6 2,4 15 508 16 020 -3,2 2,4 885 2 860 1 976
Itálie 53 899 57 218 -5,8 3,8 28 074 30 919 -9,2 3,7 25 825 26 325 -1,9 3,9 4 586 2 250 -2 336
Japonsko 16 620 15 829 5,0 1,2 3 474 3 396 2,3 0,5 13 146 12 437 5,7 2,0 -9 040 -9 672 -632
Nizozemsko 42 422 51 482 -17,6 3,0 21 562 27 225 -20,8 2,9 20 860 24 256 -14,0 3,2 2 964 702 -2 262
Polsko 92 480 96 233 -3,9 6,6 44 412 48 013 -7,5 5,9 48 068 48 261 -0,4 7,3 -263 -3 657 -3 393
Rusko 62 056 67 821 -8,5 4,4 27 556 27 976 -1,5 3,7 34 500 39 838 -13,4 5,3 -11 840 -6 943 4 897
Slovensko 104 876 106 581 -1,6 7,5 66 094 65 700 0,6 8,8 38 781 40 865 -5,1 5,9 24 845 27 313 2 468
Spojené státy 30 093 32 323 -6,9 2,1 16 201 17 610 -8,0 2,2 13 892 14 716 -5,6 2,1 2 889 2 309 -580

Pramen: ČSÚ MPO - odbor ekonomických analýz

Země

Obrat Vývoz Dovoz Saldo obchodní bilance
1. čtvrtletí 2013 1. čtvrtletí 2013 1. čtvrtletí 2013

v mil. Kčmil. Kč
Meziroční změna

podíl v % mil. Kč
Meziroční změna

podíl v % mil. Kč
Meziroční změna

podíl v %
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2013
leden únor březen 1.-3. duben květen červen 1.-6. červenec srpen září 1.-9. říjen listopad prosinec

Maloobchod (vč. maloobchodního prodeje  a) 99,5 98,6 94,3 95,6 96,1 100,3
pohonných hmot); prodej a opravy b) 98,9 99,5 95,3 96,7 97,1 101,5
motorových vozidel (CZ-NACE 45+47)
 z toho:  obchod, opravy a údržba motorových a) 99,6 94,4 90,3 89,6 91,2 101,9
               vozidel a maloobchodní prodej b) 98,0 96,8 92,9 92,1 93,7 105,0
               pohonných hmot (CZ-NACE 45+47.3)
              z toho: obchod, opravy a údržba motorových a) 97,0 93,7 89,9 88,2 90,3 103,3
                           vozidel (CZ-NACE 45) b) 97,7 96,5 92,9 91,1 93,2 105,7
 Maloobchod (vč. maloobchodního prodeje a) 100,4 100,4 96,2 98,9 98,5 99,2
 pohonných hmot)  (CZ-NACE 47) b) 99,5 100,7 96,4 99,4 98,8 99,7
Maloobchodní prodej pohonných hmot a) 105,3 96,1 91,6 93,9 93,8 98,4
(CZ.NACE 47.3) b) 99,0 97,8 92,8 96,0 95,5 102,6
Maloobchod kromě maloobchodního prodeje a) 99,5 101,2 97,0 99,7 99,3 99,3
pohonných hmot (CZ-NACE 47 bez 47.3) b) 99,5 101,1 96,9 99,9 99,3 99,3
Maloobchod s potravinami a) 100,2 102,9 97,5 104,4 101,5 96,4
(CZ-NACE 47.11+47.2) b) 97,5 100,1 95,0 102,8 99,3 94,0
v tom:  maloobchod s převahou potravin v a) 100,2 103,0 97,4 104,8 101,7 96,7
             nespecializ. prodejnách (CZ-NACE 47.11) b) 97,6 100,3 95,2 103,5 99,6 94,4
             maloobchod s potravinami ve specializ. a) 100,3 102,5 97,7 99,4 100,0 92,1
             prodejnách (CZ-NACE 47.2) b) 96,5 97,5 93,0 94,8 95,2 88,4
Maloobchod s nepotravinářským zbožím a) 98,9 99,6 96,5 95,5 97,2 102,0
(CZ-NACE 47.19+47.4 až 47.9) b) 100,9 101,9 98,5 97,5 99,3 103,7
Maloobchod prostřednictvím internetu a) 104,1 113,0 110,6 115,6 113,3 113,1
nebo zásilkové služby (CZ-NACE 47.91) b) 108,2 123,7 120,8 126,5 124,0 123,7
Ubytování, stravování a pohostinství a) 99,0 98,8 98,6 99,0 99,3 97,7
(CZ-NACE 55+56) b) 97,8 98,3 98,5 99,2 99,2 97,7
v tom:  Ubytování a) 102,4 96,0 100,5 105,0 101,0 96,3
             (CZ-NACE 55) b) 104,7 97,5 101,7 106,6 102,4 97,5
             Stravování a pohostinství a) 97,5 99,7 98,0 96,8 98,7 98,3
            (CZ-NACE 56) b) 93,8 98,7 97,2 96,1 97,9 97,8
Maloobchod (vč.maloobchodního prodeje pohonných  
hmot); prodej a opravy motorových vozidel;  
ubytování; stravování a pohostinství a) 99,5 98,6 94,7 95,9 96,4 100,1
(CZ-NACE 45+47+55+56) b) 98,9 99,4 95,6 96,9 97,3 101,1
Průměrný evidenční  počet zaměstnanců ve fyzických 
osobách (v tis.) */ 512,5 . . . 499,3 .
Průměrná měsíční mzda na 1 fyz. osobu (v Kč)*/ 22 193 . . . 21 624 .
    - nominální  (meziroční změna v %) 1,6 . . . 0,1 .

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
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