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S H R N U T Í 

Česká ekonomika v 1. čtvrtletí 2015 zrychlila svůj meziroční výkon na 4 %. Jakkoli byl po loňském 

dvouprocentním růstu úspěšný vstup do letošního roku očekáván, dynamika růstu hrubého domácího 

produktu příjemně překvapila. Významnými atributy tohoto vývoje byly sílící sentiment podnikatelského 

sektoru a domácností, podporovaný lepšící se situací na trhu práce, nabídkový šok v podobě nízkých cen 

ropy a uvolněná fiskální politika, vedená snahou vyčerpat zbývající disponibilní zdroje ze strukturálních 

fondů. Nebylo by však na místě dosaženou růstovou akceleraci přeceňovat, protože hlubší posouzení 

tohoto výsledku odhalí, že byl „vylepšen“ jednorázovým statistickým výkyvem způsobeným nízkou 

srovnávací základnou. Tento vliv je patrný především u stavu zásob a také u daně z produktů, jejíž úroveň 

byla poznamenána nerovnoměrným inkasem spotřební daně z tabákových výrobků. 

Rychlý start domácí ekonomiky v 1. čtvrtletí 2015 je pozoruhodný i v celoevropském měřítku. V Evropské 

unii se před Českou republiku zařadilo pouze Rumunsko (při absenci výsledků za tři země), jehož 

hospodářství vzrostlo meziročně o 4,2 %. Při růstu evropské osmadvacítky o 1,5 % se z nadprůměrného 

tempa těšily také další „emerging markets“, s výjimkou Litvy a Chorvatska, zatímco z velkých zemí pouze 

Španělsko, Švédsko a Spojené království. Na druhé straně v devíti státech Unie nepřesáhl růst 1 %, 

a to včetně Německa, kde se zastavil na této hranici. Výkon druhého největšího obchodního partnera 

domácí ekonomiky, Slovenska, se zvýšil o 2,9 %. 

V tuzemské ekonomice byl meziroční růst hrubého domácího produktu tažen výlučně domácí poptávkou. 

Její role v 1. čtvrtletí letošního roku dále zesílila, především zásluhou hrubého kapitálu. Fixní kapitál vzrostl 

o 2,7 %, za přispění investic do dopravních prostředků a zařízení, a také do obydlí a ostatních budov a staveb. 

Mimořádné ale bylo zvýšení stavu zásob, které tak zajistily téměř polovinu přírůstku HDP, přičemž se 

realizovalo zejména v materiálových zásobách a nedokončené výrobě. O růst spotřeby se postaraly ve větší 

míře domácnosti, jejichž váhově rozhodující výdaje se zvýšily o 2,9 %, zatímco vládní o 2,5 %. V zahraničním 

obchodě se zbožím a službami si dovoz růstem o 8,9 % udržel rychlejší dynamiku před růstem vývozu 

o 7,7 %, jednak jako odraz vysoké dovozní náročnosti vývozu, jednak i rostoucí domácí poptávky. 

Příznivý vývoj reálné ekonomiky se odehrával v prostředí utlumeného cenového růstu. Inflace razantně 

ztratila na síle a její průměrná míra se po celé 1. čtvrtletí držela na 0,3 %. Spotřebitelské ceny rostly 

nejnižším meziročním tempem za posledních pět a půl roku, především díky levnější ropě, nadprůměrné 

loňské úrodě a dovezené deflaci. Protiinflačně působilo také zrušení regulačních poplatků ve zdravotnictví 

a nižší ceny elektrické energie pro domácnosti. Opačný efekt pak měla oživující domácí poptávka, i další 

zlepšení na trhu práce.  

Na pracovním trhu došlo k vítanému posunu především v charakteristikách zaměstnanosti, zatímco v růstu 

mezd byla zachována střídmost předchozího roku. Průměrný počet zaměstnaných osob vzrostl meziročně 
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o 1,3 % (na 4 988,4 tis. osob), při zvýšení počtu zaměstnanců (jejich podíl na celkové zaměstnanosti dosáhl 

82,5 %) a poklesu počtu podnikatelů. Obecná míra nezaměstnanosti klesla na 6,1 %, tj. meziročně o 0,8 p. 

b. Mírný mzdový vývoj byl charakterizován růstem nominální průměrné mzdy o 2,2 % a reálné o 2,1 %. Na 

tomto zvýšení se více podílela nepodnikatelská sféra, kde byly na konci roku 2014 rozhodnutím vlády 

upraveny platové tarify.   

K dobré kondici tuzemské ekonomiky zásadním způsobem přispěla odvětví v kompetenci Ministerstva 

průmyslu a obchodu. Výkonnost průmyslu dále rostla a rovněž stavební výroba potvrdila nástup růstového 

trendu, ke kterému se vrátila v minulém roce po pěti krizových letech. Solidních výsledků bylo dosaženo 

rovněž v zahraničním obchodě a zejména v maloobchodním prodeji, jehož vyšší tržby směřují k dynamice 

předkrizových let. 

V průmyslu růst výroby sice v meziročním srovnání mírně zpomalil na 4,5 %, z toho ve váhově 

nejvýznamnějším zpracovatelském průmyslu na 5,4 %, nic to ale nezměnilo na skutečnosti, 

že zpracovatelský průmysl byl nadále hlavním motorem ekonomiky. Na celkovém přírůstku hrubé přidané 

hodnoty ve výši 3,5 % se podílel téměř polovinou. V 1. čtvrtletí obnovila meziroční růst i výroba elektřiny, 

plynu a klimatizovaného vzduchu (o 2,7 %), naproti tomu v těžbě a dobývání pokračoval pokles produkce 

(snížení o 8,9 %).  

Růst zpracovatelského průmyslu byl tažen především zahraniční poptávkou, charakterizovanou 

meziročním zvýšením zahraničních zakázek o 9,8 %, zatímco domácí zakázky stouply jen o 4,4 %. Hlavní 

úlohu již tradičně sehrála výroba motorových vozidel, která vzrostla o 7,3 %, a to jak vlivem konjunktury 

na evropském automobilovém trhu, tak i tuzemských nákupů ze strany obyvatelstva a organizací. Podíl 

odvětví na celkových tržbách průmyslu tak posílil o 1,4 p. b. na 28,3 %, samotná výroba motorových vozidel 

však pokryla menší část těchto tržeb, ve prospěch výroby náhradních dílů a součástí, včetně komponentů 

určených pro zahraniční automobilky. Nadprůměrně rostla produkce i dalších významných odvětví, např. 

výroba počítačů, elektrických a optických přístrojů, výroba kovových konstrukcí, výroba elektrických 

zařízení a výroba ostatních dopravních zařízení. Jedná se většinou o odvětví s vyšším zastoupením 

zahraničního kapitálu a snadnějším přístupen na zahraniční trhy.  

V průmyslu pokračoval také růst zaměstnanosti, obnovený již koncem roku 2013. V letošním 1. čtvrtletí 

dosáhl 2,8 %, když o zvýšení pracovních kapacit se zasloužila pouze zpracovatelská odvětví, ve kterých 

přibylo 3,2 % osob. Růst produktivity práce výrazně zpomalil na 1,1 %, takže přerušil tendenci poklesu 

jednotkových mzdových nákladů. 

Stavební produkce vzrostla v průměru za 1. čtvrtletí meziročně o 7,7 %, přičemž její měsíční růstové tempo 

se postupně zrychlovalo až na dvoucifernou hodnotu v březnu. Inženýrské stavitelství, které je převážně 

financováno z veřejných zdrojů, si připsalo růst 15,4 % a váhově významnější pozemní stavitelství (i při 
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vysoké srovnávací základně) pouze 5,6 %. Na slibném vývoji odvětví se projevila vyšší investiční aktivita 

státu a soukromého sektoru, dále snaha o vyčerpání dotací z fondů EU a pomohla i mírná zima. Zatím 

rozpačitý je vývoj na trhu s byty. V 1. čtvrtletí byla zahájena výstavba 5,1 tis. bytů, tj. meziročně o 7,1 % 

méně. Pokles byl ovlivněn propadem výstavby bytů v bytových domech o celou čtvrtinu, který částečně 

kompenzovala o 3,5 % vyšší výstavba v rodinných domech. Naproti tomu o dokončení 6,2 tis. bytů, s 

meziročním růstem o 4,5 %, se zasloužila výstavba v bytových domech prudkým zvýšením o 25,2 %, zatímco 

v rodinných domech klesla o 5,8 %. 

Ve stavebních podnicích se nadále prosazoval trend snižování zaměstnanosti, který trvá již od konce roku 

2010. V 1. čtvrtletí 2015 však došlo ke značnému zmírnění jeho intenzity, meziročně až na 1,9 %, tj. na téměř 

třikrát nižší míru poklesu než ve stejném období předchozího roku. Růst stavební produkce doprovázený 

slábnoucím poklesem zaměstnanosti, zvýšil produktivitu práce o 9,2 %, což byla natolik rychlá dynamika, 

že (při růstu reálných mezd o 2,4 %) vedla ke snížení jednotkových mzdových nákladů o výrazných 6,8 %.    

Zahraniční obchod se zbožím (v přeshraniční statistice) v 1. čtvrtletí sice nezopakoval dvouciferné meziroční 

tempo růstu jako ve stejném období minulého roku, dosáhl však (právě s ohledem na vysokou srovnávací 

základnu) slušného zvýšení obratu na 1 783,3 mld. Kč, tj. o 7,9 %. Předstih růstu dovozu (růst o 8,7 %) před 

vývozem (o 7,2 %) vedl k meziročnímu snížení přebytku obchodní bilance o 2,6 mld. Kč na 123,8 mld. Kč.  

Rychlejší dynamiku dovozu lze přičíst silnému oživení domácí poptávky a rostoucí exportně orientované 

produkci, která nárokovala značné dodávky ze zahraničí, navíc zatížené slabým kurzem koruny. Slabší 

koruna naopak pomáhala vývozu, proexportní impulzy však spočívaly rovněž v příznivé situaci na 

evropských automobilových trzích a rostoucí poptávce dalších oborů zpracovatelského průmyslu.  

Největší část obchodní výměny byla tradičně realizována v rámci zemí evropské osmadvacítky, která se 

na obratu zahraničního obchodu podílela 75 %, z toho na celkovém vývozu 83,5 % a dovozu 65,1 %. Vývoz 

do Evropské unie v 1. čtvrtletí 2015 stoupl meziročně o 8,4 %, kdežto dovoz o 6,9 %, takže obchodní bilance 

skončila aktivem 255,6 mld. Kč, tj. o 26,7 mld. Kč meziročně vyšším. Tento výsledek je na jedné straně 

povzbuzující, zároveň však potvrdil silnou závislost domácí ekonomiky na vývoji v EU, a tedy i riziko 

přenosu případného hospodářského útlumu z tohoto seskupení. Deklarovaná větší diverzifikace českých 

vývozů mimo Evropu tak zůstává stále aktuálním doporučením. Pokud jde o zbožovou strukturu, nejvíce 

obchodovanou komoditou i nadále byly stroje a dopravní prostředky, které opět zvýšily svůj dominantní 

podíl na obratu zahraničního obchodu, a to meziročně o 2,1 p. b. na 48,2 %, z nich potom silniční vozidla o 

0,5  p. b. na 15,1 %.  

Na vnitřním trhu zrychlilo tempo růstu tržeb, protože lepšící se finanční situace domácností spolu s rostoucí 

zaměstnaností a nízkou inflací, podporovala ochotu spotřebitelů více utrácet. Maloobchodní tržby včetně 

motoristického segmentu a prodeje pohonných hmot (ve stálých cenách) se meziročně zvýšily o 7,9 %, což 
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byla nejrychlejší dynamika od roku 2007. Růst tržeb zaznamenaly všechny hlavní sortimentní skupiny zboží, 

s výjimkou prodeje oděvů a obuvi. Stejně jako v předchozích dvou letech sehrál hlavní roli motoristický 

segment, jehož tržby rostly výrazně rychleji (o 11,2 %) než v maloobchodu bez aut, kde se zvýšily o 6,4 %, 

z toho v prodeji nepotravinářského zboží o 7,1 % a potravinářského o 4,2 %. Tržby za potraviny obnovily 

růst po tříletém poklesu teprve v minulém roce a v letošním 1. čtvrtletí rostly nejrychleji od konce roku 

2007. Svého maxima zřejmě ještě nedosáhly prodeje ve specializovaných prodejnách s počítačovým 

a komunikačním zařízením, které opět prudce zrychlily dynamiku růstu a meziročně si připsaly 21,4 %. 

Z hlediska forem prodeje opět vedl prodej přes internet a prostřednictvím zásilkových služeb s 25,9% 

meziročním nárůstem tržeb.  

Výsledky 1. čtvrtletí potvrdily, že domácí ekonomika má našlápnuto k trvalejšímu růstu. Příznivý vývoj se 

projevil prakticky ve všech jejích odvětvích, růst produkce a exportu byl doprovázen rovněž vyšší investiční 

aktivitou. Také domácnosti, poté co v přechozích letech odkládaly svou spotřebu, utrácely více. V letošním 

roce by tak tempo hospodářského růstu mělo ve srovnání s rokem 2014 zrychlit. Nicméně nelze očekávat 

tak výraznou míru zrychlení jako v 1. čtvrtletí, protože výsledky na počátku roku byly ovlivněny některými 

mimořádnými faktory (zejména zvýšením stavu zásob), které se pravděpodobně nebudou v dalších 

obdobích letošního roku opakovat. 
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I. HLAVNÍ TENDENCE MAKROEKONOMICKÉHO VÝVOJE  

I.1 VÝKONNOST EKONOMIKY 

I.1.1 Ekonomický růst 

Rychlý start české 
ekonomiky do roku 
2015 předčil veškerá 
očekávání   

 

Česká ekonomika na počátku roku 2015 značně nabrala na tempu. Hrubý domácí 
produkt vzrostl meziročně v 1. čtvrtletí o 4 %, což byla nejvyšší dynamika od roku 
2007. Nicméně dosažené zrychlení růstu nelze přeceňovat, protože se na něm 
vedle vyšší výkonnosti podílel také statistický vliv nízké srovnávací základny. Ten 
byl patrný především u stavu zásob a také u daně z produktů (jejíž dosavadní 
turbulentní vývoj by měl být v budoucnu eliminován legislativními úpravami 
spotřební daně z tabákových výrobků, které ukončily možnost masivního 
předzásobení na konci roku). 

Nízká srovnávací základna ovlivnila rovněž mezičtvrtletní růst hrubého domácího 
produktu v 1. čtvrtletí o rekordní 2,5 %.  

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

 

Pramen: ČSÚ, graf MPO 

Hospodářský růst je 
nadále generován 
pouze domácími 
výdaji, … 

 

Meziroční růst hrubého domácího produktu byl tažen výlučně domácí 
poptávkou. V 1. čtvrtletí 2015 její role dále posílila, více zásluhou tvorby hrubého 
kapitálu, než spotřeby: 

 tvorba hrubého kapitálu zajistila 2,5 p. b. přírůstku HDP, z toho investiční 
kapitál 0,7 p. b. O jeho růst o 2,7 % se postaraly nejen investice do 
dopravních prostředků a zařízení, ale také do obydlí a ostatních budov a 
staveb. Rozhodující prorůstový vliv však mělo zvýšení stavu zásob (jeho 
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podíl na přírůstku produktu činil 1,8 p. b.), které se nově koncentrovalo 
do nedokončené výroby, což odpovídá rozpracovanosti zakázek 
v průmyslu i ve stavebnictví. Stejně jako v předchozích čtvrtletích rostly i 
materiálové zásoby. Naopak, jako odraz rostoucí poptávky, klesaly zásoby 
hotových výrobků a zboží.  

 celkové výdaje na konečnou spotřebu se podílely na růstu 1,9 p. b., z toho 
spotřeba domácností 1,4 p. b. Vlivem rostoucího spotřebitelského 
sentimentu zvýšilo obyvatelstvo své výdaje o 2,9 %, tj. o 0,9 p. b. více než 
ve 4. čtvrtletí 2014.  Pokračoval růst nákupů předmětů dlouhodobé 
spotřeby, který byl nově doplněn o vyšší spotřebu potravin a služeb. 
Vládní výdaje naopak mírně zpomalily meziroční růst na 2,5 %.  

… vnější sektor jeho 
tempo naopak 
zpomaluje 

 

V zahraničním obchodě se zbožím a službami (ve stálých cenách) rostl meziročně 
rychleji dovoz (8,9 %), než vývoz (7,7 %), s dopadem na korekci růstové dynamiky 
HDP o 0,3 p. b. Tendence předstihu tempa růstu dovozu před vývozem se 
prosazuje už jeden rok a souvisí jak s vysokou dovozní náročností vývozu, tak i s 
rostoucí domácí poptávkou. 

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

Pomalý růst cenové 
hladiny ovlivnily 
domácnosti  

 

Hrubý domácí produkt v běžných cenách dosáhl 1 104,2 mld. Kč, což bylo 
meziročně o 5,2 % více. Jeho rychlejší růst v nominálním než v reálném vyjádření 
byl dán zvýšením úhrnné cenové hladiny (vyjádřené implicitním deflátorem HDP) 
o 1,1 %, ke kterému nejvíce přispěl růst cen hrubého kapitálu o 1,8 %, když 
cenový růst spotřebních výdajů o 0,5 % zpomalila stagnace cen u spotřeby 
domácností. Deflátor vývozu zboží a služeb se snížil o 0,1 %, protože však deflátor 
jejich dovozu klesl o 0,5 %, tendence růstu kladných hodnot směnných relací byla 
prodloužena už na devět čtvrtletí v řadě, v 1. čtvrtletí 2015 na 100,4 %.  

Na nabídkové 
straně ekonomiky … 

 

Hrubá přidaná hodnota vzrostla meziročně o 3,5 % a mezičtvrtletně o 1,3 %.  
Ve srovnání s hrubým domácím produktem tak vykázala o 0,5 p. b. pomalejší růst 
v meziročním a o 1,2 p. b. v mezičtvrtletním srovnání. Tyto odlišné relace vyplývají 
z rychlého vývoje daní z produktů (jsou součástí HDP, ale nikoli hrubé přidané 
hodnoty), který byl ovlivněn nerovnoměrným výběrem spotřební daně 
z tabákových výrobků.  

… byl tahounem 
především 
zpracovatelský 
průmysl 

 

Téměř polovinu přírůstku hrubé přidané hodnoty zajistil zpracovatelský průmysl 
růstem o 6,3 %. Příznivý vývoj se však projevil napříč celou domácí ekonomikou, 
ve stavebnictví se hrubá přidaná hodnota zvýšila o 2,1 %, ještě rychlejším tempem 
rostla ve většině odvětví sektoru služeb, např. v informačních a komunikačních 
činnostech o 4,1 % a v obchodu a dopravě o 2,7 %. 

V odvětvové struktuře hrubé přidané hodnoty (v nominálním vyjádření) zvýšil 
průmysl svůj podíl prakticky na jednu třetinu, mírně ho vylepšilo také odvětví 
obchodu a dopravy, i když v tomto případě zejména zásluhou rychlejšího 
cenového vývoje (při průměrném růstu cenové hladiny hrubé přidané hodnoty 
o 1,3 % se ceny v obchodě a dopravě zvýšily o 3,5 %). Naopak nejvíce se snížil 
podíl činností v nemovitostech, především v důsledku pouze nepatrného 
cenového růstu. 
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Tabulka č. I.1.1.1 Vývoj hrubé přidané hodnoty v 1. čtvrtletí 2015 
                        (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 2014 1. Q 2015 

NH celkem 3,5 3,5 100,0 100,0 

v tom: Průmysl 5,2 1,7 32,5 32,8 

           z toho: zpracovatelský 6,3 1,7 26,5 27,3 

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

           Obchod a doprava 2,7 0,5 17,8 18,0 

           Peněžnictví a pojišťovnictví 3,3 0,2 4,5 4,4 

           Informační činnosti 4,1 0,2 4,9 4,9 

           Činnosti v nemovitostech   2,6 0,2 8,4 8,2 

 Pramen: ČSÚ, propočty MPO 

Produktivita práce 
zrychlila růst 

 

Oživení ekonomické aktivity se projevilo i na trhu práce. Zaměstnanost 
(v metodice národních účtů) meziročně vzrostla o 1,1 % (což byl nejvyšší růst od 
roku 2008), na 5 163 tis. osob. Větší vliv na hospodářský růst než zaměstnanost 
však měla produktivita práce (hrubá přidaná hodnota na pracovníka), protože její 
tempo bylo proti stejnému období minulého roku vyšší dokonce o 2,3 % 
(produktivita práce obnovila růst v posledním čtvrtletí 2013 a za celý minulý rok 
se v průměru zvýšila o 2,1 %).  

I.1.2 Reálná konvergence 

V konvergenci 
k vyspělé Evropě si 
ČR loni polepšila 

 

Výkonnost české ekonomiky měřená hrubým domácím produktem na 
1 obyvatele (ve standardu kupní síly) dosáhla v roce 2014 cca 84 % průměru 
Evropské unie, což bylo o 2 p. b. více než v roce 2013. Česká republika tak zároveň 
předstihla Slovinsko a zařadila se mezi zeměmi EU na 16. příčku, nejvýše ze všech 
postkomunistických zemí.  

Mezinárodní srovnání vývoje tohoto relativního ukazatele od roku 2004, kdy byla 
Unie rozšířena o nové členské země, ukazuje, že vyspělé ekonomiky (s výjimkou 
Německa a stagnující úrovně Rakouska) pozici ztrácejí, zatímco „emerging 
markets“ svoje nižší postavení (až na Slovinsko) vylepšují (viz graf č. I.1.2.1). 
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Graf č. I.1.2.1 Hrubý domácí produkt na obyvatele v roce 2014 
(PPS, v %, EU-28=100) 

 

Pramen: Eurostat, graf MPO 

Na akceleraci 
hospodářského 
růstu Evropa zatím 
čeká, … 

 

Evropské ekonomiky by v letošním roce měly těžit z některých podpůrných 
faktorů. Globální růst je stabilizovaný, ceny ropy a energií zůstávají zatím nízké 
a euro nadále oslabuje. Také prorůstový charakter hospodářských politik vytváří 
podmínky pro postupné oživování. V 1. čtvrtletí vzrostlo hospodářství Evropské 
unie mezičtvrtletně o 0,4 % a meziročně o 1,5 %, zatímco výkonnost eurozóny se 
ve stejném období zvýšila mezičtvrtletně rovněž o 0,4 % a meziročně o 1 %. 
Obě seskupení tak v zásadě navázala na výsledky ze závěru minulého roku 
a v mezičtvrtletním srovnání pokračovala stejnou dynamikou a meziročně přidala 
0,1 p. b. 

… vývoj 
v jednotlivých 
zemích je značně 
diferencovaný 

 

Potěšitelnou zprávou je, že Česká republika byla vůbec nejrychleji rostoucí zemí 
EU (při absenci údajů za Irsko, Lucembursko a Maltu) v mezičtvrtletním srovnání. 
Růstem o 2,5 % výrazně předběhla ostatní státy, další v pořadí, Rumunsko a Kypr, 
rostly o 1,6 %. Z velkých ekonomik zrychlila tempo nejvíce francouzská na 0,6 % 
(ze stagnace v předchozím čtvrtletí), solidně o 0,9 % rostla také španělská 
ekonomika. Naopak Německo prošlo slabším obdobím, když zpomalilo růst 
z 0,7 % na 0,3 %. K poklesu došlo ve čtyřech zemích, v případě Finska to znamená 
prodloužení období hospodářské recese na tři čtvrtletí, zatímco u Řecka opětovný 
návrat do recese (jeho ekonomika klesla již druhé čtvrtletí v řadě). 
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Graf č. I.1.2.2 Vývoj hrubého domácího produktu 1. čtvrtletí 2015 (růst v %) 

 

Pramen: Eurostat, graf MPO 

 V meziročním srovnání rostly všechny ekonomiky Unie, nejrychleji rumunská, 
která přidala 4,2 %, následovaná českou. Na druhé straně v devíti zemích 
nepřesáhl růst 1 %, a to včetně Německa, které dosáhlo pouze tuto hranici. Výkon 
druhého největšího obchodního partnera domácí ekonomiky, Slovenska, se zvýšil 
o 2,9 %. 

I.2 TRH PRÁCE 

Zaměstnanost 
meziročně vzrostla 

 

V prvním čtvrtletí 2015 vzrostl průměrný počet zaměstnaných osob v ČR 
meziročně o 65,4 tis. osob (přírůstek o 1,3 %) na 4 988,4 tis. osob. Výrazně se na 
tomto zvýšení se podílely osoby v pozicích zaměstnanců (meziroční nárůst 
o 87,9 tis. osob), jejichž podíl na celkové zaměstnanosti činil 82,5 %. Naopak počet 
podnikatelů v meziročním srovnání poklesl o 22,5 tis. osob a jejich podíl na 
celkové zaměstnanosti činil 17,5 %.  

Oproti minulému čtvrtletí se průměrný počet zaměstnaných osob (očištěný od 
sezónních vlivů) v 1. čtvrtletí 2015 zvýšil o 18,2 tis. osob. 

Míra zaměstnanosti (podíl počtu zaměstnaných osob ve skupině 15 - 64 letých) 
dosáhla 69,3 % a ve srovnání s 1. čtvrtletím roku 2014 vzrostla o 1,3 p. b. Míra 
zaměstnanosti mužů se zvýšila o 0,9 p. b. na 76,8 %, míra zaměstnanosti žen 
vzrostla o 1,7 p. b. na 61,6 %. 

 Dle členění základních sektorů národního hospodářství se na meziročním růstu 
zaměstnanosti podílel nejvýrazněji sekundární sektor, ve kterém se počet 
pracujících osob meziročně zvýšil o 32,4 tis. na celkových 1 899,9 tis. osob. 
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V terciálním sektoru služeb se počet pracujících zvýšil o 21,2 tis. osob na celkový 
počet 2 946,3 tis. osob. Neočekávaně vzrostl počet pracujících osob také 
v primárním sektoru, a to o 11,3 tis. (celkově 141,6 tis. osob). 

 V analýze, zveřejněné Českým statistickým úřadem v červnu 2015 uvádí každý 
pátý pracující, že jeho zaměstnání neodpovídá úrovni jeho kvalifikace. Využívání 
kvalifikace je ovlivněno zejména charakterem vykonávané profese a stupněm 
vzdělání. Relativně často nevyužívají svoji kvalifikaci pracující se středním 
vzděláním s maturitou, většinou ženy. Nejnižší podíl nevyužívajících svou 
kvalifikaci nebo pracovní zkušenosti logicky uvádí skupina pracujících se 
základním vzděláním (12 %). Jejich počet je navíc velmi nízký, pouze 24 tis. osob. 
Podíl nevyužívajících své vzdělání dosahuje dvaceti procent ve skupině absolventů 
středního stupně bez maturity (vyučených). Vůbec nejvyšší podíl nespokojených 
s využíváním své kvalifikace je ve skupině středoškoláků s maturitou, kde tento 
problém uvedl téměř každý čtvrtý respondent. Ve všech skupinách opět převažuje 
podíl nespokojených žen nad muži. Markantní je to zejména na středním stupni 
bez maturity. Lze konstatovat, že vyučení muži podstatně lépe uplatňují svou 
kvalifikaci než vyučené ženy a výrazně více než pracující muži a ženy s maturitou.  

Významně se snižuje 
nezaměstnanost žen   

Obecná míra nezaměstnanosti (podle definice ILO1 - populace ve věku 15 – 64 let) 
dosáhla v 1. čtvrtletí 6,1 % a meziročně se tak snížila o 0,8 p. b. K meziročnímu 
snížení došlo také u počtu dlouhodobě nezaměstnaných osob (ve sledovaném 
období poklesl o 2,2 tis. na 144,9 tis. osob). Podíl dlouhodobě nezaměstnaných 
osob z celkového počtu nezaměstnaných činil 45,7 %.  

 Průměrný počet nezaměstnaných osob (definice ILO) se oproti 4. čtvrtletí 2014 
snížil jen nepatrně o 0,8 tis. osob. Počet nezaměstnaných osob se meziročně snížil 
o 40,7 tis. osob na celkových 317,1 tis. osob. Již delší časové období se pokles 
nezaměstnanosti projevuje větší měrou v ženské populaci (pokles o 24,5 tis. 
osob), než populaci v mužské (pokles o 16,2 tis. osob).  

 V třídění podle stupně dosaženého vzdělání jsou vysokou nezaměstnaností 
tradičně ohroženy skupiny čerstvých absolventů bez praxe, ženy s malými dětmi 
a osoby se základním vzděláním. Naopak minimálně jsou rizikem 
nezaměstnanosti ohroženy vysokoškolsky vzdělané osoby a vysoce kvalifikovaní 
specialisté. Stabilně tak mají nízkou míru nezaměstnanosti vysokoškoláci (2,7 %) 
a osoby s úplným středním vzděláním s maturitou (4,4 %). Nadprůměrnou míru 
nezaměstnanosti má skupina osob se středním vzděláním bez maturity vč. 
vyučených (7,2 %). Vysokou míru nezaměstnanosti vykazuje již dlouhodobě 
skupina osob se základním vzděláním (24,3 %).  

Podíl nezaměstnaných osob (dle statistiky Ministerstva práce a sociálních věcí) 
činil ke konci 1. čtvrtletí 7,2 %, což je o 0,3 p. b méně, než v měsíci únoru a o 1,1 p. 
b méně než v témže období roku 2014, kdy podíl činil 8,3 %. Podíl 
nezaměstnaných žen činil 7,1 %, podíl nezaměstnaných mužů 7,3 %. 

 

  

                                                           

 

1 International Labour Organization (Mezinárodní organizace práce) 
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Tabulka č. I.2.1 Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu (v %) 

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

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

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

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

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

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

2015 7,7 7,5 7,2 6,7                 

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

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

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

meziroční změna 
v p.b. 2013/2014 0,6 0,5 0,3 0,2 0,0 0,1 -0,1 -0,1 -0,3 -0,5 -0,6 -0,7 

meziroční změna 
v p.b. 2014/2015 -0,9 -1,1 -1,1 -1,2                 

Pramen: MPSV 

 Podíl nezaměstnaných stejný nebo vyšší než republikový průměr vykázalo 
35 okresů. Nejvyšší byl zaznamenán v okresech: Bruntál (12,9 %), Most (12,7 %), 
Ústí nad Labem (12,2 %), Karviná (12,0 %), Jeseník (11,2 %), Ostrava-město 
(10,9 %) a Chomutov (23,0 %). Nejnižší podíl nezaměstnaných vykazovaly okresy: 
Praha-východ (3,2 %), Rychnov nad Kněžnou a Mladá Boleslav (shodně 4,1 %), 
Benešov a Praha-západ (shodně 4,2 %) a Rokycany (4,3 %). 

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

 

Pramen: MPSV, graf MPO 

 K 31. březnu 2015 evidoval Úřad práce ČR na svých krajských pobočkách celkem 
525 315 uchazečů o zaměstnání, což bylo o 22 802 osob méně než ke konci 
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měsíce února (pokles o 4,2 %). V porovnání se stejným obdobím roku 2014 byl 
zaznamenán pokles o 83 000 uchazečů o zaměstnání. 

 Meziměsíční pokles nezaměstnanosti byl registrován ve všech 77 okresech – 
největší byl v okresech: Jindřichův Hradec (o 10,3 %), Klatovy (o 10,2 %), Chrudim 
(o 9,7 %), Písek (o 9,1 %), Strakonice (o 8,1 %) a Svitavy (o 8,1 %).  

Prognózy ohledně 
vývoje 
nezaměstnanosti  

 

Výsledky průzkumu „Manpower Index trhu práce2“ od společnosti Manpower 
Česká republika pro 2. čtvrtletí 2015 ukazují, že zaměstnavatelé v České republice 
předpovídají optimistické náborové aktivity. Nárůst počtu pracovních sil očekává 
7 % zaměstnavatelů, snížení počtu pracovních sil předpovídá 3 % a žádné změny 
nepředpokládá 88 % zaměstnavatelů. Na základě těchto údajů vykazuje Čistý 
index trhu práce pro Českou republiku pro 2. čtvrtletí 2015 hodnotu +4 %.  

 V porovnání dle odvětví předpovídají zaměstnavatelé pro 2. čtvrtletí roku 2015 
nárůst pracovních sil v sedmi z deseti sektorů. Nejvyšší hodnotu Čistého indexu 
trhu práce hlásí sektor Výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody (+8 %). Příznivé 
náborové prostředí lze očekávat rovněž v sektoru Zemědělství, myslivost, lesnictví 
a rybolov a v sektoru Finance, pojištění a nemovitosti (shodně Index +7 %). 
Pozitivní náborové plány hlásí také odvětví Zpracovatelský průmysl (Index +6 %). 
Naopak pokles počtu pracovních sil vykazují dle průzkumu dvě odvětví, a to Těžba 
nerostných surovin (Index -6 %) a Stavebnictví (Index -1 %).  

 Z regionálního pohledu (Čechy, Morava a Praha) očekávají zaměstnavatelé nárůst 
počtu pracovních sil ve dvou regionech, nejsilnější Index práce hlásí Morava (+9 
%), o něco slabší Index práce předpokládají zaměstnavatelé v Čechách (+3 %). V 
Praze zůstává Index práce stabilní s hodnotou 0 %.     

Podle posledního průzkumu prognóz makroekonomického vývoje, který vydalo 
Ministerstvo financí v dubnu 2015, by se situace na trhu práce měla vzhledem 
růstu ekonomiky zlepšovat. Rok 2015 by se měl, obdobně jako předchozí rok, 
vyznačovat velmi nízkou inflací, hlavně kvůli výrazně protiinflačnímu působení 
ceny ropy. Průměrná míra inflace by tak letos mohla dosáhnout 0,3 %, v roce 2016 
by se růst spotřebitelských cen mohl zrychlit na 1,5 %. Růst zaměstnanosti by se 
v tomto i příštím roce mohl držet mírně nad hranicí 0,5 %. Míra nezaměstnanosti 
by měla pozvolna klesat a letos by v průměru za celý rok měla dosáhnout 5,7 %, v 
roce 2016 pak 5,5 %. Objem mezd a platů by si měl udržet dynamiku z roku 2014. 
Pro rok 2015 instituce v průměru počítají s jeho růstem o 3,2 %, v roce 2016 by se 
pak mzdy a platy mohly zvýšit o 3,3 %.  

Počet volných 
pracovních míst se 
meziročně i 
meziměsíčně zvýšil  

K 31. březnu 2015 evidoval Úřad práce ČR celkem 76 050 volných pracovních 
míst, což bylo o 7 079 více než v předchozím měsíci a o 35 242 více než ve 
shodném období minulého roku. 

                                                           

 

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. 
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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 6,9 uchazečů (ve stejném 
období minulého roku to bylo 14,9 uchazeče). Nejvíce uchazečů na volnou 
pracovní pozici bylo zaregistrováno v okresech: Bruntál (33,4), Ústí nad Labem 
(25,4 %) a Karviná (25,2).  

Volných pracovních míst pro absolventy a mladistvé bylo registrováno 
18 592 a na jedno volné místo připadalo 1,4 uchazečů této kategorie. Ve 
srovnatelném období roku 2013 bylo registrováno 7 932 volných pracovních míst 
pro tuto věkovou kategorii a na jedno volné místo připadlo 4,0 uchazečů.  

ČR má v rámci EU 
šestou nejnižší 
nezaměstnanost 

 

Míra nezaměstnanosti sledovaná EUROSTATem (data neočištěná od sezónních 
vlivů) byla podle dostupných údajů pro mezinárodní srovnání ke konci 1. čtvrtletí 
v ČR 5,8 %. Česká republika tak měla šestou nejnižší nezaměstnanost v rámci 
Evropské unie. Míra nezaměstnanosti nižší než v ČR byla v Německu (4,7 %), v 
Rakousku (5,6 %), v Lucembursku a na Maltě (shodně 5,7 %). V EU-28 činila 
harmonizovaná míra nezaměstnanosti v témže období 9,7 % a již druhé čtvrtletí 
za sebou se tak drží pod hranici deseti procent. Míra nezaměstnanosti stejná 
nebo vyšší než průměr EU-28 byla zaznamenána v Lotyšsku (9,7 %), v Irsku 
(9,8 %), Bulharsku (10,2 %), ve Francii (10,5 %), na Slovensku (12,2 %), v Itálii (12,6 
%), v Portugalsku (13,2 %), na Kypru (16,0 %) a v Chorvatsku (18,0 %). Vysoká míra 
nezaměstnanosti je dlouhodobě ve Španělsku (22,9 %) a v Řecku (25,4 %). 
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Graf č. I.2.3 Harmonizovaná míra nezaměstnanosti3 v zemích EU-28 (k 31. březnu 2015) 

 

Pramen: EUROSTAT (data očištěna od sezónních vlivů), graf MPO 
Pozn.: Spojené království a Řecko - poslední dostupné údaje: únor 2015 

 Dle posledního odhadu EUROSTATu bylo bez práce ke konci dubna 2015 v celé EU 
23,504 milionu lidí, z toho 17,846 milionu v eurozóně. Proti březnu 2015 se počet 
nezaměstnaných v EU snížil o 126 000 a v eurozóně o 130 000. Ve srovnání s 
dubnem 2015 je nezaměstnanost jak v EU, tak v eurozóně nižší. V zemích platících 
eurem i v EU se snížila o 0,6 procentního bodu. 

 Problémem nadále zůstává nezaměstnanost mladých lidí ve věku od 15 do 25 let. 
Česká republika patří s relativně nízkou mírou nezaměstnanosti mladých v rámci 
EU k nejméně postiženým státům. I přesto, že je míra nezaměstnanosti mladých 
lidí v Česku stále pod průměrem EU, výrazně převyšuje celkovou míru 
nezaměstnanosti v ČR. 

                                                           

 
3 "Harmonizovaná míra nezaměstnanosti", kterou Eurostat používá pro mezinárodní komparace, se metodicky liší od 
ukazatele "Podíl nezaměstnaných osob", který vykazují úřady práce v ČR. Číselné hodnoty jsou proto odlišné, avšak 
schopnost vypovídat o vývoji a jeho změnách je prakticky shodná. 
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Graf č. I.2.4 Harmonizovaná míra nezaměstnanosti ve skupině do 25 let 
(ve vybraných zemích EU-28) 

 

Pramen: EUROSTAT (data neočištěná od sezónních vlivů), graf MPO; * 1Q/2015 = kvartální průměr 
Pozn.: údaje za 1.Q 2015 pro Rakousko a Řecko nejsou k dispozici - použity údaje za 4Q/2014 

 Evropská komise navrhla, aby pro rok 2015 byla z prostředků Iniciativy na podporu 
zaměstnanosti mladých lidí uvolněna jedna miliarda eur. Všech 28 členských států 
EU se zavázalo k přijetí „záruk“, že nabídnou lidem mladším 25 let kvalitní 
zaměstnání, učňovskou přípravu nebo odbornou přípravu do čtyř měsíců po 
ukončení školní docházky nebo při ztrátě zaměstnání. Uvolnění miliardy eur 
pomůže k uskutečnění těchto záruk a díky tomuto předběžnému financování bude 
možné v letošním roce poskytnout pomoc třem stům padesáti až šesti stům 
padesáti tisícům mladých lidí. 

Průměrná mzda 
vzrostla nominálně 
i reálně 

 

Průměrná hrubá měsíční nominální mzda se v 1. čtvrtletí 2015 meziročně zvýšila 
o 2,2 %, tj. o 552 Kč a činila 25 306 Kč. Spotřebitelské ceny se v tomto období 
zvýšily pouze o 0,1 %, reálně se tak mzda zvýšila o 2,1 %. V podnikatelské sféře 
vzrostla meziročně průměrná mzda nominálně o 2,1 % a reálně o 2,0 %, ve sféře 
nepodnikatelské vzrostl průměrný plat nominálně o 2,9 % a reálně o 2,8 %. 
Z průmyslových odvětví se dařilo především zpracovatelskému průmyslu, který 
zaměstnává 1 080,6 tis. zaměstnanců a kde vzrostla průměrná mzda o 2,6 %. 
Objem mezd vzrostl o 4,2, %, evidenční počet zaměstnanců o 1,9 %. 

 Růst průměrné mzdy se ve sledovaném období projevil nejvýrazněji v Libereckém 
kraji (3,2 %) a v Kraji Vysočina (3,1 %). Naopak v Praze byl růst opětovně nejnižší 
(1,1 %).   

http://tema.novinky.cz/eu
http://tema.novinky.cz/euro
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Graf č. I.2.5 Nominální a reálná mzda na přepočtené počty pracovníků 

 

Pramen: ČSÚ, graf MPO 

 Medián mezd činil 21 143 Kč tj. o 427 Kč (2,1 %) více než ve stejném období 
předchozího roku. Mzdová úroveň prostředního zaměstnance se tak zvyšovala 
zhruba stejně jako aritmetický průměr. Z hlediska pohlaví se pak zvýšení mezd 
projevilo více u mužů, kteří mají již tak značně vyšší mzdovou úroveň: v 1. čtvrtletí 
2015 byl medián mezd žen 18 998 Kč, zatímco u mužů činil 23 035 Kč. 

I.3 CENOVÝ A FISKÁLNÍ VÝVOJ 

I.3.1 Cenový vývoj 

Inflace se přiblížila 
nule ... 

 

Inflace v 1. čtvrtletí 2015 razantně ztratila na síle a pohybovala se téměř na 
hraně deflace. Spotřebitelské ceny si po celé čtvrtletí držely nejnižší meziroční 
růst za posledních pět a půl roku (od 3. čtvrtletí 2009). Na jeho snížení (v průměru 
na 0,1 % za 1. čtvrtletí) se podepsal zejména efekt levné ropy, který se promítl do 
nižších cen pohonných hmot, dále nadprůměrná úroda zemědělských plodin v 
loňském roce a dovezená deflace, které společně ovlivňovaly plošně velkou část 
spotřebního koše. Protiinflačně také působilo zrušení regulačních poplatků ve 
zdravotnictví a slabý pokles cen elektrické energie pro domácnosti, naproti tomu 
proinflačně potom oživující domácí poptávka i další zlepšení na trhu práce. 
Průměrná míra inflace se po celé 1. čtvrtletí držela na 0,3 % (od května se 
posunula na 0,4 %).  

Spotřebitelské ceny v 1. čtvrtletí 2015 snížily tempo růstu v průměru meziročně 
na 0,1 % (z 0,5 % ve 4. čtvrtletí 2014). Meziroční pokles cen zejména u potravin a 
dopravy se projevil zpomalením tempa růstu tržních cen, v průměru za 1. čtvrtletí 
2015 na 0,1 % (z 1 % ve 4. čtvrtletí 2014). Regulované ceny vzrostly o 0,2 % (z 
poklesu o 2,1 % ve 4. čtvrtletí 2014). Vliv jednotlivých oddílů spotřebního koše na 
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spotřebitelské ceny dokumentuje rozklad jejich meziročního přírůstku v tab. č. 
I.3.1.1. 

Tabulka č. I.3.1.1 Rozklad meziročního přírůstku indexu spotřebitelských cen (v p. b.)  

  2014     2015     

  prosinec leden únor březen duben květen 

Ú h r n 0,1 0,1 0,1 0,2 0,5 0,7 

v tom:             

potraviny a nealkoholické nápoje -0,1 -0,2 -0,2 -0,3 -0,1 0,0 

alkoholické nápoje, tabák 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,5 

odívání a obuv 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

bydlení, voda, energie, paliva -0,1 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

bytové vybavení, zařízení domácností, opravy 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

zdraví 0,0 -0,1 -0,1 -0,2 -0,2 -0,2 

doprava -0,1 -0,5 -0,6 -0,4 -0,4 -0,3 

pošty a telekomunikace -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 

rekreace a kultura 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

vzdělávání 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

stravování a ubytování 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

ostatní zboží a služby 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

Pramen: ČSÚ 

… díky redukci cen 
v sektoru potravin 
... 

 

Celkovou úroveň cenové hladiny ovlivnily váhově významné ceny potravin, 
které obrátily směr v prosinci 2014 a v 1. čtvrtletí klesly v průměru meziročně o 1,6 
% (z 1,2% růstu ve 4. čtvrtletí 2014). Na jejich vývoj působily zejména ceny ovoce, 
které byly nižší v průměru meziročně o 6,4 % (z 4,1% růstu v předchozím čtvrtletí). 
Podobný trend, tedy přechod z cenového růstu v pokles, držely v různé míře ceny 
ve všech dalších hlavních skupinách potravinářských výrobků (pekárenských a 
obilovin, masa, mléka, sýrů a jogurtů). Ceny zeleniny ještě prohloubily pokles 
vlivem obratu cen plodové zeleniny, které spadly v průměru meziročně o 6,5 % z 
11,8% růstu ve 4. čtvrtletí. Opačným směrem se vydaly ceny brambor, jejichž 
meziroční pokles se zmírnil na 36 % (ze 44,5 % v předchozím čtvrtletí). 

… a cen dopravy 
a zdraví ... 

 

Ceny dopravy v 1. čtvrtletí klesly v průměru meziročně o 4,9 %. Důvodem bylo 
zlevnění pohonných hmot, jejichž ceny propadly v průměru o 14,6 % (ve 
4. čtvrtletí 2014 o 1,2 %). Ještě větší meziroční pokles nastal pouze před šesti lety 
v 1. a 2. čtvrtletí 2009. Meziměsíční pokles cen pohonných hmot se projevil již v 
posledních měsících roku 2014 a pokračoval v lednu i v únoru 2015. V březnu 2015 
ale již obrátily směr a meziměsíčně vzrostly o 4,4 %. V oddíle zdraví došlo k 
poklesu cen v průměru meziročně o 6,6 % (z -0,4 % ve 4. čtvrtletí) v souvislosti se 
zrušením regulačních poplatků za návštěvu u lékaře a výdej léků na recept od 1. 
ledna 2015. Vzestup celkové cenové hladiny tlumily také ceny bytového vybavení 
a zařízení domácnosti, i ceny pošt a telekomunikací, které i v 1. čtvrtletí 2015 
setrvaly pod úrovní předchozího roku. 
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… kdežto ceny 
bydlení se vrátily 
k růstu ... 

 

Obrat trendu nastal v oddíle bydlení, kde meziroční pokles cen nastoupený 
v lednu 2014 se vrátil od ledna 2015 k růstu, v průměru za 1. čtvrtletí o 1,1 %. 
Důvodem bylo výrazné zmírnění poklesu cen elektřiny, a to v průměru meziročně 
na 0,3 % (z 10% propadu ve 4. čtvrtletí 2014). Přesto, že na světových trzích 
výrazně klesaly ceny minerálních paliv, a jejich dovozní ceny, růst spotřebitelských 
cen zemního plynu dále zrychlil na 4,5 % (z 2,4 % v předchozím čtvrtletí). Vyšší 
byly opět ceny vodného o 3,4 %, stočného o 2,8 %, čistého nájemného o 1,1 % a 
tepla o 0,9 %. 

… a tempo růstu 
zrychlily ceny 
alkoholických 
nápojů a tabáku, 
odívání a obuvi, 
rekreace a kultury 

 

Proinflačně působily i ceny alkoholických nápojů a tabáku, které vzrostly 
v 1. čtvrtletí v průměru meziročně o 3,4 % (z 1,4 % v předchozím čtvrtletí). Růst 
cen tabákových výrobků o 5,5 % (z 1,8 % v předchozím kvartále) byl vyvolaný 
zejména zvýšením spotřební daně u cigaret. Přidaly se i ceny oděvů a obuvi, které 
stouply o 4,5 % (z 3,6 % v předchozím čtvrtletí). Růst cen v oddíle rekreace a 
kultura v průměru o 0,8 % způsobilo zvýšení cen dovolených s komplexními 
službami o 5,4 % (ve 4. kvartále o 3,5 %). 

Inflace v květnu 
pokračovala v růstu 

 

Inflace v následujících měsících stoupala vzhůru, v květnu přidala meziročně na 0,7 
% (z 0,5 % v dubnu). Mírné zrychlení podpořily ceny dovolených s komplexními 
službami, které vzrostly o 5,4 % (z dubnových 4,8 %). Ke zrychlení růstu cenové 
hladiny přispělo i zmírnění meziročního poklesu cen potravin na 0,3 % (z 0,7 % v 
dubnu) a dopravy na 3,1 % (z 3,8 % v dubnu). Ovlivnily je sezónní ceny zeleniny, 
které byly v květnu vyšší o 6,6 % (v dubnu o 3,8 %) a ceny ovoce, které přešly z 
poklesu o 1,3 % v dubnu v růst o 3,4 % v květnu. V dopravě došlo ke zmírnění 
cenového poklesu zejména vlivem snížení tempa poklesu cen pohonných hmot na 
9,6 % (z 11,1 % v dubnu). Největší vliv na květnový růst cen měl sektor 
alkoholických nápojů a tabáku, kde vzrostly ceny cigaret o 9 %, dále i ceny bydlení, 
kde vzrostly ceny zemního plynu o 4,5 %, vodného o 3,4 %, stočného o 2,8 %, ceny 
elektřiny byly naopak nižší o 0,3 %. Rostly i ceny finančních služeb o 7,5 %, ceny 
obuvi o 8,5 % a oděvů o 1,6 %. 

Pokles dovozních 
cen navázaný na 
levné energetické 
suroviny ... 

 

Dovozní ceny, které v prosinci 2014 obrátily směr a po třinácti měsících 
meziročně klesly, se držely v 1. čtvrtletí 2015 pod úrovní předchozího roku. 
V průměru se snížily meziročně o 1,5 %, když ve 4. čtvrtletí 2014 v průměru ještě 
rostly o 1,1 %. Levná ropa i plyn vyvolaly výrazný propad cen dovážených 
minerálních paliv o 25 %, ale i ostatních surovin o 11,2 % a cen chemikálií o 2,7 %. 
Dovozní ceny komodit s vyšším stupněm zpracování naopak rostly, jako např. 
ceny průmyslového zboží o 4,8 %, dopravních prostředků o 3,9 % a ceny 
polotovarů o 1,5 %.  

Tabulka č. I.3.1.2 Vývoj cen v hlavních cenových okruzích (meziroční změna v %) 

 

Pramen: ČSÚ 

březen červen září prosinec průměr leden únor březen duben květen

 Ceny

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

  - průmyslových výrobců -0,8 -0,2 -0,3 -3,7 -0,8 -3,5 -3,6 -2,9 -2,6 -2,1

  - stavebních prací 0,0 0,5 0,7 0,9 0,4 0,8 0,8 1,0 1,0 1,1

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

  - dovozní 1,3 2,3 3,5 -1,9 1,9 -1,7 -1,9 -0,9 0,5 X

2014 2015
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… se přenášel do cen 
průmyslových 
výrobců 

 

V cenách průmyslových výrobců, které v průměru za  1. čtvrtletí klesly meziročně 
o 3,3 % (ve 4. čtvrtletí 2014 o 1,9 %), se odrazily zejména nízké ceny minerálních 
paliv a v konečném důsledku srazily ceny celého zpracovatelského průmyslu, 
meziročně o 4,1 %. Nejhůře na tom byli producenti, kteří ropu přímo zpracovávají, 
tj. výrobci koksu a rafinovaných ropných produktů, jejichž ceny klesly v průměru 
za kvartál až o 30 % (z -11,3 % v předchozím čtvrtletí), ale i výrobci chemických 
látek a výrobků s poklesem cen o 15,9 % (z -1,7 % ve 4 čtvrtletí m. r.). Ceny 
potravinářských výrobků, nápojů a tabáku byly nižší o 3,1 %, těžby a dobývání o 
1,1 % a elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu o 0,8 %. Naproti tomu 
vzrostly ceny vody, její úpravy a rozvodu o 3,4 % a základních farmaceutických 
výrobků o 1,6 %. 

Pokles cen 

průmyslových 
výrobců v květnu 
zmírnil 

 

Ceny průmyslových výrobců v květnu snížily meziroční pokles na 2,1 % (z 2,6 % 
v dubnu) a naznačily tak obrat trendu. Nižší byly jak ceny koksu a rafinovaných 
ropných produktů, tak návazně ceny chemických látek a výrobků o 6,4 %. Ceny 
potravinářských výrobků, nápojů a tabáku klesly meziročně o 3 % (mléčných 
výrobků spadly o 10 %, masa a masných výrobků o 2,6 %). Proti směřovaly ceny 
vody, její úpravy a rozvodu, s růstem o 3,4 %. 

Ceny stavebních 
prací si držely mírný 
růst 

 

Stavebnímu sektoru, který z výrobních odvětví prodělal nejdelší recesi, se začalo 
dařit lépe a to se promítlo do vývoje cen stavebních prací. Růst jeho výkonu 
odvětví souvisí s oživením ekonomiky, zejména pak s přílivem veřejných zakázek, 
tlaky na čerpání prostředků z EU, i příznivou situací na trhu nemovitostí. Ceny 
stavebních prací se po pěti letech poklesu, či stagnace, obrátily do plusu již 
v dubnu přechozího roku, a stabilní meziroční růst na úrovni 1 % si držely po celé 
1. čtvrtletí 2015 a až do května, kdy stouply o 1,1 %. Výraznějšímu vzestupu cen 
zatím bránila relativně velká konkurence v oboru, nicméně dá se předpokládat, 
že s růstem zakázek bude i v dalších měsících sílit jejich růstová dynamika. Ceny 
materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví klesly v 1. čtvrtletí 2015 
v průměru meziročně o 1,1 %. 

Ceny zemědělských 
výrobců prohloubily 
svůj pokles 

 

Farmářské ceny, které setrvávají již více než rok a půl pod úrovní předchozího 
roku, svůj pokles v 1. čtvrtletí 2015 ještě prohloubily v průměru meziročně na 9,3 
% (proti 4. čtvrtletí se jejich propad zvýšil o 3,4 p. b.). Ceny produktů živočišné 
výroby klesly v průměru meziročně o 7,6 % (nižší byly ceny prasat o 14 % a mléka 
o 10,5 %, zvýšily se naopak ceny vajec o 5,6 % a skotu o 2,2 %). Ve výraznějším 
poklesu setrvaly ceny rostlinné výroby, které spadly o 11 %. Zlevnily zejména 
ceny brambor o 41,5 %, olejnin o 9,3 %, a obilovin o 8,1 %, dále čerstvé zeleniny 
o 19,2 % a ovoce o 15,4 %. Hlavní příčinou poklesu cen zemědělských výrobců je 
již druhým rokem nadprůměrně příznivá sklizeň u nás i v zahraničí, která srazila 
ceny některých rostlinných komodit. Na pokles cen živočišných produktů působí 
hlavně přebytek potravin na evropském trhu kvůli obchodním sankcím vůči Rusku 
a jeho reakci v podobě následných protiopatření. 

I.3.2 Ceny v mezinárodním srovnání 

I když světové 
hospodářství roste, 
tlaky na ceny 
zůstaly v 1. čtvrtletí 
2015 minimální 

Padající ceny komodit na světových trzích (zejména prudký pokles cen ropy 
a příznivé ceny zemědělských plodin v důsledku loňské dobré úrody), geopolitické 
napětí v některých částech světa, v Evropě pak také slabá konkurenceschopnost 
některých zemích EU, vytvářely významný tlak na ceny, jejichž růst výrazně zvolnil 
již koncem minulého roku. Svým dílem přispěla i restriktivní vzájemná opatření 
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uvalená na zahraniční obchod EU s Ruskem, jež se promítala do přetlaku nabídky 
některých komodit na trhu a posílala inflaci dolů. 

Přehled o vývoji cen ve vybraných zemích EU a USA podává graf č. I.3.2.1. 

Graf. č. I.3.2.1 Vývoj spotřebitelských cen v zemích Evropské unie a USA v březnu 2015  
(meziroční změna v %) 

 

Pramen: Eurostat, graf MPO 

 Ze zemí Evropské unie stouply v březnu 2015 ceny pouze v deseti zemích, vyšší 
než půl procentní cenový růst si připsalo Rakousko, Rumunsko a Švédsko. Do 
deflace spadlo 12 zemí, déle než rok se s ní potýká Řecko, Bulharsko a Slovensko. 
Podle HICP se inflace v ČR v březnu udržela na úrovni 0,1 %, stejně jako v 
Lucembursku. Také USA se slušnou výkonností své ekonomiky i zlepšující se 
situace na trhu práce nedokázaly výrazněji aktivovat spotřebitelské ceny ani na 
americkém kontinentu, a ty v 1. čtvrtletí 2015 skončily rovněž v minusu. 

Ceny v průmyslu 
klesaly v ČR 
výrazněji než v EU 

 

Meziroční pokles cen průmyslových výrobců v Evropské unii, který započal 
v srpnu 2013, se v průměru za 1. čtvrtletí 2015 dále prohloubil, když v samotném 
březnu jejich propad již zmírnil na 2,9 % a v eurozóně na 2,3 %. V tuzemsku začaly 
ceny průmyslových výrobců intenzivněji klesat v prosinci minulého roku, kdy 
propadly meziročně o 3,7 %, v 1. čtvrtletí svůj pokles zmírnily a v březnu 2015 
ztratily 2,9 %. Ceny průmyslových výrobců v téměř všech zemích Unie skončily 
v minusu, nejvyšší propad zaznamenaly v březnu Litva meziročně o 9,1 %, 
Spojené království o 7,7 %, Nizozemí o 6,3 % a Dánsko o 5,7 %. V plusu (1,1 %) se 
pohybovaly ceny pouze v Lucembursku, na nule v Rumunsku, Slovinsku a 
Švédsku. 
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I.3.3 Fiskální vývoj 

Deficit státního 
rozpočtu na rok 
2015 byl schválen 
ve výši 100 mld. Kč 

 

Státní rozpočet na rok 2015 byl schválen se schodkem 100 mld. Kč, s příjmy 
1118,5 mld. Kč a výdaji 1218,5 mld. Kč. To proti rozpočtu schválenému na rok 
2014 znamená nárůst celkových příjmů o 1,8 %, růst celkových výdajů o 0,7 % 
a snížení schodku o 12 mld. Kč, tj. o 10,7 %. Ve srovnání se skutečností roku 2014 
počítá rozpočet s poklesem příjmů o 15,4 mld. Kč (o 1,4 %), s růstem výdajů o 6,9 
mld. Kč (o 0,6 %) a se zvýšením schodku o 22,2 mld. Kč (o 28,6 %). Rozpočtovými 
opatřeními k 31. březnu 2015 došlo k navýšení příjmů i výdajů shodně o 18,4 mld. 
Kč, bez vlivu na výši schodku schváleného rozpočtu. 

Výsledek za 
1. čtvrtletí 2015 je 
druhým nejvyšším 
přebytkem státního 
rozpočtu od vzniku 
ČR 

 

Hospodaření státní pokladny skončilo v 1. čtvrtletí 2015 zatím kumulovaným 
přebytkem 19,9 mld. Kč (čtvrtletní alikvota odpovídá schodku 25 mld. Kč), což 
bylo o 23,7 mld. Kč méně než v roce 2014. Meziročně horší výsledek byl ovlivněn 
zejména vysokou srovnávací základnou roku 2014, zejména z daňových příjmů 
v oblasti spotřební daně z tabákových výrobků, slabší byly i nedaňové a ostatní 
příjmy. Svižnější čerpání celkových výdajů souviselo např. s vyššími neinvestičními 
transfery rozpočtům územní úrovně i s vyššími kapitálovými výdaji. Přesto, že se 
tento čtvrtletní výsledek jeví ve srovnání s rokem 2014 (historicky nejvyšší 
přebytek státního rozpočtu) jako nepříznivý, jde stále o druhé nejvyšší kladné 
saldo od roku 1993. 

V květnu se kumulované saldo státního rozpočtu propadlo o 22,1 mld. Kč, což je 
proti stejnému období 2014 sice pokles o 12,6 mld. Kč, ale zároveň druhý nejlepší 
výsledek hospodaření státu od roku 2006. 

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

  
2014 

2015 

 Saldo za 
měsíc 

Měsíc    Příjmy         Výdaje  Saldo 

  
 Saldo 

kumulované 
 Saldo za 

měsíc 
  kumulované 

Leden 45,05 45,05 111,02 82,43 28,58 28,58 

Únor 50,07 5,02 205,39 182,77 22,62 -5,97 

Březen 43,59 -6,48 314,46 294,55 19,91 -2,71 

Duben 26,58 -17,01 400,04 400,41 -0,38 -20,28 

Květen -9,52 -36,10 482,81 504,94 -22,13 -21,76 

 Pramen: MF ČR 

Nižší výběr daní … Příjmová strana státního rozpočtu i s meziročním poklesem o 9,8 mld. Kč (tj. 
o 3 %) nasplnila rozpočet4 na 27,7 %, v roce 2014 to bylo na 29,5 %. Proti alikvotě 
rozpočtu bylo inkaso příjmů o 30,3 mld. Kč vyšší. Z daňových příjmů se na horší 
bilanci celkových příjmů podílely zejména spotřební daně a DPH (viz tabulka 
č.I.3.3.2): 

                                                           

 
4 vždy je vztaženo k rozpočtu po změnách 
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  důvodem nižších příjmů ze spotřebních daní bylo zejména inkaso 
spotřební daně z tabákových výrobků. To v 1. čtvrtletí 2015 činilo 10,4 mld. 
Kč (tj. 22,2 % rozpočtu) a propadlo tak meziročně o 13,1 mld. Kč (projevil se 
vliv předzásobení tabákovými nálepkami před zvýšením sazeb od 1. 1. 
2014). Rozpočet této daně počítá s růstem proti skutečnosti 2014 o 5,1 %. 
Inkaso spotřební daně z minerálních olejů (váhově nejsilnější položky) 
objemem 17 mld. Kč (tj. 23,5 % rozpočtu) meziročně posílilo o 0,4 mld. Kč. 
Přitom její rozpočet počítá s poklesem o 1,1 % proti skutečnosti 2014. Růst 
inkasa byl podpořen zvýšením spotřeby pohonných hmot a příznivější 
cenou motorové nafty pro zahraniční kamionové dopravce po poklesu cen 
ropy; 

  výběr daně z přidané hodnoty (jako váhově nejvýznamnější daně) 
v 1. čtvrtletí 2015 klesl meziročně o 8,6 mld. Kč a byl především ovlivněn 
jednorázově vyšší srovnávací základnou předchozího roku (kdy na základě 
kontrolní akce v důsledku zahájení postupu k odstranění pochybností byla 
správcem daně na počátku roku 2014 zadržena výplata nadměrných 
odpočtů ve výši 8,4 mld. Kč). Inkaso bylo méně významně redukováno 
i zavedením druhé snížené sazby DPH ve výši 10 % (od 1. 1. 2015 aplikována 
na léky, knihy a částečně na dětskou výživu, s negativním dopadem na 
inkaso ve výši 0,6 mld. Kč), dále snížení cen pohonných hmot s dopadem ve 
výši 1 mld. Kč. Rozpočet DPH počítá s poklesem o 0,4 % proti skutečnosti 
2014; 

  výnos daně z příjmů fyzických osob naplnil alikvotu na 25,6 % (loni 25,8 %). 
Rozpočet počítá s růstem o 6,7 % (tj. o 6,6 mld. Kč proti skutečnosti 2014). 
Na dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti bylo vybráno 21,5 mld. 
Kč při plnění rozpočtu na 23,3 %, což představuje meziroční růst o 0,4 mld. 
Kč, tj. o 1,7 %. Rozpočet uvažuje s růstem o 5,4 % proti skutečnosti 2014 a 
jeho odhad vychází z makroekonomických predikcí růstu průměrných mezd 
a míry zaměstnanosti. V roce 2015 se do výběru této daně negativně 
promítne zvýšení slevy na druhé a třetí dítě a možnost uplatnění základní 
slevy u pracujících důchodců; 

 nižší plnění inkasa daní z příjmů právnických osob v prvních měsících roku 
souvisí s možností podání daňového přiznání s využitím daňových poradců 
až do konce pololetí. Výběr této daně se zvýšil meziročně o 1,5 mld. Kč. 
Rozpočet počítá s poklesem letošního inkasa proti skutečnosti 2014 o 0,4 %. 

… byl částečně 
kompenzován 
lepším inkasem 
pojistného na 
sociální zabezpečení 
… 

Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení vzrostly meziročně o 4,5 mld. Kč, tj. o 
4,8 %. Rozpočet 2015 počítá s růstem o 4,6 % proti skutečnosti 2014, mj. z důvodu 
předpokládaného zvýšení dynamiky mezd a platů a snížení dopadu důchodového 
spoření.  

... a zejména pak 
vyššími příjmy z EU 

 

Nedaňové a ostatní příjmy zůstaly v plusu díky přijatým transferům, které 
dosáhly 67 mld. Kč a při plnění rozpočtu na 54,2 % byly o 14,4 mld. Kč vyšší než 
v roce 2014. Z přijatých transferů se o růst postaraly EU příjmy (transfery přijaté 
od EU a převody z Národního fondu), které dosáhly 66 mld. Kč a meziročně posílily 
o 14,6 mld. Kč, tj. o 28,4 %. Meziroční srovnání nedaňových a kapitálových příjmů 
a přijatých transferů negativně ovlivnil mimořádný nedaňový příjem kapitoly ČTÚ 
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z počátku roku 2014 plynoucí z aukce kmitočtů pro rychlé mobilní sítě LTE ve výši 
8,5 mld. Kč, který se v roce 2015 neopakoval.   

Tabulka č. I.3.3.2 Plnění státního rozpočtu v 1. čtvrtletí 2015 (v mld. Kč) 

  2014 2015     

  Skutečnost  Rozpočet po 
změnách 

Skutečnost    Index 
2015/2014 

   leden-březen   leden-březen  % Plnění 

Příjmy celkem 324,24 1 136,81 314,46 27,7 97,0 

Daňové příjmy celkem 249,48 975,76 234,19 24,0 93,9 

z toho:   

104,80 26,88 25,6 99,6 Daň z příjmů fyzických osob 27,00 

Daň z příjmů právnických osob 19,92 89,00 21,38 24,0 107,3 

DPH 60,33 229,30 51,74 22,6 85,8 

Spotřební daně (včetně energetických 
daní) 44,46 135,40 31,50 23,3 70,9 

Pojistné na soc. zabezpečení, 
příspěvek na politiku zaměstnanosti 92,89 400,67 97,35 24,3 104,8 

Ostatní 4,88 16,59 5,34 32,2 109,3 

Nedaňové a ostatní příjmy  74,76 161,05 80,27 49,8 107,4 

Výdaje celkem 280,65 1 236,81 294,55 23,8 105,0 

v tom: 

265,72 1 139,27 274,76 24,1 103,4 Běžné výdaje  

z toho: sociální dávky 115,97 509,19 119,01 23,4 102,6 

               z toho: důchody 88,14 390,98 90,59 23,2 102,8 

Kapitálové výdaje 14,93 97,54 19,78 20,3 132,5 

Pramen: MF 

Rostly výdaje 
běžné ... 

 

Celkové výdaje státního rozpočtu v 1. čtvrtletí 2015 meziročně vzrostly 
o 13,9 mld. Kč, tj. o 5 % (proti alikvotě rozpočtu byly nižší o 14,7 mld. Kč, tj. o 1,2 p. 
b.). Z běžných výdajů měly na meziroční růst největší vliv neinvestiční transfery 
rozpočtům územní úrovně, které stouply o 4,9 mld. Kč a sociální dávky s růstem o 
3 mld. Kč. Největší objem z běžných výdajů (přes 40 %) byl vynaložen na sociální 
dávky, jejichž čerpání bylo meziročně vyšší o 2,6 % a činilo 119 mld. Kč. Z nich 
objemově nejvýznamnější výdaje na dávky důchodového pojištění činily 90,6 
mld. Kč (23,2 % rozpočtu), meziročně vzrostly o 2,5 mld. Kč, tj. o 2,8 %. Deficit 
důchodového účtu dosáhl 3,8 mld. Kč a byl meziročně nižší o 1,4 mld. Kč. Z 
ostatních sociálních dávek vzrostly dávky sociální péče o 2,8 %, nemocenského 
pojištění o 13,6 %, klesly naopak dávky státní sociální podpory a pěstounské péče 
o 0,4 % a podpory v nezaměstnanosti o 10,6 %. 

… a tentokrát 
i kapitálové 

 

Čerpání kapitálových výdajů bylo v 1. čtvrtletí o 4,9 mld. Kč, tj. o 32,5 %, nad 
úrovní loňské skutečnosti. Meziroční růst ovlivnily zejména výdaje na 
spolufinancování společných programů EU a ČR, které dosáhly 16,5 mld. Kč 
(meziroční růst o 4,5 mld. Kč). Tyto výdaje byly čerpány zejména v rámci OP 
Podnikání a inovace (4,5 mld. Kč), Regionálních operačních programů (4,4 mld. 
Kč), OP Výzkum a vývoj pro inovace (2,8 mld. Kč), OP Doprava (2 mld. Kč). Nejvíce 
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investičních prostředků bylo vynaloženo na transfery rozpočtům územní úrovně 
(5,8 mld. Kč), podnikatelským subjektům (5,1 mld. Kč), Státnímu fondu dopravní 
infrastruktury (2,2 mld. Kč). 

Výše státního dluhu 
se téměř nezměnila 

 

Ke konci 1. čtvrtletí 2015 se objem státního dluhu mírně snížil na 1663,1 mld. Kč, 
tj. o 0,6 mld. Kč, z 1663,7 mld. Kč na počátku roku. Růst vnitřního dluhu o 1,6 mld. 
Kč byl kompenzován poklesem vnějšího dluhu o 2,1 mld. Kč. Státní půjčky v 1. 
čtvrtletí spočívaly převážně v emisích státních dluhopisů. Byly realizovány dvě 
emise krátkodobých státních dluhopisů – státních pokladničních poukázek – o 
objemu 12 mld. Kč. Jejich stav se v průběhu 1. čtvrtletí  snížil ze 107,6 mld. Kč na 
81,7 mld. Kč, tj. o 25,9 mld. Kč.  Prostřednictvím emisí střednědobých a 
dlouhodobých státních dluhopisů na primárním trhu bylo vypůjčeno 40,3 mld. Kč. 
V průběhu 1. čtvrtletí 2015 nebyla přijata žádná tranše úvěrů od EIB. 

I.4 MĚNOVÁ POLITIKA 

I.4.1 Měnová politika 

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

Vývoj monetární politiky v prvním čtvrtletí roku 2015 byl ovlivněn především 
rozdílným vývojem měnové politiky v EMU a USA. Evropa se nadále potýkala 
s poměrně pomalým hospodářským růstem (1,5 % v EU a 1,0 % v EMU), který však 
byl nejpříznivější od začátku roku 2011. Ekonomika USA s růstem HDP o 2,7 % pak 
zaostávala za relativně vysokými očekáváními. Příčinou byl stejně jako 
v předchozím roce stále posilující dolar a tentokrát i těžká zima. Inflace byla 
ovlivněna v obou teritoriích především nízkou cenou ropy, která táhla ceny dolů. 
Eurozóna se nadále potýkala s mírnou deflací, Spojené státy americké jen 
s  dezinflací. Americká ekonomika od loňského října, kdy bylo ukončeno 
kvantitativní uvolňování, nicméně zažívala poměrně poklidné období, které 
pravděpodobně přetrvá až do doby zvyšování úrokových sazeb, což by mělo 
nejspíše nastat ve druhé polovině tohoto roku. Oproti tomu ECB v březnu zahájila 
nakupování státních dluhopisů, takže ještě zvýšila ráz své akomodativní 
politiky. Důležitou událostí v eurozóně bylo březnové prodloužení záchranného 
programu pro Řecko, jehož výplata je však pozastavena do doby přijetí důležitých 
reforem tamní vládou a parlamentem. To by již v příštím čtvrtletí mohlo způsobit 
problémy Řecka se splácením půjčky od MMF. 

Představitele 
eurozóny i celé EU 
zaměstnávalo Řecko 
a jeho problémy po 
celé 2. čtvrtletí 

Řecké vyjednávání se přesunulo do druhého čtvrtletí a od jeho druhé poloviny se 
v podstatě každodenně zvažoval řecký bankrot a s tím spojená budoucnost 
eurozóny, aniž by došlo k významnějšímu pokroku. Situace se začala vyhrocovat 
s blížícím se koncem záchranného programu, který vypršel 30. června. Vzhledem 
k neuskutečněné dohodě byly řeckou vládou 29. června vyhlášeny bankovní 
prázdniny a kontrola kapitálu, aby nedocházelo k jeho dalšímu odlivu. Dohody 
bylo dosaženo 13. července, kdy řečtí představitelé přistoupili na podmínky 
věřitelů, parlament odsouhlasil první část reforem a bankovní prázdniny byly 
o týden později ukončeny. 

Hospodářský vývoj 
v ČR byl příznivější 
než v případě 
eurozóny i USA, 
česká měnová 

Makroekonomická situace v ČR byla poměrně příznivá a ekonomický vývoj byl 
tak mnohem pozitivnější než v EMU i v USA. Hlavní úrokové sazby ČNB zůstaly 
na velmi nízké, „technicky nulové“, úrovni. Limitní úroková sazba pro 
dvoutýdenní repo operace i diskontní sazba jsou stále na 0,05 %, lombardní sazba 
0,25 %. Z důvodu prakticky nulových úrokových sazeb nadále využívá ČNB směnný 
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politika tak mohla 
zůstat beze změn 

kurz jakožto nástroj měnové politiky. Jednostranný devizový závazek ČNB 
udržovat kurz koruny vůči euru poblíž 27 korunám za euro přetrvává.  

Graf č. I.4.1.1 Hlavní úrokové sazby ČNB (v %) 

 

Pramen: ČNB, graf MPO 

ECB započala 
s kvantitativním 
uvolňováním, které 
chystala od 
minulého roku 

ECB stejně jako ČNB neměnila v prvním kvartále své úrokové sazby. Základní 
úroková sazba tak od září minulého roku přetrvává na 0,05 %, mezní zápůjční 
sazba na 0,30 % a depozitní sazba na -0,20 %. Na podporu růstu ekonomiky a na 
obranu proti deflaci se Evropská centrální banka v první polovině března 
odhodlala k odstartování kvantitativního uvolňování, které připravovala již od 
minulého roku a vyhlásila koncem ledna 2015. Od března 2015 ECB má každý 
měsíc nově nakupovat státní dluhopisy za 60 miliard eur (i ty se záporným 
výnosem do výše depozitní sazby -0,20 %), což by mělo přetrvat minimálně do září 
2016, pokud se v eurozóně do té doby podaří zvrátit deflační vývoj a nastartovat 
růst a dlouhodobě stabilní inflaci okolo 2% inflačního cíle. 

FED v současné 
klidové fázi svoji 
monetární politiku 
neměnil 

Fed oproti ECB v prvním čtvrtletí neprováděl žádné zásadní změny ve své 
monetární politice. Klidové období bude patrně ukončeno až zvýšením úrokových 
sazeb. Inflace je stále slabá, což je zapříčiněno především velmi nízkou cenou 
ropy. Po jejím zvýšení by se inflace měla přiblížit k inflačnímu cíli americké 
centrální banky. Sazba federálních fondů zůstává nadále v oficiálním pásmu 0 – 
0,25 %. 

Klientské úrokové 
míry klesaly u všech 
kategorií 

 

Podmínky v českém finančním sektoru se v prvním kvartále roku 2015 dále 
zlepšovaly. Pozitivně působilo pokračující hospodářské oživení domácí 
ekonomiky, negativně naproti tomu nejistota ohledně budoucnosti EMU a její 
přetrvávající deflace. Uvolněná měnová politika ČNB nadále udržovala klientské 
úrokové sazby na nízkých úrovních a zároveň úvěrové riziko zaznamenalo 
v prvním čtvrtletí pokles. V prvním čtvrtletí poklesly úrokové míry u nových 
obchodů i u stavů obchodů, a to jak u domácností, tak i u nefinančních podniků. 
Právě průměrné úrokové sazby ze stavu obchodů stále ještě klesaly na nová 
historická minima. 

http://www.fio.cz/zpravodajstvi/zpravy-z-burzy/159653-ecb-ponechala-sazby-beze-zmeny-detaily-spusteni-qe-predstavi-v-15-30
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Průměrná úroková 
sazba klesala 
u domácností 
i nefinančních 
podniků 

Průměrná úroková sazba nových úvěrů domácnostem na spotřebu, bydlení 
a ostatní po téměř každoročním lednovém nárůstu klesala na březnovou 
hodnotu 4,78 %. Poprvé se tak od roku 2004, od kdy ČNB tyto údaje zveřejňuje, 
dostala pod 5 %. Průměrná měsíční úroková sazba nových úvěrů nefinančním 
podnikům (bez kontokorentů, revolvingových úvěrů a pohledávek z kreditních 
karet) pak oproti minulému roku poklesla jen mírně, kdy v lednu úroková míra 
poměrně značně vzrostla, ale v následných dvou měsících byla opět korigována 
na březnovou 2% hodnotu. 

Průměrná úroková 
sazba ze stavu 
obchodů se u obou 
sektorů dostala na 
rekordní minima 

Úrokové míry ze stavů obchodů pak pokračovaly v dlouhodobém klesajícím 
trendu a vytváření rekordních minim od roku 2001, kdy ČNB začala tyto údaje 
publikovat. Průměrná březnová úroková míra úvěrů domácnostem představovala 
5,24 %, pro nefinanční podniky potom 2,86 %. 

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

 

Pramen: ČNB, graf MPO 

Objemu úvěrů 
nefinančním 
podnikům zrychlil, 
čímž překonal 
meziroční růst úvěrů 
domácnostem 

Také dynamika růstu poskytovaných úvěrů reflektovala zlepšující se situaci 
domácí ekonomiky. Stav korunových úvěrů poskytnutým domácnostem, který 
v říjnu a listopadu minulého roku zaznamenal mírný propad, se v prvním čtvrtletí 
navracel zpět a koncem března meziročně rostl o 3 %. Anualizovaná roční míra 
růstu úvěrů v tomto segmentu je dlouhodobě poměrně stabilní a osciluje okolo 
5 % (v předkrizových letech tento růst přesahoval až 30 %). Poptávka 
nefinančních podniků po úvěrech zaznamenala v prvním kvartále značný 
meziroční růst až 4%, čímž znovu překonala růst stavu úvěrů domácnostem. 
Jedná se zároveň o téměř tříleté maximum. Anualizovaný růst úvěrů nefinančním 
podnikům byl velmi volatilní, kdy se jen v posledních dvou letech pohyboval bez 
zřejmého trendu v rozmezí od -0,7 % do 3,7 %. 
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Graf č. I.4.1.3 Vývoj úvěrů (meziročně v %) 

 

  Pramen: ČNB, graf MPO 

Kvalita úvěrového 
portfolia se mírně 
zhoršila, … 

 

 

Kvalita úvěrového portfolia, charakterizovaná podílem úvěrů v selhání na 
celkových úvěrech (v korunách a v cizích měnách), od roku 2012 osciluje okolo 
6 %. Jediným větším výkyvem byl nárůst v první polovině minulého roku, kdy 
došlo k přesunu části úvěrů vedeným v kategorii sledovaných o stupeň níž, mezi 
nestandardní úvěry v selhání. Po této změně se však podíl úvěrů v selhání vracel 
zpět na 6 %. Na konci března 2015 pak byl podíl 6,1 %, což je oproti prosinci mírné 
zhoršení o 0,1 p. b. Podíl klasifikovaných úvěrů (tj. úvěrů sledovaných a v selhání) 
v prvním čtvrtletí roku 2015 pokračoval v poklesu započatém v předchozím roce 
až na březnovou hodnotu 9,4 % (pokles o 0,2 p. b.), což je nejnižší hodnota 
naměřená od srpna 2009. 

… úvěrové riziko 
však pokleslo 
u nefinančních 
podniků i 
u domácností 

Z pohledu kategorizace dle typu sektoru, úvěrové riziko pokleslo jak 
u nefinančních podniků, tak i u domácností. Podíl úvěrů v selhání na celkových 
úvěrech (korunových a v cizích měnách) u domácností v podstatě klesá již dva 
roky a v březnu 2015 byl 4,61 %, což je téměř pětileté minimum. Úvěrové riziko 
finančních podniků je dlouhodobě vyšší a v prvním kvartále bylo 6,39 %, což je ale 
nejnižší hodnota od srpna 2009. 
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Graf č. I.4.1.4 Úvěry v selhání (podíl v %, Kč + cizí měna)  

 

 Pramen: ČNB, graf MPO 

A lepší byla i 
struktura úvěrů 
v selhání 

V kategorii úvěrů v selhání je v prvním kvartále patrné zlepšení situace oproti 
předchozímu roku. Ztrátové úvěry představovaly 57,3 % všech úvěrů v selhání, 
což je oproti prosinci pokles o 2,1 p. b. Mírný pokles zaznamenala také středně 
riziková skupina úvěrů v selhání, tedy úvěry pochybné, které snížily svůj podíl 
o 1,1 p. b. Poměrně značně naopak narostly nejméně rizikové úvěry v selhání – 
nestandartní úvěry. Oproti prosinci jejich podíl vzrostl o 3,3 p. b. 

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

 

 Pramen: ČNB, graf MPO 

Jako potenciální 
zdroj úvěrového 
rizika vyhodnotila 

Značně uvolněná měnová politika ČNB, zvláště pak úrokové sazby na technické 
nule, mohou v prostředí ekonomického oživení představovat značné riziko 
v budoucím vývoji českého finančního sektoru. Proto ČNB ve své Zprávě o finanční 
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ČNB úvěry na 
bydlení 

 

stabilitě identifikovala některá rizika pro finanční sektor, která by v  případě 
obnovení recese a dlouhodobě nízkých úrokových sazeb mohla ohrozit jeho 
finanční stabilitu. Kromě toho, že historicky nízké úrokové sazby mohou přispět k 
nadhodnocení některých aktiv, snížení úvěrového rizika by mohlo vést k jeho 
podhodnocení a k uvolňování úvěrových standardů. Potenciálním zdrojem 
systémového rizika se stává např. poskytování úvěrů na bydlení. Riziko 
výraznějšího nadhodnocení cen domácích nemovitostí je sice prozatím nízké a 
současné nastavení úvěrových standardů v segmentu úvěrů na bydlení jako 
převážně konzervativní, nicméně zároveň je již pozorována rostoucí diverzita mezi 
přístupy bank k poskytování úvěrů na bydlení s rizikovějším profilem. Vzhledem 
k tomu, že úvěry představují největší část úvěrového portfolia domácích bank, ČNB 
prozatím stanovila preventivní nástroje proti nárůstu rizik spojených s 
poskytováním těchto úvěrů v dalších letech. Ty spočívají v sadě doporučení pro 
úvěrové instituce poskytující úvěry na bydlení. 

 

I.4.2 Směnné kurzy 

Směr vývoje 
směnného kurzu 
koruny nadále 
udával závazek 
devizových 
intervencí ČNB 

Měnový kurz koruny zůstal v prvním čtvrtletí roku 2015 pod vlivem uvolněné 
měnové politiky ČNB, zvláště pak jejího závazku udržovat českou korunu poblíž 27 
korun za euro. Asymetrický charakter tohoto kurzového závazku, tj. zasáhnout 
pouze vůči posilování kurzu pod vyhlášenou hladinu, je centrální banka zatím 
připravena provádět bez časového i objemového omezení. Politika centrální banky 
je finančními trhy prozatím respektována (ČNB nebyla nucena přistoupit k žádným 
intervenčním krokům na devizovém trhu), a proto kurz nad touto hladinou volně 
plave. Mírné skoky jsou patrné před zasedáním bankovní rady, kdy trhy spekulují 
na možné navýšení závazku na 28 CZK/EUR. To se dá očekávat i v budoucnu, jelikož 
ČNB na počátku února oznámila, že neukončí používání kurzu jako nástroje měnové 
politiky dříve než ve druhém pololetí 2016. Dalším determinantem kurzu koruny 
k euru byla akomodativní politika Evropské centrální banky.  

Průměrný kurz 
koruny k euru 
v podstatě 
stagnoval 

Kurz koruny k euru ve druhém lednovém týdnu velmi silně oslabil až na čtvrtletní 
maximum 28,410 CZK/EUR, což je zároveň nejslabší kurz od února 2009. Následující 
týden velmi rychle posiloval zpět, téměř až na hodnotu z počátku roku. Během 
následujících dvou měsíců je patrný apreciační trend k čtvrtletnímu minimu 27,185 
CZK/EUR (17. března). Poslední dva týdny v očekávání zasedání bankovní rady pak 
kurz opět mírně oslabil. Průměrný kurz koruny k euru mezičtvrtletně stagnoval na 
27,624 CZK/EUR. Meziročně pak nepatrně oslabil o 0,7 %, což ukazuje, že trhy 
rozhodnutí ČNB respektují a že kurz koruny je i přes výkyvy na eurodolarovém 
trhu poměrně stabilní. 



MPO – Odbor ekonomických analýz                                                                                   Analýza vývoje ekonomiky ČR za 1. čtvrtletí 2015 

32 
 

Graf č. I.4.2.1 Nominální kurz CZK/EUR  

 

Pramen: ČNB, graf MPO 

Pokračovala 
prudká depreciace 
české koruny 
k dolaru… 

 

Směnný kurz české koruny vůči americkému dolaru pokračoval v 1. čtvrtletí roku 
2015 v trendu výrazného oslabování, který se v podstatě začal projevovat již 
v květnu 2014. Oslabování probíhalo ve stejné míře, v jaké dolar na páru s eurem 
na světových trzích posiloval, což bylo způsobeno slušnými výsledky reálné 
americké ekonomiky a ukončením silně expanzivní monetární politiky v posledním 
čtvrtletí minulého roku. Jednotlivé výkyvy jsou částečně způsobeny vyjádřeními 
členů FEDu ohledně termínu možného zvyšování úrokových sazeb a spekulacemi na 
jejich růst. 

… meziročně 
koruna ztratila více 
než pětinu své 
hodnoty 

Směnný kurz koruny k dolaru vstoupil do nového roku svým čtvrtletním minimem, 
tj. 23,001 CZK/USD, a až do konce čtvrtletí nadále oslaboval, s dvěma výkyvy. 
Poprvé se zastavil ve třetím lednovém týdnu, po němž následoval téměř měsíční 
depreciační trend až do 19.2., což je stejný den, ve kterém je patrná silná apreciace 
koruny k euru (ta však následně po dvoutýdenní stagnaci kurzu pokračovala). 
Důvodem mohou být lehké zpomalení amerického hospodářského vývoje a nejistoty 
ohledně nastavení amerických úrokových sazeb. Od března však již koruna znovu 
oslabovala až na čtvrtletní maximum v polovině března (25,856 CZK/USD). Do konce 
čtvrtletí pak byl zaznamenán ještě jeden zub dokončující tvar písmene W. Průměrný 
kurz koruny oslabil v prvním kvartále na hodnotu 24,550 CZK/USD, což je nejslabší 
čtvrtletní průměr kurzu od prvního kvartálu roku 2006. Proti 4. čtvrtletí 2014 pak 
koruna k dolaru oslabila v průměru o 11,1 %. Ročně ztratila dokonce více než pětinu 
své hodnoty, konkrétně 22,5 %. 
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Graf č. I.4.2.2 Nominální kurz CZK/USD  

 

Pramen: ČNB, graf MPO 

FED s QE skončil, 
kdežto ECB s ním 
začala 
 

 

 

Vývoj měnového páru USD/EUR pokračoval v 1. čtvrtletí 2015 ve velmi silné 
apreciaci dolaru, která byla zapříčiněna několika skutečnostmi. Jednou je rozdílný 
vývoj v USA a eurozóně, která se nadále potýká s hrozbou deflace a slabým 
hospodářským růstem. Druhým důvodem je postupné utahování monetární 
politiky FEDu oproti výrazně zesilující akomodativní politice ECB, která vyvrcholila 
9. března zahájením kvantitativního uvolňování. 

Rozdílný vývoj 
v eurozóně 
a v USA zapříčinil 
silnou apreciaci 
dolaru, dokonce 
nejsilnější od 
vzniku eura 

Apreciační trend dolaru k euru je patrný od května 2014, což je zhruba období, 
kdy se začaly rozcházet politiky ECB a FEDu. Americký dolar vstoupil do nového 
roku v poměru k euru čtvrtletním minimem 1,204 USD/EUR a pokračoval ve velmi 
silné apreciaci až do konce třetího lednového týdne. Během téměř celého února 
osciloval okolo hodnoty 1,135 USD/EUR, což je průměrná hodnota kurzu za únor. 
Následoval však velmi rychlý propad eura, kdy dolar vůči němu posílil od 
předposledního vyhlašovacího dne v únoru do poloviny března o téměř 7 % na 
čtvrtletní maximum 1,056 USD/EUR. Tato hodnota představovala jedenáctileté 
maximum. Hlavním důvodem poklesu eura bylo především březnové zahájení 
kvantitativního uvolňování v eurozóně. Následně dolar zhruba týden oslaboval, 
aby v posledních dnech prvního kvartálu opět mírně sílil. Kvartální průměr činil 
1,126 USD/EUR, což je jeho nejvyšší průměrný čtvrtletní kurz od posledního 
kvartálu roku 2003. V porovnání s posledním čtvrtletím minulého roku dolar k euru 
aprecioval o 9,9 % a meziročně pak o 17,8 %. Jedná se o největší propad eura k 
dolaru za čtvrtletí v historii eura, a dokonce i během pouhé devizové existence. 
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Graf č. I.4.2.3 Nominální kurz USD/EUR 

 

Pramen: ECB, graf MPO 

Koruna vůči euru 
narušila trend 
zvyšující se reálné 
depreciace … 

Kurz koruny k euru je od devizových intervencí v listopadu 2013 reálně 
podhodnocený. Na konci prvního kvartálu 2015 se koruna pohybovala v 3,77% 
depreciaci (oproti základnímu období, tj. prosinci 2008), což vůči prosinci 2014 
(slabší o 4,752 %) znamená mírné přiblížení kurzu k vyrovnané hodnotě. Cenová 
konkurenceschopnost českých výrobců na zahraničních, eurem platících trzích, 
tak během 1. čtvrtletí poklesla. 

… převážně z vlivem 
nominálního 
posílení kurzu 

Příčinou reálného posílení koruny vůči evropské měně v prvním čtvrtletí roku 
2015 byla nominální depreciace o 4,84 % (oproti základnímu období), která však 
ještě v prosinci byla 5,853 %. Proti ní slabě působil nárůst inflačního diferenciálu 
na 0,89 %, způsobený rychlejším cenovým růstem v ČR oproti EMU. Spotřebitelské 
ceny měřené harmonizovaným indexem vzrostly vůči základnímu období 
v eurozóně o 9,3 % a v ČR o 10,3 %. 

Reálný kurz koruny na páru s eurem se k nominálnímu kurzu na konci prvního 
kvartálu přibližoval s klesajícím inflačním diferenciálem v únoru a březnu. 
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Graf č. I.4.2.4 Vývoj kurzu CZK/EUR (12/2008 = 100)  

 

Pramen: ČNB, Eurostat, propočty MPO 

Reálný kurz 
k dolaru se dostal 
na nejnižší 
hodnotu od 
prosince 2008 … 

 

Reálný kurz české koruny k americkému dolaru oslabuje téměř nepřetržitě od 
listopadu 2013, přičemž největší ztráty inkasuje od poloviny roku 2014. V prvním 
kvartále 2015 tento trend zesílil a reálný kurz na konci března byl v 24,5% reálné 
depreciaci. Celkové oslabení v prvním čtvrtletí představovalo více než 10 
procentních bodů. Konečná hodnota je zároveň nejnižší od počátku základního 
období, tedy prosince 2008. Důvodem odchýlení reálného kurzu koruny od 
nominálního kurzu na páru s dolarem je prohlubující se rozdíl v inflačním vývoji. 

… z důvodu silné 
nominální 
depreciace koruny 
a nízké inflace 
v ČR 

Příčinou rychlého reálného oslabování koruny vůči dolaru je jak silná nominální 
depreciace, tj. 30% oslabení (oproti základnímu období), tak i záporný inflační 
diferenciál. Inflace byla v ČR nižší o 2 p. b. (10,3 % v ČR a 12,3 % v USA – oproti 
základnímu období). Výsledkem je rostoucí cenová konkurenceschopnost 
českých vývozců na dolarových trzích. 
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Graf č. I.4.2.5 Vývoj kurzu CZK/USD (v %, index 12/2008 = 100)  

 

Pramen: ČNB, Eurostat, BLS, propočty MPO 

I.4.3 Vnější rovnováha 

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

Platební vztahy 
se zahraničím těží 
především 
z příznivého stavu 
domácí ekonomiky 

Platební vztahy české ekonomiky se zahraničím byly nadále pod vlivem jak 
hospodářského oživování ČR, které v 1. čtvrtletí 2015 nabralo na síle, tak 
pomalého růstu eurozóny. Podobně jako v předchozím roce se v prvním čtvrtletí 
mimořádně pozitivně vyvíjel běžný účet. Nadále však přetrvával pro Českou 
republiku, jako tranzitivní ekonomiku, typický odliv výnosů z investic 
zahraničních subjektů, především v podobě vyplacených dividend, který je letos 
patrný již v prvním čtvrtletí. 

Platební bilance 
skončila znovu 
v plusu 

Souhrn platebních vztahů skončil již tradičně v prvním kvartále kladným 
výsledkem. Běžný účet platební bilance zaznamenal nejvyšší přebytek za toto 
období od roku 1993 a jeho objem 91,5 mld. Kč naznačuje, že ke konci roku by 
mohlo být dosaženo ještě lepšího výsledku než v  roce předchozím. Kapitálový 
účet dosáhl 30,6 mld. Kč a finanční účet zaznamenal ze všech tří účtů nejvyšší 
přebytek, konkrétně 96,8 mld. Kč. Po započtení chyb, opomenutí a kurzových 
rozdílů zajistil v 1. čtvrtletí celkový výsledek platební bilance zvýšení devizových 
rezerv o 38 mld. Kč. 
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Graf č. I.4.3.1 Vývoj hlavních účtů platební bilance (v mld. Kč) 

 

Pramen: ČNB, graf MPO 

Česká ekonomika 
dosahuje vnější 
makroekonomické 
rovnováhy 

 

Vysoký přebytek běžného účtu v prvním čtvrtletí 2015 se projevil růstem 
ukazatele vnější makroekonomické rovnováhy České republiky, protože 
v ročním úhrnu stačil vykompenzovat schodky za 2. a 3. čtvrtletí 2014. Přebytek 
běžného účtu na HDP (na roční bázi) dosáhl hodnoty 0,8 %, což oproti 0,6 % na 
konci roku 2014 znamená jen mírné odchýlení od rovnovážného stavu, kterým je 
nula. Mezinárodně uznávaným pásmem, ve kterém nedochází k tlaku na vnější 
rovnováhu, je interval <-5 %; 5 %>. Česká republika se v tomto pásmu nachází již 
delší dobu a zřejmě v něm i v blízké budoucnosti setrvá. 

Výkonová bilance 
dosáhla opět 
vysokého přebytku, 
především díky 
bilanci obchodu se 
zbožím … 
 

Běžný účet meziročně narostl o 9,6 % na hodnotu 91,5 mld. Kč, díky vysokému 
přebytku výkonové bilance, který meziročně jen velmi mírně poklesl o 1,1 % na 
96,7 mld. Kč, a stal se tak druhým nejlepším kvartálním výsledkem v historii ČR. 
Výkonovou bilanci dlouhodobě podporuje především zahraniční obchod se 
zbožím, jehož podíl na celku v prvním čtvrtletí činil 81,6 % (78,9 mld. Kč). 
Meziročně vzrostly obě složky obchodní bilance, export o 7,6 % a import dokonce 
o 8,3 %, což naznačuje oživování jak ekonomik hlavních obchodních partnerů, 
tak především domácí poptávky. Absolutní hodnoty (809,5 mld. Kč vývoz a 730,6 
mld. dovoz) v prvním čtvrtletí naznačují, že by s koncem roku mohly být 
překonány loňské rekordní hodnoty. 
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Graf č. I.4.3.2 Vývoj hlavních položek běžného účtu platební bilance  
(v mld. Kč) 

 

Pramen: ČNB, graf MPO 

… když bilance 
služeb se zhoršila  

 

 

 

 
 

Bilance služeb se drží v plusu nepřetržitě od roku 1993. Za první kvartál 2015 její 
saldo bylo v přebytku 17,8 mld. Kč, což představuje meziroční pokles o 12,8 % 
(o 2,6 mld. Kč). Hlavní příčinou jejího meziročního snížení je pokles bilance 
dopravy o 48,6 %. Podobným tempem (o 44,6 %) se propadl i přebytek bilance 
cestovního ruchu, který tímto ztratil pozici nejvýznamnější položky bilance 
služeb. Tou se v 1. kvartále stal účet telekomunikačních služeb s přebytkem 
6,9 mld. Kč a meziročním růstem o 41,6 %. Největší deficity byly zaznamenány 
na účtech pojišťovacích služeb (3,1 mld. Kč – meziroční propad o 23,8 %) 
a poplatků za využívání duševního vlastnictví (3,1 mld. Kč – meziroční zlepšení o 
29,7 %).  

Schodek bilance 
prvotních důchodů 
byl jedinou deficitní 
položkou běžného 
účtu, na smazání 
přebytku výkonové 
bilance však nestačil 

Jedinou bilancí běžného účtu, která je deficitní dlouhodobě, byla bilance 
prvotních důchodů, jejíž vývoj v průběhu roku je velmi volatilní. Schodek v prvním 
čtvrtletí 2015 dosáhl 19,1 mld. Kč, což oproti 1. kvartálu minulého roku (přebytek 
1 mld. Kč) znamená propad o 20,1 mld. Kč. Příčinou je jednak nárůst přílivu 
prostředků do ČR v rámci důchodů z přímých investic o 73,3 % (o 21,6 mld. Kč), 
a dále největší změna oproti minulému roku, která je patrná u výplaty dividend. 
V 1. čtvrtletí 2015 byl vyplacen více než osminásobně větší objem dividend 
(absolutně o 22,2 mld. Kč) oproti prvnímu kvartálu v roce 2014. 

Bilance druhotných 
důchodů skončila 
rekordním 
přebytkem 

Bilance běžných převodů skončila v prvním čtvrtletí rekordním přebytkem 
13,9 mld. Kč. Díky meziročnímu nárůstu o 29,2 mld. Kč se tak bilance převrátila 
do přebytku. Hlavním důvodem je značný meziroční růst příjmů (o 27 mld. Kč), 
kde se projevil příliv čistých příjmů do ČR z rozpočtu EU, reportovaných v této 
bilanci (meziročně vyšších o 30,3 mld. Kč). 

Kapitálový účet rostl 
díky příjmům z EU 

Kapitálový účet platební bilance vykázal v prvním čtvrtletí kladné saldo ve výši 
30,6 mld. Kč a meziroční nárůst o 9,2 mld. Kč (o 43,4 %). Jeho výsledek je, stejně 
jako v případě bilance druhotných důchodů, spojen s růstem čistých příjmů 
z rozpočtu EU. 
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Na finančním účtu 
došlo k největšímu 
čtvrtletnímu odlivu 
prostředků z ČR 
v historii země 

Finanční účet v 1. kvartále meziročně vzrostl o 25,6 % a dosáhl rekordního 
aktivního salda ve výši 96,8 mld. Kč, které zároveň představovalo historicky 
největší čtvrtletní odliv finančních prostředků z ČR do zahraničí. Hlavní vliv na 
jeho výši měl razantní pokles čistého přílivu finančních prostředků v rámci 
přímých investic a vysoký čistý odliv zdrojů v kategorii portfoliových investic, 
které mírně korigoval nižší pokles bilance ostatních investic.  

Finanční prostředky 
proudily do ČR 
nejvíce v rámci 
přímých investic … 

 

Přímé zahraniční investice byly hlavní zápornou položkou finančního účtu, která 
vyrovnávala vysoké přebytky ostatních účtů. Výjimku představoval účet 
finančních derivátů, který také skončil v mínusu (0,6 mld. Kč). V prvním čtvrtletí 
přitekly přímé investice v hodnotě 15,2 mld. Kč (60,7% meziroční pokles). Nejvíce 
se o to zasloužil reinvestovaný zisk zahraničních subjektů v ČR, jehož příliv 
meziročně mírně poklesl o 3,4 % na 22 mld. Kč. K 11,3% snížení přílivu finančních 
prostředků došlo i na účtu dluhových nástrojů. Celkový tok přímých investic byl 
korigován odlivem v položce ostatních akcií a účastí, který meziročně převrátil 
směr a z přílivu 2,1 mld. Kč, ve stejném období minulého roku, došlo v prvním 
čtvrtletí k odlivu ve výši 19,1 mld. Kč. 

… naopak čistým 
odlivem skončil jak 
účet portfoliových 
investic, … 

 

K přesměrování prostředků došlo také u portfoliových investic, v jejichž rámci v 1. 
čtvrtletí 2015 domácí rezidenti poskytli do zahraničí 43 mld. Kč, tj. o 13,8 mld. Kč 
více než nerezidenti do ČR (oproti loňskému přílivu prostředků ve výši 17 mld. Kč). 
Odliv finančních prostředků ve výši 22,5 mld. Kč byl zaznamenán v kategorii 
účasti a podíly v investičních fondech. Ten byl korigován přílivem v položce 
dluhopisů, zvláště v sektoru vládních institucí (30,1 mld. Kč), což představuje 
meziroční nárůst o 16,8 mld. Kč. K odlivu prostředků došlo také v bankovním (10,4 
mld. Kč) a ostatních sektorech (11,8 mld. Kč).  

Graf č. I.4.3.3 Vývoj hlavních položek finančního účtu platební bilance  
(v mld. Kč) 

 

Pramen: ČNB, graf MPO 
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… tak i ostatních 
investic, jejichž odliv 
meziročně razantně 
poklesl 

Po extrémním odlivu finančních prostředků v rámci ostatních investic 
v minulém roce, došlo v prvním čtvrtletí k jeho snížení o 49,7 mld. Kč (o 45 %) na 
hodnotu 60,8 mld. Kč. Nejvíce prostředků bylo poskytnuto zahraničním 
subjektům v rámci půjček (35,9 mld. Kč), což představuje meziročně téměř 
3,5 násobně větší objem. Hlavní odliv financí meziročně nižší o 82,9 % (o 60,6 mld. 
Kč) proběhl v rámci oběživa a vkladů. 

I.4.3.2 Investiční pozice a zahraniční dluh 

Zahraniční 
zadluženost ČR 
v poměru k HDP 
překračuje kritickou 
hranici, došlo však 
k  mírnému zlepšení 
tohoto ukazatele … 

Zahraniční dluh České republiky v průběhu prvního čtvrtletí vzrostl o 30,7 mld. Kč 
(o 1,1 %). K 31. 3. 2015 jeho výše dosáhla 2 887,4 mld. Kč, což představuje 66,8 % 
HDP (na roční bázi). Na konci roku 2014 činilo zadlužení vůči zahraničí 67 % 
v poměru k HDP, došlo tedy k jeho mírnému zlepšení. Všeobecně uznávanou 
hranicí nevytvářející tlak na vnější rovnováhu je poměr zahraničního dluhu k HDP 
maximálně 40 %, který ČR dlouhodobě překračuje. Za poklesem ukazatele 
zadlužení však stojí vyšší růst HDP, ne absolutní pokles objemu dluhu. 

… naopak rovnováha 
z hlediska 
dlouhodobého 
zadlužení se zhoršila 

Dalším ukazatelem zobrazujícím možné tlaky na vnější rovnováhu je financování 
zahraničního dluhu země. Ten by se měl ve větší míře financovat dlouhodobým 
kapitálem (dluhové cenné papíry, půjčky se splatností vyšší než jeden rok), takže 
tento ukazatel by se měl ideálně pohybovat nad hranicí 60 %. V prvním kvartále 
bylo dlouhodobým kapitálem financováno 59,28 % zahraničního dluhu. Oproti 
předchozímu čtvrtletí tak došlo ke zhoršení situace a ČR se lehce vzdálila od bodu 
nevytvářejícího možné tlaky na nerovnováhu do méně bezpečného prostoru. 
Krátkodobá zadluženost v prvním čtvrtletí vzrostla o 2,6 %, kdežto dlouhodobá 
v podstatě stagnovala. Značné zhoršení stavu je patrné při porovnání se stejným 
obdobím předchozího období, kdy během jednoho roku vzrostla krátkodobá 
zadluženost o 23,4 %, na kterém mají hlavní podíl instituce přijímající vklady (bez 
ČNB). 

Nejvíce narostl 
zahraniční dluh 
vládních institucí, 
zadlužení 
podnikového sektoru 
mírně kleslo … 
 

Za růstem celkového dluhu oproti konci roku 2014 stojí především vládní 
instituce, jejichž dluh narostl o 5,9 % (o 34,1 mld. Kč), a jejich krátkodobé zadlužení 
se zvýšilo o 23,7 %. Velmi slabě vzrostly také zahraniční závazky bankovního 
sektoru (o 0,2 %), když centrální banka své zadlužení poměrně razantně snížila (o 
36,7 %), především v důsledku snížení stavu krátkodobých vkladů přijatých ze 
zahraničí. To však bylo částečně korigováno mírně vyšším zadlužením ostatních 
institucí přijímající vklady (o 2,9 %), nejrazantněji v kategorii krátkodobých 
obchodní úvěrů a záloh. Podnikový sektor snížil svůj dluh o 0,3 % na celkovou 
hodnotu 1505,4 mld. Kč. 

 
… největší podíl na 
celkovém zadlužení 
však mají ostatní 
sektory, kdežto 
vládní instituce 
nejmenší 

Největší 52,1% podíl na zahraničním zadlužení ČR měly koncem 1. čtvrtletí 
ostatní sektory, jejich podíl však oproti předchozímu čtvrtletí poklesl o 0,7 p. b. 
Druhým největší podíl si podržel bankovní sektor s 26,7 % a mezičtvrtletním 
poklesem o 0,2 p. b. Vládní instituce sice měly nejnižší podíl 21,1 %, ten však oproti 
konci roku 2014 narostl o 1 p. b. 
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Graf č. I.4.3.2.1 Vývoj zahraniční zadluženosti ČR (v mld. Kč)  

 

Pramen: ČNB, graf MPO 

Investiční pozice ČR 
se od roku 2012 
zlepšuje  
 

Česká republika se od roku 1996 nachází v pozici čistého dlužníka. Pozitivní 
výsledek platební bilance v 1. čtvrtletí 2015 však přispěl ke zlepšení domácí 
investiční pozice, takže její schodek k 31. 3. 2015 klesl na 1 307,3 mld. Kč, což je 
o 212,9 mld. Kč (o 14 %) méně než na konci loňského roku. Meziročně se schodek 
snížil o 15,2 % (o 234,5 mld. Kč). Z historického hlediska se jedná o nejlepší pozici 
ČR od roku 2008. 

Devizové rezervy byly 
schopny pokrýt 
export po dostatečně 
dlouhé období 
 

Zahraniční finanční aktiva během prvního čtvrtletí vzrostla o 277,2 mld. Kč na 
konečnou hodnotu 4 405,1 mld. Kč (6,7% růst). Meziročně se pak zvýšila 
o 516,5 mld. Kč (o 13,3 %). Nejvyšší mezičtvrtletní přírůstek zaznamenaly 
portfoliové investice, konkrétně kategorie účasti a podíly v investičních fondech, 
jejichž aktiva vzrostla o 40,8 mld. Kč (o 14,5 %). Podíl aktiv portfoliových investic 
na celkových aktivech byl 16 %. Rezervní aktiva s celkovým podílem 30,5 % 
vzrostla o 97,2 mld. Kč (o 7,8 %). Jejich hodnota ke konci března byla 1 341,5 mld. 
Kč, což je nejvyšší hodnota v historii ČR, a byly schopny pokrýt dovoz zboží a 
služeb po dobu 4,2 měsíců, což je všeobecně považováno za dostatečnou výši. 

Zahraniční pasiva 
rostla téměř šestkrát 
pomaleji nežli aktiva 

Zahraniční pasiva rostla v prvním kvartále pomaleji než aktiva, jen o 1,1 %. 
Mezičtvrtletně narostla o 64,3 mld. Kč, meziročně se pak zvýšila o 281,9 mld. Kč (o 
5,2 %). Nejvíce se o růst zasloužily portfoliové investice s 18,4% podílem na 
celkových pasivech. Nejrychlejší nárůst byl zaznamenán v kategorii vládních 
dluhopisů o 7,8 % (o 35,9 mld. Kč). Největší 57,5% podíl na zahraničních pasivech 
investiční pozice mají dlouhodobě přímé investice, které vzrostly za 1. čtvrtletí 
jen mírně o 0,8 %, což však v absolutním měřítku znamenalo 27,3 mld. Kč. 
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Graf č. I.4.3.2.2 Vývoj salda investiční pozice ČR (v mld. Kč) 

 

Pramen: ČNB, graf MPO 

I.5 KAPITÁLOVÝ TRH 

I.5.1 Globální trhy 

Globální akciové 
trhy pokračovaly 
v růstu ... 

 

Světové akciové trhy vstoupily do roku 2015 úspěšně. Příznivá makrodata 
i korporátní výsledky a globálně uvolněná měnová politika, která trhy zaplavovala 
novou likviditou, vytvořily optimální tržní klima a podpořily růst akciových trhů, 
tentokrát zejména evropských. Rizika z trhu však zdaleka nezmizela. Kromě 
geopolitické nestability (Severní Afrika, Sýrie, Ukrajina), ekonomické situace 
(známky přehřátí ceny akcií), vývoje cen komodit, bude také záležet na eurozóně, 
jak se vypořádá s problémovým Řeckem. Investoři v Evropě i přesto kalkulují 
s podporou Evropské centrální banky ve formě kvantitativního uvolňování a sázejí 
na výrazný růst zisků evropských firem i v následujících čtvrtletích. 

… v USA i v Asii … 
 

Hlavní světové akciové trhy v 1. čtvrtletí tak pokračovaly v růstu. Americké indexy 
ještě mírně posilovaly, dynamika jejich růstu však markantně zvolnila. A tak se 
růstový potenciál amerických akcií po jejich mohutném odrazu ze dna v roce 2009 
a překonávání historických maxim zdá být již vyčerpán. Technologický Nasdaq 100 
přidal od počátku roku 2015 pouze 2,3 % (meziročně 20,5 %), burzovní S&P 500 
stoupl o 0,4 % (meziročně o 10,4 %), průmyslový DJIA si pohoršil a ztratil 0,3 % 
(meziročně vzrostl o 8 %). Úspěšné byly i asijské akciové trhy. Japonský index 
Nikkei si polepšil od počátku roku o 10,1 % (meziročně o 29,5 %), dobře si vedl i 
čínský index Hang Seng (HSI), když stoupl o 5,5 % (meziročně o 12,4 %). 

… výrazně pak 
v Evropě 

 

Do popředí zájmu se dostaly tentokrát zejména evropské akciové trhy, které 
těžily z lepších než očekávaných makrodat a příznivého dopadu měnové stimulace 
ze strany ECB na ekonomiku eurozóny. Slábnoucí euro mělo příznivý vliv na 
exporty, takže navzdory nepřesvědčivému hospodářskému růstu se evropským 
firmám dařilo zvyšovat tržby a index hlavních evropských korporací Stoxx Europe 
600 posílil od počátku roku o 17,5 % a po odchodu některých řeckých bank se 
ještě dostával na nová historická maxima. Z hlavních akciových trhů si nejlépe 
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vedl německý index DAX, jenž přidal od počátku roku 22 % (meziročně o 25,2 %). 
Posílil i pařížský CAC 40 o výrazných 17,8 % (meziročně o 14,6 %) a londýnský 
FTSE 100 o 3,2 % (meziročně o 2,6 %). Z trhů střední a východní Evropy 
dominoval maďarský BUX růstem o 18,4 % (meziročně o 12,3 %), v plusu se držel 
i polský WIG, který přidal o 3,5 % (meziročně však ztratil 2,7 %). Polepšil si také 
ruský index MICEX, když nabral 16,4 % (meziročně 18,8 %). 

Graf. č. I.5.1.1 Vývoj vybraných akciových trhů k 31. březnu 2015 (v %) 

 

Pramen: www.kurzy.cz, graf MPO 

První čtvrtletí 
provázel pokles cen 
komodit    

 

Hlavní roli jak na komoditních trzích, tak i v ekonomice Evropy sehrála ropa. 
Prudký pokles její ceny, který trval sedm měsíců, se v lednu zastavil, když 
průměrná měsíční cena Severomořské ropy Brent ve výši 49,8 USD/barel dosáhla 
nejnižší hodnoty od března 2009. V únoru však ropa rychle korigovala cenu 
směrem vzhůru a koncem měsíce se již pohybovala nad úrovní 60 USD/barel. Poté 
se po zprávách o rychlém růstu jejích zásob zejména v USA dostala pod tlak a 
klesla o cca 5 USD/barel. Pod hranicí 60 USD/barel se pak držela s poměrně 
velkými výkyvy až do konce března. Vedle ropy klesaly i ceny kovů. Cena mědi, 
která ztratila od počátku roku 2,6 %, reagovala na zpomalování ekonomického 
výkonu Číny. Za poklesem ceny palladia o 7,6 % stojí rostoucí těžba tohoto kovu 
v Jižní Africe, která je jeho druhým největším producentem. Těžba tak dosahuje 
nejvyšší úrovně od roku 2011. Pokles ceny podporuje také nárůst recyklace 
palladia v automobilovém průmyslu. Zlato, jako alternativní investice, svoji cenu 
oscilující kolem 1183 USD/unce od počátku roku téměř nezměnilo. Nadprůměrná 
loňská úroda snížila i ceny většiny zemědělských komodit, např. pšenice ztratila 
13,3 % z ceny na počátku roku. 

 

I.5.2 Kapitálový trh v ČR 
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Pražská burza si 
konečně polepšila … 

 

Burza cenných papírů Praha se svezla na vlně evropského optimismu 
a odstartovala rok 2015 také úspěšně. Její index PX si v 1. čtvrtletí závěrečnou 
hodnotou 1033,66 bodu připsal 9,2 % (meziročně 2,7 %) a poprvé po delší době 
přestal svojí výkonností výrazněji zaostávat jak za regionálními, tak i za hlavními 
indexy. 

… a při rostoucí 
obchodní aktivitě ... 

 

Obchodní aktivita na BCPP byla v 1. čtvrtletí nadprůměrná (zobchodovaný 
objem v každém z měsíců překonal průměr dosahovaný v posledních dvanácti 
měsících). Hodnota obchodů v jednotlivých měsících postupně narůstala 
a v samotném březnu dosáhlo zobchodované množství akcií (95 960 tisíc ks) 
nejvyšší úrovně od října 2013. Vzhledem k tomu, že rok 2014 byl již sedmým 
rokem v řadě, kdy klesala obchodní aktivita, obecně vyšší zájem o akcie by tak 
mohl alespoň částečně přibrzdit její dlouhodobý pokles. Obchody s akciemi, 
jejichž hodnota se již po devět čtvrtletí nedostala nad 50 mld. Kč, za 1. čtvrtletí 
2015 skončily na úrovni 46,9 mld. Kč a meziročně tak vzrostly o 6,6 %. Největší 
obchody byly realizovány s akciemi ČEZ (36,9 %), dále KB (33,3 %), Erste Group 
Bank (19,7 %) a O2 C.R. (5,0 %). 

… zvedla tržní 
kapitalizaci 

 

Tržní kapitalizace akciového trhu (23 emisí, z toho 13 domácích 
a 10 zahraničních) se zvýšila na 1134,9 mld. Kč z 1040,3 mld. Kč v prosinci 2014. 
Obchodování s akciemi na konci března opět dominovalo několik největších emisí. 
Největší podíl na tržní kapitalizaci dosáhl ČEZ s 29,8 %, následovala Erste Group 
Bank s 23,8 %, Komerční banka s 18,6 %, VIG s 12,7 % a O2 C.R. s 5,7 %.  

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

 

Pramen: BCPP, graf MPO 
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Premianty kvartálu 
se staly bankovní 
tituly ... 

 

Z dvanácti nejobchodovanějších titulů jich zakončila 1. čtvrtletí v plusu větší 
polovina (viz graf č. 3). Nejúspěšnějšími emisemi, které jako jediné dosáhly 
v rámci indexu dvouciferného růstu, byly bankovní tituly. Vítězná Erste Group 
Bank si připsala 18,6% zisk a Komerční banka 16,9 %, akcie rakouské pojišťovací 
skupiny VIG si pak polepšily o 8,9 %. Finančnímu sektoru pomohla zejména 
uvolněná měnová politika ECB a známky ekonomického oživení. Dobře si vedly 
i akcie výrobce netkaných textilií Pegas Nonwovens, které vydělaly 9,4 %, když 
jim byly oporou výsledky hospodaření za 4. kvartál 2014. Pozitivním faktorem pro 
společnost jsou i uzavřené kontrakty na letošní rok, které ukazují na vyprodání 
celé výrobní kapacity. V plusu skončily i akcie největší emise ČEZ, které stouply o 
6,2 %. Těm pomáhají očekávání slušné dividendy. V květnu firma hodlá podat 
nabídku na koupi Slovenských elektráren. Vysoký dividendový výnos stojí i za 
zájmem o akcie Philip Morris, jejichž ceny jsou o 3,1 % vyšší než na počátku roku. 

… největším fiaskem 
skončily akcie NWR 

 

Největším propadákem se již tradičně staly akcie těžební společnosti NWR, 
i přesto, že výsledky hospodaření nebyly až tak špatné. Firma ztrácela kvůli nízkým 
globálním cenám uhlí a kapitálové restrukturalizaci. Akcie tak za 1. čtvrtletí 2015 
odepsaly 19 % a za poslední rok ztratily přes 90 %. Sázková společnost Fortuna se 
stala druhým nejméně úspěšným titulem (-14,9 %). Zklamáním byl ohlášený 
výhled na letošní rok a revize dividendové politiky. Čtvrtý nejobchodovatelnější 
titul na pražské burze O2 C.R. přišel o 12 %. Společnost po odkupu akcií na 
počátku roku připravovala rozdělení společnosti na infrastrukturu a služby, tj. 
vyčlenění fixních i mobilních sítí do nové společnosti. Mnozí investoři v tom viděli 
jak poškození minoritních akcionářů, tak i hrozbu budoucího vyřazení z 
obchodování. Velká nejistota pramení i z budoucí dividendové politiky. 

Graf č. I.5.2.2 Výkonnost titulů v rámci PX Indexu k 31. březnu 2015 (v %) 

 

Pramen: Pražská burza, graf MPO 
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Obchody v RM-
Systému také rostly 

 

Česká burza cenných papírů RM-Systém, zaměřená zejména na drobné a střední 
investory, uskutečnila v 1. čtvrtletí 2015 transakce za 985,3 mil. Kč. Jejich objem 
stoupl od počátku roku o 5,3 %, meziročně však propadl o více než 16 %. Zásadní 
obchody byly realizovány s akciemi Erste Bank (za 333,3 mil. Kč), ČEZ (za 200 mil. 
Kč), Komerční banky (za 122,9 mil. Kč), O2 C.R. (za 52,9 mil. Kč) a Philip Morris (za 
47,8 mil. Kč), které dohromady činily téměř 80 % obchodů. Tržní kapitalizace 
dosáhla 3136,7 mil. Kč a průměrný počet denně obchodovaných emisí činil 10. 
Index burzy RM přidal od počátku roku 10 % a čtvrtletí uzavřel na 2029 bodech. 
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II. VÝVOJ REÁLNÉ EKONOMIKY 

II.1 PRŮMYSL 

Průmysl v 1. čtvrtletí 
pokračoval v růstu  
 

Průmysl zahájil rok 2015 nižším růstem produkce (v lednu meziročně o 2,5 %), který 
však v následujících měsících 1. čtvrtletí zrychlil, takže v průměru za 1. čtvrtletí se 
průmyslová produkce 2015 zvýšila reálně meziročně o 4,5 %. Tento výsledek 
průmysl dosáhl i přes vyšší základnu stejného období předchozího roku (v 1. 
čtvrtletí 2014 rostl v průměru o 6,9 %). Oproti průměru 1. čtvrtletí bazického roku 
2010 byla produkce vyšší o 12,8 %. Výkon průmyslu významně přispěl k růstu 
domácí ekonomiky, když hrubá přidaná hodnota vzrostla meziročně o 3,5 % (ve s. 
c.), kdežto průmysl jako celek o 5,2 % a v jeho rámci zpracovatelský o 6,3 %. 

Výroba vzrostla ve 
všech seskupeních, 
nejvíce pro investice 
 

V členění průmyslu podle hlavních průmyslových seskupení se v 1. čtvrtletí 2015 
zvýšila produkce ve všech seskupeních. Růst podnikatelské i spotřebitelské důvěry 
se odrazil především ve zvýšené ochotě investovat, takže nejvyšší nárůst 
zaznamenala výroba pro investice (o 6,3 %). Následovala výroba pro mezispotřebu 
(o 5,7 %), výroba pro dlouhodobou spotřebu (o 3,2 %), výroba pro krátkodobou 
spotřebu (o 2,4 %), a výroba energií (o 0,2 %).  
V porovnání s průměrem 1. čtvrtletí bazického roku 2010 se zvýšila výroba pro 
investice o 26,3 %, výroba meziproduktů o 12,3 %, výroba pro dlouhodobou 
spotřebu o 8,1 %, výroba energií o 3,4 %. Klesla pouze výroba pro krátkodobou 
spotřebu o 4,5 %. 

Tržby i 
zaměstnanost 
v průmyslu rostly, 
méně produktivita 
práce 

Tržby z průmyslové činnosti za průmysl celkem snížily tempo růstu v průměru za 
1. čtvrtletí 2015 na 3,9 % (ve zpracovatelském průmyslu na 4,3 %), průměrný 
evidenční počet zaměstnanců, který roste plynule už pět čtvrtletí, stoupl o 2,8 % (ve 
zpracovatelském o 3,2 %), takže produktivita práce vzrostla o 1,1 % (resp. o 1,0 %). 

O růst průmyslu se 
zasloužily zakázky 
ze zahraničí 
 
 

O příznivé výsledky průmyslu se zasloužil růst nových zakázek v 1. čtvrtletí 
v průměru meziročně o 8 %, zejména pak zahraničních, které vzrostly o 9,8 %, 
v jejich rámci zejména zakázky ve výrobě motorových vozidel a ostatních 
dopravních prostředků, výrobě kovových konstrukcí a výrobě počítačů a optických 
přístrojů. Domácí zakázky rostly výrazně pomaleji o 4,4 % a v nich dominovala 
výroba ostatních dopravních prostředků a výroba motorových vozidel. Nové 
průmyslové zakázky zároveň napovídají o vývoji a směřování produkce 
v následujícím období. 

Tab. č. II.1.1 Vývoj průmyslové produkce v roce 2015 (meziroční změna v %) 

 leden únor březen leden- 

březen 

Index průmyslové produkce     

Průmysl celkem (B+C+D) 2,5 4,6 6,3 4,5 

   B Těžba a dobývání -4,2 -9,6 -12,6 -8,9 

   C Zpracovatelský průmysl 3,0 4,9 8,0 5,4 

   D Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu  1,1 6,3 0,9 2,7 

            Pramen: ČSÚ 
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Ve zpracovatelském 
průmyslu se 
produkce zvýšila 
v 19 odvětvích 
 

V průmyslu jako celku rostla produkce od prosince 2014, ve zpracovatelském 
nepřetržitě sedm měsíců, ve výrobě elektřiny, plynu a klimatizovaného vzduchu 
obnovila růst na začátku roku 2015, naproti tomu útlum stále ještě nekončí v těžbě 
a dobývání (viz tabulka č. II.1.1). Ve zpracovatelském průmyslu se v 1. čtvrtletí 
2015 při meziročním růstu v průměru o 5,4 % produkce zvýšila v 19 odvětvích 
průmyslu, na celkových tržbách se růstová odvětví podílela 89,1 %. 

V rámci 
zpracovatelského 
průmyslu má stále 
dominantní roli 
automobilový 
průmysl … 

 

Tahounem zpracovatelského průmyslu zůstala v 1. čtvrtletí 2015 výroba 
automobilů, která je největším průmyslovým odvětvím v ČR a kterou nadále 
podporovala silná zahraniční i domácí poptávka. K nákupu osobních vozů ze strany 
obyvatelstva i organizací přispěly inovace tuzemských výrobců. Příznivě se rozvíjel 
nejen automobilový průmysl a jeho dodavatelské obory, ale výborných výsledků 
dosahovala i další významná odvětví, jako např. výroba počítačů, elektrických a 
optických přístrojů, výroba kovových konstrukcí, výroba elektrických zařízení, 
výroba ostatních dopravních zařízení. Tato odvětví rostla vysokými tempy a jejich 
podíl na celkových tržbách se zvyšoval.  

… nejvíce rostla 
výroba v 
papírenském 
a ostatním 
zpracovatelském 
průmyslu 

V rámci zpracovatelského průmyslu vyšší meziroční růst v průměru za 1. čtvrtletí 
zaznamenala výroba papíru a výrobků z papíru (o 11,2 %), ostatní zpracovatelský 
průmysl (o 9,4 %), výroba pryžových a plastových výrobků (o 8,7 %), výroba 
počítačů, elektronických a optických přístrojů (o 8,6 %), výroba ostatních 
dopravních prostředků a zařízení a výroba elektrických zařízení (shodně o 7,7 %), 
výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků (o 7,4 %) a výroba motorových 
vozidel (o 7,3 %). Jedná se většinou o významnější odvětví s vyšším zastoupením 
zahraničního kapitálu a snadnějším přístupem na zahraniční trhy.  

Mírnější přírůstky potom dosáhla výroba nábytku (o 6,0 %), koksování a rafinérské 
zpracování ropy (o 5,9 %), výroba potravinářských výrobků (o 5,4 %), výroba oděvů 
(o 5,0 %), výroba ostatních nekovových a minerálních výrobků (o 3,8 %), výroba 
základních kovů, slévárenství a výroba usní a souvisejících výrobků (shodně o 3,7 
%), výroba strojů a zařízení (o 3,6 %), výroba nápojů (o 3,5 %), výroba chemických 
látek a přípravků (o 1,8 %). Jen nepatrně rostly opravy a instalace strojů a zařízení 
(o 0,5 %) a výroba textilií stagnovala. 
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Graf č. II.1.1  Vývoj celkové průmyslové produkce, tržeb a výroby motorových  
 vozidel (organizace s 50 a více zaměstnanci, meziroční změna v %) 

 

Pramen: ČSÚ, graf MPO 

Tržby zajistil hlavně 
zpracovatelský 
průmysl, který 
zároveň zvýšil svůj 
podíl 
 
 
 

Dominantní pozici v celkových tržbách průmyslu5 měl v 1. čtvrtletí 2015 
zpracovatelský průmysl, s podílem 91,7 % (meziročně stoupl o 0,3 p. b.). Růst jeho 
podílu byl vyrovnán poklesem podílu u ostatních dvou sektorů: u výroby elektrické 
energie, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu na 6,7 % (meziroční oslabení o 0,2 
p. b.) a u těžby a dobývání na 1,6 % (meziroční oslabení o 0,1 p. b.). V rámci 
zpracovatelského průmyslu nejvíce vzrostl podíl výroby motorových vozidel na 
28,3 % (meziročně o 1,4 p. b.). 

Oživení ekonomiky 
přineslo zvýšení 
spotřeby papíru, jeho 
výroby a tržeb  

Odvětví výroby papíru a výrobků z papíru s podílem 1,8 % na celkových tržbách 
průmyslu patří k menším v rámci zpracovatelského průmyslu. Jeho vysoce 
energeticky náročná výroba je založena na obnovitelných zdrojích (dřevo) a na 
druhotných surovinách (sběrový papír). Hlavním problémem je používání 
chemických látek a nutnost jejich následného odstraňování z odpadních vod. Za 
příznivým vývojem odvětví byl růst ekonomiky, který přinesl zvýšenou spotřebu 
jeho výrobků. Z jeho oborů se zvýšily tržby za výrobky z papíru a lepenky o 29,4 % 
(podíl 33,6 %), u výroby kancelářských potřeb z papíru o 23,1 % (podíl 4,5 %) a u 
výroby z vlnitého papíru a lepenky o 9,4 % (podíl 31,5 %). 
Intenzivně rostoucí tržby odvětví (o 15,8 %) a vyšší zaměstnanost (o 4,3 %) 
se odrazily v růstu produktivity práce o 11,1 %.  

V ostatním 
zpracovatelském 
průmyslu nejvíce 
rostla výroba hraček 
a her  

Ostatní zpracovatelský průmysl patří také k menším odvětvím zpracovatelského 
průmyslu (podíl 1,2 %). Zahrnuje výrobky, které nejsou zařazeny v ostatních 
odvětvích a jejichž technologicky různorodá výroba a použití se rozcházejí. Výrobu 
charakterizuje vysoká materiálová náročnost a zahrnuje výrobu her a hraček, 

                                                           

 
5 V následujícím textu jsou využity statistické údaje za organizace s 50 a více zaměstnanci 
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výrobu hudebních nástrojů, výrobu lékařských a dentálních nástrojů, výrobu 
klenotů a bižuterie, výrobu sportovních potřeb, výrobu košťat a kartáčnické 
nástroje a řadu dalších podobných výrobků. Z oborů dosáhla vysokého růstu tržeb 
výroba her a hraček o 24,4 % (podíl na celkových tržbách odvětví byl 44,0 %), 
ostatní zpracovatelský průmysl jinde neuvedený (např. výroba ochranných a 
bezpečnostních pomůcek, psacího náčiní, razítek, zapalovačů, knoflíků, deštníků a 
předmětů pro osobní potřebu) o 21,1 % (podíl 3,5 %), výroba hudebních nástrojů 
o 14,6 % (podíl 1,9 %) a výroba lékařských a dentálních nástrojů a potřeb o 9,4 % 
(podíl 28,9 %).  
Vysoký růst tržeb (o 16,3 %) při nízkém růstu zaměstnanosti (o 2,4 %) se odrazily 
ve výrazném růstu produktivity práce o 13,6 %.    

Gumárenský a 
plastikářský průmysl 
byl ovlivněn zejména 
vývojem výroby 
plastů  

K významným odvětvím zpracovatelského průmyslu patří výroba pryžových 
a plastových výrobků, která má vazby zejména na automobilový průmysl, ale i na 
elektrotechnický průmysl, strojírenství, zemědělství, obalový průmysl 
a stavebnictví. Na celkových tržbách průmyslu dosáhlo odvětví v 1. čtvrtletí 2015 
podíl 6,5 %. Z oborů se výrazněji zvýšily tržby u výroby plastových obalů o 23,1 % 
(podíl 8,5 %), u výroby ostatních plastových výrobků (např. nádobí, příslušenství 
ke svítidlům, izolační příslušenství) o 17,8 % (podíl 27,7 %), a u výroby ostatních 
pryžových výrobků o 7,4 % (podíl 12,8 %). Naopak význačná výroba plášťů klesla o 
4 % (podíl 31,0 %). 
Vyšší růst tržeb (o 7,9 %) i zaměstnanosti (o 7,8 %) se odrazily v růstu produktivity 
práce o pouhou 0,1 %. 

Výroba počítačů 
dynamickým růstem 
zahraničních zakázek 
a tržeb potvrdila 
silný proexportní 
potenciál 

Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů patří k nejvýznamnějším 
odvětvím zpracovatelského průmyslu. Po poklesu v roce 2012 došlo k oživení 
zahraničních zakázek, které současně přineslo růst produkce a tržeb. V 1. čtvrtletí 
2015 se odvětví podílem 8,1 % opět dostalo za rozhodující výrobu motorových 
vozidel (s podílem 28,3 %). Převažují v něm podniky pod zahraniční kontrolou (na 
celkových tržbách odvětví se podílejí 97,1 %) a má silný proexportní charakter. V 1. 
čtvrtletí  se celkové zakázky odvětví zvýšily o 9,5 % (zahraniční zakázky vzrostly o 
10,8 %, zatímco domácí zakázky klesly o 10,2 %). Z významnějších oborů dosáhla 
vysokého růstu tržeb výroba počítačů a periferních zařízení o 25,6 % (podíl 73,7 
%), výroba komunikačních zařízení o 21,0 % (podíl 5,1 %) a výroba osazených 
elektronických desek o 5,7 % (podíl 1,1 %). 
Rostoucí tržby (o 8,5 %) a nižší růst zaměstnanosti (o 1,5 %) se odrazily v růstu 
produktivity práce o 6,9 %. 

Vysoký nárůst 
zakázek ovlivnil i 
výrobu ostatních 
dopravních 
prostředků  

Výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení patří svým charakterem 
k významným proexportním odvětvím a skladbou svého sortimentu zajišťuje 
dopravní prostředky pro zahraniční i domácí dopravce. K hlavním výhodám odvětví 
patří výrobní zkušenosti, vysoká kvalita a příznivé cenové relace. Zahrnuje 
prostředky železničního, tramvajového a leteckého parku, v menší míře vyrábí 
lodě, motocykly, jízdní kola a vozíky pro invalidy. Svým podílem na celkových 
tržbách průmyslu (1,4 %) však patří k minoritním odvětvím. Příznivý vývoj byl 
ovlivněn růstem zakázek, které se u rozhodující výroby železničních lokomotiv a 
železničního parku v 1. čtvrtletí meziročně zvýšily o 57,1 % (zahraniční o 33,7 %, 
domácí se zdvojnásobily a vzrostly o 106,2 %). Příznivě se vyvíjely i zakázky u 
výroby letadel s růstem o 8,9 % (zahraniční o 33,7 %, kdežto domácí zakázky klesly 
o 11,2 %). Z jednotlivých oborů dosáhla nejvyššího nárůstu tržeb výroba letadel a 
jejich motorů o 21,6 % (podíl 33,4 %) a výroba železničních lokomotiv a vozového 
parku o 15,8 % (podíl 55,4 %). Na růst odvětví v budoucím období má vliv i 
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dlouhodobost zakázek a rozpracovanost vývojových projektů, které na svoji 
realizaci teprve čekají.  
Vysoký růst tržeb (o 14,2 %) a nízký růst zaměstnanosti (o 2,9 %) se odrazily v růstu 
produktivity práce o 11 %. 

Za příznivým 
vývojem 
elektrotechnického 
průmyslu byl růst 
domácích zakázek, 
zejména ze 
stavebnictví 

Ve výrobě elektrických zařízení jsou převážně zahrnuty výrobky určené k dalšímu 
zpracování v odvětvích zpracovatelského průmyslu, ve výrobě a rozvodu elektrické 
energie, v dopravě a ve spojích, a ve spotřebitelské sféře. Zpracovává 
a spotřebovává relativně malé objemy materiálů a energie a nadměrně nezatěžuje 
životní prostředí. Vyznačuje se velkým potenciálem, což je dáno rostoucím 
významem elektronických a elektrotechnických prvků ve většině finálních 
průmyslových produktů. Na celkových tržbách průmyslu se tato výroba podílela 
6,0 %. Za růstem elektrotechnického průmyslu byly domácí zakázky, které se 
zvýšily o 14,1 % (téměř o polovinu se zvýšily domácí zakázky u výroby optických 
kabelů a u výroby elektrických a rozvodných zařízení v souvislosti s nastartováním 
růstu ve stavebnictví). Z oborů se zvýšily tržby u výroby baterií a akumulátorů o 
38,0 % (podíl 4,9 %), u výroby elektrických osvětlovacích zařízení o 21,3 % (podíl 
22,8 %), u výroby elektroinstalačních zařízení o 7,2 % (podíl 2,7 %) a u výroby 
elektrických vodičů a kabelů o 6,6 % (podíl 14,5 %).  
Vyšší tržby (o 8,7 %) a nižší růst zaměstnanosti (o 2,9 %) se odrazily v růstu 
produktivity práce o 5,7 %. 

Na vývoj výroby 
kovových konstrukcí 
měl příznivý vliv růst 
automobilového 
průmyslu a 
stavebnictví  

Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků má trvale významné místo 
v celé sféře zpracovatelského průmyslu. Na celkových tržbách průmyslu se podílí 
5,4 %. Navazuje na výrobu kovů a zvyšuje přidanou hodnotu materiálových vstupů. 
Je nejdůležitějším dodavatelem zejména pro automobilový průmysl, strojírenství 
a stavebnictví. Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků má v ČR velmi 
dobré vyhlídky na růst, když stoupá potřeba kovů ve výrobě komponentů pro 
kompletaci konečných výrobků. Z jednotlivých oborů se zvýšily tržby u výroby 
parních kotlů o 34,7 % (podíl 1,2 %), u kování, lisování a ražení o 18,6 % (podíl 10,0 
%), u výroby kovových konstrukcí o 17,1 % (podíl 15,4 %) a u výroby nástrojů a 
nářadí o 16,6 % (podíl 7,4 %).    
Rostoucí tržby (o 8,1 %) i zaměstnanost (o 3,3 %) se odrazily v růstu produktivity 
práce o 4,6 %. 

Hlavním nositelem 
růstu tržeb byl 
automobilový 
průmysl 
 

U nedůležitějšího odvětví zpracovatelského průmyslu, u výroby motorových 
vozidel, přívěsů a návěsů, podíl na celkových tržbách průmyslu v 1. čtvrtletí 2015 
dosáhl 28,3 % (meziročně posílil o 1,4 p. b.). Na výkonu odvětví se projevil vzestup 
evropského automobilového trhu, který přinesly vyšší nákupy osobních vozů 
v zahraničí jak ze strany obyvatelstva, tak i organizací. Výroba motorových vozidel 
se na celkových tržbách odvětví podílela 47,3 %, výroba náhradních dílů 
a komponentů včetně dílů pro zahraniční automobilky měla podíl 52,7 %. 
Z příznivých prodejních výsledků odvětví těžili domácí subdodavatelé v ostatních 
odvětvích a oborech zpracovatelského průmyslu. 
Rostoucí tržby u výroby motorových vozidel (o 10,3 %), ale i zaměstnanost 
(o 5,7 %), se odrazily v růstu produktivity práce o 4,3 %.  
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Graf č. II.1.2 Vývoj produkce domácích automobilek v 1. čtvrtletích 2011 - 2015 
   (meziroční změna v %) 

 

Pramen: SAP, propočty a graf MPO 

  
Podle statistiky Sdružení automobilového průmyslu se produkce osobních a malých 
užitkových aut v 1. čtvrtletí 2015 meziročně zvýšila o 5,7 % (na celkové produkci 
motorových vozidel se podílela 99,7 %). 
Rozhodující domácí automobilkou byla ŠKODA AUTO, jejíž produkce se zvýšila o 3,2 
%, při růstu domácích prodejů o 28,5 % a vývozu o 5,8 %. Podíl automobilky na 
celkové výrobě osobních vozů v ČR dosáhl 59,0 % (meziročně se snížil o 1,4 p. b.).  
Produkce druhé největší automobilky HYUNDAI vzrostla o 2,8 %, při růstu domácího 
prodeje o 24,4 % a vývozu o 2,0 %. Podíl automobilky se snížil na 23,6 % (o 0,7 p. 
b.).  
Nejvyšší nárůst produkce zaznamenala automobilka TPCA, jejíž výroba se 
meziročně zvýšila o 20 %, domácí prodej vzrostl o 20,8 % a vývoz o 20,0 %. Podíl 
automobilky se zvýšil na 17,4 % (o 2,1 p. b.). Na tomto vývoji se projevila přestavba 
výrobní linky (v dubnu 2014 byla ukončena výroba vozů původní generace vyráběné 
od roku 2005 a následovala přestavba výrobní linky na nové modely).  
Výroba nákladních automobilů TATRA se meziročně zvýšila o 30,5 % a celková 
výroba autobusů vzrostla o 34,3 % (autobusů IVECO o 29,8 % a autobusů SOR 
o 70,5 %).  

Snížení produkce 
zaznamenala váhově 
méně významná 
odvětví 

Ve zpracovatelském průmyslu se v 1. čtvrtletí 2015 výroba snížila ve třech méně 
významných odvětvích, která se na celkových tržbách průmyslu podílela 2,5 %. 
Nižší výrobu vykázaly tisk a rozmnožování nahraných nosičů (o 5,0 %), zpracování 
dřeva a výroba dřevěných výrobků (o 4,5 %) a výroba základních farmaceutických 
výrobků a přípravků (o 0,4 %).  

Odvětví tisku 
a rozmnožování 
nahraných nosičů je 
ovlivňováno snížením 

Tisk a rozmnožování nahraných nosičů patří v rámci zpracovatelského průmyslu 
k méně významných odvětvím (podíl na celkových tržbách průmyslu byl 0,5 %). 
Charakterem své výroby se odlišuje od ostatních odvětví zpracovatelského 
průmyslu. Zpracovává informace a zhmotnělou formou (noviny, knihy, časopisy 



MPO – Odbor ekonomických analýz                                                                                   Analýza vývoje ekonomiky ČR za 1. čtvrtletí 2015 

53 
 

zájmu veřejnosti 
o tištěná periodika 

a nahrané nosiče zvuku) je předává pro další užití. Produkty nacházejí uplatnění 
v ostatních odvětvích a zasahují do oblasti vzdělávání a kultury. Zvyšuje se jejich 
technologická náročnost a s tím související požadavky na kvalifikovanou pracovní 
sílu. Je to dané využíváním moderních technologií ve všech oblastech činnosti, 
tvorbě obsahu i zajištění distribuce směrem ke konečným uživatelům. Výroba 
médií se tak stává náročnější. Odvětví se dlouhodobě potýká s poklesem zájmu 
o tištěná periodika a vydavatelé novin proto vykázali nižší tržby (o necelou 
polovinu). Významný pokles (o více než polovinu) zaznamenalo vázání včetně 
souvisejících činností a příprava tisku a digitalizaci dat. Růst tržeb (o necelou 
desetinu) zaznamenal tisk ostatní kromě novin (tj. tisk časopisů, knih, brožur, 
partitur, map, propagačních tiskovin a cenných papírů). 
Snížení tržeb (o 1,2 %) při poklesu zaměstnanosti (o 7,6 %) se odrazilo v růstu 
produktivity práce o 6,9 %. 

Produkce 
dřevozpracujícího 
průmyslu není 
dlouhodobě závislá 
na dovozech 

Odvětví zpracování dřeva a výroba dřevěných výrobků při poklesu produkce se 
mírně zvýšily tržby (o 0,5 %). V rámci zpracovatelského průmyslu patří k menším 
(podíl na celkových tržbách průmyslu dosáhl 1,2 %). Má v ČR dlouholetou tradicí a 
není závislé na dovozech dřevní hmoty. Lesy jsou dodavatelem trvale obnovitelné 
suroviny z přírodních zdrojů. Více než 90 % vytěženého surového dřeva se prů-
myslově zpracovává, odvětví se však dlouhodobě potýká s nedostatečnými 
zpracovatelskými kapacitami. Kulatina je jako surovina určena pro dřevozpracující 
a nábytkářský průmysl a vláknina se využívá při výrobě celulózy a papíru. Dřevo a 
výrobky ze dřeva se uplatňují ve všech oblastech života, v mnoha průmyslových 
odvětvích a oborech, ve stavebnictví a v domácnostech. Méně kvalitní dřevo se 
uplatňuje jako ekologické palivo.  
Z jednotlivých oborů v odvětví se snížily tržby výroby dýh a desek na bázi dřeva 
o 7,1 % (podíl 28,7 %) a nižší byla i výroba sestavených parketových podlah (při 
jejich malém podílu na celkových tržbách odvětví). Z významnějších oborů se 
naopak zvýšily tržby ve výrobě pilařské a impregnaci dřeva o 1,4 % (podíl 39,2 %). 
Mírný růst tržeb (o 0,5 %) a pokles zaměstnanosti (o 0,2 %) se odrazily v růstu 
produktivity práce o 0,7 %. 

Ve výrobě 
farmaceutických 
produktů se mírně 
snížila produkce, 
tržby se zvýšily 
 

Výroba farmaceutických výrobků a přípravků patří k malým odvětvím 
zpracovatelského průmyslu velmi náročným na výsledky vědy a výzkumu (podíl na 
celkových tržbách průmyslu byl 0,8 %). V ČR se farmaceutický průmysl z důvodu 
nižší nákladovosti soustřeďuje na výrobu generik (ekvivalenty originálních léčivých 
preparátů které mohou přijít na trh po vypršení jejich patentové ochrany), kde ČR 

patří ke světové špičce. Podniky domácího farmaceutického průmyslu se na 
celkových tržbách odvětví podílejí 81,6 % a jsou většinou pod zahraniční 
kontrolou. Výroba základních farmaceutických výrobků a farmaceutických 
přípravků se dělí se na dvě skupiny, z nichž rozhodující byla výroba 
farmaceutických přípravků (podíl 88,2 %) s růstem tržeb o 3,8 %, zatímco 
výrobě farmaceutických výrobků (podíl 11,8 %) se tržby snížily o 2,5 %. 
Zvýšením tržeb (o 3,0 %) a snížením zaměstnanosti (o 2,0 %) vzrostla produktivita 
práce o 5,2 %. 

 
  

https://cs.wikipedia.org/wiki/Patent


MPO – Odbor ekonomických analýz                                                                                   Analýza vývoje ekonomiky ČR za 1. čtvrtletí 2015 

54 
 

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

 

Pramen: ČSÚ, propočty a graf MPO 

Graf č. II.1.4 Vývoj nových zakázek a tržeb za vybrané oddíly CZ-NACE zpracovatelského  
 průmyslu v jednotlivých měsících 1. čtvrtletí 2015 
 (sleduje se u CZ-NACE 13, 14, 17, 20, 21, 24-30, meziroční změna v %) 

 

Pramen: ČSÚ, propočty MPO 
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Tab. č. II.1.2 Vybrané ukazatele průmyslových organizací s 50 a více zaměstnanci 
     (meziroční změna v %) 

     Skutečnost 

   průmysl. tržby z tržby z evid. produkt. Průměr. 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 -8,9 -2,7 -28,0 -3,8 1,2 1,0 2,1 0,2 0,9 30474 

D Výr.a rozvod el., plynu, tepla a klim. vzduchu 2,7 1,7 -14,2 -4,3 6,2 0,4 1,2 -5,5 -4,7 46191 

C Zpracovatelský průmysl 5,4 5,2 11,6 3,6 1,5 2,4 6,8 0,9 5,2 26615 

10 Výroba potravinářských výrobků 5,4 0,9 1,2 1,3 -0,4 2,8 7,1 3,1 7,5 21450 

11 Výroba nápojů 3,5 4,4 2,9 -0,9 5,4 7,3 7,8 1,8 2,3 34665 

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

13 Výroba textilií 0,0 -1,9 -2,5 3,4 -5,1 2,1 1,8 7,6 7,3 20851 

14 Výroba oděvů 5,0 9,1 12,1 4,4 4,4 1,3 -0,2 -3,0 -4,4 14342 

15 Výroba usní a souvisejících výrobků 3,7 9,9 10,7 6,1 3,6 1,5 0,5 -2,0 -3,0 16583 

16 Zprac. dřeva, výr. dřev., kork. výr., kr. výr. náb. -4,5 0,5 1,7 -0,2 0,7 0,9 -0,1 0,2 -0,8 22314 

17 Výroba papíru a výrobků z papíru 11,2 15,8 15,0 4,3 11,1 5,1 4,2 -5,4 -6,2 27052 

18 Tisk a rozmnož. nahraných nosičů -5,0 -1,2 -1,2 -7,6 6,9 1,3 1,4 -5,3 -5,2 24804 

19 Výroba koksu a rafinovaných ropných výrobků  5,9 -30,4 3,7 -8,2 -24,2 2,9 47,1 35,8 94,1 37034 

20 Výroba chemických látek a chem. přípravků 1,8 -9,2 -5,9 3,0 -11,8 1,6 20,8 15,3 37,0 28090 

21 Výroba zákl. farmac. výr. a farmac. přípravků -0,4 3,0 -2,1 -2,0 5,2 0,7 -0,8 -4,2 -5,7 32020 

22 Výroba pryžových a plastových výrobků 8,7 7,9 8,9 7,8 0,1 1,5 2,2 1,5 2,1 24652 

23 Výroba ostatních nekov. minerálních výrobků 3,8 6,7 4,8 5,3 1,3 1,9 2,2 0,6 0,9 27796 

24 Výroba zákl. kovů, hutní zprac. kovů, sléváren. 3,7 3,9 16,5 5,5 -1,5 0,1 0,2 1,6 1,8 27340 

25 Výr. kovových konstrukcí a kovoděl. výrobků 7,4 8,1 7,9 3,3 4,6 2,9 2,1 -1,7 -2,4 25162 

26 Výroba počítačů, elektron. a optických přístrojů  8,6 8,5 15,4 1,5 6,9 2,6 1,7 -4,0 -4,9 27469 

27 Výroba elektrických zařízení 7,7 8,7 7,9 2,9 5,7 3,5 3,9 -2,1 -1,7 26872 

28 Výroba strojů a zařízení 3,6 5,4 3,2 4,8 0,5 3,3 3,2 2,8 2,6 27990 

29 Výroba motor. voz. (kr. motoc.), přív. a návěs. 7,3 10,3 20,9 5,7 4,3 2,2 1,5 -2,1 -2,7 28934 

30 Výroba ostatních dopr. prostředků a zařízení 7,7 14,2 24,2 2,8 11,0 2,3 2,3 -7,8 -7,9 28619 

31 Výroba nábytku 6,0 10,0 12,4 6,7 3,2 2,5 1,8 -0,6 -1,3 20858 

32 Ostatní zpracovatelský průmysl 9,4 16,3 13,0 2,4 13,6 -2,6 -2,7 -14,2 -14,3 22223 

33 Opravy a instalace strojů a zařízení 0,5 2,0 -0,2 -4,3 6,6 4,1 1,9 2,4 -4,4 34162 

  Průmysl celkem 4,5 4,8 11,1 3,2 1,6 2,1 5,6 0,5 3,9 27234 

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

indexu průměrného evidenčního počtu zaměstnanců. 
  

Růst zakázek a 
produkce se odrazily 
ve zvýšení 
zaměstnanosti 

Rostoucí zakázky a produkce se projevily na celkové zaměstnanosti, která se v 1. 
čtvrtletí 2015 meziročně zvýšila v průměru o 3,2 % (roste již od prosince 2013), ve 
zpracovatelském průmyslu o 3,6 %. V ostatních sektorech však zaměstnanost klesla, 
v těžbě a dobývání o 3,8 % a ve výrobě elektrické energie, plynu, tepla 
a klimatizovaného vzduchu o 4,3 %.  

Ve zpracovatelském průmyslu zaměstnanost vzrostla v sedmnácti odvětvích, 
nejvýrazněji ve výrobě pryžových a plastových výrobků (v průměru o 7,8 %), kde 
dynamicky rostla ve výrobě plastových obalů (o 19,4 %) a ve výrobě plastových desek, 
folií, hadic trubek a profilů (o 11,1 %).  
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Růst reálných mezd 
výrazně předstihl 
růst produktivity 
práce 

Produktivita práce (v organizacích s 50 a více zaměstnanci) ve srovnání s vývojem 
v předchozím roce v 1. čtvrtletí 2015 výrazně klesla (meziročně o 9,1 p. b.). Růst tržeb 
v průmyslu (o 4,8 %), jen o málo vyšší než růst zaměstnanosti, se projevil v poklesu 
tempa růstu produktivity práce na 1,6 %. Nižší růst produktivity práce vedl k obratu 
trendu ve vývoji jednotkových mzdových nákladů, které stouply nominálně o 0,5 % 
a reálně o 3,9 %.  

Ve zpracovatelském průmyslu pokles jednotkových mzdových nákladů nominálních 
zaznamenalo jedenáct odvětví a reálných devět odvětví.  

Tabulka č. II.1.3 Vývoj relace mezd a produktivity práce 
              (organizace s 50 a více zaměstnanci, meziroční změna v %) 

 Číslo 

řádku 

1. Q 
2014 

2. Q 
2014 

3. Q 
2014 

4. Q 
2014 

1. Q 
2015 

Průměrná nominální mzda 1 3,8 2,2 1,8 2,4 2,1 

Průměrná mzda přepočtena indexem cen průmyslových výrobců  2 4,5 2,4 1,9 4,4 5,6 

Produktivita práce 3 10,7 9,0 8,1 4,7 1,6 

Jednotkové mzdové náklady       

       nominální 1/3 -6,3 -6,2 -5,9 -2,2 0,5 

       reálné 2/3 -5,6 -6,0 -5,8 -0,3 3,9 

Pramen: propočet MPO z údajů ČSÚ  

Průmyslová 
produkce v dubnu 
zpomalila růst 

 
Po tříměsíčním zrychlování průmyslové produkce v roce 2015 se růst v dubnu mírně 
zpomalil, reálně meziročně na 4,3 %. Výroba ve zpracovatelském průmyslu vzrostla 
o 5,6 %, výroba elektřiny, plynu a tepla v dubnu stagnovala (na začátku roku 2015 
obnovila růst). V poklesu naopak pokračovala těžba a dobývání o 10,6 % (nepřetržitě 
klesá od května 2014).  
Ve zpracovatelském průmyslu byla hlavním tahounem výroba motorových vozidel 
růstem o 8,3 %, která měla na celkových tržbách průmyslu rozhodující podíl 27,9 %. 
Z dalších odvětví dosáhly růstu vyššího než deset procent výroba usní a souvisejících 
výrobků (o 14,6 %), výroba oděvů (o 12,6 %), výroba pryžových a plastových výrobků 
(o 12,3 %) a výroba papíru a výrobků z papíru (o 11,2 %).  
Konjunktura evropského automobilového průmyslu (podle počtu registrací ze 
statistik Evropského sdružení výrobců automobilů) se projevila zvýšením dubnového 
prodeje o 7 %. Velmi dobrých výsledků dosáhla rozhodující domácí automobilka 
Škoda s růstem registrací o 9,5 % (modely Octavia a nová Fabia) a obsadila desátou 
příčku v žebříčku nejprodávanějších značek v Evropě.  
V Německu však výrazně oslabila důvěra investorů pod vlivem nejistot ohledně 
vývoje řecké ekonomiky i protiruských a ruských sankcí, které snižovaly tamní vývozní 
vyhlídky.       
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II.2 STAVEBNICTVÍ 

II.2.1 Produkce, zaměstnanost a produktivita, stavební povolení 

Stavebnictví i přes 
vysokou srovnávací 
základnu rostlo … 

Stavební produkce za 1. čtvrtletí 2015, i přes vysokou srovnávací základnu prvního 
čtvrtletí minulého roku, vzrostla v průměru o 7,7 % (ve s. c.). Potvrdila tak nástup 
růstového trendu, ke kterému se vrátila v minulém roce po pěti kritických letech. 
Dynamika meziročního růstu se v jednotlivých měsících prvního čtvrtletí postupně 
zrychlovala ze 4,2 % v lednu na 6,6 % v únoru, a v březnu dokonce na 11,0 %. Za 
tímto velmi příznivým výsledkem stojí zejména investiční aktivita státu, která se 
projevila vyšším výkonem inženýrského i pozemního stavitelství, ale i snaha o 
vyčerpání dotací z fondů EU do konce roku 2015.  

… růst táhlo zejména 
inženýrské 
stavitelství … 

Pozemní stavitelství v průměru za 1. čtvrtletí 2015 zvýšilo produkci meziročně o 5,6 
% (ve s. c.), inženýrské, které je převážně financováno z veřejných zdrojů, si 
dokonce připsalo dvouciferný růst ve výši 15,4 %. Inženýrské stavitelství zvyšovalo 
meziroční tempo růstu po celé první čtvrtletí, ze 7,0 % v lednu na 11,0 % v únoru 
až na 23,4 % březnu.  

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

 

Pramen: ČSÚ, graf MPO 

… mírnějším tempem 
rostlo od počátku 
roku i pozemní 
stavitelství  

Pozemní stavitelství v průměru za 1. čtvrtletí meziročně vzrostlo o 5,6 %, takže ke 
konečnému úspěšnému výsledku odvětví pomohlo menší měrou. Stejně jako 
inženýrské stavitelství si v jednotlivých měsících drželo trend růstu, a to i přes 
vysokou srovnávací základnu stejného období minulého roku. V lednu se produkce 
pozemního stavitelství meziročně zvýšila o 3,5 %, v únoru jeho dynamika dále 
vzrostla na 5,4 % a v březnu na 7,3 %.  
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Graf č. II.2.1.2 Pozemní a inženýrské stavitelství (meziroční změna v %, s. c.) 

 

Pramen: ČSÚ, graf MPO 

Pokračoval trend 
poklesu 
zaměstnanosti, při 
růstu průměrné 
nominální mzdy 

Ve stavebních podnicích pokračoval dlouhodobý trend snižování počtu 
zaměstnanců. Zaměstnanost ve stavebnictví (v podnicích s 50 a více zaměstnanci), 
která klesá nepřetržitě již od konce roku 2010, se v jednotlivých měsících 1. čtvrtletí 
2015 dále snižovala, v průměru za čtvrtletí meziročně o 1,9 % (průměrný evidenční 
počet zaměstnanců), zatímco ještě v 1. čtvrtletí 2014 činil pokles 7,3 %. Průměrná 
nominální mzda těchto zaměstnanců se však meziročně zvýšila o 3,4 % a dosáhla 
28 269 Kč.  

Vlivem růstu 
produkce vzrostla 
produktivita práce 

Růst stavební produkce při poklesu počtu zaměstnanců se projevil zvýšením 
produktivity práce, meziročně o 9,2 %. Růst produktivity práce tak výrazně 
předstihl vývoj reálných mezd (přepočtených cenami stavebních prací), které 
vzrostly meziročně o 2,4 %. Vysoký růst produktivity práce při daleko nižším růstu 
mezd se projevil snížením jednotkových mzdových nákladů, nominálních o 5,8 % a 
reálných o 6,8 %.    

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

  

2014 2015 

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

Průměrná nominální mzda 3,3 1,9 3,3 4,3 3,4 

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

Produktivita práce ze ZSV (ve s.c.) 17,0 9,4 5,0 2,5 9,2 

Nominální jedn. mzdové náklady -11,7 -6,8 -1,6 1,8 -5,8 

Reálné jedn. mzdové náklady -11,4 -7,3 -2,1 1,0 -6,8 

Pramen: ČSÚ, propočty MPO 
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Počet stavebních 
povolení se dále 
snižoval 

Růst stavební produkce vedl sice k optimističtějšímu pohledu stavebních podniků 
na budoucí vývoj odvětví, avšak počet vydaných stavebních povolení tomu zatím 
nenasvědčoval. V prvním čtvrtletí 2015 stavební úřady vydaly celkem 17 146 
stavebních povolení, což představuje mírné meziroční snížení o 0,3 %. Zatímco 
počty vydaných stavebních povolení byly v lednu a únoru mírně nadprůměrné (růst 
o 2,9 %, resp. o 2,4 %), v březnu, vlivem vyšší srovnávací základny, zaznamenaly 
pokles o  5,1 %. V průběhu čtvrtletí se tak počet stavebních povolení sice zvyšoval, 
v meziročním srovnání ale jejich růst v průběhu čtvrtletí postupně zpomaloval.  

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

 

Pramen: ČSÚ, graf MPO 

 

Počty vydaných povolení se zvýšily v oblasti nové výstavby, meziročně o 4,5 %, 
ve změně dokončených staveb však klesly o 6,1 %. Počty vydaných stavebních 
povolení však meziročně klesly jak u bytových (o 2,2 %), tak i nebytových budov (o 
4,1 %) - viz tabulka č. II.2.1.2.  

Tabulka č. II.2.1.2 Počet vydaných stavebních povolení (meziroční změna v %) 

    2014 2015 

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

Počet vydaných stavebních povolení -16,6 -4,5 -3,0 -2,1 -0,3 

 v tom: nová výstavba -22,4 -4,3 -2,3 3,5 4,5 

  změna dokončených staveb -8,6 -4,8 -3,9 -9,0 -6,1 

z celku: bytové budovy -14,3 0,2 -3,0 -2,1 -2,2 

  nebytové budovy -13,0 -13,6 -0,1 -2,4 -4,1 

Pramen: ČSÚ  
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Hodnota povolených 
staveb klesla … 

 

Orientační hodnota povolených staveb v 1. čtvrtletí roku 2015 činila 52,8 mld. Kč 
a v meziročním srovnání klesla o 10,2 %. Tempo poklesu se však mezičtvrtletně 
mírně snížilo a spolu s vysokou základnou stejného období předchozího roku dává 
naději na změnu trendu směrem k opětovnému růstu.   

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

    2014 2015 

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

Orientační hodnota povolených staveb 8,7 1,0 -7,6 -12,2 -10,2 

 v tom: nová výstavba -3,0 -4,6 -16,5 -4,0 -16,6 

  změna dokončených staveb 30,5 11,2 9,4 -23,8 -1,4 

z celku: bytové budovy -0,8 11,8 -0,4 14,2 -5,1 

  nebytové budovy 8,7 -22,4 -14,8 3,3 2,9 

Pramen: ČSÚ 

… podlahová plocha 
se zvýšila 

Celková podlahová plocha bytových a nebytových budov, na které bylo vydáno 
stavební povolení, se v meziročním porovnání zvýšila o 2,3 % na 1 063 tisíc m2. 
Podlahová plocha nové výstavby bytových budov se však snížila o 3,6 %, 
u nebytových budov naopak vzrostla o 8,8 %.  

Nejvíce stavebních 
povolení bylo opět 
vydáno ve 
Středočeském kraji 

Z jednotlivých krajů se na celkovém počtu vydaných stavebních povolení 
v kumulaci za 1. čtvrtletí 2015 nejvíce podílel Středočeský kraj s 19,5 %, 
Jihomoravský kraj se 14,7 % a Moravskoslezský s 8,9 %. Nejvyšší podíl na orientační 
hodnotě povolených staveb vykázal Středočeský kraj (11,3 %), následovaný krajem 
Moravskoslezským (10,0 %) a Jihomoravským (9,8 %). V kategorii nebytových 
staveb nejvyšší orientační hodnoty docílily kraje Moravskoslezský 2,805 mld. Kč 
a Ústecký 2,263 mld. Kč, následovány krajem Středočeským a Jihomoravským 
(1,917 mld. Kč, resp. 1,811 mld. Kč). Podíl Prahy na počtu povolených staveb činil 
6,2  % a na orientační hodnotě povolených staveb se podílela 8,9 %. 

Zvýšil se počet 
nových stavebních 
zakázek, jejich 
hodnota ale klesla 

 

 

 

 

Pro určení budoucího vývoje oboru jsou důležitým ukazatelem zakázky v odvětví, 
které ukazují, jak se bude vyvíjet produkce a navazující poptávka po stavebních 
pracích v nadcházejících měsících. Počet nových zakázek v tuzemsku přijatých 
během 1. čtvrtletí 2015 stavebními podniky s 50 a více zaměstnanci se zvýšil 
meziročně o 8,3  % na  9 593. Stavební podniky uzavřely v tuzemsku nové zakázky 
v hodnotě 35,8 mld. Kč, která byla naopak meziročně o 3,4 % nižší. Ve srovnání se 
stejným obdobím minulého roku se opět projevila vyšší srovnávací základna. Růst 
hodnoty stavebních zakázek zaznamenalo pozemní stavitelství, meziročně 
o  26,3 %, zatímco inženýrskému klesla o 20,8 %. Jejich hodnoty byly tentokrát 
vyrovnanější (17,3 mld. Kč, resp. 18,5 mld. Kč), proto také inženýrské stavitelství 
vykázalo tak velký pokles. Průměrná hodnota nově uzavřené zakázky se meziročně 
snížila o téměř 0,5 mil. Kč na 3,7 mil. Kč.  
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Graf č. II.2.1.4 Vývoj hodnoty stavebních zakázek (v mil. Kč) 

 

Pramen: ČSÚ, graf MPO 

Stav i hodnota 
přijatých zakázek se 
zvýšily 

Stav zakázek ke konci 1. čtvrtletí 2015, tj. přijaté a dosud nezahájené zakázky nebo 
rozpracované zakázky v hodnotě prací zbývajících k provedení, se meziročně zvýšil 
o 14,8 %. Podniky měly uzavřeno celkem 15,7 tisíc zakázek. Jejich hodnota činila 
168,5 mld. Kč a meziročně stoupla o 1,9 %. Tento nízký nárůst jde opět na vrub vyšší 
loňské srovnávací základně. Srovnáme-li hodnotu zakázek se stejným obdobím 
předkrizového roku 2008, je dosažená hodnota zakázek stále o desítky procent nižší 
(o 18,5 %).  

Rostly veřejné 
zakázky, soukromé 
a zahraniční klesly  

Přesně poloviční podíl na celkových zakázkách představovaly zakázky veřejné. 
Podle stavu ke konci 1. čtvrtletí 2015 se jejich hodnota meziročně zvýšila o 7,8 % na 
84,9 mld. Kč. Ve srovnání s 1. čtvrtletím předkrizového roku 2008 však tento objem 
činil jen 62,8 %. Téměř třetinový podíl na celkovém stavu zakázek představovaly 
zakázky soukromé, s hodnotou 53,5 mld. Kč a meziročním poklesem o 2,4 %. 
Hodnota zahraničních zakázek po předchozích deseti čtvrtletních růstech v řadě 
klesla o 5,6 %, zejména vlivem vysoké srovnávací základny. Jejich nominální hodnota 
dosáhla 30,2 mld. Kč, s podílem na celkovém stavu 18 %, který meziročně klesl o 1,3 
p. b. Vývoj stavebních zakázek ukazuje Tabulka č. II.2.1.4.  
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Tabulka č. II.2.1.4 Vývoj stavebních zakázek 
  podniky s 50 a více zaměstnanci (meziroční změna v %) 

      2014 2015 

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

Nové zakázky v tuzemsku (počet) 9,2 9,3 7,4 17,5 8,3 

Nové zakázky v tuzemsku (hodnota) 67,5 19,0 34,1 -1,0 -3,4 

v tom:  pozemní stavitelství 52,4 -12,2 14,7 -16,1 26,3 

              inženýrské stavitelství 77,9 55,2 49,2 9,2 -20,8 

Stav ke konci období (počet) 23,9 18,0 30,0 30,0 14,8 

Stav ke konci období (hodnota) 24,0 23,9 27,5 15,9 1,9 

v tom:  tuzemsko   14,1 11,6 18,4 11,7 3,7 

              v tom: veřejné 13,0 12,4 21,9 23,0 7,8 

               soukromé 15,7 10,5 13,1 -3,1 -2,4 

  zahraničí   94,5 118,6 78,4 36,5 -5,6 

Pramen: ČSÚ, propočty MPO 

II.2.2 Bytová výstavba 

Klesl počet 
zahájených bytů …  

 

V 1. čtvrtletí 2015 stavební podniky zahájily výstavbu 5 062 bytů, což znamená 
meziroční pokles o 7,1 %. Ve stejném období roku 2014 byla zahájena výstavba 
5 449 bytů, v roce 2013 to bylo 5 197 bytů (ve stejném období roku 2008 bylo 
zahájeno o zhruba 4 tisíce bytů více). Důvod letošního poklesu souvisí s dozníváním 
recese, která mj. tlumila poptávku obyvatelstva a která stavební výrobu silně 
zasáhla. K růstu nepomohla ani nízká srovnávací základna minulého roku.   

… vzrostla pouze 
výstavba bytů 
v rodinných domech  

 

Silnější pokles zahájené bytové výstavby zbrzdila výstavba bytů v rodinných 
domech, která meziročně vzrostla o 3,5 %, když bylo postaveno 2 583 bytů. Naopak 
výstavba bytů v bytových domech propadla o 25,2 %. V bytových domech byla v 1. 
čtvrtletí zahájena výstavba 2 583 bytů a slabému výsledku nezabránila ani nízká 
srovnávací základna minulého roku. Z ostatních kategorií pokles počtu zahájených 
bytů zaznamenaly ještě nástavby, přístavby a vestavby k bytovým domům, 
meziročně o 16,6 % na 388 a také domovy – penziony nebo domovy pro seniory, 
kde výstavba meziročně klesla o 37,4  %, což v absolutních číslech znamená pouze 
169 bytů. 

Počty zahájených 
bytů stouply pouze 
ve čtyřech krajích 

Zahájená výstavba v krajích odráží různou dynamiku rozvoje jednotlivých celků 
a také různou strukturu bytového fondu. V 1. čtvrtletí 2015 se ve čtyřech krajích 
zvýšil počet zahájených bytů a v deseti snížil, převážně šlo o dvouciferný pokles. 
Nejvíce meziročně narostl počet zahájených bytů v Olomouckém kraji (o 71,8 %), v 
Plzeňském kraji (meziročně o  58,1 %) a ve Zlínském kraji (o 20,1 %). Největší podíl 
na zahajovaných bytech měla Praha (18,6 %), Středočeský kraj (17,3 %) 
a Jihomoravský kraj (13,6 %). Pořadí se meziročně nezměnilo. 

Do výsledků výstavby se silně promítá vliv umístění lokalit a velkých měst. Zatímco 
v zahájené výstavbě  bytů v bytových domech podíl Prahy dosahuje v 1. čtvrtletí 
2015 celých 60,3 % a tento podíl stále narůstá, meziročně o 8,0 p. b. Naopak v 
zahájené výstavbě bytů v  rodinných domech podíl Prahy dosáhl jen 2,7 % oproti 
5,9 % v loňském roce. Bytové domy se nejvíce staví v Jihomoravském kraji v čele 
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s Brnem s podílem 10,4 % na zahájené výstavbě bytových domů. V rodinných 
domech nejvyšší podíl vykázal Středočeský kraj s 27,5 % a dále opět Jihomoravský 
kraj s 12,7 %. 

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

 

Pramen: ČSÚ, graf MPO 

Počet dokončených 
bytů vzrostl 

Dokončeno bylo v 1. čtvrtletí 2015 celkem 6 227 bytů, což představuje meziroční 
růst o 4,5 % (o  269 bytů více). Počet dokončených bytů v rodinných domech se 
snížil meziročně o 5,8 % na 3 186, kdežto počet bytů v bytových domech se 
razantně zvýšil o  25,2 %, když bylo dokončeno 2 215 bytů, meziročně o 446 více. 
Ostatní kategorie se na celkovém počtu dokončených bytů podílejí maximálně 5 %. 
Růst zaznamenala výstavba v kategorii nástavby, přístavby a vestavby k bytovým 
domům meziročně o  7,6 %. Naopak nástavby, přístavby a vestavby k rodinným 
domům klesly o 8,8 %. Další výrazný meziroční pokles vykázaly domovy-penziony 
nebo domovy pro seniory o 72,9 %, kterých bylo dokončeno pouze 13 (podíl jen 
0,2 %).  

Programy na 
podporu stavebnictví 

 

Na podporu bydlení jsou i v letošním roce směrovány programy Ministerstva pro 
místní rozvoj (Podpora regenerace panelových sídlišť, Podpora výstavby technické 
infrastruktury, Podpora výstavby podporovaných bytů), programy SFRB (Panel 
2013+, Program Úvěr 150, Program výstavby, Program Pro obce) a program SFŽP 
(Nová zelená úsporám, která kromě RD bude zahrnovat i BD), kde vedle renovace 
budov je cílem především snižování jejich energetické náročnosti.  

Pro bytovou výstavbu má význam i vývoj na finančních trzích, zejména pohyb 
úrokových sazeb u hypoték a úvěrů, a to pro malé i velké investory. Vedle toho 
jsou do stavebnictví směrovány poměrně značné prostředky z fondů EU, které by 
měly plynout zejména do dopravní a technické infrastruktury. Příležitost pro 
stavebnictví jsou i rekultivace krajiny a protipovodňová opatření. Výhledově by 
k rozvoji stavebních investic měla přispět též nová koncepce a legislativní úprava 
sociálního bydlení. 
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Úrokové sazby 
hypotečních úvěrů 
ještě klesly   

 

 

Rozvoj výstavby bytů a rodinných domů pozitivně ovlivňovaly nízké úrokové 
sazby hypotečních úvěrů, které v 1. čtvrtletí roku 2015 pokračovaly v poklesu 
a dále tak hledaly své dno. Důvodem stále rostoucího zájmu o hypoteční úvěry, 
kromě rekordně nízké úrokové sazby, byly zatím příznivé ceny nemovitostí. Podle 
statistiky Fincentra, Hypoindexu, počet sjednaných úvěrů za celé 1. čtvrtletí narostl 
meziročně o 17,2 % na 22 141 úvěrů a  jejich objem dosáhl 38,5 mld. Kč, 
tj. meziročně o 3,4 % více (o 1,05 mld. Kč více). Nejzajímavější byl pro banky měsíc 
březen, kdy celkový objem dosáhl výše 16,63 mld. Kč, což je nejvyšší hodnota od 
června 2013. Průměrná výše sjednaných hypotečních úvěrů se v  prvním čtvrtletí 
pohybovala nad 1,7 mil. Kč, což je o cca 100 000 Kč výše než ve  stejném období 
loňského roku. Průměrná úroková sazba se v 1. čtvrtletí 2015 každým měsíc 
snižovala a v březnu skončila na 2,16 % (v březnu předchozího roku ještě činila 
2,93 %). 

Výhled stavební 
výroby na rok 2015 

 

Po dosažení dna v roce 2013 a po mírném růstu v roce 2014 očekáváme v letošním 
roce další oživování sektoru. To potvrzují i výsledky prvního čtvrtletí, které 
neovlivnila ani velmi vysoká srovnávací základna prvního čtvrtletí předchozího 
roku ovlivněná příznivými klimatickými podmínkami. S přihlédnutím 
k nastartovanému růstu ekonomiky a k potřebě vyčerpat evropské dotace by 
odvětví mělo pokračovat v dalším růstu.   

II.2.3 Stavebnictví v EU 

Stavebnictví v EU 
vzrostlo  

 

V Evropské unii i v eurozóně stavební výroba za první tři měsíce roku 2015 
meziročně vzrostla, avšak tempo jejího růstu ve srovnání se stejným obdobím 
předchozího roku bylo nižší. V Evropské unii odvětví zaznamenalo růst o 0,7  % a 
v eurozóně o 0,4 % (v posledním čtvrtletí loňského roku stavební výroba v obou 
uskupeních klesla shodně o 0,1 %).  

Výkonnější bylo 
inženýrské 
stavitelství 

V obou uskupeních rostlo rychleji inženýrské stavitelství než pozemní. 
V Evropské unii pozemní stavitelství vzrostlo pouze o 0,4 %, zatímco inženýrské 
o  2,5 %. V eurozóně se zvýšila produkce pozemního o 0,2 % a inženýrského 
stavitelství o  0,8 %. Srovnání s bazickým rokem 2010 zobrazuje graf č. II.2.3.1, 
který dokládá, že stavební výroba v posledních více než čtyřech letech ještě 
nedosahuje úrovně bazického roku. 
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Graf č. II.2.3.1 Stavební produkce v EU (2010 = 100, sezónně očištěno) 

 

Pramen: Eurostat, graf MPO 

 
Výkonnost stavebnictví 
v jednotlivých zemích 
byla rozdílná  

V některých členských zemích růst stavební výroby dosáhl příznivějších hodnot, 
ale domácí stavebnictví v růstu předstihlo jen Slovinsko (o 6,8 %), stejné tempo 
jako ČR dosáhlo Maďarsko (6,4 %), dále Litva (5,9 %). Důvodem rozdílného tempa 
růstu v 1. čtvrtletí 2015 byly nejen poměrně příznivé klimatické podmínky, ale 
také schopnost využití finančních prostředků z projektů a fondů Evropské unie. 
V pěti státech stavební výroba meziročně skončila v mínusu, zejména v Estonsku 
(o 8,4 %) a ve Francii (o 1,3 %). Data z jednotlivých zemí sice ukazují na postupné 
zlepšování situace v odvětví, ale zatím lze v letošním roce očekávat jen velice 
pozvolný růst v obou uskupeních.  

Graf č. II.2.3.2 Stavební produkce v mezinárodním porovnání    
                          (meziroční změna v %, očištěno o pracovní dny) 

 

     Pramen: Eurostat, graf MPO  



MPO – Odbor ekonomických analýz                                                                                   Analýza vývoje ekonomiky ČR za 1. čtvrtletí 2015 

66 
 

II.3 ZAHRANIČNÍ OBCHOD 

II.3.1 Souhrnné výsledky 

Zahraniční obchod 
pokračoval v růstu 
i přes vyšší 
srovnávací základnu 
… 

Zahraniční obchod České republiky v 1. čtvrtletí 2015 těžil i nadále z příznivé 
situace na evropských automobilových trzích, z poptávky po výrobcích řady dalších 
oborů zpracovatelského průmyslu a z nízkých cen energetických komodit. V 
exportní výkonnosti byl stále patrný vliv slabší koruny a z toho pramenící vyšší 
konkurenceschopnost domácích výrobců. Stranu importů, kromě pokračujícího 
oslabování kurzu koruny vůči dolaru, zatěžovala vyšší spotřeba domácností 
odvíjející se od zlepšující se situace na trhu práce, ale i intenzívnější průmyslová 
aktivita pramenící z vysokých objednávek ze zahraničí. Zahraniční obchod proto 
navázal na loňské výborné výsledky a přes vysokou srovnávací základnu 
pokračoval v 1. čtvrtletí v růstu. Podle údajů přeshraniční statistiky6 jeho obrat 
stoupl na 1 783,3 mld. Kč (meziroční růst o 130,3 mld. Kč) a obchodní bilance 
skončila přebytkem 123,8 mld. Kč, nicméně meziročně o 2,6 mld. Kč horším. Ten 
byl způsoben nižším růstem vývozu (v průměru o 7,2 %) na 953,5 mld. Kč, než 
dovozu (v průměru o 8,7 %) na 829,8 mld. Kč. Meziroční tempo růstu vývozu 
i dovozu v jednotlivých měsících 1. čtvrtletí bylo daleko nižší než před rokem, ale 
postupně zrychlovalo. U vývozu z lednových 2,6 % na 10,8 % v březnu, u dovozu 
z 6,4 % na 12,8 %.  

Tabulka č. II.3.1.1 Meziroční změna vývozu a dovozu, saldo obchodní bilance  
     v 1. čtvrtletí 2015  

  2014 2015 

  1.Q leden únor březen 1.Q 

Vývoz (meziroční změna v %) 18,2 2,6 7,9 10,8 7,2 

Dovoz (meziroční změna v %) 16,3 6,4 6,7 12,8 8,7 

Saldo (v mld. Kč) 126,4 36,3 38,1 49,3 123,8 

Meziroční změna salda (v mld. Kč) 29,5 -8,3 5,6 0,1 -2,6 

Pramen: ČSÚ 

… stejné tendence 
zahraniční obchod 
vykázal podle 
statistiky založené 
na změně vlastnictví 
mezi rezidenty 
a  nerezidenty 

 

Podobnou tendenci vykázaly i výsledky zahraničního obchodu podle metodiky 
národního pojetí7. V 1. čtvrtletí 2015 vzrostl vývoz na 835,2 mld. Kč, tj. meziročně 
o 7,4 % a dovoz na 780,6 mld. Kč, tj. o 8,1 %. Přebytek obchodní bilance se zvýšil 
na 54,6 mld. Kč, ale v důsledku rychlejšího růstu dovozu než vývozu byl meziročně 
nižší o 1,0 mld. Kč. Obrat zahraničního obchodu stoupl na 1 615,9 mld. Kč, což je 
o 329,0 mld. Kč více než v 1. čtvrtletí 2014. To dokazuje kladné saldo zahraničního 
obchodu, které podle národního pojetí za 1. čtvrtletí 2015 činilo 54,6 mld. Kč, což 
je o 69,2 mld. Kč méně, než uvádí přeshraniční statistika.  

                                                           

 
6 V analýze jsou obsaženy údaje podle stavu k 7. 5. 2015 včetně dopočtů, které budou v průběhu roku 2015 
zpřesňovány. 
7 Výsledky podle národního pojetí, vycházející ze změny vlastnictví mezi rezidenty a  nerezidenty, proto lépe vypovídají 
o reálné exportní výkonnosti a efektivnosti zahraničního obchodu, oproti údajům z přeshraniční statistiky, které evidují 
jen toky zboží, mnohdy bez vazby na toky peněz. 
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Vzhledem k tomu, že podrobnější údaje jsou k dispozici pouze za přeshraniční 
statistiku zahraničního obchodu a také z důvodu kontinuity s předchozími 
analýzami jsou dále uvedeny pouze výsledky podle přeshraniční statistiky. 

Graf č. II.3.1.1 Zahraniční obchod ČR v letech 2012 – 2015 
(měsíční hodnoty, přeshraniční statistika) 

 

Pramen: ČSÚ, graf MPO 

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

Výsledky za 1. čtvrtletí 2015 potvrdily silnou závislost České republiky na zemích 
Evropské unie. Největšího podílu obratu dosáhl obchod s vyspělými tržními 
ekonomikami (82,1 %), z nichž značnou část tvořily právě členské státy Evropské 
unie, jejichž podíl na celkovém obratu tuzemského zahraničního obchodu činil 75,0 
%. Podíl vyspělých tržních ekonomik na celkovém obratu se meziročně mírně snížil 
0,2 p. b., u zemí Evropské unie zůstal na stejné úrovni jako před rokem. Již tradičně 
nejvíce obchodovatelnou komoditou byly stroje a dopravní prostředky, které opět 
zvýšily svůj dominantní podíl na celkovém zahraničním obchodě, a to meziročně 
o 2,1 p. b. na 48,2 %, z toho silniční vozidla přidala meziročně 0,5  p. b. a jejich podíl 
na celkovém obratu dosáhl 15,1 %. Na obratu v rámci skupiny strojů a dopravních 
prostředků navýšila silniční vozidla mírně (o 0,1 p. b.) svůj podíl na 29,9 %. 
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Graf č. II.3.1.2 Zahraniční obchod ČR v letech 2011 – 2015  
 (čtvrtletní hodnoty, přeshraniční statistika) 

 

Pramen: ČSÚ, graf MPO 

Koruna výrazně 
oslabila vůči dolaru, 
vůči euru méně   

 

Výsledky zahraničního obchodu bezprostředně souvisely s vývojem směnných 
kurzů v průběhu 1. čtvrtletí 2015. Euro se obchodovalo v průměru za 
27,624 CZK/EUR, mezičtvrtletně česká měna vůči euru stagnovala, meziročně byla 
slabší o 0,7 %. Na její úroveň a pohyb měl stále vliv kurzový závazek ČNB udržovat 
kurz české koruny vůči euru poblíž hladiny 27 CZK/EUR. Průměrný kurz koruny vůči 
americkému dolaru v 1. čtvrtletí 2015 stoupl na 24,550 CZK/USD. Mezičtvrtletně 
česká měna vůči dolaru oslabila o 11,1 %, v meziročním srovnání o 22,5 %. 

Ceny vývozu 
meziročně klesly 
méně než ceny 
dovozu, směnné 
relace zůstaly kladné  

 

Ceny zahraničního obchodu v 1. čtvrtletí 2015 setrvaly pod úrovní předchozího 
roku. Kurzový vliv držel hladinu cen dovozu i vývozu a bránil tak jejich 
razantnějšímu propadu. Slabá koruna na straně vývozů napomohla k udržení 
vyšší konkurenceschopnosti českých exportérů na zahraničních trzích, u dovozů 
omezovala deflační tlaky pramenící z poklesu cen některých komodit na 
světových trzích, především minerálních paliv a energií. Dovozní ceny, které mají 
proti vývozním cenám vyšší podíl surovin, a proto citlivěji reagují na jejich cenové 
výkyvy, klesly rychlejším tempem, v průměru za 1. čtvrtletí 2015 o 1,5 % 
(v 1. čtvrtletí 2014 naopak vzrostly o 2,4 %), než ceny vývozní, které se meziročně 
snížily o 0,5 % (v 1. čtvrtletí 2014 vzrostly o 4,1 %). Ve vývozních cenách stouply 
nejvíce ceny nápojů a tabáku o 4,4 %, z významnějších skupin zpracovatelského 
průmyslu ještě ceny polotovarů o 1,0 %, strojů a dopravních prostředků o 0,9 % a 
průmyslového spotřebního zboží o 0,6. Naopak nejvíce klesly ceny minerálních 
paliv o 13,5 %, chemikálií o 5,7 %, ostatních surovin o 5,6 % a potravin o 5,0 %. 
V dovozních cenách z významnějších skupin zaznamenaly nejvyšší meziroční nárůst 
ceny průmyslového spotřebního zboží o 4,8 %, strojů a dopravních prostředků o 
3,9 % a polotovarů o 1,5 %. Tempo růstu dovozních cen brzdily klesající ceny 
minerálních paliv, které meziročně spadly o 25,0 % a ceny ostatních surovin a 
chemikálií, poklesem o 11,2 %, resp. o 2,7 %. Protože vývozní ceny klesly 
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meziročně méně než ceny dovozní, směnné relace zůstaly kladné. S vyloučením 
kurzového vlivu by směnné relace rostly pravděpodobně rychleji. V úhrnu za 1. 
čtvrtletí 2015 směnné relace v porovnání se stejným obdobím předchozího roku 
klesly o 0,7 p. b., ale zůstaly kladné v průměru na 101,0 %. Ceny tak opět přispěly 
k dobrým výsledkům zahraničního obchodu a následně celého výkonu české 
ekonomiky. Přehled směnných relací u dílčích komodit, členěných dle SITC, uvádí 
tab. II.3.1.2 a graf II.3.1.3. 

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

Skupiny SITC 
Indexy cen vývozu Indexy cen dovozu Směnné relace 

1. Q 2014 1. Q 2015 1. Q 2014 1. Q 2015 1. Q 2014 1. Q 2015 

Celkem 104,1 99,5 102,4 98,5 101,7 101,0 

0 potraviny 101,0 95,0 107,8 98,6 93,7 96,3 

1 nápoje a tabák 115,5 104,4 106,0 100,5 109,0 103,9 

2 suroviny 102,1 94,4 102,1 88,8 100,0 106,3 

3 minerální paliva 98,8 86,5 97,7 75,0 101,1 115,3 

4 tuky 95,7 95,2 87,4 100,9 109,5 94,4 

5 chemikálie 101,7 94,3 101,2 97,3 100,5 96,9 

6 tržní výrobky 105,4 101,0 102,8 101,5 102,5 99,5 

7 stroje a dopr. prostředky 104,4 100,9 103,0 103,9 101,4 97,1 

8 průmyslové spotř. zboží 105,6 100,6 102,8 104,8 102,7 96,0 

Pramen: ČSÚ 

Graf č. II.3.1.3 Ceny vývozu a dovozu, směnné relace (meziroční změny v %) 

 

Pramen: ČSÚ, graf MPO 



MPO – Odbor ekonomických analýz                                                                                   Analýza vývoje ekonomiky ČR za 1. čtvrtletí 2015 

70 
 

Míra otevřenosti ČR 
se zvýšila 

Česká exportně orientovaná ekonomika je silně závislá na obchodních vztazích se 
zahraničím, a proto se posílení zahraniční obchodní výměny v 1. čtvrtletí 2015 
mimo jiné také projevilo růstem podílu zahraničního obchodu na hrubém domácím 
produktu země. Poměr exportu vůči HDP se meziročně zvýšil o 1,7 p. b., z 84,2 % 
v 1. čtvrtletí 2014 na 85,9 % v 1. čtvrtletí 2015. Je třeba zdůraznit, že tento 
standardně používaný ukazatel pro srovnání otevřenosti jednotlivých ekonomik 
podává pouze orientační informaci o významu zahraničního obchodu pro výkon 
ekonomiky. Pro interpretaci skutečné úlohy vnějšího sektoru je proto mimořádně 
důležitá také pozice země v globálních hodnotových řetězcích. Z tohoto pohledu 
se Česká republika řadí mezi země s relativně nízkou vytvořenou přidanou 
hodnotou, a tedy s nižším vlivem zahraničního obchodu na ekonomiku, než by 
naznačoval vysoký obchodní obrat. 

II.3.2 Teritoriální struktura 

Do EU směřovala 
majoritní část 
českého exportu a 
importu … 

Největší část českého vývozu a dovozu byla v 1. čtvrtletí 2015 tradičně realizována 
v rámci zemí evropské osmadvacítky, kam směřovalo 83,5 % celkového domácího 
vývozu a uskutečnilo se 65,1 % dovozu. Vývoz do Evropské unie vzrostl meziročně 
o 8,4 % a dovoz o 6,9 %. Celkový obrat v porovnání se stejným obdobím 
předchozího roku stoupl o 96,5 mld. Kč na 1 336,6 mld. Kč a obchodní bilance se 
státy Evropské unie skončila aktivem v náš prospěch ve výši 255,6 mld. Kč, což je 
o 26,7 mld. Kč více než v 1. čtvrtletí 2014. Tyto výsledky potvrzují silnou obchodní 
závislost České republiky na státech Evropské unie, jejichž ekonomická situace 
významně ovlivňuje výkon českého národního hospodářství. Pro zahraniční obchod 
České republiky jsou dlouhodobě významné především sousední státy, které jsou 
vesměs členskými zeměmi Evropské unie. Samotná eurozóna meziročně posílila 
svůj podíl na našich vývozech o 0,8 p. b., na 64,7 %, když vývoz meziročně vzrostl o 
8,4 %. Naopak podíl na dovozech se snížil o 1,8 p. b. a dostal se na 49,8 %, i přesto, 
že dovoz ze zemí platících eurem meziročně vzrostl o 5,0 %.  

… zvýšil se i export do 
zemí rozvojových, 
ostatních, i do USA, … 

 

 

Jedním z hlavních cílů převážné části českých exportérů je rozšíření portfolia svých 
obchodních partnerů o nová odbytiště a snížit tak přílišnou závislost na zemích 
Evropské unie. V 1. čtvrtletí 2015 se to dařilo především v obchodě s ostatními 
zeměmi8, kam vývoz meziročně akceleroval o 20,1 % (o 2,1 mld. Kč), z toho do Číny 
o 22,2 % (o 2,2 mld. Kč) a podíl těchto teritorií na vývozech se meziročně mírně 
navýšil shodně o 0,1 p. b. Dobře si také vedl vývoz do rozvojových zemí. Objem 
vyvezeného zboží tam meziročně stoupl o 15,1 % (o 5,6 mld. Kč) a podíl rozvojových 
států na celkovém českém vývozu posílil o 0,3 p. b., na 4,5 %. Dlouhodobě dobrých 
výsledků dosahují čeští exportéři ve Spojených státech amerických, které jsou pro 
ČR stále významnějším mimoevropským trhem díky jeho nevyčerpatelnému 
potenciálu. Vývoz sem meziročně vzrostl o 23,5 % (o 4,3 mld. Kč), takže navýšil 
podíl USA na celkovém českém vývozu o 0,3 p. b. na 2,3 %. 

… ale prudce klesl 
export do Ruské 
federace a na 
Ukrajinu 

 

Ve vzájemném obchodu se Společenstvím nezávislých států pokračoval 
nepříznivý vývoj způsobený přetrvávajícím geopolitickým napětím na východě 
Evropy. Objem českého exportu do tohoto uskupení zemí meziročně klesl o 34,5 % 
na 24,6 mld. Kč, z toho vývoz do Ruské federace propadl o 35,8 % na 17,8 mld. Kč 
a na Ukrajinu dokonce o 48,1 % na 3,0 mld. Kč. Ukrajina se vlivem konfliktu, dostala 

                                                           

 
8 ČLR, KLDR, Kuba, Laos, MoLR, VSR 
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do ekonomických a sociálních problémů, což negativně ovlivnilo její podíl na 
celkových českých vývozech, který oslabil v 1. čtvrtletí 2015 meziročně o 0,4 p. b. 
na 0,3 %. V obchodních vztazích s Ruskem se negativní vliv protiruských a ruských 
sankcí začal viditelněji projevovat v závěru loňského roku, když podíl Ruska na 
celkovém českém vývozu klesl pod dlouhodobě dosahovaná 3 % a následně v 1. 
čtvrtletí 2015 se meziročně snížil o 1,2 p. b. na 1,9 %. Zároveň klesly také ruské 
dovozy (meziročně o 16,6 %), které však stlačily klesající světové ceny minerálních 
paliv a nižší objem dovozu plynu. Vlivem rychlejšího poklesu vývozu než dovozu 
došlo k výraznému zvýšení deficitu obchodní bilance s Ruskem o 4,8 mld. Kč, a to 
na 7,5 mld. Kč (viz tab. II.3.2.1).   

Tabulka č. II.3.2.1 Teritoriální struktura zahraničního obchodu (meziroční srovnání) 

 

Pramen: ČSÚ (údaje vč. dopočtů), tabulka MPO 
*/ ČLR, KLDR, Kuba, Laos, MoLR, VSR 

U zájmových zemí 
vzrostl objem vývozu, 
kdežto u prioritních 
zemí klesl 

Podíl prioritních zemí9 na českém exportu se snížil meziročně o 1,1 p.b., na 8,6 % 
a vývoz ve skupině těchto států klesl o 4,7 %, což představuje snížení objemu 
vyvezeného zboží o 4,0 mld. Kč. V tomto vývoji se negativně promítlo ochlazení 
vzájemného obchodu se zeměmi Společenství nezávislých států, z nichž některé 
jsou podle exportní strategie ČR zařazeny mezi prioritní země. Lépe se však vedlo 

                                                           

 
9 Exportní strategie ČR pro období 2012 – 2020, kterou vláda ČR schválila v březnu 2012, definuje: Prioritní země: 
Brazílie, ČLR, Indie, Irák, Kazachstán, Mexiko, Ruská federace, Srbsko, Turecko, Ukrajina, USA, Vietnam. Zájmové země: 
Angola, Argentina, Austrálie, Ázerbájdžán, Bělorusko, Egypt, Etiopie, Chile, Ghana, Chorvatsko, Izrael, Japonsko, 
Jihoafrická republika, Kanada, Kolumbie, Maroko, Moldavsko, Nigérie, Norsko, Peru, Senegal, Singapur, Spojené 
arabské emiráty, Švýcarsko a Thajsko. 

B I L A N C E

1-3/2015 index 1-3/2015 index 1-3/2015 index 1-3/14 1-3/15

mil.Kč % mil.Kč %  15/14 mil.Kč % mil.Kč %  15/14 mil.Kč % mil.Kč %  15/14  mil. Kč  mil. Kč

 Celkový zahraniční obchod ČR 1 653 000 100,0 1 783 270 100,0 107,9 889 683 100,0 953 517 100,0 107,2 763 317 100,0 829 753 100,0 108,7 126 366 123 764

 * Státy s vyspělou tržní ekonomikou 1 360 646 82,3 1 464 671 82,1 107,6 798 818 89,8 867 930 91,0 108,7 561 828 73,6 596 741 71,9 106,2 236 990 271 189

 ** Státy EU 28 1 240 081 75,0 1 336 629 75,0 107,8 734 500 82,6 796 100 83,5 108,4 505 581 66,2 540 529 65,1 106,9 228 919 255 571

      z toho: Německo 492 112 29,8 523 376 29,3 106,4 289 477 32,5 309 015 32,4 106,7 202 635 26,5 214 361 25,8 105,8 86 842 94 654

                  Slovensko 110 198 6,7 123 763 6,9 112,3 70 630 7,9 80 760 8,5 114,3 39 568 5,2 43 003 5,2 108,7 31 062 37 757

 ** Státy ESVO 30 539 1,8 30 965 1,7 101,4 17 750 2,0 20 395 2,1 114,9 12 789 1,7 10 570 1,3 82,6 4 961 9 825

 ** Ostatní státy s vyspělou tržní ekonomikou 90 026 5,5 97 077 5,4 107,8 46 568 5,2 51 435 5,4 110,5 43 458 5,7 45 642 5,5 105,0 3 110 5 793

     z toho: Kanada 2 074 0,1 2 972 0,2 143,3 1 261 0,1 1 906 0,2 151,1 813 0,1 1 066 0,1 131,1 448 840

                 USA 37 021 2,2 42 076 2,4 113,7 18 033 2,0 22 275 2,3 123,5 18 988 2,5 19 801 2,4 104,3 -955 2 474

 * Rozvojové země 92 809 5,6 107 924 6,1 116,3 37 376 4,2 43 016 4,5 115,1 55 433 7,3 64 908 7,8 117,1 -18 057 -21 892

      z toho: Brazílie 3 784 0,2 3 710 0,2 98,0 2 213 0,2 1 875 0,2 84,7 1 571 0,2 1 835 0,2 116,8 642 40

                  Indie 6 335 0,4 7 417 0,4 117,1 2 888 0,3 3 580 0,4 124,0 3 447 0,5 3 837 0,5 111,3 -559 -257

                  Turecko 18 633 1,1 19 612 1,1 105,3 12 021 1,4 12 198 1,3 101,5 6 612 0,9 7 414 0,9 112,1 5 409 4 784

 * Společenství nezávislých států 90 294 5,5 67 154 3,8 74,4 37 652 4,2 24 649 2,6 65,5 52 642 6,9 42 505 5,1 80,7 -14 990 -17 856

      z toho: Rusko 58 019 3,5 43 070 2,4 74,2 27 678 3,1 17 772 1,9 64,2 30 341 4,0 25 298 3,0 83,4 -2 663 -7 526

                 Ukrajina 13 401 0,8 8 574 0,5 64,0 5 844 0,7 3 032 0,3 51,9 7 557 1,0 5 542 0,7 73,3 -1 713 -2 510

 * Ostatní */ 95 746 5,8 129 205 7,2 134,9 10 619 1,2 12 751 1,3 120,1 85 127 11,2 116 454 14,0 136,8 -74 508 -103 703

      z toho: Čína 91 982 5,6 124 340 7,0 135,2 9 730 1,1 11 887 1,2 122,2 82 252 10,8 112 453 13,6 136,7 -72 522 -100 566

 * Nespecifikováno 4 670 0,3 5 894 0,3 126,2 652 0,1 582 0,1 89,3 4 018 0,5 5 312 0,6 132,2 -3 366 -4 730

Zahraniční obchod

 se zeměmi OECD
213 964 245 114108,8 565 519 74,1 603 208 72,7

3 8338 835 0,5 8 422

106,7

 * Státy s tranzitivní ekonomikou     

O B R A T V Ý V O Z

0,5

D O V O Z

1-3/2014 1-3/2014 1-3/2014

95,3 4 566 0,5 4 589 0,5 100,5 4 269 0,6

1 345 002 81,4 1 451 530 81,4 107,9

0,5 89,8 297 756

779 483 87,6 848 322 89,0
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exportu do zájmových zemí. Jejich podíl na celkovém vývozu se navýšil o 0,2 p. b. 
na 5,7 % a celkový objem vyvezeného zboží se zvýšil o 10,2 %. To je v hodnotovém 
vyjádření oproti stejnému období předchozího roku o 5,0 mld. Kč více (viz. graf 
II.3.2.1). 

Graf č. II.3.2.1 Uskupení zemí - export 

 

Pramen: ČSÚ, graf MPO 

Německo je tradičně 
tahounem českého 
exportu … 

Pozici nejsilnějšího obchodního partnera si zachovalo Německo, z teritoriálního 
hlediska pro ČR nejvýznamnější vývozní a dovozní destinace. Vývoz do této země 
vzrostl meziročně o 6,7 %, dovoz o 5,8 %. Na celkovém vývozu se podílelo 32,4 %, 
na celkovém dovozu 25,8 %, což je meziročně o 0,1 p. b., resp. o 0,7 p. b. méně než 
ve stejném období roku 2014. Protože bylo do Německa více vyvezeno, než odtud 
dovezeno, skončila bilance přebytkem ve výši 94,7 mld. Kč ve prospěch ČR, 
meziročně o 7,8 mld. Kč vyšším.  

Na druhé příčce zemí, kam směřoval český vývoz, se umístilo Slovensko s 8,5% 
podílem, následované Polskem (5,8 %), Spojeným královstvím (5,5 %) a Francií 
(5,2 %). Žebříček první pětice zemí, kam směřoval český vývoz, tak zůstal oproti 
1. čtvrtletí 2014 beze změny. To platí i pro pořadí zemí na straně dovozů, kde druhou 
pozici opět obhájila Čína (13,6 %), dále pak Polsko (7,8 %), Slovensko (5,2 %) a Itálie 
s 3,8% podílem (viz tab. V.3 v přílohové části).  

… s nímž dosáhla 
obchodní bilance ČR 
nejvyššího přebytku 

Nejvyšší kladné saldo obchodní bilance vykazuje dlouhodobě, nepřetržitě již od roku 
1998, Česká republika s Německem. Na druhém místě mezi zeměmi, se kterými má 
ČR nejvyšší přebytky obchodní bilance, se již stabilně umisťuje Slovensko. V 1. 
čtvrtletí 2015 hodnota kladného salda obchodní bilance vzrostla o 6,7 mld. Kč na 
37,8 mld. Kč. V závěsu za ním následovalo Spojené království, kde se přebytek 
meziročně zvýšil o 4,0 mld. Kč na 34,6 mld. Kč, dále pak Francie s aktivem 23,6 mld. 
Kč (+4,5 mld. Kč) a Rakousko, s nímž  plusové saldo meziročně kleslo o 1,3 mld. Kč 
na 15,3 mld. Kč (viz. tab. II.3.2.2).  
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Tabulka č. II.3.2.2 Země s nejvyššími přebytky obchodní bilance v 1. čtvrtletí 2015 

 

Pramen: ČSÚ 

Nejvyšší schodek 
obchodní bilance 
vykázal obchod 
s Čínou 

Nejvyšším schodkem 100,6 mld. Kč, který se meziročně prohloubil o 28,0 mld. Kč, 
skončila opět bilance zahraničního obchodu s Čínou. Druhého nejvyššího deficitu 
dosáhla obchodní výměna s Jižní Koreou, kde se pasivum meziročně zvýšilo 
o 4,3 mld. Kč na 16,8 mld. Kč. Na třetí místo se dostalo Polsko, kde se schodek 
vzájemného obchodu zvětšil o 4,7 mld. Kč na 9,6 mld. Kč. Následovalo Japonsko 
s růstem pasiva o 0,6 mld. Kč na 8,0 mld. Kč a Ruská federace se zápornou bilancí 
v objemu 7,5 mld. Kč, která meziročně o 4,9 mld. Kč vzrostla (viz. tab. II.3.2.3). 
Záporná obchodní bilance pro Českou republiku je typická převážně pro obchod 
s asijskými zeměmi, nicméně v 1. čtvrtletí 2015 se podařilo Polsku vměstnat se do 
první trojice zemí s nejvyššími deficity. Zásluhu na tom mělo prohloubení pasiva 
v obchodě s potravinami a živými zvířaty10 a ve skupině minerálních paliv.  

                                                           

 
10 Nejvyšší schodek v zahraničním obchodě s Polskem vykazuje dlouhodobě Česká republika v obchodě s potravinami 
a živými zvířaty. Dovoz této komodity tvoří zhruba jednu desetinu všech polských dovozů, což je zároveň 
i nadprůměrný podíl dovozu potravin ze zahraničního teritoria. S výjimkou roku 2009 byla bilance po celou dobu 
historie vzájemného obchodu kladná ve prospěch ČR, ale v roce 2012 se překlopila do záporu, který od té doby stoupá. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Německo 94,7 7,8 -1,7 0,0 4,3 0,0 0,0 -12,9 5,3 78,3 21,0 0,2

Slovensko 37,8 6,7 6,3 0,9 -0,4 5,7 0,1 2,3 2,0 13,4 6,2 1,1

Spojené království 34,6 4,0 0,3 0,2 0,1 -0,2 0,0 -2,5 3,3 29,0 4,3 0,0

Francie 23,6 4,5 -0,5 0,5 0,1 0,4 0,0 -5,4 0,9 23,6 3,9 0,0

Rakousko 15,3 -1,3 0,8 0,0 2,6 0,6 0,6 -1,1 0,0 9,3 2,6 -0,2

Španělsko 10,3 2,0 -2,4 -0,1 0,0 0,0 -0,1 -1,4 0,6 12,6 1,0 0,0

Belgie 9,5 0,6 -0,7 0,5 0,0 -0,3 0,1 -3,5 0,7 10,7 2,0 0,0

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

Švýcarsko 6,8 0,8 -0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 -2,0 1,0 7,1 0,8 -0,2

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

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

změna 

(mld. Kč)

Bilance ZO 

(mld. Kč)
Země
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Tabulka č. II.3.2.3 Země s nejvyššími schodky obchodní bilance v 1. čtvrtletí 2015 

 

Pramen: ČSÚ 

II.3.3 Komoditní struktura 

Nejdůležitějším 
obchodním artiklem 
zůstávají stroje 
a dopravní prostředky 

Stroje a dopravní prostředky, tradičně nejvíce obchodovaná skupina zboží, nadále 
profitovaly z oživení zahraniční poptávky a přispěly největší měrou ke kladnému 
vývoji českého zahraničního obchodu. Svůj dominantní podíl na celkových vývozech 
zvýšily meziročně o 0,5 p. b., na 55,2 %, také jejich podíl na celkových dovozech 
meziročně vzrostl o 2,9 p. b., na 45,0 %. Dalším nejvíce obchodovaným artiklem byly 
tržní výrobky (tzv. polotovary), pod které patří celá řada výrobků z různých 
materiálů, a to od výrobků z kůže, pryže, papíru, korku, dřeva, přízí a tkanin až 
po  kovové výrobky, výrobky ze železa, oceli, neželezných kovů, apod. Tato 
komodita měla 16,4% podíl na vývozech a 17,8% podíl na dovozech. Průmyslové 
spotřební zboží, třetí významná skupina zboží, bylo zastoupeno ve vývozech 12,0 % 
a v dovozech 10,8 %. Vývoj zahraničního obchodu, tříděného podle mezinárodní 
nomenklatury zboží SITC, za 1. čtvrtletí 2015, znázorňuje tab. II.3.3.1. 

Tabulka č. II.3.3.1 Komoditní struktura zahraničního obchodu dle SITC tříd v 1. čtvrtletí 2015 

  Celkem 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Vývoz (podíl v %)  100,0 3,6 0,8 2,2 3,0 0,3 6,3 16,4 55,2 12,0 0,3 

Dovoz (podíl v %) 100,0 4,9 0,6 2,4 6,5 0,2 11,4 17,8 45,0 10,8 0,4 

Saldo 1.Q 2015 (v mld. Kč) 123,8 -5,8 2,3 1,7 -25,7 0,9 -35,3 8,9 152,4 24,4 0,0 

Saldo 1.Q 2014 (v mld. Kč) 126,4 -5,4 1,4 1,2 -40,5 0,9 -33,6 12,5 165,6 24,6 -0,3 

Meziroční změna salda -2,6 -0,4 0,9 0,5 14,7 -0,1 -1,7 -3,5 -13,2 -0,2 0,4 

 Pramen: ČSÚ 

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 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Čína -100,6 -28,0 -0,4 0,0 0,5 0,0 0,0 -1,4 -6,2 -78,7 -14,3 0,0

Korejská republika -16,8 -4,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,9 -2,5 -13,2 -0,3 0,0

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

Japonsko -8,0 -0,6 0,4 0,0 0,3 0,0 0,0 -0,3 -0,9 -6,7 -1,1 0,3

Ruská federace -7,5 -4,9 0,3 0,0 -1,1 -17,9 0,0 0,6 -0,7 9,5 1,7 0,0

Thajsko -5,9 -0,9 -0,2 0,0 -0,1 0,0 0,0 0,1 -0,5 -4,8 -0,5 0,0

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

Tchaj-wan -5,1 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1 -0,7 -3,7 -0,5 0,0

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

Vietnam -3,2 -1,1 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,6 -1,3 0,0

Země
Bilance ZO 

(mld. Kč)

Meziroč. 

změna 

(mld. Kč)

Bilance ZO dle komoditních skupin SITC (mld. Kč)
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Kladné saldo 
obchodu se stroji 
a dopravními 
prostředky se snížilo  

Obchod se stroji a dopravními prostředky vykázal také nejvyšší kladné saldo 
obchodní bilance ve výši 152,4 mld. Kč. Vývoz této skupiny zboží však meziročně 
vzrostl výrazně pomaleji (o 8,1 %), než dovoz (o 16,4 %), takže bilance meziročně 
klesla o 13,2 mld. Kč a ubrala tak z růstu celkové bilance. To bylo způsobeno vyšší 
dovozní náročností této skupiny zboží. Největší podíl na vývozech (36,5 % 
s meziročním růstem o 1,2 p. b.) ve skupině strojů a dopravních prostředků měla 
silniční vozidla, jejichž vývoz meziročně stoupl o 11,5 % a návazně jejich podíl na 
celkovém vývozu meziročně posílil o 0,8 p. b. na 20,1 %. Nejdůležitější podskupinou 
silničních vozidel byly opět osobní automobily, jejichž vývoz stále těžil z rostoucích 
prodejů na evropských automobilových trzích a meziročně se zvýšil o 13,6 %. 
Absolutně nejvyšší meziroční přírůstek exportu ve skupině SITC 7 byl zaznamenán 
u ostatních dopravních a přepravních prostředků, a to 24,5 %. Dvouciferných 
hodnost růstu vývozu dosáhly i kovozpracující stroje (16,1 %) a telekomunikační 
zařízení (11,3 %) (viz tab. II.3.3.2).  

Tabulka č. II.3.3.2 Vývoz, dovoz a saldo obchodní bilance strojů a dopravních prostředků (SITC 7) 
v 1.čtvrtletí 2015 

 

Pramen: ČSÚ 

Růst nejvyššího 
pasiva bilance 
zaznamenaly 
chemikálie, pokles 
pasiva minerální 
paliva  

Vývoj obchodní bilance byl nepříznivě ovlivněn především obchodem 
s chemikáliemi (SITC 5), který v 1. čtvrtletí 2015 vykázal nejvyšší pasivum. To se 
meziročně prohloubilo o 1,7 mld. Kč na 35,3 mld. Kč a nepříznivě ovlivnilo celkovou 
bilanci, když dovoz vzrostl hodnotově o 2,0 mld. Kč, tj. o 2,1 %, kdežto vývoz o 0,3 
mld. Kč, tj. o 0,5 %. Naopak výrazný pokles záporné bilance obchodu s minerálními 
palivy (SITC 3), meziročně o 14,7 mld. Kč na 25,7 mld. Kč, přispěl ke snížení celkové 
bilance. Ke snížení objemu deficitu významně napomohl pokles cen ropy a plynu 
na světových trzích. Vývoz minerálních paliv meziročně stoupl o 24,1 % na 28,5 
mld. Kč, dovoz však klesl o 14,5 % na 54,3 mld. Kč. Vývoj ceny ropy znázorňuje graf 
II.3.3.1.  

SITC 7 - celkem 525,9 8,1 100,0 55,2 373,5 16,4 100,0 45,0 152,4 -13,2

71 - stroje a zařízení k výrobě energie 27,2 4,8 5,2 2,8 31,6 17,3 8,5 3,8 -4,4 -3,4

72 - strojní zařízení pro určitá odvětví průmyslu 22,5 2,7 4,3 2,4 19,7 30,1 5,3 2,4 2,7 -4,0

73 - kovozpracující stroje 6,9 16,1 1,3 0,7 7,3 35,5 2,0 0,9 -0,4 -1,0

74 - stroje a zřízení všeobecně užívané v průmyslu 62,7 4,8 11,9 6,6 44,9 13,1 12,0 5,4 17,8 -2,3

75 - kancelářské stroje zařízení k automat.zprac.dat 64,7 1,8 12,3 6,8 59,0 22,1 15,8 7,1 5,7 -9,5

76 - zaříz.k telekomunikaci, zázn.a reprodukci zvuku 48,4 11,3 9,2 5,1 47,1 29,0 12,6 5,7 1,3 -5,7

77 - elektrická zařízení, přístroje a spotřebiče 93,8 7,1 17,8 9,8 84,3 10,5 22,6 10,2 9,5 -1,8

78 - silniční vozidla 191,7 11,5 36,5 20,1 77,2 12,2 20,7 9,3 114,5 11,3

79 - ostatní dopravní a přepravní prostředky 8,1 24,5 1,5 0,9 2,4 -38,9 0,6 0,3 5,7 3,1

Podíl na 

celk. 

dovozu 

(%)

1. Q 2015 

(mld. Kč)

Meziroč. 

změna 

(mld. Kč)

Vývoz Dovoz Obchodní bilance

1. Q 2015 

(mld. Kč)

Meziroč. 

změna 

(%)

Podíl na 

vývozu 

skupiny 

(%) 

Podíl na 

celk. 

vývozu 

(%)

1. Q 2015 

(mld. Kč)

Meziroč. 

změna 

(%)

Podíl na 

dovozu 

skupiny 

(%) 
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Graf č. II.3.3.1 Ceny ropy na světových trzích v letech 2012 – 2015      
 (USD/barel) 

 

Pramen: www.kurzy.cz, graf MPO 

II.3.4 Zahraniční obchod EU 

Vzrostl vývoz i dovoz, 
obchodní bilance EU 
byla kladná  

Výsledky zahraničního obchodu Evropské unie11 jako celku v 1. čtvrtletí 2015 se 
meziročně zlepšily, a to navzdory diferencovaným výkonům ekonomik členských 
států, strukturálním problémům eurozóny a sankcím uplatňovaným Evropskou unií 
v souvislosti s rusko-ukrajinskou krizí. Vývoz oproti stejnému období předchozího 
roku vzrostl o 4,6 %, tj. o 18,9 mld. eur, dovoz o 2,2 %, tj. o 9,3 mld. eur, takže 
celkový obrat zahraničního obchodu za 1. čtvrtletí roku 2015 meziročně stoupl o 
28,2 mld. eur na 851,1 mld. eur. To se příznivě odrazilo v bilanci zahraničního 
obchodu celého uskupení, která se ze záporné hodnoty v 1. čtvrtletí 2014 (-5,8 
mld. eur) překlopila do plusové a vykázala v 1. čtvrtletí 2015 kladné saldo ve výši 
3,8 mld. eur, které bylo dosaženo díky vyššímu tempu růstu vývozů než dovozů. 
Vývoj zahraničního obchodu Evropské unie znázorňuje graf II.3.4.1. 

                                                           

 
11 V analýze jsou obsaženy údaje podle stavu k 15. 6. 2015, které budou v průběhu roku zpřesňovány. 
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Graf č. II.3.4.1 Zahraniční obchod EU28 v letech 2012 - 2015 

 

Pramen: Eurostat, graf MPO 

Ve vývozu EU 
dominovaly stroje a 
dopravní prostředky, 
jejich saldo se ale 
meziročně snížilo 

Stroje a dopravní prostředky nadále zaujímají dominantní postavení ve vývozu 
zemí evropské osmadvacítky na světové trhy. V 1. čtvrtletí roku 2015 se celkový 
objem jejich vývozu a dovozu meziročně zvýšil o 31,4 mld. eur na 304,3 mld. eur 
a jejich podíl na celkovém obratu zahraničního obchodu zemí Evropské unie dosáhl 
35,8 %. Na celkovém vývozu se podílely 41,6 % a na dovozu 29,9 %. Vykázaly také 
nejvyšší kladné saldo obchodní bilance s objemem 51,3 mld. eur, které však bylo 
meziročně nižší o 6,1 mld. eur v důsledku rychlejšího tempa růstu dovozu než 
vývozu (o 17,4 %, resp. 7,7 %). Mezi další obchodované komodity, jež byly v 
celkovém obratu obchodu Evropské unie zastoupeny největší měrou, patřily 
chemikálie se 14,3% podílem, průmyslové spotřební zboží s 13,5 % a minerální 
paliva s 11,9 %. Nejvyšší záporné saldo obchodní bilance 60,6 mld. eur bylo 
v obchodu s minerálními palivy, to však bylo díky nízkým cenám těchto komodit 
meziročně o 26,3 mld. eur nižší (viz tab. II.3.4.1). 
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Tabulka č. II.3.4.1 Zahraniční obchod EU28 podle skupin zboží (meziroční srovnání v mld. EUR) 

 

Pramen: Eurostat 

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

          9 – komodity nezatříděné 

Nejvíce se na vývozu 
i dovozu EU podílelo 
Německo 

Na výkonu zahraničního obchodu zemí evropské osmadvacítky mělo největší 
podíl Německo, které je nejsilnější ekonomikou v rámci tohoto uskupení. Na 
vývozech Evropské unie se podílelo 28,4 % a na dovozech 19,4 %. V žebříčku zemí 
s největším exportem a importem se na straně vývozu umístilo na druhém místě 
Spojené království s 12,5% podílem, následovala Itálie s 10,4 %, v těsném závěsu 
Francie s 10,3 % a dále pak Nizozemsko se 7,2 % (viz. graf II.3.4.2). Česká republika 
se v 1. čtvrtletí 2015 umístila s 5,7% podílem na třináctém místě. Z hlediska dovozů 
figurovalo v žebříčku zemí na druhé pozici Spojené království s 15,3 %, Nizozemsko 
s 11,1 %, Francie s 9,6 % a s 9,0 % Itálie (viz graf II.3.4.3). Česká republika s podílem 
6,9 % obsadila 11. místo. 

 

1. Q 2014 1. Q 2015
Meziroční 

změna (%)
Podíl (%) 1. Q 2014 1. Q 2015

Meziroční 

změna (%)
Podíl (%) 1. Q 2014 1. Q 2015

0 19,3 20,3 105,0 4,7 22,2 24,3 109,3 5,7 -2,9 -4,0

1 6,2 6,9 109,7 1,6 1,7 2,0 115,8 0,5 4,5 4,9
2 9,8 10,0 101,9 2,3 16,9 15,7 93,1 3,7 -7,1 -5,8
3 28,3 20,3 71,9 4,8 115,2 80,9 70,2 19,1 -86,9 -60,6
4 1,1 1,2 110,1 0,3 1,9 2,1 109,0 0,5 -0,8 -0,9
5 67,3 75,9 112,8 17,8 41,2 45,9 111,6 10,8 26,1 29,9
6 47,9 49,6 103,6 11,6 42,4 47,2 111,4 11,1 5,5 2,4
7 165,1 177,8 107,7 41,6 107,8 126,5 117,4 29,9 57,4 51,3
8 44,7 48,4 108,4 11,3 56,2 66,3 118,0 15,7 -11,5 -17,9
9 18,9 17,1 90,6 4,0 8,9 12,7 142,7 3,0 10,0 4,4

Celkem 408,6 427,4 104,6 100,0 414,4 423,6 102,2 100,0 -5,8 3,8

Klasifikace 

SITC

Vývoz Dovoz Saldo
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Graf č. II.3.4.2 Podíl vybraných zemí na vývozu EU28 v 1. čtvrtletí 2015 

 

Pramen: Eurostat, neočištěná data 

 

Graf č. II.3.4.3 Podíl vybraných zemí na dovozu EU28 v 1. čtvrtletí 2015 

 

Pramen: Eurostat, neočištěná data 

II.3.5 Očekávaný vývoj zahraničního obchodu 

Výhled pro rok 2015 
zůstává prozatím 
optimistický 

Pro rok 2015 předpokládáme pokračování příznivého trendu vývoje českého 
zahraničního obchodu, nicméně s mírnějšími tempy růstu než v roce 2014. 
Kladnému vývoji nahrávají zatím aktuální hodnoty předstihových indikátorů, které 
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se momentálně nacházejí nad svými průměrnými hodnotami, tak i vývoj 
ekonomické situace směrem k vyššímu růstu u našich hlavních obchodních 
partnerů, především pak výhled hospodářského růstu Německa a z toho vyplývající 
úroveň zahraniční poptávky. Možné riziko naopak představuje případná eskalace 
vývoje na Ukrajině, další rozšíření a prodloužení obchodních sankcí mezi Západem 
a Ruskem, negativní dopad finančních potíží Řecka a přetrvávající deflační tlaky 
v některých zemích Evropské měnové unie. Z hlediska dovozu je zatím cena ropy 
stabilizovaná, k jejímu výraznějšímu růstu by mohla vést hrozba zostření krize na 
Blízkém východě a v severní Africe. Pozitivně budou přispívat uvolněné domácí 
měnové podmínky prostřednictvím oslabeného kurzu koruny a zatím stále nízké 
ceny energetických komodit. Svůj vliv sehraje vyšší srovnávací základna loňského 
roku. 
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II.4 VNITŘNÍ OBCHOD 

II.4.1 Souhrnné výsledky 

Vnitřní obchod 
pokračoval v růstu 
… 

Maloobchodní tržby v 1. čtvrtletí 2015 rostly nejrychlejším tempem od roku 
2007. Růst tržeb zaznamenaly všechny hlavní sortimentní skupiny zboží 
s výjimkou prodeje oděvů a obuvi, kde pokračoval pokles z předchozích měsíců. 
Spotřebitelské poptávce se dařilo, protože zlepšující se finanční situace 
domácností podpořená rostoucí zaměstnaností, mírným růstem mezd, nízkou 
inflací spolu s poklesem cen spotřebního zboží, podporovaly ochotu spotřebitelů 
více utrácet. Domácnosti proto vydávaly za nákupy více peněz než před rokem 
a jejich spotřeba se tak stala jedním z hlavních faktorů růstu maloobchodních 
tržeb a celé ekonomiky.  

… indikátor důvěry 
spotřebitelů se 
pohyboval 
v kladných 
hodnotách 

O růstu pozitivní nálady vypovídaly také výsledky konjunkturálních průzkumů. 
Indikátor důvěry spotřebitelů, který se od května 2008 kontinuálně pohyboval 
v záporném pásmu, se v říjnu 2014 překlopil do pásma kladného a postupně 
posiloval. V lednu 2015 oproti průměru roku 2005 přidal o 6,7 % (v lednu 2014 byla 
jeho hodnota minus 3,1 % pod průměrem), což je nejvýše od března 2007. V únoru 
a březnu 2015 se dostala důvěra spotřebitelů shodně na 5,7 % (v relaci k průměru 
roku 2005).  

Vyšší tempo růstu 
spotřeby 
domácností než 
jejich disponibilních 
příjmů vedlo 
k poklesu úspor 

 

Vyšší důvěra spotřebitelů, růst zaměstnanosti a mírný vzestup reálných mezd,  se 
odrazily v růstu konečné spotřeby domácností, meziročně o 3,0 % v b. c., což je 
v hodnotovém vyjádření zvýšení o 14,4 mld. Kč (z 478,2 mld. Kč v 1. čtvrtletí 2014 
na 492,5 mld. Kč v 1. čtvrtletí 2015). Vývoj tržeb maloobchodu je však závislý nejen 
na důvěře spotřebitelů v ekonomiku, ale především na vývoji příjmů domácností. 
Ty však kromě růstu mezd bývají spojovány s působením řady dalších faktorů. Po 
úhradě běžných výdajů zůstává domácnostem disponibilní důchod, určený buď k 
hrazení konečné spotřeby, či k tvorbě úspor. Disponibilní důchod domácností v 1. 
čtvrtletí 2015 zrychlil meziroční tempo růstu na 2,0 %, což v absolutních 
hodnotách znamená zvýšení o 10,7 mld. Kč (z 524,3 mld. Kč v 1. čtvrtletí 2014 na 
534,9 mld. Kč v 1. čtvrtletí 2015). Nižší růst disponibilních příjmů domácností než 
činil růst jejich konečné spotřeby, vedl k poklesu úspor, meziročně o 7,2 %, a to 
z 55,2 mld. Kč v 1. čtvrtletí 2014 na 51,2 mld. Kč ve stejném období roku 2015. 

Maloobchodní tržby 
se dostaly na 
nejvyšší úroveň od 
roku 2007 

Maloobchodní tržby včetně motoristického segmentu a prodeje pohonných 
hmot (CZ-NACE 45+47) v 1. čtvrtletí 2015 ve stálých cenách se meziročně zvýšily 
v průměru o 7,9 % a oproti 1. čtvrtletí 2014 si polepšily o 0,9 p. b. Meziroční tempo 
růstu tržeb v jednotlivých měsících postupně zrychlovalo, z lednových 6,9 % na 
7,2 % v únoru a 8,8 % v březnu. Mezičtvrtletně si maloobchod polepšil o 3,2 p. b., 
když posílil ze 4,7 % ve 4. čtvrtletí 2014  (viz graf č. II.4.1.1). 
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Graf č. II.4.1.1 Tržby maloobchodu včetně motoristického segmentu a prodeje  
 pohonných hmot (CZ-NACE 45+47, stálé ceny, meziroční změny v %) 

 

Pramen: ČSÚ, graf MPO 

Růst maloobchodu 
nadále táhl 
především 
motoristický 
segment 

 

Maloobchod táhly vzhůru především tržby motoristického segmentu (CZ-NACE 45), 
tj. obchod, opravy a údržba motorových vozidel. Jejich meziroční nárůst 
v průměru za 1. čtvrtletí o 11,2 % byl ale o 7,4 p.b. nižší než v 1. čtvrtletí 2014, kdy 
stouply o 18,6 %. Tržby vzrostly nejvíce meziročně v březnu (o 14,7 %), v lednu 
a v únoru pak shodně o 9,1 %. Prodeje nových osobních aut tak pokračovaly 
v příznivém trendu započatém v roce 2014, kdy vlivem vyšší poptávky podpořené 
zájmem jak obyvatelstva, tak i firemního sektoru, došlo k prudkému oživení 
poptávky po tomto sortimentu.  

Vzrostly tržby i 
samotného 
maloobchodu, … 

Dobře se vedlo také samotnému maloobchodu kromě motorových vozidel (CZ-
NACE 47). Tržby obchodu bez motoristického segmentu v průměru za 1. čtvrtletí 
stouply meziročně o 6,4 % (tj. o 4,0 p. b.), nejrychleji od roku 2007. To odpovídalo 
vývoji reálné finanční situace domácností i znovunabytému optimismu ve 
spotřebitelském chování. Maloobchodu kromě prodeje pohonných hmot (CZ-
NACE 47 bez 47.3) stouply tržby meziročně v průměru o 5,9 %, (o 3,5 p. b.), a 
začaly také atakovat hodnoty dosahované v předkrizovém období v roce 2007.  

Tabulka č. II.4.1.1 Tržby v jednotlivých tržních sektorech (stálé ceny, meziroční změna v %) 

  
2013   2014   2015 

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

Maloobchod vč. motoristického 
segmentu (CZ-NACE 45 + 47) 

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

Obchod, opravy a údržba motorových 
vozidel (CZ-NACE 45) 

-7,5 4,0 9,2 11,3 4,2 18,6 8,2 13,8 7,9 11,8 11,2 

Maloobchod kromě motorových vozidel 
(CZ-NACE 47) 

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

Prodej pohonných hmot (CZ-NACE 47.3) -2,0 -0,5 -4,1 -1,3 -2,0 2,1 1,6 1,8 1,3 1,7 9,9 

Maloobchod kromě pohonných hmot  
(CZ-NACE 47 bez 47.3) 

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

Pramen: ČSÚ 
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… kde stoupl prodej 
pohonných hmot … 

Vysoké tempo růstu si po celé 1. čtvrtletí držely tržby za prodej pohonných hmot 
(CZ-NACE 47.3), v průměru meziročně o 9,9 %, tj. o 7,8 p. b. více než před rokem. 
Propad světových cen minerálních paliv a zejména ropy, započatý ve druhé 
polovině roku 2014, měl příznivý vliv na vývoj cen pohonných hmot, které začaly 
klesat a tím pozitivně stimulovat spotřebitelskou poptávku. Vzájemný vztah mezi 
vývojem objemu prodeje pohonných hmot a jejich cenami je znázorněn v grafu č. 
II.4.1.2. 

Graf č.II.4.1.2 Objem prodeje pohonných hmot a jejich ceny  
(meziroční změny v %) 

 

Pramen: ČSÚ, graf MPO 

… a růst tržeb za 
potravinářské zboží 
se dostal na úroveň 
roku 2007  

V maloobchodě s potravinářským zbožím (CZ-NACE 47.11 + 47.2) došlo 
k meziročnímu růstu tržeb v průměru za čtvrtletí o 4,2 % (o 5,5 p. b. více), takže 
se také dostal na úroveň předkrizového roku 2007. Tržby za prodej 
nepotravinářského zboží (CZ-NACE 47.19 + 47.4 až 47.9) vzrostly o 7,1 %, což je 
meziročně o 1,7 p. b. více.  Z tohoto vývoje je patrné, že spotřebitelé ve svých 
výdajích již nejsou tak opatrní jako ještě před rokem, kdy omezovali výdaje za 
potraviny a utráceli spíše za zboží určené k dlouhodobé spotřebě. Tomu 
napomohl i pokles cen potravin, za které oproti roku 2005 běžný spotřebitel 
zaplatil v 1. čtvrtletí 2015 o 32,9 % více (kdežto v 1. čtvrtletí 2014 to bylo o 35,1 % 
více).  

Skokový meziroční 
růst zaznamenal 
prodej počítačů 
a komunikačních 
zařízení 

 

K celkovému příznivému výsledku maloobchodu přispěl především maloobchod 
ve specializovaných prodejnách s počítačovým a komunikačním zařízením (CZ-
NACE 47.4), který v 1. čtvrtletí 2015 prudce zrychlil meziroční dynamiku růstu 
tržeb v průměru až na 21,4 %, což je o 10,5 p.b. více než ve stejném období před 
rokem. Ceny spotřební elektroniky kopírovaly dlouhodobý trend a v důsledku 
silné konkurence a rychlého technologického pokroku byly nízké. Co se 
týče  specializovaných prodejen, tržby se zvýšily také v maloobchodě s výrobky 
pro kulturu a rekreaci (CZ-NACE 47.6) v průměru za 1. čtvrtletí o 7,3 % a s výrobky 
pro domácnost (CZ-NACE 47.5) o 7,2 %. Začalo se dařit i maloobchodu s 
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farmaceutickým, zdravotnickým, kosmetickým a drogistickým zbožím (CZ-NACE 
47.73 až 47.75) ve specializovaných prodejnách, jehož tržby se vrátily k růstu ve 
3. čtvrtletí 2014 a v 1. čtvrtletí 2015 si meziročně připsaly 8,4 p. b., když vzrostly 
o 5,8 %, z toho u farmaceutického a zdravotnického zboží (CZ-NACE 47.73 + 47.74) 
byl jejich růst 6,0% (o 10,8 p. b. vyšší). Ke kladnému vývoji v tomto segmentu 
přispělo i snížení cen. Naproti tomu si v 1. čtvrtletí 2015 pohoršil maloobchod 
s oděvy, obuví a koženým zbožím (CZ-NACE 47.71 + 47.72), jehož tržby meziročně 
spadly o 4,1 % (o 12,4 p. b.). Ceny v tomto segmentu rostly, protože většina zboží 
pochází z dovozu a slabá koruna tyto dovozy prodražuje.  

Prodej ve stáncích 
a na trzích naznačil 
návrat k růstu 

 

Nadále rostla obliba prodeje mimo prodejny, stánky a trhy (CZ-NACE 47.9), kde 
si na tržbách prodejci meziročně polepšili o 20,3 %. Dvouciferná tempa růstu tržeb 
dosahují tito prodejci pravidelně od 1. čtvrtletí 2013 a v 1. čtvrtletí 2015 došlo k 
dalšímu zrychlení dynamiky růstu meziročně o 6,2 p. b. Po delší době ale 
zaznamenali posun k lepšímu také prodejci ve stáncích a na trzích (CZ-NACE 47.8), 
kteří vykázali mírný meziroční růst tržeb v průměru o 0,2 %, tj. o 3,4 p. b. Tento 
segment ztrácí postupně na popularitě od roku 2009 a budoucnost ukáže, zda 
letošní mírný vzestup je obratem v dosavadním trendu, či jen výkyvem. 

Tržby internetových 
prodejců opět 
lámaly rekordy 
 

 

Prodej prostřednictvím internetu a zásilkových služeb (CZ-NACE 47.91) opět 
lámal rekordy, když se v 1. čtvrtletí 2015 jeho tržby zvýšily v průměru o 25,9 %, 
což je o 6,4 p.b. více než před rokem. Nakupování po internetu mají Češi stále více 
v oblibě a důvěra v elektronické obchody evidentně nadále vzrůstá. K tomu 
napomáhá široký sortiment a dobrá dostupnost prodávaného zboží, rychlost 
prodeje, časová úspora a pohodlí při nákupu z domova, ale i relativní bezpečnost 
při e-platbách. Silná konkurence mezi poskytovateli služeb tlačí prodejní ceny 
směrem dolů a nabízí kupujícím různé akční pobídky spolu s doplňkovými 
službami zdarma. Počet domácností s připojením k internetu se zvyšuje a rozšiřuje 
se okruh spotřebitelů různých věkových kategorií využívajících moderní 
komunikační technologie ke svým nákupům napříč všemi sortimenty.  

II.4.2 Vnitřní obchod v EU 

Obrat maloobchodu 
v EU a v eurozóně 
zpomalil růst 

Obrat maloobchodu v 1. čtvrtletí 2015 zpomalil meziroční dynamiku růstu, 
v zemích Evropské unie na 0,9 % z 1,4 % v 1. čtvrtletí 2014 a v eurozóně na 0,4 % 
z 0,7 %. Dařilo se mu nejvíce na Maltě, kde po útlumu spotřebitelské poptávky 
v 1. čtvrtletí 2014 (-2,3 %) došlo po roce k jejímu prudkému oživení 
a maloobchodní obrat vykázal nejvyšší meziroční hodnoty růstu (+11,1 %) ze 
všech zemí v rámci skupiny. Dobré výsledky mělo i Polsko (+4,7 %) a Švédsko (+3,6 
%). Česká republika spolu s Litvou s 3,5% růstem obsadila čtvrtou příčku12. Páté 
skončilo Maďarsko (+3,3 %). Z velkých zemí přidalo k růstu nejvíce Německo (+2,2 
%) a Spojené království (+1,5 %), zde ale domácí spotřebitelská poptávka polevila 
a zpomalila meziroční tempo růstu obratu maloobchodu o 0,6 p. b., resp. o 2,2 p. 
b. Naopak Lucembursko, dosavadní lídr a oblíbená nákupní destinace mezi 
obyvateli sousedních zemí, co se týče výsledků maloobchodu, opustilo vedoucí 
pozici v žebříčku zemí, a propadlo se na poslední místo. Ještě před rokem ve 
stejném období zde obrat rostl o 14,8 %, v 1. čtvrtletí 2015 však klesl meziročně o 
5,7 %. Svůj vliv sehrála i vysoká srovnávací základna. Maloobchodu se nedařilo 

                                                           

 
12  Tento údaj za ČR je nižší než uvádí ve svém šetření Český statistický úřad a je to způsobeno mj. rozdílnou 
metodikou a vlastními dílčími výpočty Eurostatu. 
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také ve Slovinsku (-2,5 %), v Řecku (-1,8 %), Bulharsku (-1,3 %)  a Francii (-0,8 %), 
ale i v Portugalsku (-0,6 %), Finsku (-0,5 %),  Slovensku (-0,3 %) a Belgii (-0,2 %). 
Meziročně stagnoval maloobchod v Itálii a na Kypru. Meziroční srovnání výsledků 
maloobchodního obratu v Evropské unii je znázorněno v grafu č. II.4.2.1. 

Graf č. II.4.2.1 Indexy obratu prodeje v maloobchodu kromě automobilového průmyslu v EU28  
(meziroční změna v %, očištěno od vlivu počtu pracovních dní)  

 

Pramen: Eurostat, graf MPO 

Indexy důvěry 
spotřebitelů v EU a 
v eurozóně si 
meziročně polepšily 

Podle údajů Eurostatu pokračoval v Evropské unii a v eurozóně trend zlepšování 
důvěry spotřebitelů. Indikátor se sice stále nacházel pod dlouhodobým průměrem, 
ale zatímco v 1. čtvrtletí 2014 se hodnoty indexu pro země evropské osmadvacítky 
pohybovaly od minus 9,3 bodu do minus 6,6 bodu, v 1. čtvrtletí 2015 si výsledky 
postupně zlepšily z minus 5,8 bodu v lednu, na -4,4 bodu v únoru a v březnu se již 
dostaly na -1,8 bodu. Ve vzestupném trendu se vyvíjel index i pro země eurozóny. 
V lednu dosáhl hodnoty minus 8,5 bodu, v únoru -6,7 bodu a v březnu -3,7 bodu. Ve 
stejném období roku 2014 se přitom průměrná hodnota indexu pohybovala okolo 
minus 11,2 bodu. Spotřebitelské důvěře se dařilo také v Německu, kde si z lednové 
nulové hodnoty index sice v únoru mírně pohoršil na  -0,1 bodu, ale v březnu opět 
stoupl na +3,2 bodu, přičemž  průměr indexu za 1. čtvrtletí 2014 byl jen +0,3 bodu 
(viz graf č. II.4.2.2).  
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Graf č. II.4.2.2 Index důvěry spotřebitelů v EU28  

 

Pramen: Eurostat, graf MPO 

Důvěra spotřebitelů 
v ekonomiku EU je 
protazím stabilní 

Poslední průzkumy v Evropě vykazují pevnější důvěru spotřebitelů v ekonomiku 
jako celek a neměnné hodnocení vlastní finanční situace. Sice se objevily obavy 
z budoucí ekonomické situace a o úspory, což bylo ovlivněno především aktuálním 
vývojem v Řecku a nejistotou z další budoucnosti této země a jejího setrvání v 
eurozóně. Je však třeba poznamenat, že průzkumy se uskutečnily před řeckým 
referendem a následnou dohodou EMU a Řecka. 
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I. MAKROEKONOMICKÉ UKAZATELE

Měrná 2015

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

HDPx/ (objem v běžných cenách xx/,  mld. Kč 4 077,3 1 049,8 1 061,2 2 111,0 1 072,4 3 183,4 1 077,7 4 261,1 1 104,2

              změna ve stálých cenách) změna v % -0,5 2,2 2,1 2,1 2,3 2,2 1,3 2,0 4,0

   Spotřeba domácností mld. Kč 2 001,5 504,6 509,0 1 013,6 511,8 1 525,4 516,3 2 041,7 519,5

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

   Spotřeba vlády mld. Kč 801,5 203,6 206,1 409,7 206,3 615,9 212,3 828,2 211,9

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

   Spotřeba neziskových institucí mld. Kč 28,4 7,2 7,2 14,5 7,2 21,7 7,3 29,0 7,3

změna v % 4,0 1,5 1,5 1,5 0,5 1,2 -0,4 0,8 0,0

   Hrubý fixní kapitál mld. Kč 1 024,7 261,5 264,6 526,1 268,1 794,2 271,4 1 065,6 271,5

změna v % -2,8 0,7 2,9 1,8 2,7 2,1 1,9 2,0 2,7

,   Změna zásob a cenností mld. Kč -15,1 -6,7 6,9 0,3 7,1 7,4 2,8 10,2 14,1

   Vývoz zboží a služeb mld. Kč 3 150,6 884,0 882,6 1 766,6 895,8 2 662,4 909,8 3 572,1 951,4

změna v % 0,0 11,7 8,7 10,1 7,8 9,4 7,5 8,9 7,7

   Dovoz zboží a služeb mld. Kč 2 914,2 804,3 815,4 1 619,7 823,8 2 443,5 842,1 3 285,6 871,5

změna v % 0,1 11,3 11,7 11,5 8,3 10,4 8,3 9,9 8,9

  Bilance zahraničního obchodu mld. Kč 236,3 79,6 67,2 146,9 72,0 218,8 67,7 286,5 80,0

Průměrná měsíční mzdaxxx/

(meziroční změna v %)

     nominální % 0,1 3,2 2,1 2,7 1,6 2,3 2,2 2,3 2,2

     reálná % -1,5 3,0 1,9 2,5 1,0 2,0 1,7 1,9 2,1

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

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

2014 2015 2014 2015

Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1

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

Česká republ ika 0,5 0,5 0,5 2,5 2,1 2,3 1,3 4,0

Polsko 0,7 0,9 0,8 1,0 3,4 3,4 3,5 3,5

Maďarsko 1,0 0,6 0,8 0,8 3,8 3,4 3,3 3,3

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

Slovensko 0,7 0,6 0,7 0,8 2,4 2,5 2,6 2,9

Španělsko 0,5 0,5 0,7 0,9 1,2 1,6 2,0 2,7

Švédsko 0,7 0,6 0,8 0,4 2,7 2,6 2,6 2,6

Spojené krá lovství 0,8 0,6 0,6 0,3 2,9 2,8 3,0 2,4

Holandsko 0,7 0,3 0,8 0,4 1,1 1,0 1,4 2,4

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

Bulharsko 0,3 0,4 0,4 0,9 1,8 1,5 1,3 2,0

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

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

Li tva 0,8 0,5 0,7 -0,6 3,3 2,7 2,6 1,5

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

Portugalsko 0,5 0,2 0,4 0,4 0,9 1,2 0,6 1,5

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

eurozóna 0,1 0,2 0,4 0,4 0,8 0,8 0,9 1,0

Belgie 0,1 0,3 0,2 0,3 1,1 1,0 1,0 0,9

Francie -0,1 0,2 0,0 0,6 -0,2 0,2 0,0 0,7

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

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

Chorvatsko -0,1 0,2 -0,1 0,0 -0,9 -0,3 0,2 0,1

Rakousko 0,0 0,0 0,0 0,1 0,5 0,3 -0,1 0,1

Finsko 0,4 -0,1 -0,1 -0,1 0,2 -0,2 0,0 0,1

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

Irsko 1,2 0,4 0,2 . 6,1 4,1 4,1 .

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

Lucembursko 0,5 2,3 . . 1,3 3,8 . .

Pramen: Eurostat, ČSÚ

mezičtvrtletně meziročně
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I. MAKROEKONOMICKÉ UKAZATELE

Měrná 2015

Ukazatel jednotka 2014 leden únor březen 1.Q duben květen červen 2.Q červenec srpen září 3.Q říjen l i s topad pros inec 4.Q 2015

Peněžní zásoba M2 mld. Kč 3 430,0 3 410,0 3 427,7 3 422,8

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

Vklady korunové mld. Kč 3 014,1 3 004,9 3 036,2 3 018,3

(k 31.12. předchozího roku) změna v % 1,5 -0,3 0,7 0,1

     obyvatels tvo mld. Kč 1 715,0 1 727,0 1 730,9 1 726,8

změna v % 5,2 0,7 0,9 0,7

     ostatní sektory mld. Kč 1 299,1 1 277,9 1 305,4 1 291,5

změna v % -2,9 -1,6 0,5 -0,6

z toho: nefinanční podniky mld. Kč 646,9 596,8 609,1 612,4

změna v % 4,8 -7,7 -5,8 -5,3

Úvěry korunové mld. Kč 2 143,9 2 157,6 2 160,3 2 168,8

(k 31.12. předchozího roku) změna v % 4,2 0,6 0,8 1,2

     obyvatels tvo mld. Kč 1 139,4 1 141,0 1 142,5 1 148,5

změna v % 4,4 0,1 0,3 0,8

     ostatní sektory mld. Kč 1 004,6 1 016,6 1 017,8 1 020,3

změna v % 4,0 1,2 1,3 1,6

z toho: nefinanční podniky mld. Kč 675,3 683,0 687,2 691,7

změna v % 0,1 1,1 1,8 2,4

Platební bilance

Běžný účet mld. Kč 26,1 91,5

   Obchodní bi lance mld. Kč 238,9 78,9

   Bi lance s lužeb mld. Kč 55,9 17,8

   Bi lance výnosů mld. Kč -268,7 -5,2

Finanční účet mld. Kč 48,0 96,8

z toho: 

    Přímé investice mld. Kč -133,6 -15,2

        Zahraniční v ČR mld. Kč 101,4 25,6

    Portfol iové investice mld. Kč 90,3 13,8

    Ostatní investice mld. Kč 24,3 60,8

Devizové rezervy  ČNB mld. Kč 1 244,3 1 295,7 1 314,4 1 341,5

Zahraniční zadluženost mld. Kč 2 856,7 2 887,4

Pramen: ČNB
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I. MAKROEKONOMICKÉ  UKAZATELE

    Nezaměstnanost podle krajů

k 31.5.2015

Kraj počet počet počet počet

uchazečů volných uchazečů volných

o zaměst- pracovních o zaměst- pracovních

nání míst nání míst

   Praha 46 768 6 385 5,4 43 125 10 432 5,0 4,6

   Středočeský 63 264 5 103 7,1 55 149 9 858 6,1 5,6

   Jihočeský 32 738 2 796 7,4 27 025 5 286 6,0 4,8

   Plzeňský 25 545 3 192 6,4 21 210 5 488 5,3 4,6

   Karlovarský 19 276 1 390 9,2 16 785 2 225 7,9 7,2

   Ústecký 66 951 2 595 11,7 59 574 4 248 10,4 9,7

   Liberecký 26 692 2 533 8,8 22 552 4 071 7,4 6,7

   Královéhradecký 28 020 1 970 7,4 22 440 4 144 5,9 5,0

   Pardubický 27 206 2 102 7,7 21 048 4 495 5,9 4,8

   Vysočina 28 252 1 636 8,0 24 453 3 147 7,0 5,8

   Jihomoravský 73 200 3 481 9,1 63 858 6 797 7,9 7,0

   Olomoucký 44 645 1 815 10,1 37 642 4 557 8,5 7,2

   Zlínský 33 921 2 051 8,3 28 336 3 930 7,1 6,1

   Moravskoslezský 91 837 3 759 10,7 82 118 7 372 9,6 8,8

   Celkem  ČR 608 315 40 808 8,3 525 315 76 050 7,2 6,4

Pramen: MPSV

podíl 

nezaměstnaných 

na obyvatelstvu

v %

k  31.3.2014 k  31.3.2015

podíl 

nezaměstnaných 

na obyvatelstvu

v %

podíl 

nezaměstnaných 

na obyvatelstvu

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

Průmysl Měrná 2014

jedn. leden únor březen 1. - 3. duben květen červen 1. - 6. červenec srpen září 1. - 9. říjen l i s topad pros inec 1. - 12.

Index průmys lové produkce % 5,0 2,5 4,6 6,3 4,5 4,3

Tržby za  prodej vlastních výrobků a  s lužeb mld. Kč 3525,3 286,6 292,4 326,0 905,0 308,2

 v org. s  50 a  více  zaměstnanci  (b.c.) % 10,0 3,8 3,8 6,6 4,8 4,5

Tržby z přímého vývozu (b.c.) mld. Kč 2066,5 172,5 177,7 199,5 549,7 188,2

   meziroční změna % 16,8 9,5 11,0 13,0 11,1 6,6

Průměrný evidenční počet zaměstnanců tis . osob 893,6 906,1 911,2 916,4 911,2 919,3

meziroční změna % 1,8 3,0 3,2 3,3 3,2 3,3

Průměrná měs íční nominální mzda Kč 27 608 27 313 25 840 28 542 27 234 28 349

meziroční změna % 2,5 1,1 2,0 3,1 2,1 3,4

Index produktivi ty práce*/ % 8,0 0,8 0,6 3,2 1,6 1,2

Nové zakázky celkem (z b.c.) % 12,9 4,1 11,2 11,6 8,9 6,6

Nové zakázky ze zahraničí (z b.c.) % 13,4 5,5 13,2 14,9 11,2 5,1

Nové zakázky z tuzemska (z b.c) % 11,7 0,3 6,0 3,4 3,2 10,5

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

2015

Pramen: ČSÚ
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II.  Průmysl - organizace  s 50 a více zaměstnanci  (leden - březen 2015)

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 2015 změna prům=100 2015 změna prům=100 2015 změna prům=100 2015 změna prům=100 2015 změna prům=100

B Těžba a dobývání 44 -8,9 14428 -2,7 1,6 2465 -28,0 0,3 17,1 27494 -3,8 3,0 524785 1,2 52,8 30474 1,0 111,9

D Výr. a rozvod el., plynu, tepla a klimat. vzduchu 102 2,7 60688 1,7 6,7 3218 -14,2 0,4 5,3 23385 -4,3 2,6 2595151 6,2 261,3 46191 0,4 169,6

C Zpracovatelský průmysl 3 847 5,4 829905 5,2 91,7 544053 11,6 60,1 65,6 860369 3,6 94,4 964592 1,5 97,1 26615 2,4 97,7

10 Výroba potravinářských výrobků 384 5,4 45056 0,9 5,0 11998 1,2 1,3 26,6 64652 1,3 7,1 696904 -0,4 70,2 21450 2,8 78,8

11 Výroba nápojů 53 3,5 11799 4,4 1,3 2614 2,9 0,3 22,2 10553 -0,9 1,2 1118043 5,4 112,6 34665 7,3 127,3

12 Výroba tabákových výrobků 1 . . . . . . . . . . . . . . . . .

13 Výroba textilií 101 0,0 10420 -1,9 1,2 7803 -2,5 0,9 74,9 18857 3,4 2,1 552579 -5,1 55,6 20851 2,1 76,6

14 Výroba oděvů 69 5,0 1329 9,1 0,1 1031 12,1 0,1 77,5 7629 4,4 0,8 174249 4,4 17,5 14342 1,3 52,7

15 Výroba usní a souvisejících výrobků 27 3,7 1026 9,9 0,1 882 10,7 0,1 86,0 3487 6,1 0,4 294191 3,6 29,6 16583 1,5 60,9

16 Zprac. dřeva, výr. dřev., kork. výr., kr. výr. náb. 104 -4,5 11176 0,5 1,2 7241 1,7 0,8 64,8 13755 -0,2 1,5 812516 0,7 81,8 22314 0,9 81,9

17 Výroba papíru a výrobků z papíru 93 11,2 15991 15,8 1,8 10219 15,0 1,1 63,9 14695 4,3 1,6 1088216 11,1 109,6 27052 5,1 99,3

18 Tisk a rozmnož. nahraných nosičů 52 -5,0 4515 -1,2 0,5 1724 -1,2 0,2 38,2 8135 -7,6 0,9 555036 6,9 55,9 24804 1,3 91,1

19 Výroba koksu a rafinovaných ropných výrobků 4 5,9 21824 -30,4 2,4 4150 3,7 0,5 19,0 1753 -8,2 0,2 12449758 -24,2 1253,5 37034 2,9 136,0

20 Výroba chemických látek a chem. přípravků 117 1,8 35704 -9,2 3,9 22785 -5,9 2,5 63,8 23829 3,0 2,6 1498361 -11,8 150,9 28090 1,6 103,1

21 Výroba zákl. farmac. výr. a farmac. přípravků 32 -0,4 7470 3,0 0,8 5866 -2,1 0,6 78,5 8737 -2,0 1,0 854999 5,2 86,1 32020 0,7 117,6

22 Výroba pryžových a plastových výrobků 346 8,7 58797 7,9 6,5 34080 8,9 3,8 58,0 66768 7,8 7,3 880617 0,1 88,7 24652 1,5 90,5

23 Výroba ostatních nekov. minerálních výrobků 183 3,8 23142 6,7 2,6 13719 4,8 1,5 59,3 43165 5,3 4,7 536122 1,3 54,0 27796 1,9 102,1

24 Výroba zákl. kovů, hutní zprac. kovů, slévárenství 120 3,7 47239 3,9 5,2 23192 16,5 2,6 49,1 42015 5,5 4,6 1124335 -1,5 113,2 27340 0,1 100,4

25 Výr. kovových konstrukcí a kovoděl. výrobků 616 7,4 49155 8,1 5,4 34735 7,9 3,8 70,7 93560 3,3 10,3 525381 4,6 52,9 25162 2,9 92,4

26 Výroba počítačů, elektron. a optických přístrojů 116 8,6 73231 8,5 8,1 56012 15,4 6,2 76,5 34755 1,5 3,8 2107068 6,9 212,2 27469 2,6 100,9

27 Výroba elektrických zařízení 245 7,7 54690 8,7 6,0 43359 7,9 4,8 79,3 75081 2,9 8,2 728417 5,7 73,3 26872 3,5 98,7

28 Výroba strojů a zařízení 508 3,6 61283 5,4 6,8 47210 3,2 5,2 77,0 100648 4,8 11,0 608888 0,5 61,3 27990 3,3 102,8

29 Výroba motor. voz. (kr. motoc.), přívěs. a návěs. 269 7,3 256509 10,3 28,3 192036 20,9 21,2 74,9 146353 5,7 16,1 1752675 4,3 176,5 28934 2,2 106,2

30 Výroba ostatních dopr. prostředků a zařízení 59 7,7 12636 14,2 1,4 10094 24,2 1,1 79,9 20285 2,8 2,2 622919 11,0 62,7 28619 2,3 105,1

31 Výroba nábytku 100 6,0 4633 10,0 0,5 3166 12,4 0,3 68,3 11005 6,7 1,2 420966 3,2 42,4 20858 2,5 76,6

32 Ostatní zpracovatelský průmysl 108 9,4 10587 16,3 1,2 6375 13,0 0,7 60,2 22245 2,4 2,4 475949 13,6 47,9 22223 -2,6 81,6

33 Opravy a instalace strojů a zařízení 141 . . . . . . . . . . . . . . . . .

Průmysl celkem 3 993 4,5 905021 4,8 100,0 549736 11,1 60,7 60,7 911248 3,2 100,0 993167 1,6 100,0 27234 2,1 100,0

Pramen: ČSÚ

*/ Podíl na celkových tržbách za prodej vlastních výrobků a služeb průmyslu 

**/ Podíl na tržbách za prodej vlastních výrobků a služeb sekce, odvětví a oddílu  

Tržby za prodej vlastních Tržby z přímého vývozu Průměrný evidenční   Prům.měs.tržby na 1 zam. Průměrná měsíční

 výrobků a služeb v mil. Kč v mil. Kč počet zaměstnanců ve s.c. mzda
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III. STAVEBNICTVÍ

          1.  PRODUKCE, ZAMĚSTNANOST 

Stavebnictví Měrná

(u indexů stejné období min. roku = 100) jedn. leden únor březen duben

 Index stavební produkce (s.c.) % 104,3 104,2 106,6 111,0 110,2

 Průměrný evidenční počet pracovníků (index) */ % 95,2 97,0 98,6 98,7 97,8

 Průměrná měsíční nominální mzda  */ Kč 31 745 28 239 27 533 29 035 33 064

          Index prům. měs. nom. mzdy % 98,4 99,4 104,1 106,6 106,6

Pramen: ČSÚ 

*/ Sledováno u podniků s 50 a více zaměstnanci

**/ místo k průměru 2005 jsou nově poměřovány k roku 2010

2015
2014

        2. BYTOVÁ VÝSTAVBA

           (stejné období min.roku = 100)

Měrná 2015

jedn. 1.Q

Počet bytů:

   zahájených počet 40 381 43 747 43 796 43 531 37 319 28 135 27 535 23 853 22 108 24 351 5 062

% 103,4 108,3 100,1 99,4 85,7 75,4 97,9 86,6 92,7 110,1 92,9

   dokončených počet 32 863 30 190 41 649 38 380 38 473 36 442 28 630 29 467 25 238 23 954 6 227

% 101,8 91,9 138,0 92,2 100,2 94,7 78,6 102,9 85,6 94,9 104,5

Pramen: ČSÚ

2011 2012 2013 20142005 2006 2007 2008 2009 2010
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IV. ZAHRANIČNÍ OBCHOD

      1. Teritoriální struktura

Meziroční VÝVOZ Meziroční DOVOZ Meziroční

změna změna změna 1.Q 2014 1.Q 2015

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

Celkový zahraniční obchod ČR 1 783 270 100,0 7,9 953 517 100,0 7,2 829 753 100,0 8,7 126366 123764

Vyspělé tržní ekonomiky 1 464 671 82,1 7,6 867 930 91,0 8,7 596 741 71,9 6,2 236990 271189

  EU 1 336 629 75,0 7,8 796 100 83,5 8,4 540 529 65,1 6,9 228919 255571

  ESVO 30 965 1,7 1,4 20 395 2,1 14,9 10 570 1,3 -17,4 4961 9825

  ostatní vyspělé tržní ekonomiky 97 077 5,4 7,8 51 435 5,4 10,5 45 642 5,5 5,0 3110 5793

Rozvojové ekonomiky 107 924 6,1 16,3 43 016 4,5 15,1 64 908 7,8 17,1 -18057 -21892

Tranzitivní ekonomiky 8 422 0,5 -4,7 4 589 0,5 0,5 3 833 0,5 -10,2 297 756

Společenství nezávislých států 67 154 3,8 -25,6 24 649 2,6 -34,5 42 505 5,1 -19,3 -14990 -17856

Ostatní *) 129 205 7,2 34,9 12 751 1,3 20,1 116 454 14,0 36,8 -74508 -103703

Nespecifikováno 5 894 0,3 26,2 582 0,1 -10,7 5 312 0,6 32,2 -3366 -4730

Zahraniční obchod se zeměmi OECD 1 451 530 81,4 7,9 848 322 89,0 8,8 603 208 72,7 6,7 213964 245114

Pramen: ČSÚ

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

OBRAT SALDO OBCHODNÍ BILANCE

1.Q 2015 1.Q 2015 1.Q 2015
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IV. ZAHRANIČNÍ OBCHOD

       1.1 Teritoriální struktura vývozu

1. čtvrtletí 2015 2. čtvrtletí 2015 3. čtvrtletí 2015 4. čtvrtletí 2015 Kumulace

Ukazatel mil.Kč podíl meziroční mil.Kč podíl meziroční mil.Kč podíl meziroční mil.Kč podíl meziroční 1.-4. Q 2015

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

Celkový vývoz ČR 953 517 100,0 7,2

Vyspělé tržní ekonomiky 867 930 91,0 8,7

   EU 796 100 83,5 8,4

   ESVO 20 395 2,1 14,9

   ostatní vyspělé tržní  ekonomiky 51 435 5,4 10,5

Rozvojové ekonomiky 43 016 4,5 15,1

Tranzitivní ekonomiky 4 589 0,5 0,5

Společenství nezávislých států 24 649 2,6 -34,5

Ostatní *) 12 751 1,3 20,1

Nespecifikováno 582 0,1 -10,7

Zahraniční obchod se zeměmi OECD 848 322 89,0 8,8

Pramen: ČSÚ

       1.2 Teritoriální struktura dovozu

1. čtvrtletí 2015 2. čtvrtletí 2015 3. čtvrtletí 2015 4. čtvrtletí 2015 Kumulace

Ukazatel mil.Kč podíl meziroční mil.Kč podíl meziroční mil.Kč podíl meziroční mil.Kč podíl meziroční 1.-4. Q 2015

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

Celkový dovoz ČR 829 753 100,0 8,7

Vyspělé tržní ekonomiky 596 741 71,9 6,2

   EU 540 529 65,1 6,9

   ESVO 10 570 1,3 -17,4

   ostatní vyspělé tržní  ekonomiky 45 642 5,5 5,0

Rozvojové ekonomiky 64 908 7,8 17,1

Tranzitivní ekonomiky 3 833 0,5 -10,2

Společenství nezávislých států 42 505 5,1 -19,3

Ostatní *) 116 454 14,0 36,8

Nespecifikováno 5 312 0,6 32,2

Zahraniční obchod se zeměmi OECD 603 208 72,7 6,7

Pramen: ČSÚ

*) Čína, Severní Korea, Kuba, Laos, Mongolsko, Vietnam
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IV. ZAHRANIČNÍ OBCHOD

      2. Zahraniční obchod ČR s vybranými státy

B I L A N C E

Meziroční Meziroční Meziroční 1. Q 2014 1. Q 2015

 mi l . Kč podíl  v %  mi l . Kč podíl  v % změna v %  mi l . Kč podíl  v %  mi l . Kč podíl  v % změna v %  mi l . Kč podíl  v %  mi l . Kč podíl  v % změna v %  mi l . Kč  mi l . Kč

 SRN 492 112 29,8 523 376 29,3 6,4 289 477 32,5 309 015 32,4 6,7 202 635 26,5 214 361 25,8 5,8 86 842 94 654

 Slovensko 110 198 6,7 123 763 6,9 12,3 70 630 7,9 80 760 8,5 14,3 39 568 5,2 43 003 5,2 8,7 31 062 37 757

 Polsko 107 939 6,5 120 562 6,8 11,7 51 561 5,8 55 500 5,8 7,6 56 378 7,4 65 062 7,8 15,4 -4 817 -9 562

 Čína 91 982 5,6 124 340 7,0 35,2 9 730 1,1 11 887 1,2 22,2 82 252 10,8 112 453 13,6 36,7 -72 522 -100 566

 Francie 70 884 4,3 76 183 4,3 7,5 45 021 5,1 49 916 5,2 10,9 25 863 3,4 26 267 3,2 1,6 19 158 23 649

 Itálie 64 342 3,9 68 379 3,8 6,3 33 380 3,8 36 903 3,9 10,6 30 962 4,1 31 476 3,8 1,7 2 418 5 427

 Rakousko 63 250 3,8 63 535 3,6 0,5 39 909 4,5 39 405 4,1 -1,3 23 341 3,1 24 130 2,9 3,4 16 568 15 275

 Spojené království 62 896 3,8 70 852 4,0 12,6 46 781 5,3 52 745 5,5 12,7 16 115 2,1 18 107 2,2 12,4 30 666 34 638

 Ruská federace 58 019 3,5 43 070 2,4 -25,8 27 678 3,1 17 772 1,9 -35,8 30 341 4,0 25 298 3,0 -16,6 -2 663 -7 526

 Nizozemsko 48 507 2,9 52 492 2,9 8,2 23 635 2,7 26 522 2,8 12,2 24 872 3,3 25 970 3,1 4,4 -1 237 552

 Maďarsko 41 629 2,5 47 286 2,7 13,6 24 046 2,7 28 264 3,0 17,5 17 583 2,3 19 022 2,3 8,2 6 463 9 242

 USA 37 021 2,2 42 076 2,4 13,7 18 033 2,0 22 275 2,3 23,5 18 988 2,5 19 801 2,4 4,3 -955 2 474

 Belgie 35 743 2,2 38 803 2,2 8,6 22 294 2,5 24 143 2,5 8,3 13 449 1,8 14 660 1,8 9,0 8 845 9 483

 Španělsko 35 608 2,2 39 722 2,2 11,6 21 916 2,5 24 997 2,6 14,1 13 692 1,8 14 725 1,8 7,5 8 224 10 272

 Švýcarsko 21 068 1,3 24 502 1,4 16,3 13 487 1,5 15 629 1,6 15,9 7 581 1,0 8 873 1,1 17,0 5 906 6 756

Pramen: ČSÚ

O B R A T V Ý V O Z D O V O Z

1. Q 2014 1. Q 2015 1. Q 2014 1. Q 2015 1. Q 2014 1. Q 2015
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IV. ZAHRANIČNÍ OBCHOD

       3. Zbožová struktura zahraničního obchodu ČR

Meziroční Meziroční

změna změna 1. Q 2014 1. Q 2015

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

Celkový zahraniční obchod 953517 100,0 107,2 829753 100,0 108,7 126366 123764

v tom:

0  Potraviny a živá zvířata 34505 3,6 106,3 40304 4,9 106,4 -5419 -5799

1  Nápoje a tabák 7311 0,8 136,3 5038 0,6 126,6 1384 2273

2  Suroviny, nepoživatelné, s výjimkou paliv 21377 2,2 91,0 19642 2,4 88,2 1237 1735

3  Minerální paliva, maziva a příbuzné materiály 28521 3,0 124,1 54270 6,5 85,5 -40492 -25749

4  Živočišné a rostlinné oleje, tuky a vosky 2433 0,3 85,2 1573 0,2 81,6 928 860

5  Chemikálie a příbuzné výrobky j.n. 59618 6,3 100,5 94889 11,4 102,1 -33599 -35271

6  Tržní výrobky tříděné hlavně podle materiálu 156606 16,4 103,9 147674 17,8 106,8 12455 8932

7  Stroje a dopravní prostředky 525935 55,2 108,1 373540 45,0 116,4 165644 152395

8  Průmyslové spotřební zboží 114042 12,0 109,8 89680 10,8 113,0 24573 24362

9  Komodity a předměty obchodu jinde nezatříděné 3169 0,3 176,3 3143 0,4 146,7 -345 26

Pramen: ČSÚ

Poznámka: "6" - jde zejména o kůže a  kožené výrobky , výrobky z pryže, ze dřeva, papír a  výrobky z něj, texti lní výrobky

                      kromě oděvů, cement, sklo, porcelán, keramiku, železo a  ocel , neželezné kovy, kovové výrobky

                      "8" - jde zejména o prefabrikované budovy, zdravotnickou, insta lační ap. techniku, nábytek, ga lanteri i , oděvy, obuv,

                      přís troje, zbraně munici , sportovní potřeby, hračky

Vývoz Dovoz Saldo obchodní bilance

1. Q 2015 1. Q 2015
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IV. ZAHRANIČNÍ OBCHOD

       3.1  Zbožová struktura zahraničního obchodu ČR se SRN

Meziroční Meziroční

změna změna 1. Q 2014 1. Q 2015

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

Celkový zahraniční obchod 309 015 100,0 6,7 214 361 100,0 5,8 86 842 94 653

v tom:

0  Potraviny a živá zvířata 7 739 2,5 4,8 9 412 4,4 1,0 -1 939 -1 673

1  Nápoje a tabák 639 0,2 9,0 622 0,3 13,1 36 17

2  Suroviny, nepoživatelné, s výjimkou paliv 7 219 2,3 -6,4 2 907 1,4 -1,3 4 770 4 312

3  Minerální paliva, maziva a příbuzné materiály 10 365 3,4 27,9 10 340 4,8 53,7 1 374 25

4  Živočišné a rostlinné oleje, tuky a vosky 241 0,1 59,7 226 0,1 -15,6 -117 15

5  Chemikálie a příbuzné výrobky j.n. 15 521 5,0 23,5 28 379 13,2 1,9 -15 279 -12 858

6  Tržní výrobky tříděné hlavně podle materiálu 49 567 16,0 0,1 44 227 20,6 1,4 5 907 5 340

7  Stroje a dopravní prostředky 174 731 56,5 6,9 96 457 45,0 4,4 71 015 78 274

8  Průmyslové spotřební zboží 42 517 13,8 7,1 21 487 10,0 14,6 20 930 21 031

9  Komodity a předměty obchodu jinde nezatříděné 474 0,2 27,0 305 0,1 34,2 146 169

Pramen: ČSÚ

       3.2   Zbožová struktura zahraničního obchodu ČR se Slovenskem

Meziroční Meziroční

změna změna 1. Q 2014 1. Q 2015

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

Celkový zahraniční obchod 80 760 100,0 14,3 43 003 100,0 8,7 31 062 37 757

v tom:

0  Potraviny a živá zvířata 9 099 11,3 9,2 2 789 6,5 6,7 5 715 6 310

1  Nápoje a tabák 1 309 1,6 4,4 362 0,8 10,4 926 947

2  Suroviny, nepoživatelné, s výjimkou paliv 1 295 1,6 -20,7 1 742 4,1 -6,1 -222 -447

3  Minerální paliva, maziva a příbuzné materiály 10 810 13,4 58,0 5 085 11,8 -14,9 862 5 725

4  Živočišné a rostlinné oleje, tuky a vosky 244 0,3 -31,0 105 0,2 -56,2 113 138

5  Chemikálie a příbuzné výrobky j.n. 6 631 8,2 5,0 4 317 0,2 9,1 2 358 2 314

6  Tržní výrobky tříděné hlavně podle materiálu 13 201 16,3 -3,8 11 177 26,0 9,5 3 513 2 024

7  Stroje a dopravní prostředky 28 250 35,0 19,5 14 811 34,4 27,1 11 985 13 439

8  Průmyslové spotřební zboží 8 746 10,8 12,7 2 543 5,9 -0,6 5 201 6 203

9  Komodity a předměty obchodu jinde nezatříděné 1 174 1,5 48,6 71 0,2 -60,0 612 1 102

Pramen: ČSÚ

Vývoz Dovoz Saldo obchodní bilance

1. Q 2015 1. Q 2015

Vývoz Dovoz Saldo obchodní bilance

1. Q 2015 1. Q 2015
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V. Vnitřní obchod

1.-12. leden únor březen 1.-3. duben

Maloobchod (vč. maloobchodního prodeje  a) 106,1 105,5 106,0 107,4 106,3 105,3

pohonných hmot); prodej a opravy b) 105,5 106,9 107,9 108,8 107,9 106,4

motorových vozidel (CZ-NACE 45+47)

 z toho:  obchod, opravy a údržba motorových a) 110,3 106,1 106,6 111,3 108,2 105,0

               vozidel a maloobchodní prodej b) 109,4 108,7 110,0 113,5 110,9 107,2

               pohonných hmot (CZ-NACE 45+47.3)

              z toho: obchod, opravy a údržba motorových a) 113,3 110,7 110,6 116,1 112,7 108,1

                           vozidel (CZ-NACE 45) b) 111,8 109,1 109,1 114,7 111,2 107,1

 Maloobchod (vč. maloobchodního prodeje a) 103,3 103,4 104,0 103,4 103,6 104,1

 pohonných hmot)  (CZ-NACE 47) b) 102,9 106,0 107,3 105,9 106,4 106,0

Maloobchodní prodej pohonných hmot a) 102,1 92,9 94,7 95,3 94,3 95,7

(CZ.NACE 47.3) b) 101,7 107,3 113,5 109,0 109,9 107,6

Maloobchod kromě maloobchodního prodeje a) 103,5 105,2 105,6 104,7 105,1 105,6

pohonných hmot (CZ-NACE 47 bez 47.3) b) 103,1 105,8 106,4 105,5 105,9 105,8

Maloobchod s potravinami a) 103,1 103,9 102,8 103,4 103,4 103,4

(CZ-NACE 47.11+47.2) b) 101,3 104,6 103,5 104,6 104,2 103,8

v tom:  maloobchod s převahou potravin v a) 103,2 104,2 102,8 103,2 103,4 103,7

             nespecializ. prodejnách (CZ-NACE 47.11) b) 101,4 104,8 103,6 104,5 104,3 104,1

             maloobchod s potravinami ve specializ. a) 101,4 101,3 102,5 105,7 103,2 100,1

             prodejnách (CZ-NACE 47.2) b) 99,6 101,6 102,2 105,5 103,2 99,7

Maloobchod s nepotravinářským zbožím a) 103,9 106,3 108,3 105,8 106,7 107,6

(CZ-NACE 47.19+47.4 až 47.9) b) 104,5 106,7 108,7 106,2 107,1 107,4

Maloobchod prostřednictvím internetu a) 116,3 118,9 119,4 121,9 120,1 114,4

nebo zásilkové služby (CZ-NACE 47.91) b) 121,6 125,0 125,2 127,4 125,9 119,0

Ubytování, stravování a pohostinství a) 102,5 100,9 105,1 105,9 103,9 105,7

(CZ-NACE 55+56) b) 101,3 99,4 103,9 104,4 102,5 104,2

v tom:  Ubytování a) 103,9 101,3 107,9 106,1 105,1 105,0

             (CZ-NACE 55) b) 103,6 100,7 107,8 105,5 104,6 104,6

             Stravování a pohostinství a) 101,9 100,8 104,1 105,8 103,5 105,9

            (CZ-NACE 56) b) 100,2 99,0 102,3 103,9 101,7 104,1

Maloobchod (vč.maloobchodního prodeje pohonných  

hmot); prodej a opravy motorových vozidel;  

ubytování; stravování a pohostinství a) 105,7 105,1 105,9 107,2 106,1 105,4
(CZ-NACE 45+47+55+56) b) 105,1 106,3 107,5 108,5 107,5 106,2

Průměrný evidenční  počet zaměstnanců ve fyzických 

osobách (v tis.) */ 512,7 . . . 511,7 .

Průměrná měsíční mzda na 1 fyz. osobu (v Kč)*/ 23 724 . . . 22 778 .
    - hrubá  (meziroční změna v %) 2,0 . . . 3,1 .

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

                      **/ místo k průměru 2005 jsou nově poměřovány k roku 2010
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