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Sekce průmyslu         
Odbor ekonomických analýz 

                               Týdeník (14. týden – 31. března až 4. dubna 2014) 

CO PŘINESL PRÁVĚ KONČÍCÍ TÝDEN 

TÉMA TÝDNE 
Bonne chance et bon courrage  

V reakci na výsledky komunál-
ních voleb jmenoval fran-
couzský prezident Francois 
Hollande tento týden nového 
premiéra. Jean-Marc Ayraula 
vystřídal v Matignonském 
paláci dosavadní ministr 
vnitra Manuel Valls.  Nový 

premiér vzápětí přistoupil ke změnám ve vládě, 
které se výrazně dotkly zejména ekonomických 
ministerstev. Vládu opouští dosavadní ministr 
financí a hospodářství Pierre Moscovici a na 
jeho místo nastupují hned dva ministři. 
Francouzská vláda se totiž inspirovala 
německým modelem a pro větší akceschopnost 
a čitelnost hospodářské politiky rozdělila 
všeobjímající MINEFI, tedy ministrovo 
hospodářství a financí, sídlící v pařížské čtvrti 
Bercy. Finance povede Michel Sapin 
a hospodářství dosavadní ministr průmyslu 
Arnaud Montebourg. Slabý výkon ekonomiky, 
doprovázený vysokou nezaměstnaností, je 
považován za jeden z rozhodujících faktorů 
volebního neúspěchu. Před oběma ministry tedy 
leží nelehké úkoly k řešení. Nezbývá než popřát 
hodně štěstí – bonne chance, nebo spíše odvahy 
– bon courrage, k nastartování nezbytných 
strukturálních reforem. Francie potřebuje nutně 
posílit svou konkurenceschopnost, kterou ztrácí i 
díky zlepšování podnikatelského prostředí 
v jiných evropských zemích. 
Ing. Jaroslav Vomastek, ředitel odboru 
ekonomických analýz 

VÝVOJ  INDEXU  PX 

Zdroj: BCPP, duben 2014 

ZPRÁVA TÝDNE 

Maloobchod v ČR i v eurozóně v únoru nad očekávání vzrostl 
Podle ČSÚ maloobchodní tržby v únoru meziročně vzrostly o 8,1 %, což je nejvíce za poslední tři 
roky. Vzrostly hlavně tržby za motorová vozidla (o 19,7 %) a nepotravinové zboží (o 4 %). Zvýšily 
se ale i tržby za potraviny (o 2,4 %). I nadále výrazně meziročně rostou tržby za prodej zboží 
přes internet či prostřednictvím zásilkové služby (o 18,9 %). U počítačového a komunikačního 
zařízení se tržby zvýšily o 9,1 %, u oděvů a obuvi o 5,7 %, u zboží pro domácnost o 4,4 %. 
Naopak pokles tržeb pokračoval pouze u farmaceutického a zdravotnického zboží (o 4,4 %). 
Meziměsíčně vzrostly o 0,3 %. Podle analytiků jsou domácnosti stále optimističtější. Obavy 
spotřebitelů z budoucího ekonomického vývoje a nezaměstnanosti se zmenšují, nadále však 
panují obavy ze zdražování z důvodu slabší koruny. Domácnosti a firmy neodkládají nákupy, což 
se výrazně projevuje např. v motoristickém segmentu. Optimistické zprávy zaznamenala 
i eurozóna. V meziročním srovnání s únorem 2013 se tržby v eurozóně zvýšily o 0,8 %, v celé 
EU28 dokonce o 1,5 %. Meziroční nárůst o 0,8% způsobil zejména 2% nárůst v nepotravinovém 
sektoru a 0,8% růst 
pohonných hmot, zatímco 
potraviny, nápoje a tabák 
meziročně klesly v eurozóně 
o 0,4 %. Růst o 1,5 % pro celou 
Evropskou unii byl způsoben 
2,9% růstem nepotravinového 
sektoru, 0,8% růstem 
pohonných hmot a 0,3% 
růstem v oblasti potravin, 
nápojů a tabáku. Nejvyšší 
meziroční přírůstek zazna-
menaly Lucembursko 
(+12,8 %) a Bulharsko (+9,2 %), 
naopak nejprudší pokles vykázaly Malta (-1,4 %), Slovinsko a Finsko (obě -1,0 %). 
V meziměsíčním srovnání objem maloobchodu vzrostl o 0,4 % v eurozóně a o 0,5 % v celé 
Evropské unii. Únorový meziměsíční růst způsobil do velké míry 0,8% růst tržeb 
v nepotravinovém sektoru a 0,3% růst v potravinách, nápojích a tabáku. Naopak pohonné 
hmoty klesly o 0,8 %. V celé evropské osmadvacítce do meziměsíčního 0,5% růstu přispěl 
rovněž nejvíce nepotravinový sektor růstem o 0,8 % a potraviny, nápoje a tabák o 0,6 %. 
Pohonné hmoty klesly o 0,7 %. Nejvyšší meziměsíční přírůstek celkového objemu maloobchodu 
zaznamenaly Malta (+1,9 %), Dánsko, Rumunsko a Spojené království (všechny +1,4 %) 
a Německo (+1,3 %), zatímco největší pokles vykázaly Estonsko (-3,4 %), Polsko (-1,5 %). 
Důležité je, že výhledově maloobchod v eurozóně míří vzhůru, a na periferii dochází 
ke stabilizaci. Únorová čísla podporují předpoklad, že se ekonomice eurozóny v prvním čtvrtletí 
dařilo. 

Vývoj kurzu od 24. března do 3. dubna 2014 

         
Zdroj: ČNB, duben 2014 

 HDP (y/y, %) 4.Q 2013 1,2
 Míra inflace (y/y, %) únor 1,1
 Míra nezaměstnanosti*/(konec období,%) únor 8,6
 Průmyslová produkce (y/y,%) leden 5,5
 Stavební výroba (y/y, % ) leden 5,0
 Vývoz zboží (y/y,%, z b.c.) leden 17,1
 Dovoz zboží (y/y,%, z b.c.) leden 13,5

Zdroj: ČSÚ, MPSV, duben 2014

 Základní ukazatele
2014

poslední   údaj

 15-64 let k obyvatelstvu  stejného věku
*/ podíl počtu dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku
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Z DOMOVA  
Česká ekonomika ve 4. čtvrtletí 
meziročně vzrostla 
Český statistický úřad zveřejnil 
zpřesněné informace o hrubém 
domácím produktu ve 4. čtvrtletí 
2013. HDP meziročně stoupl o 1,2 % 
a proti předchozím třem měsícům se 
zvýšil o 1,8 %. Za celý loňský rok 
ekonomika klesla o 0,9 %, což je 
potvrzení předchozího odhadu.  

Deficit veřejných financí za 
loňský rok klesl  
Deficit veřejných financí loni klesl na 
1,44 % hrubého domácího produktu 
z předloňských 4,2 %. Zveřejnil to 
Český statistický úřad. Projevila se 
úsporná politika vlády a zároveň se 
vybralo více na daních. ČR tak loni 
poprvé od roku 2008 splnila kritérium 
deficitu veřejných financí pro přijetí 
eura. Letos vláda počítá také 
s deficitem pod požadovanými 3 % 
HDP. 

MF počítá na příští rok se 
stomiliardovým schodkem 
státního rozpočtu 
Ministerstvo financí (MF) plánuje 
státní rozpočet na příští rok se 
schodkem 100 mld. Kč. Na letošní rok 
je schválen rozpočet s deficitem 112 
mld. Kč. Podle návrhu rozpočtu, který 
je připravený a bude představen 
koaličním partnerům v dubnu, by 
neměl schodek přesáhnout 3 % HDP.  

Nezaměstnanost podle ČSÚ 
v únoru klesla   
Míra zaměstnanosti očištěná od 
sezónních vlivů se v únoru zvýšila 
meziročně o 1,0 p. b. na 68,3 %. 
Obecná míra nezaměstnanosti 15–
64letých, očištěná od sezónních vlivů, 
dosáhla 6,7 % a meziročně se snížila o 
0,6 p. b. 

Dluhy českých domácností 
u bank v únoru stouply  
Dluh českých domácností u bank 
a finančních institucí v únoru vzrostl 
meziměsíčně o 773 mil. na 1,206 bil. 

Kč. Meziročně byla únorová 
zadluženost vyšší, a to o 45,6 mld. 
Zadluženost podniků proti prvnímu 
měsíci roku klesla o 6,1 mld. na 989,4 
mld. Kč. Meziročně byla naopak vyšší 
o téměř 11 mld. Kč. Informovala o tom 
Česká národní banka. 

Počet prohlášených konkurzů 
firem meziročně vzrostl  
V ČR bylo v 1. čtvrtletí podáno celkem 
9 124 insolvenčních návrhů. Počet 
firemních insolvenčních návrhů poklesl 
meziročně o 42,7 %. Z hlediska odvětví 
byl nejvyšší počet insolvenčních 
návrhů z oboru stavebnictví (139 
návrhů), velkoobchodu (135), 
maloobchodu (99), dále z oboru 
stravovacích a ubytovací služeb 
a správy nemovitostí. Konkurzů firem 
bylo prohlášeno 613, z toho počet 
živnostníků činil 270. Meziročně počet 
prohlášených konkurzů firem vzrostl 
o 9,5 %, když v kategorii firem došlo 
k poklesu o 8,5 %, zatímco konkurzy 
živnostníků významně vzrostly 
o 45,9 %. Informovala o tom 
společnost Creditreform. 

Druhé kolo Nové zelené 
úsporám odstartovalo  
Ministerstvo životního prostředí 
zahájilo druhé kolo programu Nová 
zelená úsporám. Podmínky zůstávají 
podobné jako v prvním kole, což 
přispívá k důvěře i k lepší orientaci 
zájemců. Hlavní bariérou pro žadatele 
zůstává nutnost posudku energe-
tického specialisty. Prostřednictvím 
Státního fondu pro životní prostředí 
rozdělí ministerstvo celkem 1,9 mld. Kč. 

Výroba aut stoupla do konce 
února o desetinu 
Výroba osobních a lehkých užitkových 
aut v tuzemských automobilkách 
v lednu a v únoru meziročně stoupla 
o desetinu na 209.725 vozů. Škoda 
zvýšila domácí produkci o 21 % 
na 127.049 aut a Hyundai o 2 % 
na 51.110 vozů. V TPCA se výroba 
snížila o 13 % na 31.566 aut (příprava 
na náběh výroby vozů nové generace). 

Celkový vývoz stoupl o 4 % na 221.983 
aut. 

Zetoru loni klesly prodeje 
Zetor Tractors loni prodala 4667 
traktorů, což znamená pokles prodeje 
o 5 %. Rok 2012 byl ale pro firmu od 
nástupu hospodářské krize v prodejích 
nejúspěšnější a loňský pokles je jen 
mírný. Společnost loni zvýšila 
konsolidovaný zisk před zdaněním 
o 7 % na 323 mil. Kč. 

Německá Ideal Automotive 
bude vyrábět v nové hale na 
Plzeňsku 
Německá společnost Ideal Automotive 
bude v nové hale u Stříbra na Plzeňsku 
vyrábět součástky pro kufry 
automobilů. Hala by měla být 
připravena do podzimu tohoto roku. 
Společnost zaměstná až 600 lidí. Výše 
investice nebyla neuvedena. 

ZKL otevře závod v Indii   
Český výrobce ložisek ZKL se dokázal 
uchytit v Indii, kde otevře společný 
závod s indickým partnerem. Kapacita 
závodu bude 100 až 120 tisíc kusů 
ložisek. ZKL bude mít ve společné 
firmě většinu a vloží do firmy 
technologii v hodnotě přibližně 5 mil. 
USD. Firma s ročními tržbami 1,5 mld. 
Kč vyváží 90 % produkce do 74 zemí 
světa. 

Škoda vybaví Ústí nad Labem 
trolejbusy 
Plzeňská Škoda Electric dodá letos 
a příští rok 26 trolejbusů do Ústí nad 
Labem. Jde o kontrakt za 330 mil. Kč. 
Do Ústí nad Labem dodá 10 velko-
kapacitních kloubových trolejbusů 
typu Škoda 27Tr a 16 kusů 
patnáctimetrového trolejbusu Škoda 
28 T. Dalších sedm vozidel zhruba za 
70 mil. Kč odebere Opava. 

Wienerberger spustil novou 
výrobní linku cihel 
Společnost Wienerberger (největší 
výrobce cihel v ČR) zahájila v cihelně 
Novosedly výrobu cihel plněných 
minerální vatou. Do nové výrobní linky 
investovala 57 mil. Kč. Výrobky jsou 
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určeny pro výstavbu nízkoenerge-
tických budov bez nutnosti 
dodatečného zateplování na tuzemský 
trh i na export do Polska a Slovenska. 
Jedná se o první moderní linku v ČR. 

Výroba elektřiny z bioplynu 
v ČR vzrostla 
Výroba elektřiny z bioplynu v ČR v roce 
2013 meziročně vzrostla o zhruba 
60 %. Na výrobě elektřiny 
z obnovitelných zdrojů energií se 
podílela 22 %. Energetický regulační 
úřad zrušil od ledna 2014 podporu pro 
nové bioplynové stanice. U nových 
výroben využívajících biomasu bude 
kladen důraz na využití tepla, tedy 
kombinované výroby elektřiny a tepla 
a využití odpadů. 

Exportéři očekávají letos růst 
vývozu 
Vývoz z ČR do zahraničí by mohl letos 
vzrůst přibližně o 13 % na 3,5 bil. Kč 
z loňských 3,1 bil. Kč. Přebytek 
obchodní bilance by mohl vzrůst 
z loňských 351 mld. Kč na zhruba 380 
mld. Kč. Na Exportním fóru to prohlásil 
místopředseda Asociace exportérů 
Otto Daněk. Růst vývozu by měl 
nadále táhnout export autodílů 
a dopravních prostředků. 
Z teritoriálního hlediska je podobná 
závislost na Německu, kam loni mířilo 
31 % vývozu.  

ZE ZAHRANIČÍ  
HDP eurozóny se vrátil 
k meziročnímu růstu 
Hrubý domácí produkt eurozóny 
v loňském 4. čtvrtletí meziročně stoupl 
o 0,5 %. V celé Evropské unii meziroční 
tempo růstu zrychlilo na 1 %. Za loňský 
rok ekonomika eurozóny klesla o 0,4 %, 
zatímco HDP EU stoupl o 0,1 %.  

Inflace v eurozóně klesla na 
nejnižší hodnotu od roku 2009 
Meziroční míra inflace v eurozóně 
v březnu klesla na 0,5 % z únorových 
0,7 %. Je to nejnižší růst 
spotřebitelských cen od roku 2009. Již 
půl roku se růst cen drží pod 1 %. 
Vyplývá to z rychlého odhadu 

statistického úřadu Eurostat. Jádrová 
inflace v březnu předběžně dosáhla 
0,8 %. Ceny energií meziročně klesly 
o 2,1 %, ceny potravin stouply o 1 %. 
Ceny průmyslového zboží zazname-
naly velmi mírný růst o 0,3 %.  

Nezaměstnanost v EU mírně 
klesá 
V Evropské unii se míra nezaměstna-
nosti v únoru mírně snížila na 10,6 %, 
tj. o 0,1 p. bodu proti lednu a o 0,3 p. 
bodu proti stejnému měsíci před 
rokem. V eurozóně nezaměstnanost 
zůstala beze změny na 11,9 %. Nejnižší 
míry nezaměstnanosti zaznamenaly 
Rakousko (4,8 %), Německo (5,1 %) a 
Lucembursko (6,1 %), nejvyšší vykázaly 
Řecko (27,5 % v prosinci 2013) a 
Španělsko (25,6 %).  

Francouzské výsledky se loni 
zlepšily  
Francouzský HDP v posledním čtvrtletí 
loňského roku rostl meziročně o 0,8 % 
a mezičtvrtletně o 0,3 %. Schodek 
veřejných financí ve Francii loni klesl 
na 4,3 % HDP ze 4,9 % v předchozím 
roce. Vláda tak nedosáhla plánovaného 
snížení deficitu na 4,1 % HDP. 

Deficit Slovinska se 
ztrojnásobil 
Slovinský rozpočtový schodek stoupl 
loni více než trojnásobně na 14,7 % 
HDP. Na veřejné finance doléhá 
ozdravování slovinských bank, které 
trápí velké množství špatných úvěrů. 
Vláda loni do sektoru napumpovala 
3,6 mld. eur, aby se vyhnula 
mezinárodní pomoci. 

Dluh Německa poprvé od roku 
1991 klesl 
Dluh Německa v roce 2013 poprvé od 
roku 1991 klesl a snížil se pod 80 % 
HDP. Vyplývá to z údajů německé 
centrální banky. K poklesu dluhu 
přispěl prodej takzvaných toxických 
cenných papírů ve špatných bankách. 
Veřejný dluh loni klesl o 14 mld. eur na 
2,147 bil. eur. V poměru k výkonu 
ekonomiky se snížil na 78,4 % z 81 % 
v roce 2012. Podle maastrichtských 
kritérií, stanových Evropskou unií, 

nesmí veřejný dluh zemí platících 
eurem překročit 69 % HDP. 

Minimální mzda v Německu 
Německá vláda ve středu schválila 
zavedení plošné minimální mzdy 
ve výši 8,50 EUR (233 CZK) na hodinu. 
Podle plánů kabinetu kancléřky Angely 
Merkelové by měl příslušný zákon 
ještě před prázdninami projednat 
Spolkový sněm a nová pravidla by 
měla začít platit od 1. ledna 2015. 

Nezaměstnanost v Německu 
klesla v březnu počtvrté za 
sebou 
Nezaměstnanost v Německu minulý 
měsíc opět klesla a snížila se tak čtvrtý 
měsíc za sebou. Sezónně očištěný 
počet uchazečů o práci proti únoru 
klesl o 12.000 na 2,901 milionu, sdělil 
Spolkový úřad práce. Očištěná míra 
nezaměstnanosti zůstala na úrovni 
6,7 %.  

Maloobchodní tržby 
v Německu v únoru vzrostly 
V Německu v únoru maloobchodní 
tržby meziročně vrostly o 2 % po 
lednovém růstu o 0,9 %. Meziměsíčně 
se maloobchod zlepšil o 1,3 % po 
lednovém růstu o 1,7 %.  

Němci si oblíbili službu sdílení 
Němci již nekupují auta jako dřív, 
místo toho dávají přednost jejich 
sdílení. Vysoký zájem o tuto službu 
udělal z Německa největší trh pro 
služby jednosměrného sdílení aut na 
světě. Uživatelé si mohou najít 
prostřednictvím chytrého telefonu 
nejblíže zaparkované volné auto, 
použít ho k jízdě po městě a nechat ho 
na zcela jiném místě, než si ho 
vypůjčili. 

Ruský PMI ve zpracovatelském 
sektoru v březnu klesl 
Index nákupních manažerů (PMI) 
v Rusku ve zpracovatelském sektoru 
v březnu klesl na 48,3 bodu ze 48,5 
bodu v únoru, čímž se ocitl hlouběji 
pod padesátibodovou hranicí dělící 
expanzi od kontrakce. Průměrný index 
nákupních manažerů za první čtvrtletí 

http://www.patria.cz/ekonomika/ukazatel/hdp.html
http://www.investicniweb.cz/zpravy-z-trhu/2014/3/31/nemecko-maloobchodni-trzby-unor-2014/
http://www.investicniweb.cz/zpravy-z-trhu/2014/3/31/nemecko-maloobchodni-trzby-unor-2014/
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(48,3 bodu) je zároveň nejnižší ze 
všech čtvrtletních průměrů od 
druhého kvartálu roku 2009. 

Japonský průmysl meziročně 
rostl  
V Japonsku průmyslová výroba 
v únoru dle předběžných údajů 
meziročně rostla o 6,9 %, ve srovnání 
s lednem 2014 se snížila o 2,3 %.  

Prodej aut v USA v březnu 
rostl 
Americký automobilový trh v březnu 
postupně oživoval ze slabého začátku 
roku, kdy poptávku srazilo mrazivé 
počasí. Růst prodeje nových osobních 
a lehkých užitkových vozů ale zůstal 
celkově slabý a výrazné zotavení trhu 
se čeká až v dubnu. Plyne to ze zpráv 
jednotlivých automobilek působících 
na trhu v USA. 

Ve Francii a Španělsku stoupl 
prodej aut 
V 1. čtvrtletí prodej aut ve Francii 
meziročně stoupl o 3 % na 447 tisíc 
vozů. Příznivé údaje přišly i ze 
Španělska, kde se prodej zvýšil 
dokonce o 12 % na 202 tisíce vozů.  

Počet elektrických aut se loni 
zdvojnásobil 
Počet elektrických osobních aut se 
v roce 2013 po celém světě více než 
zdvojnásobil na více než 400.000. 
Vyplývá to ze studie, kterou zveřejnilo 
Centrum pro výzkum solární 
a vodíkové energie v Bádensku-
Württembersku. Největší poptávka po 
elektrických vozech je v USA, Japonsku 
a Číně. 

BMW rozšíří svou továrnu 
v USA  
Německá společnost BMW plánuje 
rozšířit své výrobní kapacity ve 
Spojených státech o 50 % a díky tomu 
investuje do roku 2016 až miliardu 
dolarů do svého závodu na východním 
pobřeží USA. Firma se tak snaží snížit 
závislost na evropských trzích, které se 
loni na tržbách skupiny podílely 44 %. 

Americký zahraniční obchod 
se v únoru výrazněji zhoršil 
Deficit amerického zahraničního 
obchodu za únor dosáhl 42,3 mld. USD 
a je vyšší než původně odhadovaných 
38,5 mld. USD. Zároveň jde o zhoršení 
oproti lednu, kdy schodek obchodu 
činil 39,1 mld. USD. Proti poklesu 
vývozu, který je hlavním důvodem 
zhoršení bilance, stál v únoru nepatrný 
nárůst na straně dovozu. Tyto údaje 
nezapadají do pozitivního trendu, 
který americký zahraniční obchod 
vykazuje již třetím rokem. 

Rozvíjející se trhy rekordně 
rostou 
Rozvíjející se trhy, jako je Rusko, Čína, 
Brazílie, v posledních týdnech 
zaznamenaly oživení a pomohly 
k růstu globálnímu akciovému indexu 
FTSE All-World Equity na nejvyšší 
úroveň od vypuknutí finanční krize 
před šesti lety. Utichající Krym pomohl 
ruské měně i akciím, které se vrátily na 
lednové úrovně. Ačkoliv data o čínské 
ekonomice nebyla dobrá, Čína uspíšila 
jednání o reformách, na což 
zareagovali investoři. Brazilské akcie 
zase zažily v březnu nejlepší měsíc za 
poslední dva roky. Současně americký 

Fed potvrdil svůj závazek podpořit růst 
americké ekonomiky a tím pomohl 
i rozvíjejícím se trhům, které jsou na 
politiku americké centrální banky 
velmi citlivé.  

Europoslanci odhlasovali 
zrušení roamingu 
Evropský parlament schválil ve čtvrtek 
směrnici zakazující účtování poplatků 
za volání a posílání SMS do zahraničí. 
Operátoři by ho měli přestat účtovat 
od konce roku 2015. Zrušení těchto 
poplatků je součástí plánu Evropské 
komise na vytvoření jednotného 
telekomunikačního trhu. Součástí 
nového nařízení je i zajištění 
otevřeného internetu pro všechny, 
zákaz blokování a znehodnocování 
obsahu, koordinace licencí pro 
bezdrátové širokopásmové připojení, 
zvýšení transparentnosti smluv 
o připojení pro zákazníky a usnadnění 
změny poskytovatele služeb. 

Banky v eurozóně drží 
rekordní objem státních 
dluhopisů  
Podle únorových dat Evropské 
centrální banky vzrostl podíl státních 
bondů v aktivech bank v eurozóně 
skoro o pětinu. Podíl státních 
dluhopisů v jejich majetku dosáhl 
bezmála 6 %, což je maximum za dobu 
trvání eurozóny. Banky v eurozóně 
jsou tak rekordně závislé 
na hospodaření svých národních vlád 
a tato provázanost je rizikových 
faktorem pro obě strany.  

FOCUS 

PMI: Růst české výroby zůstává příznivý 
Index nákupních manažerů (PMI) v českém průmyslu za březen 
klesl o 1 bod na hodnotu 55,5 bodu, což je nejnižší výsledek za 
poslední tři měsíce. Stále se však drží vysoko nad dlouhodobým 
průměrem (52,5 bodu). Podle čtvrtletního srovnání je průměrný 
PMI (56 bodů) nejvyšší od 2. čtvrtletí 2011, kdy zaznamenal 
hodnotu 56,7 bodu. V březnu rostly nové zakázky pomalejším 
tempem, přesto bylo tempo růstu solidní. Stejný trend 
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zaznamenala celková i zahraniční poptávka. Růst nových zakázek vedl k dalšímu značnému nárůstu výroby v České 
republice v březnu. Příznivé informace přináší oblast zaměstnanosti, kde se očekává další zlepšení. 

Index nákupních manažerů byl zveřejněn i za eurozónu. V průmyslu eurozóny se index v březnu mírně snížil na hodnotu 
53,0 bodu z únorových 53,2 bodu. V Německu se index nákupních manažerů snížil na 53,7 bodu z 54,8 bodu v únoru. 
Index ztrácí v exportních zakázkách a začal se více opírat o domácí poptávku. PMI z  Francie pozitivně překvapilo s 52,1 
bodu, zatímco v únoru PMI dosahovalo 49,7 bodu. Ke zlepšení ve Francii došlo u nových objednávek, a to částečně díky 
exportním objednávkám. Stoupl také objem rozpracovaných zakázek. Mírné zlepšení registrují také Španělsko s Itálií. 
První letošní čtvrtletí v eurozóně bylo nejsilnější od 2. čtvrtletí 2011. 

OKÉNKO SNS 

Europarlament schválil snížení cel na dovoz z Ukrajiny  
Evropský parlament schválil návrh na zrušení zhruba 98 % cel na dovoz z Ukrajiny. Nařízení ještě musí schválit členské státy 
a mělo by nabýt účinnosti od května a platit do doby, kdy vstoupí v platnost dohoda o přidružení mezi EU a Ukrajinou, 
nejpozději ale do 1. listopadu tohoto roku. Tento krok má podpořit ukrajinskou ekonomiku.  

Rusko opět zdraží Ukrajině plyn  
Dva dny po 44 procentním zvýšení cen plynu pro Ukrajinu, Rusové opět oznamují zdražení a plyn od Gazpromu podraží zhruba 
o čtvrtinu, na 485 dolarů za tisíc krychlových metrů. Moskva toto rozhodnutí zdůvodnila nesplaceným dluhem a znepokojením 
z poklesu zásob plynu na Ukrajině, které jsou nutné pro stabilní dodávky do evropských zemí. Ukrajina naopak označila 
jednání Rusů za politicky motivovaný krok.  

   
Zdroj: NBU, graf MPO        Zdroj: ECB, graf MPO 

 
Zdroj: www.kurzy.cz, graf MPO 
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Moldavsko: 
Začátkem týdne jednal ministr J. Mládek se svým Moldavským protějškem V. Lazarem o prohloubení česko-moldavské spolupráce 
a podpoře českých projektů v zemi (např. v oblasti alternativních zdrojů energie, veřejného osvětlení, dopravní infrastruktury, 
spaloven zemědělství a potravinářství). Podrobněji se těmito a dalšími ekonomickými tématy bude zabývat zasedání Smíšené česko-
moldavské komise pro hospodářskou, průmyslovou a vědeckotechnickou spolupráci ve dnech 15. - 16. 4. 2014. 

Rusko: 
Příští týden proběhne schůzka místopředsedů Mezivládní komise pro hospodářskou, průmyslovou a vědeckotechnickou spolupráci 
mezi Českou republikou a Ruskou federací, na které budou řešit především aktuální problémy dvoustranné obchodní a ekonomické 
spolupráce a společné projekty v  rámci česko-ruského partnerství pro modernizaci. 

Východní partnerství: 
Prohloubené a komplexní zóny volného obchodu (DCFTA) uzavírané v rámci asociačních dohod mezi EU a třemi zeměmi Východního 
partnerství (Ukrajinou, Moldavskem a Gruzií), které obsahují jak závazky k hluboké liberalizaci v oblasti zboží, tak i služeb, ambiciózní 
ustanovení k ochraně práv duševního vlastnictví, veřejným zakázkám, celní spolupráci, hospodářské soutěži a dalším oblastem 
souvisejícím s obchodem, včetně regulatorního sbližování s acquis Evropské unie, významně přispějí k rozvoji a posílení bilaterální 
obchodní spolupráce.  
Obecně na základě těchto dohod dojde k otevření nových příležitostí pro české firmy na trzích Ukrajiny, Moldavska a Gruzie 
a zlevnění obchodu, a to i na základě eliminace celních sazeb a zjednodušení celní spolupráce. 
 

UDÁLOSTI V PŘÍŠTÍM TÝDNU  (7. až 11. dubna 2014) 

Pondělí (7.4.)  
• ČSÚ: Průmysl (únor 2014) 
• ČSÚ: Stavebnictví (únor 2014) 
• ČSÚ: Zahraniční obchod České republiky (únor 2014) 
• Eurostat: Platební bilance (4. čtvrtletí 2013)  
• Německo: Průmysl (únor 2014)  

Úterý (8.4.) 
• MPSV: Nezaměstnanost (březen 2014)  

Středa (9.4.) 
• ČSÚ: Indexy spotřebitelských cen - inflace (březen 2014) 

Čtvrtek (10.4.) 
• Slovensko:  Průmysl (únor 2014) 

Pátek (11.4.) 
• ČSÚ: Energetická bilance (2012) 

Informační zdroje Týdeníku: ČSÚ, ČNB, E 15, Hospodářské noviny, internet, podniky a podnikové svazy. 
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