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Sekce průmyslu         
Odbor ekonomických analýz 

                               Týdeník (18. - 19. týden – 28. dubna až 9. května 2014) 

CO PŘINESL PRÁVĚ KONČÍCÍ TÝDEN 

TÉMA TÝDNE 
Alstom – GE nebo Siemenns? 

Do konce května by podle 
francouzského tisku mělo 
padnout rozhodnutí, s kým 
bude skupina Alstom 
pokračovat v jednáních o pro-
deji své energetické divize. 
Původně jednal francouzský 
průmyslový gigant tajně 

pouze s americkou GE. Následně projevil svůj 
zájem také německý Siemens, jehož vstup do 
jednání podpořila francouzská vláda. 
Představenstvo Alstomu má zhruba měsíc 
na prostudování obou nabídek a rozhodnutí, se 
kterým z obou gigantů světového průmyslu 
bude dál pokračovat v jednáních. Ta ovlivní 
i tento týden zveřejněné výsledky Alstomu za 
poslední účetní období, které skončilo na konci 
března. Zklamáním byl zejména pokles čistého 
zisku o 28 % na 556 miliónů EUR. Obrat skupiny 
zůstal stabilizován na úrovni 20,7 miliard EUR, 
ale nové objednávky poklesly zhruba o 10 % 
na 21,5 miliard EUR. Na zhoršené výsledky 
reagovala cena akcií společnosti na pařížské 
burze, titul postupně ztratil téměř 3 %. Další 
osud společnosti výrazně ovlivní nejen 
francouzský průmysl. Skupina Alstom je jedním 
z největších výrobců energetických a dopravních 
zařízení v celosvětovém měřítku. Vyrábí např. 
rychlovlaky TGV. Skupina je aktivní také v České 
republice, kde je významným dodavatelem pro 
energetiku a spolupracuje s řadou tuzemských 
výrobců dopravních zařízení.  
Ing. Jaroslav Vomastek, ředitel odboru 
ekonomických analýz 

VÝVOJ  INDEXU  PX 

Zdroj: BCPP, květen 2014 

ZPRÁVA TÝDNE 

Rekordní březnové výsledky zahraničního obchodu ČR  
Podle předběžných výsledků ČSÚ skončila v březnu obchodní bilance v národním 
pojetí historicky nejvyšším přebytkem ve výši 23,8 mld. Kč, což je meziročně více 
o 8,9 mld. Kč. Vývoz se meziročně zvýšil o 15,6 % na 274,0 mld. Kč, dovoz vzrostl 
o 12,6 % na 250,2 mld. Kč.  
Vysoký růst vývozu i dovozu byl ovlivněn oživením v eurozóně a nízkou srovnávací 
základnou minulého roku, na straně vývozu také příznivou situací na 
automobilových trzích. Kromě automobilového průmyslu se zvýšená aktivita 
projevuje v dalších oborech zpracovatelského průmyslu. To vzhledem k jejich vysoké 
dovozní náročnosti působí kladně na růst dovozu. Za pozitivními výsledky stojí, 
stejně jako v předcházejících měsících, především vyšší vývoz strojů a dopravních 
prostředků (zejména silničních vozidel). 

 

Zdroj: ČSÚ, graf MPO 

Podle přeshraniční statistiky skončil dovoz i vývoz v březnu v běžných cenách už 
podeváté v řadě v kladných číslech. Exportéři se těší silné pozici, vývoz meziročně 
vzrostl o 17,0 % na 306,2 mld. Kč a poprvé v historii překročil hranici 300 mld. Kč. 
Dovoz se zvýšil o 12,1 % na 257,1 mld. Kč. Obchodní bilance dosáhla přebytku 
49,1 mld. Kč. 
Z teritoriálního pohledu podle přeshraniční statistiky meziročně vzrostl vývoz 
především do Spojeného království (o 23,48 %), do Německa (o 20,59 %) a Rakouska 
(o 15,8 %). Z mimoevropských zemí se nejvíc zvýšil vývoz do Číny (o 19,17 %). 
Data o zahraničním obchodu za první tři měsíce letošního roku ukazují, že čistý 
export by měl zůstat hlavním zdrojem růstu ekonomiky. 

Vývoj kurzu od 25. dubna do 7. května 2014 

         
Zdroj: ČNB, květen 2014 

 HDP (y/y, %) 4.Q 2013 1,2
 Míra inflace (y/y, %) březen 1,0
 Míra nezaměstnanosti*/(konec období,%) březen 8,3
 Průmyslová produkce (y/y,%) březen 8,7
 Stavební výroba (y/y, % ) březen 12,8
 Vývoz zboží (y/y,%, z b.c.) březen 17,0
 Dovoz zboží (y/y,%, z b.c.) březen 12,1

Zdroj: ČSÚ, MPSV, květen 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  
ČNB ponechává úrokové sazby 
beze změny 
ČNB rozhodla ponechat úrokové sazby 
na stávající úrovni. Dvoutýdenní repo 
sazba zůstává na 0,05 %, diskontní 
sazba na 0,05 % a lombardní sazba na 
0,25 %. ČNB dále potvrdila závazek, že 
bude udržovat kurz koruny vůči euru 
poblíž hladiny 27 CZK/EUR a zároveň 
vydala novou prognózu ekonomiky, ve 
které zlepšila odhad vývoje české 
ekonomiky. Letos čeká růst HDP 
o 2,6 % a příští rok o 3,3 %. 

EK předpovídá letos růst české 
ekonomiky, příští rok zrychlení   
Evropská komise (EK) ve své jarní 
makroekonomické prognóze očekává 
růst české ekonomiky letos o 2 % 
a příští rok o 2,4 %. V 1. pololetí 
letošního roku by mělo ovlivnit růst 
ekonomiky především posílení 
exportu, v druhé polovině roku k růstu 
bude přispívat i domácí spotřeba. 
Podle prognózy dojde k posílení 
reálných mezd a zlepšení situace 
na pracovním trhu, kterým napomáhá 
nízká míra inflace. Letos by inflace 
měla dosáhnout 0,8 % a příští rok 
1,8 %. Deficit českých veřejných financí 
by měl letos dosáhnout 1,9 % 
a v příštím roce 2,4 %, kdy výši deficitu 
ovlivní daňová reforma.  

Tržby v maloobchodě 
pokračovaly v růstu 
V maloobchodě v březnu tržby 
očištěné o vliv počtu pracovních dní 
vzrostly meziročně o 5,2 %. Růst tržeb 
tak nepřetržitě trvá od loňského 
listopadu. Ovlivnilo jej zejména zvýšení 
prodeje automobilů, když tržby z 
prodeje a oprav motorových vozidel 
meziročně stouply o 14 %. Kladně se 
projevilo zvýšení prodeje 
nepotravinářského zboží (meziroční 
růst o 7,6 %). Naopak klesly tržby 
z prodeje potravin meziročně o 5,5 %. 
Za celé 1. čtvrtletí se tržby 
v maloobchodě včetně motoristického 

segmentu meziročně reálně zvýšily 
o 6,5 %. 

Nezaměstnanost se podle ČSÚ 
meziročně snížila  
Podle údajů Českého statistického 
úřadu (ČSÚ) obecná míra nezaměstna-
nosti 15–64letých očištěná od sezón-
ních vlivů dosáhla v březnu letošního 
roku 6,7 % a meziročně se snížila 
o 0,6 p. b. Míra nezaměstnanosti 
mužů dosáhla 5,6 % a míra 
nezaměstnanosti žen 8,1 %. 

CzechInvest se daří přitáhnout 
investice 
CzechInvest za první tři a půl měsíce 
roku přitáhl do ČR investice přesahující 
54 mld. Kč, nejvíce za posledních šest 
let. Za 1. čtvrtletí agentura pomohla 
vytvořit přes 9600 pracovních míst.  

CzechTrade posílí o osm 
poboček 
CzechTrade má posílit svou pozic. 
Letos otevře celkem osm poboček - 
v Číně, Indii, Keni, Peru, Kolumbii, 
Indonésii, Chile a v Ázerbájdžánu. 

PMI v dubnu v průmyslu rostl  
Index nákupních manažerů (PMI) 
v českém průmyslu se v dubnu zvýšil 
na 56,5 bodu, čímž překonal 
očekávání. Vrátil se tak po březnovém 
poklesu na únorovou hodnotu. 
Zvýšení PMI ovlivnily všechny jeho 
složky, nejvíce však zrychlily růst nové 
objednávky. Silnější poptávku firmy 
zaznamenaly z tuzemska i ze zahraničí.  

Ekonomická očekávání podle 
GfK vzrostla  
Podle průzkumu společnosti GfK 
Consumer Climate za 1. čtvrtletí 2014 
očekávají spotřebitelé v ČR během 
příštích měsíců zlepšení celkové 
ekonomické situace. Od konce roku 
očekávání vzrostla o 10 bodů a jsou na 
úrovni 18,4 bodu (nejvíce od roku 
2007). Od března 2013 tento ukazatel 
stoupl o 36 bodů. Česká ekonomika je 
ve fázi oživení, hlavním znakem růstu 
je vývoz osobních vozů.  

Důvěra českých manažerů 
v ekonomiku roste 
Na 40 % oslovených českých manažerů 
míní, že domácí ekonomická situace se 
zlepšuje, zatímco před rokem 
zastávala tento názor pouze čtvrtina 
manažerů. Vyplývá to z Barometru 
investiční důvěry poradenské firmy EY. 
Za hlavní ekonomická rizika považují 
politickou nestabilitu, pomalé tempo 
strukturálních reforem v eurozóně 
a zpomalení rozvíjejících se trhů.  

USA zavedly předběžná cla 
na dovoz speciální oceli 
Americké ministerstvo obchodu 
oznámilo, že zavádí předběžná cla na 
dovoz některých druhů vysoce vyspělé 
oceli z ČR a dalších 6 zemí po zjištění, 
že zboží se v USA prodává příliš lacino. 
V případě dovozu z České republiky, 
který loni dosáhl hodnoty 9,2 mil. USD, 
mají být poplatky ve výši 11,45 % či 
méně.  

Tahounem výzkumu a vývoje 
jsou firmy 
Podle studie ústecké Univerzity Jana 
Evangelisty Purkyně se objem výdajů 
na výzkum a vývoj v letech 2005 až 
2012 zvýšil z necelých 40 na více než 
70 mld. Kč, z toho každoročně více než 
polovinu dodal soukromý sektor. Stát 
hradil především základní výzkum 
a vývoj, aplikovaný v mnohem větší 
míře privátní společnosti. Státní výdaje 
ale loni a letos stagnují. Nejvíce 
investovaly koncerny se zahraničními 
majiteli. Podle ČSÚ v roce 2011 se 
na celkových výdajích 70,7 mld. Kč 
podíleli podnikatelé 47 %, stát 37 % 
a zbytek zahraniční zdroje. Nejvíce se 
investovalo do strojírenství a leteckého 
průmyslu. 

Stát chce podpořit energeticky 
úsporné domy  
MPO hodlá rozhýbat stavebnictví 
prostřednictvím investicí do renovací 
domů. V příštích pěti letech plánuje do 
stavebnictví poslat nejméně 70 mld. 
Kč, převážně z fondů EU. Stát hodlá 
těmito penězi podpořit energeticky 
úsporné renovace budov a splnit tak 
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zadání EU uspořit do roku 2020 
necelých 5 % celkové spotřeby energií. 

Státních zakázek přibylo  
Veřejná správa vypsala v 1. čtvrtletí 
tendry za 54 mld. Kč, což je meziroční 
nárůst o 15 %. Téměř o pětinu se zvýšil 
také počet zakázek, vyplývá to z analýzy 
výzkumné společnosti CEEC Research. 
Viditelně se změnila struktura, kdy 
významně posílil příliv veřejných 
zakázek do českého stavebnictví. 
Sektoru stavebnictví se nyní týká 51 % 
z celkového objemu nově vyhlášených 
zakázek. V minulých obdobích byl podíl 
stavebních tendrů zhruba o 10 p. b. 
nižší. 

Hypoteční trh v prvním 
čtvrtletí stoupl 
Podle údajů Ministerstva pro místní 
rozvoj tuzemské banky poskytly 
v 1. čtvrtletí celkově občanům, firmám i 
obcím a městům přes 18.000 hypoték 
za 37,5 mld. Kč. To je meziroční nárůst 
co do počtu o 6 % a v objemu o 9 %. 
Občanům poskytly banky 17.680 
hypotečních úvěrů za 28,9 mld. Kč, 
objem hypoték tak vzrostl meziročně 
o 3,9 %.  

SFRB schválilo první žádosti 
v programu JESSICA  
Státní fond rozvoje bydlení (SFRB) 
podepsal prvních pět úvěrových smluv 
v programu JESSICA za celkem 12,4 mil. 
Kč, za které se zrekonstruuje 120 bytů. 
Dalších 23 žádostí za 120,4 mil. Kč fond 
nyní zpracovává. SFRB v kolonce 
avizované žádosti zaznamenává dalších 
32 žádostí za 167,7 mil. Kč. Celých 80 % 
prostředků půjde na energetické 
úspory. Finanční nástroj JESSICA 
financovaný z Evropských strukturál-
ních fondů má do konce příštího roku 
k dispozici 550 mil. Kč. 

Spotřeba zemního plynu v ČR 
v 1. čtvrtletí klesla o pětinu 
Spotřeba zemního plynu v ČR 
v 1. čtvrtletí 2014 meziročně klesla 
o téměř pětinu na 2,7 mld. m3 plynu. Za 
poklesem stojí mimořádně teplé 
počasí. Letošní březen byl nejteplejší za 
posledních 50 let, průměrná teplota 

činila 6,5 C°. To je o 3,6 stupně více, než 
je dlouhodobý průměr od roku 1961.  

Riziko neudržitelnosti 
důchodového systému sílí 
ČR patří k zemím se zvyšující se mírou 
rizika neudržitelnosti důchodového 
systému. Vyplývá to ze studie Allianz 
pojišťovny, ve které srovnává 50 států 
světa. ČR proti roku 2011 pohoršila 
o tři příčky (na 19. místo). Za 
zhoršením je stárnoucí populace 
a narůstající státní dluh. Studie 
ukázala, že je na tom nejlépe Austrálie, 
nejhůře Thajsko. 

Prodej aut vzrostl  
Prodej osobních aut za první čtyři 
měsíce roku vzrostl meziročně o 17 % 
na rekordních 60.491 vozů. 
Nejprodávanější byla Škoda s podílem 
31 %, následuje Hyundai a Volkswagen. 
Oznámil to Svaz dovozců automobilů. 
Šlo o nejlepší výsledek za deset let, kdy 
statistiky vyhodnocuje. V samotném 
dubnu se prodej nových aut zvýšil 
o 16 % na 17.498 vozů. 

Škodě Auto stoupl provozní 
zisk o skoro dvě třetiny 
Automobilka Škoda Auto v letošním 
1. čtvrtletí hospodařila s provozním 
ziskem 185 mil. eur, což je meziročně 
nárůst o 65,2 %. Za první tři měsíce 
roku prodala meziročně o 12,1 % vozů 
více, tj. rekordních 247.200 vozů. 
Největšími trhy jsou Čína a Německo. 

Počet zaměstnanců Škody 
v zahraničí se zdvojnásobil  
Počet pracovníků Škody Auto 
v zahraničí se za posledních pět let 
zdvojnásobil na zhruba 200. Nejvíce jich 
má automobilka v Rusku, dále v Číně 
a Indii. Jde převážně o zahraniční 
výrobní závody nebo zastoupení 
na důležitých trzích. Vyplývá to 
z informací společnosti. Pracovníci 
Škody působí ve 29 lokalitách 12 zemí. 

Škoda vyrobí pro Turecko 
12 tramvají na baterie  
Škoda Transportation dodá do 
tureckého města Konya 12 tramvají 
s bateriovým pohonem za více než 
800 mil. Kč. Naváže na dodávku 
60 klasických tramvají. Půjde o vozy 

ForCity Classic s bateriovým pohonem, 
který umožňuje nezávislý pohyb na 
trakčním vedení s dojezdem až tři 
kilometry. Tramvaje budou 
expedovány v roce 2015 a hodnota 
kontraktu činí 3,4 mld. Kč. 

Tyco Electronics Czech zvýšil 
loni tržby 
Tyco Electronics Czech, výrobce 
elektronických součástek pro 
automobilový průmysl, za minulý 
účetní rok zvýšil tržby za prodej 
vlastních výrobků a služeb o 14 % na 
téměř 7 mld. Kč. Firmě ale klesl čistý 
zisk o třetinu na 181,6 mld. Kč. Firma 
investovala do automatizací, rozšiřo-
vání výroby i nákupu nových strojů. 
Vyplývá to z výroční zprávy 
společnosti. Fiskální rok firmě končil 
30. září 2013.  

Škoda Electric vyrobí 
trolejbusy do Španělska 
Plzeňská Škoda Electric zahajuje 
výrobu trolejbusů pro španělské 
město Castellón, které odebere šest 
nízkopodlažních vozidel s unikátním 
vzhledem. Hodnota kontraktu je 
zhruba 45 mil. Kč.  

Škoda Transportation posiluje 
pozici v Číně 
Škoda Transportation podepsala 
memorandum o strategické spolupráci 
s čínskou společností CSR Sifang 
Quingdao Co.Ltd., což je dceřiná 
společnost čínského strojírenského 
gigantu CSR Corporation Limited. Loni 
Škoda prodala této společnosti licenci 
na technologie a výrobu tramvaje 
ForCity Alfa. Spoluprací s čínskou 
firmou získá Škoda možnost 
rozsáhlých obchodních příležitostí 
v Číně. 

Zapa beton snížila tržby   
Skupině Zapa beton loni v ČR klesly 
konsolidované tržby meziročně o 11 % 
na 2,2 mld. Kč. V době vrcholu trhu 
před šesti lety firma ročně utržila 
téměř 4 mld. Kč. Tržby se loni ve 
srovnání s vrcholem trhu propadly 
o 44 %, produkce skupiny o 35 %. Vyšší 
propad tržeb než objemu výroby 

http://www.choco-kebab.cz/?utm_source=topkontakt-partner&utm_medium=topkontakt
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souvisí s poklesem cen a marží 
ve stavebnictví.  

AŽD Praha zabezpečí 
slovenskou železnici 
Společnosti AŽD Praha a rakouská 
Kapsch získaly na Slovensku zakázku 
v hodnotě 20 mil. eur. Vybaví 
železniční trať signalizačním 
zabezpečovacím systémem ETCS 
a komunikačním systémem GSM-R, 
což je jeden ze základních pilířů 
propojování společného železničního 
trhu. 

Americký Steelcase staví 
u Stříbra závod  
Americká společnost Steelcase, 
výrobce kancelářského nábytku, 
buduje v průmyslové zóně Panattoni 
Park u Stříbra novou továrnu. Firma do 
závodu o velikosti čtyř fotbalových 
hřišť investuje přes 650 mil. Kč. Práci 
tam najde kolem 300 lidí. Budova má 
být hotová do podzimu tohoto roku.  

Moser se soustředí na růst 
vývozu 
Karlovarská sklárna Moser, která 
vyrábí téměř 85 % zboží na zakázku, 
plánuje letos tržby 345 mil. Kč, 
meziročně o 5 % vyšší. Export do 
zhruba 40 zemí by měl tvořit asi 60 % 
produkce, loni byl mírně nad 
polovinou. 

ZE ZAHRANIČÍ  
Inflace v eurozóně v dubnu 
vzrostla 
Podle odhadu Eurostatu meziroční 
míra inflace v eurozóně v dubnu 
vzrostla na 0,7 % (z březnového 0,5 %). 
Březnová půlprocentní hodnota byla 
minimem od listopadu 2009. Inflace 
v zemích platících společnou 
evropskou měnou se dlouhodobě 
nachází pod dvouprocentní hranicí 
stanovenou Evropskou centrální 
bankou jako strop cenové stability. 

Výrobní ceny v eurozóně 
klesají 
Index cen průmyslových výrobců 
v eurozóně se za březen meziměsíčně 
snížil v souladu s odhady o 0,2 %. 

Index stále dolů táhnou energie, klesly 
i ceny meziproduktů. Meziročně jsou 
výrobní ceny o 1,6 % níže. Nejsilnější 
deflace je na Kypru a v Belgii, kde jsou 
výrobní ceny meziročně o 5,6 %, resp. 
4,8 % nižší. Následuje Slovensko 
a Estonsko, meziroční růst cen vykazují 
pouze Lotyšsko a Malta. Podle indexu 
výrobních cen deflace v eurozóně má 
tendenci dál se prohlubovat. 

Maloobchod v eurozóně roste 
díky Francii 
Maloobchodní tržby v eurozóně se 
meziměsíčně v březnu zvýšily o 0,3 % 
a překonaly tak predikovaný pokles 
o 0,2 %. V únoru se tržby zvýšily 
o 0,1 %. Březnový růst se soustředil 
hlavně do oblasti potravin a nápojů 
(o 1,3 %), tržby v ostatních oblastech 
klesaly. Regionálně byla tahounem 
Francie, kde se tržby zvýšily 
meziměsíčně o 2,3 %. Bez příspěvku 
Francie by eurozóna vykázala pokles. 
Meziročně je maloobchodní obrat 
v eurozóně o 0,9 % vyšší.  

Průmyslová výroba v Německu 
v březnu nečekaně klesla 
Průmyslová výroba v Německu 
v březnu meziměsíčně nečekaně 
klesla. Průmyslová výroba se snížila 
o 0,5 % (po únorovém růstu 0,6 %). 
Důvodem byl horší výkon 
ve zpracovatelském sektoru a staveb-
nictví. Ve výhledu na další měsíce je 
však německé ministerstvo 
hospodářství optimistické. 

Nižší inflace v Německu  
Předběžná data o dubnové inflaci 
v Německu byla nižší, než se čekalo. 
Cenový index klesl meziměsíčně 
o 0,2 %, meziročně je výše o 1,3 %. 
Konsensus byl nastaven na 1,4 %. 
Smíšený byl opět vliv nejádrových 
položek, když energie meziročně 
zlevnily o 1,3 %, potraviny byly o 1,8 % 
dražší. Ceny zboží se celkově zvýšily 
o 0,5 %, ceny služeb o 2,3 %.  

Německý vývoz do Ruska 
a na Ukrajinu klesá 
Německý vývoz do Ruska za první dva 
měsíce roku v meziročním srovnání 

klesl o 16 %, na Ukrajinu se propadl 
o více než pětinu. Důvodem je propad 
tamních měn, což naopak prospělo 
ruskému a ukrajinskému vývozu. Rusko 
prodalo do Německa za první dva 
měsíce roku o 5 % zboží více než před 
rokem, ukrajinský vývoz se zvýšil 
o 11 %.  

Ekonomika Velké Británie  
Ekonomika Velké Británie v 1. čtvrtletí 
2014 zrychlila růst proti předchozím 
třem měsícům na 0,8 %. Je to však 
méně, než analytici očekávali. 
Ekonomové předpokládali, že britská 
ekonomika v 1. čtvrtletí zrychlí tempo 
růstu na 0,9 % z 0,7 % ve 4. čtvrtletí 
2013. V meziročním srovnání HDP 
stoupl nejrychleji za více než šest let 
(3,1%). 

Španělská ekonomika rostla 
nejrychleji za šest let 
Španělská ekonomika v 1. čtvrtletí 
2014 stoupla o 0,4 %, což je nejprudší 
čtvrtletní růst za šest let. HDP čtvrté 
největší ekonomiky eurozóny v mezi-
čtvrtletním srovnání zrychlil růst 
z tempa 0,2 % v loňském posledním 
čtvrtletí. Meziročně Španělsko 
vykázalo největší růst za tři roky, kdy 
HDP vzrostlo o 0,6 %. Centrální banka 
předpověděla na rok 2014 růst 1,2 %. 
Navzdory oživování ekonomiky se 
Španělsko stále potýká s mimořádně 
vysokou mírou nezaměstnanosti. 

Slovensko letos očekává 
stagnaci výroby aut 
Slovenský svaz automobilového 
průmyslu předpokládá letos stagnaci 
ve výrobě nových osobních 
automobilů. Loni produkce dosáhla 
rekordu 987.718 vozů a oproti roku 
2012 tak stoupla o 6,6 %. Automobilový 
průmysl je hlavním tahounem 
ekonomiky (zde mají továrny 
Volkswagen, Kia Motors a PSA Peugeot 
Citroën). V roce 2014 se očekává 
výroba nad hranicí 900.000 vozů. 

Nezaměstnanost v Řecku pátý 
měsíc za sebou klesla 
Podle řeckého statistického úřadu 
ELSTAT se míra tamní 
nezaměstnanosti v únoru mírně snížila 
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na 26,5 % (z lednových revidovaných 
26,6 %) a ocitla se nejníže za více než 
rok.  Nezaměstnanost klesala již pátý 
měsíc za sebou, což je další známkou 
toho, že by se ekonomika mohla 
vymanit z šesti let trvajícího poklesu. 

Čína dohání USA  
Podle Financial Times s odkazem 
na data o paritě kupní síly, Čína 
pravděpodobně již letos vystřídá USA 
na pozici největší ekonomiky světa. 
USA jsou největší ekonomikou světa od 
roku 1872, kdy předstihly Velkou 
Británii. Očekávalo se, že Čína 
předběhne USA až v roce 2019. Podle 
nových údajů dosahoval v roce 2011 
HDP Číny 87 % ekonomického výkonu 
USA. Mezinárodní měnový fond 
očekává růst čínské ekonomiky v letech 
2011 - 2014 o 24 %. Ekonomika USA by 
měla růst jen o 7,6 %.  

Prudký růst inflace v Japonsku 
Tokijský index spotřebitelských cen 
vzrostl v dubnu meziročně o 2,7 % 
(v březnu vzrostl jen o 1 %). To je 
doposud nejrychlejší akcelerace cen 
v třetí největší ekonomice světa od 
roku 1992. Inflaci rozpoutala 
rozvolněná politika japonské centrální 
banky a dubnové zvýšení daně 
z prodeje, obdoby evropské DPH.  

Japonské maloobchodní tržby 
v březnu rostly  
Maloobchodní tržby v japonské 
ekonomice se v březnu zvýšily 
meziročně o 11 %, nejrychleji od roku 
1997. Překonaly tak odhady na úrovni 
10,8 %. Meziměsíčně pak tržby 
v maloobchodu vzrostly o 6,3 % při 
očekávání 6 %. Tržby rostly pod tlakem 
zvýšené spotřebitelské poptávky 
hnané očekávaným dubnovým 
zvýšením spotřební daně. 

Růst americké ekonomiky se 
téměř zastavil 
HDP v USA v 1. čtvrtletí 2014 
meziročně vzrostl pouze o 0,1 %, tržní 
konsensus však předpokládal 1,2 %. 
Hlavním tahounem zůstala pouze  
soukromá spotřeba. Poklesly investice, 
stav zásob a vývoz se propadl. Ze 
špatných výsledků viní ekonomové 
především tuhou zimu, která letos 
sužovala Severní Ameriku. 

Nábor nových zaměstnanců 
v USA zrychlil  
Americká ekonomika přidala v dubnu 
288 tis. nových pracovních míst, 
nejvíce za dva roky. Analytici přitom 
očekávali jen 218 tis. Zpřesněné údaje 
za únor a březen ukázaly, že v těchto 
dvou měsících vzniklo o 36 tis. 
pracovních míst více, než se čekalo. 
Míra nezaměstnanosti klesla na 6,3 %. 
Pozitivní zprávy z trhu práce by tak 
mohly rozptýlit obavy o zdraví 
americké ekonomiky, které se objevily 
poté, co nová data ukázala, že 
hospodářství USA v 1. letošním 
čtvrtletí téměř přestalo růst.  

Deficit zahraničního obchodu 
USA  
Bilance zahraničního obchodu USA se 
v březnu mírně zlepšila. Deficit klesl na 
40,4 mld. USD z únorových 41,9 mld. 
USD.  Zlepšení přišlo s obnoveným 
růstem vývozu, který se meziměsíčně 
zvýšil o 2,1 %.  Meziročně je vývoz o 5 % 
výš za přispění ropy a ropných 
produktů. Dovoz meziměsíčně také 
stoupl, ale svým 1,1 % tempem 
zaostával. Meziročně je dovoz o 5,9 % 
vyšší díky spotřebnímu zboží, autům i 
kapitálovému zboží. 

Firmě Panasonic prudce stoupl 
roční zisk 
Japonskému výrobci elektroniky 
Panasonic stoupl provozní zisk 

v posledním finančním roce o 90 % na 
305,1 mld. jenů (59 mld. Kč), a to díky 
zlepšení neziskových aktivit 
a omezování nákladů, které nejsou 
závislé na množství výroby. Panasonic 
očekává, že zisk mu poroste i v tomto 
roce, ale mnohem pomaleji než dosud. 

Těžba ropy v Mexiku klesla  
Těžba ropy v Mexiku klesla v březnu 
na 2,47 mil. barelů denně a dostala se 
na nejnižší měsíční úroveň za 24 let. 
Zároveň meziměsíčně klesl vývoz ropy 
o 11 % na 1,13 mil. barelů. Mexická 
těžba klesá kvůli nedostatku investic 
už deset let, vývoz klesl během 
posledního desetiletí zhruba o třetinu.  

Vysoká hodnota firemních fúzí 
a akvizic  
Hodnota firemních fúzí a akvizic 
ve světě se na konci dubna dostala na 
1,1 bil. dolarů (téměř 22 bil. Kč) 
a přesáhla bilionovou hranici potřetí 
v historii těchto záznamů od roku 
1980. Po loňském propadu aktivita na 
poli spojování a přebírání firem oživila. 
Na konci 1. čtvrtletí 2014 byla 
meziročně vyšší o 54 %. Do ekonomiky 
se vrací důvěra a společnosti jsou 
celkově odvážnější a agresivnější. 

Nejlépe se žije v Austrálii, ČR 
je třiadvacáté  
Podle indexu kvality života 
sestaveného OECD, který podle 
11 kritérií hodnotí životní úroveň 
ve 36 hospodářsky vyspělých zemích 
světa, je nejlepším místem na Zemi 
pro život již čtvrtým rokem v řadě 
Austrálie, následují Norsko, Švédsko, 
Dánsko, Kanada, Švýcarsko a USA. ČR 
se umístilo na 23. příčce. Na chvostu 
žebříčku se umístilo Mexiko spolu s 
Tureckem. 
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FOCUS 

Vývoj ekonomické nálady v eurozóně a v EU 
Ekonomická nálada v eurozóně v dubnu mírně klesla, v celé Evropské unii naopak stoupla. Index ekonomické nálady podle 
Evropské komise (ESI) se snížil z březnových 102,5 bodu 
o 0,5 bodu na dubnovou hodnotu 102,0 bodu v eurozóně, a to 
především z důvodu horšího hodnocení v oblasti služeb 
a stavebnictví, kde jsou indikátory pod dlouhodobými 
průměry. Naopak v Evropské unii se ekonomická nálada opět 
zlepšila. Index ESI v dubnu zaznamenal nárůst z březnových 
105,3 bodu o 0,9 bodu na hodnotu 106,2 bodu, především za 
přispění Velké Británie. Zde se index zvýšil o neuvěřitelných 
6,7 bodu. Stejně jak v předchozím měsíci, převažuje lepší 
nálada spotřebitelů, která vzrostla v obou uskupeních. 
Přetrvává lepší pohled spotřebitelů na celkovou budoucí 
ekonomickou situaci a na pozitivní vývoj na trhu práce.  

PMI eurozóny revidován mírně vzhůru  
Dubnová revize mírně vylepšila index nákupních manažerů. Z předběžných 53,3 bodu se v eurozóně v dubnu index zvýšil 
na 53,4 bodu, což je o 0,4 bodu více než v březnu 
(53,0 bodů). Výroba v průmyslu zrychlila a nové zakázky 
vytváří podmínky pro pokračující růst v eurozóně. Domácí 
poptávka se stabilizovala a zahraniční naopak rostla díky 
lepším podmínkám v Asii a USA. Stoupla zásoba 
rozpracovaných zakázek. Nejlepší výkony dle PMI podává 
v eurozóně Irsko, kde v dubnu došlo ke slušnému zlepšení 
indexu na 56,1 bodu. Tahounem je nadále Německo 
(54,1 bodu), přidává se ale také Itálie s velmi dobrým 
výsledkem 54,0 bodů. PMI nepatrně poklesl ve Španělsku 
na 52,7 bodu a v Nizozemsku se přes další pokles drží 
na solidních 53,4. Poprvé od listopadu 2007 tak vykazují 
oživení všechny sledované země ve skupině. Vše naznačuje 
pokračování expanze i do budoucna. 

Ve stavebnictví v březnu pokračoval růst produkce  
Stavební produkce v březnu 2014 pokračovala v růstu z předchozích měsíců, když vzrostla meziročně reálně o 12,8 %. 
Ve srovnání s předchozím měsícem stavební produkce očištěná od sezónních vlivů byla v březnu nižší o 1,1 %. Meziroční růst 
stavebnictví ovlivnil pouze růst produkce v pozemním stavitelství, které vzrostlo o 19,0 %, zatímco inženýrské stavitelství se 
snížilo o 3,3 %. Stejně jako v lednu i únoru mělo velký vliv na výsledky stavebnictví teplotně i srážkově příznivé počasí a nízká 
srovnávací základna minulého roku (loni v březnu se stavební výroba propadla o více než 20 %). Počet vydaných stavebních 
povolení a počty zahájených bytů se sice snížily (meziročně o 8,8 %, resp. 3,1 %), ale pokles se zmírnil. V únoru pokles 
dosahoval dvouciferných hodnot.  

Za celé 1. čtvrtletí 2014 se stavební produkce zvýšila meziročně reálně o 8,4 %. K růstu stavební produkce přispělo 
zejména pozemní stavitelství, které se v 1. čtvrtletí zvýšilo meziročně o 11,0 %. Inženýrské stavitelství zaznamenalo meziroční 
růst stavební produkce o 0,1 %. Stavební zakázky vykázaly také příznivé výsledky, když počet nových zakázek v 1. čtvrtletí 2014 
vzrostl meziročně o 4,2 % a jejich hodnota o 52,9 % na 33,8 mld. Kč. Ke konci 1. čtvrtletí tak měly stavební podniky uzavřeno 
zakázky v hodnotě 147,2 mld. Kč, což je meziročně o 10,4 % více. Vyhlídky pro stavebnictví zlepšuje oživení ekonomiky a také 
se zvedla nálada ve stavebnictví.    

Zdroj: European Commisson

ESI Index ekonomického sentimentu

     Zdroj: Markit Economics
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Zdroj: ČSÚ 

OECD zveřejnila výhled světové ekonomiky 
Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj v právě zveřejněném pololetním výhledu predikuje letošní růst světové 
ekonomiky na 3,4 % z loňských 2,8 %. Pod vlivem slabších vyhlídek USA, Číny a Ruska tak snížila odhad o 0,8 p.b. 
z listopadové prognózy 3,6 %. Odhad hospodářského růstu v České republice zlepšila o 0,1 p.b. na 1,2 %. Napřesrok by se 
tempo růstu naší ekonomiky mělo zdvojnásobit na 2,4 %. Nejvíce se zhoršil výhled pro Rusko kvůli dopadům ukrajinské 
krize a odlivu kapitálu (zpomalení na 0,5 % z dříve očekávaných 2,3 %). V eurozóně OECD odhaduje v roce 2014 
hospodářský růst na 1,2 % místo dříve předpokládaného 1 %. Z vyspělých ekonomik má nejrychleji růst Velká Británie, 
které OECD zvýšila odhad 3,2 % z predikovaných 2,4 %.  

Konference: Prorůstová politika české vlády 
Dne 22. 4. 2014 se v prostorách Kongresového centra ČNB konala konference s názvem „Prorůstová politika české vlády“, 
kterou pořádalo Evropské hnutí v ČR. Její program byl tematicky rozdělen do tří panelů. První se věnoval strategii obnovení 
hospodářského růstu v ČR, druhý představoval očekávání hospodářského vývoje z pohledu podnikatelského sektoru a třetí, 
závěrečný panel byl orientován na otázky zaměstnanosti a důvěry v prorůstová opatření. Moderátorem a komentátorem 
celého dne byl ekonom Aleš Michl. 

Úvodní příspěvek přednesl z pozice poradce premiéra Vladimír Špidla. Kritizoval předchozí vládu, že se soustředila jen na 
snížení deficitů a zanedbala opatření vedoucí k růstu, a poznamenal, že „šetřit neznamená dobře hospodařit“. Zdůraznil 
potřebu podpořit růst české ekonomiky, cílit na nezaměstnanost a provést modernizaci země. Snažit se konkurovat Číně 
snižováním pracovních nákladů podle něj není cesta, po které by měla ČR nadále směřovat. Jako vzor má sloužit spíše 
propojení konkurenceschopnosti s vysokou životní úrovní, jaké pozorujeme v severských zemích, Německu, Rakousku nebo 
Švýcarsku. Co se týče prorůstových opatření, vyzdvihl potřebu co nejrychleji zmobilizovat krátkodobé investiční projekty 
a zavést zemi na dlouhodobou trajektorii růstu. Toto tvrzení následně doplnil dlouhou řadou poměrně konkrétních 
doporučení od výstavby sociálních bytů a školek, přes velké infrastrukturní investice, program Nová Zelená úsporám a obnovu 
retenční schopnosti krajiny až po dlouhodobé projekty jako je efektivnější fungování státní správy, podpora vzdělávání, vědy 
a výzkumu a strategičtější využívání evropských peněz. 

Jako další promluvil Miroslav Singer, guvernér ČNB. Ten v úvodu připomněl, že rozpočtová politika vlády vytváří ekonomické 
prostředí v zemi, jemuž poté ČNB přizpůsobuje svou měnovou politiku. Následně uvedl, že považuje za velký problém 
rozpočtovou politiku předchozích vlád, která zhruba jen v polovině případů byla proticyklická. Současně zdůraznil, že hlavním 
cílem centrální banky je cenová stabilita. Ekonomické cíle vlády, do nichž spadá i hospodářský růst, jsou až dalšími v pořadí 
priorit ČNB. Zbytek svého vystoupení potom věnoval vysvětlování podzimního zásahu do kurzu koruny a vyvracení některých 
podle něho běžně uváděných mýtů. 
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Třetím vystupujícím byl náměstek ministra financí Jan Gregor, který představil strukturu veřejného rozpočtu. Uvedl, že vláda 
potvrdila svůj závazek udržet deficit pod úrovní 3 % HDP. Co se týče státního dluhu, ten byl prý stabilizován díky novele 
rozpočtových pravidel. Jako rozpočtové priority jmenoval dopravní infrastrukturu, školství, prostředky na vědu a výzkum, 
Novou Zelenou úsporám a investiční pobídky. Upozornil na problematiku hospodaření územně samosprávných celků, jejichž 
obrovská roztříštěnost (v ČR jich máme 6 248), kritizovaná i OECD, značně komplikuje čerpání evropských finančních 
prostředků. Z mezinárodního úhlu pohledu potom poznamenal, že ČR se kvůli svým rozpočtovým deficitům nachází již od roku 
2009 v tzv. proceduře při nadměrném schodku, tedy nápravném mechanismu EU pro země porušující pravidla rozpočtových 
politik. Vyrovnání veřejných financí nám doporučují i další mezinárodní organizace – OECD a Mezinárodní měnový fond. ČR 
zatím dlouhodobě hospodaří se schodky státního rozpočtu. Na závěr svého příspěvku ještě připomněl, že vláda schválila 
přistoupení ČR k Fiskálnímu paktu (mezivládní smlouva o rozpočtové zodpovědnosti, kterou podepsalo 25 členských států EU) 
a z toho následně vyplyne potřeba upravit některé zákony týkající se rozpočtu. Nicméně samotné přistoupení k Paktu ještě 
musí projít ratifikačním procesem v Parlamentu. 

Do prvního panelu konference spadal ještě příspěvek Jana Mládka, ministra průmyslu a obchodu, který na téma Fiskálního 
paktu svou řečí navázal, když poznamenal, že jeho přijetí představuje signál, že chceme být v jádru EU. Dále dodal, že ČR je 
ekonomicky velmi sladěna s eurozónou, a že by bylo dobré, abychom v budoucnu používali stejné platidlo jako Německo. 
Podobně jako Vladimír Špidla také uvedl, že minulá vláda si stanovila pouze jeden cíl, a to fiskální restrikce, přičemž ty ostatní, 
jakými jsou například sociální soudržnost, hospodářský růst, nebo zaměstnanost, pominula. Jako priority současné vlády 
jmenoval podporu investic a zahraničního obchodu. Zde vyzdvihl cíl zmenšit deficit obchodu s Čínou a snahu minimalizovat 
případné škody ve vzájemných obchodních vztazích s Ruskem v souvislosti s aktuálním vývojem situace na Ukrajině. Dalšími 
prioritami jsou podle pana ministra rozvoj infrastruktury, na který by byly finanční prostředky, ovšem chybí připravené 
projekty, a oblast energetiky. Důležitou otázkou zůstává budoucí energetická politika EU, která předpokládá 27% podíl 
obnovitelných zdrojů, což nahrává Německu, ale rozhodně ne ČR. Na dotaz diváka však upřesnil, že není možné provádět 
energetickou politiku pouze v národním pojetí a té evropské se neúčastnit. To by bylo v ČR jednoduše cenově neúnosné. 

V rámci druhého panelu, zaměřeného na podnikový sektor, vystoupil Jan Jedlička, manažer kanceláře pro EU v ČS, s prezentací 
srovnávající inovační potenciál jednotlivých zemí EU, Radek Špicar, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy, který vyzdvihl 
problém špatného institucionálního prostředí v ČR, a Karel Havlíček, předseda představenstva AMSPČR, s apelem, že je třeba 
při navrhování vládních politik důsledně rozlišovat mezi velkými a malými podniky a přistupovat k nim odlišně (OSVČ vs. 
zavedené firmy zaměstnávající desítky či stovky zaměstnanců). Třetí panel zahájila prezentací o prorůstové politice 
zaměstnanosti Marie Bílková, generální ředitelka Úřadu práce ČR, po ní pokračoval Josef Středula, předseda OS KOVO, který 
uvedl, že hlavním problémem ČR je (odůvodněná, nikoli principiální) ztráta důvěry v celý systém fungování státu a ekonomiky, 
a na závěr hovořil Jan Michal, vedoucí Zastoupení Evropské komice v ČR, který porovnal problematiku české zaměstnanosti 
s celkovou situací v EU a připomněl, že politika zaměstnanosti zůstává plně v kompetenci národních států. ČR by podle něj 
měla především vyřešit překážky zaměstnanosti mladých žen (nízké využívání částečných úvazků, dostupnost předškolních 
zařízení a dramatické rozdíly v odměňování mužů a žen). 

Nezbývá než doufat, že některá z navrhovaných prorůstových opatření budou zavedena do praxe a pomohou právě 
nastartovanému hospodářskému růstu ČR plně se rozvinout. 

OKÉNKO SNS 

    
Zdroj: NBU, graf MPO         Zdroj: ECB, graf MPO 
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Zdroj: www.kurzy.cz, graf MPO 

UDÁLOSTI V PŘÍŠTÍM TÝDNU (12. až 16. května 2014) 

Pondělí (12.5.)  
• ČSÚ: Inflace (duben 2014) 
• ČSÚ: Zahraniční obchod České republiky podle CZ-CPA (1. čtvrtletí 2014) 
• MPSV: Nezaměstnanost (duben 2014) 
• Slovensko: Průmysl (březen 2014) 

Úterý (13.5.) 
• ZEW: Indikátor ekonomického sentimentu  

Středa (14.5.) 
• Eurostat: Průmysl (březen 2014) 

Čtvrtek (15.5.) 
• ČSÚ: Předběžný odhad HDP (1. čtvrtletí 2014) 
• Eurostat: Odhad HDP Evropské unie (1. čtvrtletí 2014)    
• Eurostat: Inflace (duben 2014)  

Pátek (16.5.) 
• Eurostat: Zahraniční obchod (březen 2014) 

 

Informační zdroje Týdeníku: ČSÚ, ČNB, E 15, Hospodářské noviny, internet. 
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