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Sekce průmyslu         
Odbor ekonomických analýz 

                               Týdeník (20. týden – 12. až 16. května 2014) 

CO PŘINESL PRÁVĚ KONČÍCÍ TÝDEN 

TÉMA TÝDNE 
Horší než očekávání 

Včera zveřejněné předběžné 
výsledky evropských ekonomik 
za první čtvrtletí letošního 
roku sice potvrdily pokračující 
oživení, ale obecně byly pro 
analytiky spíše zklamáním. 
HDP v eurozóně přidalo oproti 
minulému čtvrtletí 0,2 % a za 

celou EU činil přírůstek 0,3 %. V meziročním 
srovnání pak HDP eurozóny vzrostl o 0,9 % 
a v EU28 o 1,4 %. Hlavní příčinu horších než 
předpokládaných výsledků spatřují analytici 
v mírné zimě, která ovlivnila slabší výkon 
energetického sektoru a naopak lepší výsledky 
stavebnictví. Slabé výsledky energetického 
sektoru se díky jeho silnému zastoupení 
ve struktuře holandské ekonomiky promítly 
do výrazného poklesu HDP Nizozemska o 1,4 %. 
Dobré výsledky stavebnictví naopak pomohly 
Německu dosáhnout mezikvartální růst o 0,8 %. 
Také mezi ostatními zeměmi byly výsledky 
značně diferencované. Stejně vysokého tempa 
růstu jako Německo dosáhla pouze Velká 
Británie, zatímco Francie stagnovala a Itálie se 
poklesem o 0,1 % vrátila do červených čísel. HDP 
oproti minulému čtvrtletí poklesl také 
v Portugalsku a již tradičně v Řecku. Nejhorší 
překvapení pak znamenají výsledky Finska, které 
se poklesem HDP o 0,4 % dostalo opět do 
recese. Hlavní příčinou je klesající poptávka 
po jeho exportních komoditách, zejména papíru, 
a slabá domácí poptávka. 
Ing. Jaroslav Vomastek, ředitel odboru 
ekonomických analýz 

VÝVOJ  INDEXU  PX 

Zdroj: BCPP, květen 2014 

ZPRÁVA TÝDNE 
Průmyslová produkce v eurozóně: meziměsíční i meziroční pokles 
Průmyslová produkce se v březnu podle údajů Eurostatu meziročně v eurozóně mírně snížila o 0,1 %, 
v EU se naopak zvýšila o 0,5 %. Při meziměsíčním porovnání se snížila v eurozóně o 0,3 % a v EU 
o 0,2 %. Na meziměsíčním snížení se v eurozóně podílela výroba meziproduktů (pokles o 0,8 %), 
výroba zboží krátkodobé spotřeby (pokles o 0,5 %), výroba energií (pokles o 0,4 %) a výroba výrobků 
investiční povahy (pokles o 0,3 %). Výroba zboží dlouhodobé spotřeby stagnovala. 
Při meziročním porovnání se v březnu zvýšila výroba výrobků investiční povahy (o 2,6 %), výroba 
meziproduktů (o 2,2 %), a výroba zboží krátkodobé spotřeby (o 10,3 %). U ostatních skupin výroba 
klesla. U výroby energií dokonce o 11,9 %, a to zejména vlivem mírného průběhu zimy. 
Z členských států, za které jsou data k dispozici, se průmyslová produkce meziročně zvýšila nejvíce 
v Lucembursku (o 13,5 %), v Rumunsku (o 9,6 %) a v Maďarsku (o 8,1 %). Největší pokles průmyslové 
produkce zaznamenalo Holandsko (o 12,5 %) a Litva (o 10,2 %). U našeho nejdůležitějšího 
obchodního partnera, Německa, se průmyslová výroba meziměsíčně snížila o 0,2 %, meziročně se 
však zvýšila o 2 %. 
Průmysl v ČR meziročně vzrostl o 8,7 %, v meziměsíčním srovnání o 0,3 %. Výsledku vedle zahraniční 
poptávky dopomohla i oživující domácí poptávka a nižší srovnávací základna minulého roku. 
Z oživení  těží zejména automobiloví výrobci, jejichž produkce v březnu meziročně vzrostla o 26,3 % 
a navazující odvětví, např. výroba plastů a pryžových výrobků, která vzrostla o 10 %. Pozadu nezůstal 
hutní průmysl (nárůst o 5 %) a produkce kovových konstrukcí a kovodělných výrobků (nárůst 
o 13,7 %). Vlivem teplého počasí se naopak snížila produkce a rozvod elektřiny, tepla a zemního 
plynu. Příznivý vývoj v průmyslu se projevuje také ve vývoji mezd a zaměstnanosti. Zatímco 
zaměstnanost v předchozích letech klesala, v 1. čtvrtletí  se počet zaměstnanců v průmyslu 
meziročně zvýšil o 1 % a průměrná mzda vzrostla o 3,8 %. Díky růstu domácích i zahraničních zakázek 
lze příznivé výsledky očekávat i v příštích měsících. 

 

Vývoj kurzu od 30. dubna do 15. května 2014 

         
Zdroj: ČNB, květen 2014 

 HDP (y/y, %) 1.Q** 2,0
 Míra inflace (y/y, %) duben 0,9
 Míra nezaměstnanosti*/(konec období,%) duben 7,9
 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

**/ předběžný odhad
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

http://www.patria.cz/ekonomika/ukazatel/mzdy.html
http://www.patria.cz/ekonomika/ukazatel/mzdy.html
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Z DOMOVA  

HDP v 1. čtvrtletí vzrostl  
Podle předběžného odhadu hrubý 
domácí produkt (očištěný o cenové 
vlivy a sezónnost) v 1. čtvrtletí 2014 
vzrostl meziročně o 2,0 %. Výrazně se 
dařilo zejména výrobě dopravních 
prostředků a navazujícím odvětvím, 
jako je výroba pryžových a plastových 
produktů. Na výdajové straně 
ekonomiky se na meziročním růstu 
celkové poptávky podílel především 
zahraniční obchod, zvýšily se i výdaje na 
konečnou spotřebu a také tvorba 
fixního kapitálu. Celkové zásoby se 
naopak snížily. Standardní odhad HDP 
za 1. čtvrtletí 2014 zveřejní ČSÚ 4. 
června t.r. 

Důvěra českých spotřebitelů je 
nejvyšší od roku 2011 
Podle poradenské společnosti Nielsen 
index důvěry českých spotřebitelů 
stoupl na nejvyšší úroveň od konce 
roku 2011. V 1. čtvrtletí 2014 dosáhl 
hodnoty 75 bodů, což je o 4 p. b. více, 
než na konci roku 2013. Index tak 
pokračuje v kopírování evropského 
růstového trendu.  

ČEZu se snížil zisk 
Energetická společnost ČEZ vydělala 
v prvních třech měsících 9,9 mld. Kč, 
což je o 44 % méně než loni ve stejném 
období. Tržby se propadly meziročně 
o 11 % na 53,2 mld. Kč. Výsledky 
odrážejí klesající ceny elektřiny, spolu 
se stagnací ekonomiky v Evropě, teplou 
zimu a s tím nižší spotřebu elektřiny. 

NWR snížila v 1. čtvrtletí ztrátu 
Těžební společnost New World 
Resources (NWR), která je majitelem 
černouhelné firmy OKD, snížila 
v letošním 1. čtvrtletí ztrátu na 27 mil. 
eur, když ve stejném období loňského 
roku vykázala ztrátu 81 mil. eur. Výnosy 
NWR v prvních třech měsících 
meziročně klesly o 18 % na 173 mil. 
eur. 

Continental otevře v Ostravě 
vývojové centrum  
Continental rozšiřuje své aktivity v ČR. 
Do nového vývojového centra pro 
senzory a aktuátory v Ostravě 
přestěhuje stávající oddělení 
z nedalekého Frenštátu, ale centrum 
zároveň rozšíří. Ve střednědobém 
horizontu zaměstná až dvě stovky 
zaměstnanců. 

Škoda Auto má za sebou 
nejlepší duben v historii 
Škoda Auto zaznamenala nejlepší 
dubnové výsledky všech dob, když 
dodala zákazníkům 89.600 aut, což je 
meziročně o 15,5 % více. V západní 
Evropě prodeje stouply meziročně 
o 22,1 % na 36.600 aut a ve střední 
části kontinentu dokonce o 35,8 % 
na 14.600 vozů. V České republice 
vzrostl prodej o 38,9 % na 7.100 vozů. 
Prodeje dále vzrostly o 7,6 % v Číně 
a o více než 3 % v Rusku. 

Neturen Czech otevřel u Žatce 
továrnu 
Japonská firma Neturen Czech 
otevřela svou první továrnu v Evropě 
v průmyslové zóně Triangle na 
Žatecku. Firma se zabývá úpravou 
ocelových drátů na výrobu pružin 
do automobilů. Investice za 450 mil. Kč 
přinese zatím zhruba třicet pracovních 
míst. Při výběru lokality zvážila firma 
kromě jiného potenciál pracovní síly, 
zejména mezi studenty.  

Na Žatecko míří korejský Nexen  
Jihokorejský výrobce pneumatik 
Nexen míří do průmyslové zóny 
Triangle na Žatecku s investicí až 
40 mld. Kč. Zastupitelstvo Ústeckého 
kraje bude schvalovat smlouvu 
s firmou na svém dalším zasedání 
na konci května. Investice by přinesla 
až 1000 pracovních míst, což by mohlo 
výrazně snížit nezaměstnanost 
v regionu.  

Telefónice klesly výnosy i zisk  
Největší tuzemské telekomunikační 
firmě Telefónica se snížily v letošním 
1. čtvrtletí konsolidované výnosy 

o 9,6 % na 10,76 mld. Kč. Provozní zisk 
klesl o 15,9 % na 3,45 mld. Kč. 
Telefónice ale přibyli zákazníci 
i uživatelé mobilního internetu. Kvůli 
levnějším tarifům však finanční 
výsledky klesají.  

Škoda Electric dodá do 
Bratislavy dalších 40 trolejbusů  
Škody Electric dodá do Bratislavy za 
více než 0,5 mld. Kč dalších 
40 trolejbusů. Tato zakázka navazuje na 
loňský kontrakt na 80 vozidel. Celkem 
tak flotila nových trolejbusů pro 
Bratislavu bude čítat 120 vozů za 1,6 
mld. Kč. Slovenská metropole si 
kompletně obnoví svůj trolejbusový 
park. Všech 80 trolejbusů z původní 
objednávky firma dodá do dubna 
příštího roku. Zajímavostí je, že část 
trolejbusů bude moci jezdit i na 
místech, kde chybí troleje. Škoda 
Electric je vyrobí s pomocným 
dieselovým agregátem. Plzeňský 
podnik dodává trolejbusy nejen do 
Bratislavy, ale i pro další slovenská 
města, např. do Prešova, Banské 
Bystrice a do Žiliny.  

Johnson Controls otevřela 
další továrnu 
Johnson Controls otevřela v České Lípě 
již čtvrtou továrnu v tomto regionu. 
Skupina dodává součásti pro 
automobilový průmysl. Továrna 
nabídne 100 pracovních míst. 

ZE ZAHRANIČÍ 

Německá ekonomika roste 
Německý hrubý domácí produkt 
v 1. čtvrtletí 2014 stoupl o 0,8 %. 
V meziročním srovnání německá 
ekonomika vzrostla o 2,5 %, což 
představuje nejrychlejší tempo za více 
než dva roky. Za zrychlením 
hospodářského růstu stály výhradně 
domácí faktory, například vyšší výdaje 
domácností i vlády. 

Zahraniční obchod Německa 
klesá 
Německý vývoz zaznamenal v březnu 
největší pokles od května 2013. 
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Meziměsíčně klesl podruhé za sebou, 
v březnu o 1,8 %. Dovoz překvapivě 
klesl o 0,9 %, ačkoliv analytici 
predikovali 0,5% růst. Údaje, které 
zveřejnil německý statistický úřad 
potvrzují, že zahraniční obchod byl 
na počátku letošního roku brzdou 
ekonomického růstu Německa.  

Slovensko zůstalo v deflaci 
Podle slovenského statistického úřadu 
zůstalo Slovensko v dubnu třetí měsíc 
po sobě v deflaci. Spotřebitelské ceny 
v meziročním srovnání mírně zrychlily 
tempo poklesu na 0,2 % (z 0,1 % 
v březnu). V meziměsíčním srovnání se 
ceny zboží a služeb v dubnu nezměnily. 

Ruský vývoz roste  
Za 1. čtvrtletí 2014 vyvezlo Rusko 
do Evropy o 2 % zemního plynu více 
než za stejné období loňského roku. 
Navzdory hrozícím sankcím se zvýšil 
vývoz motorové nafty. U komodit, jako 
je obilí, nikl, či paladium, se vyvezené 
množství buď lehce zvedlo, nebo 
zůstalo na loňských úrovních.  

Čínské maloobchodní tržby 
a průmyslová výroba opět 
zpomalily 
Čínský meziroční růst maloobchodních 
tržeb v dubnu zpomalil na 11,9 % 
z březnových 12,2 %. Také data 
o vývoji průmyslové výroby příliš 
nepotěšila. Dubnový meziroční růst 
8,7 % byl nejpomalejší za posledních 
5 let a mírně zaostal za odhady 
analytiků, kteří predikovali zvýšení 
na úrovni 8,9 %. 

Americký maloobchod 
zpomaluje 
Dubnový vývoj maloobchodu 
ve Spojených státech vykázal 
meziměsíční růst 0,1 %. Zpomalení ale 
přišlo z vyššího základu - březnový růst 
činil 1,5 %. Podobné je to u čísel 
očištěných o prodeje aut, kde duben 
přinesl pouze stagnaci.   

Dubnové zrychlení cen v USA 
Index spotřebitelských cen ve 
Spojených státech se v dubnu 
meziměsíčně zvýšil o 0,3 %, meziroční 
inflace stoupla na 2,0 % z 1,5 % 
v březnu. Tyto výsledky jsou v souladu 

s tržním konsensem. Na vyšší 
meziroční inflaci měla vliv nižší 
srovnávací základna, protože v dubnu 
2013 byla inflace slabá. Do budoucna 
se očekává zvolnění tempa růstu cen.  

Japonská ekonomika prudce 
zrychlila 
Japonský HDP dosáhl meziročně 
v 1. čtvrtletí 5,9% tempa růstu, 
mezičtvrtletně pak o 1,5 %. Silně se 
zvýšila spotřebitelská poptávka, 
nejrychleji za posledních 39 let. Pro 
další čtvrtletí však analytici počítají 
s postupným zpomalením ekonomiky.  

Volkswagen hlásí nový rekord 
Německá automobilka Volkswagen 
v dubnu zvýšila odbyt své značky VW 
o 6,8 % na 513 400 vozů, kumulativně 
za první čtyři měsíce roku o 4,6 % na 
1,99 mil. vozů, což je nový firemní 
rekord. K lepším výsledkům přispěl 
dobrý vývoj prodeje aut v Evropě 
a Číně a vysoká poptávka po modelech 
typu Golf. Vozy značky VW se 
na celosvětovém prodeji skupiny 
podílely skoro jednou polovinou. 
 

FOCUS 

Inflace již druhý měsíc stagnuje, meziročně zmírnila růst 
V meziměsíčním srovnání zůstaly spotřebitelské ceny již druhý měsíc v řadě na nule, to znamená, že v dubnu se držely 
na stejné úrovni, jako byly již v únoru. Protichůdně na ně působil pohyb zejména ve dvou oddílech. V souladu se sezónním 
chováním zdražily oděvy o 3,8 % a obuv o 8,5 % a vyrovnaly tak pokles během zimních měsíců, kdy proběhly typické 
výprodeje. Dražší oblečení pak bylo kompenzováno celkem neočekávaně o 0,9 % levnějšími potravinami, když s příchodem 
jara tradičně klesly meziměsíčně ceny zeleniny o 3 % a ovoce o 0,9 % a k tomu se tentokrát přidaly i levnější pečivo o 1,1 %, 
vejce o 4,6 %, cukr o 3,8 % a máslo o 2,1 %. Pokles cen alkoholických nápojů byl ovlivněn snížením cen lihovin o 3,5 %.  

Po tříměsíční stagnaci na 0,2 % inflace v dubnu zmírnila meziroční tempo růstu na 0,1 %, nižší byla naposledy v říjnu 2009. 
Cenový růst zpomalil v sektoru alkoholických nápojů, zejména vlivem cen lihovin, které v dubnu meziročně klesly o 2,7 % 
(z 5,9% růstu v březnu). Zlevnily také potraviny, především těstoviny, rýže, máslo a brambory. Ke snižování meziročního růstu 
stále přispívají ceny bydlení, díky poklesu cen elektřiny o 10,5 %, a zemního plynu o 9,1 %. Nižší byly i ceny telefonických 
a telefaxových služeb o 7,9 %, mobilních telefonů o 14,8 % a přístrojů a spotřebičů pro domácnost o 3 %. 

Rozhodující vliv na celkovou výši hladiny spotřebitelských cen, i přes zpomalování růstu, nadále měly ceny potravin 
a nealkoholických nápojů, kde vzrostly ceny masa o 3,4 %, mléka o 13,9 %, sýrů o 12,3 %, jogurtů o 20,6 %, ovoce o 6 % 
a brambor o 7,3 %. 

Průměrná míra inflace snížila v dubnu tempo růstu již na 0,9 % (z 1 % v březnu). 

Přírůstek harmonizovaného indexu spotřebitelských cen v ČR v dubnu 2014 zvolnil růst meziročně na 0,2 % (z 0,3 % 
v březnu), meziměsíčně se nezměnil (zůstal na nule). Dynamika jeho meziročního růstu v eurozóně je odhadována na 0,7 %. 
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Průměrný meziroční přírůstek HICP za EU 28 zpomalil v březnu na 0,6 %, což je o 0,2 p.b. méně než v únoru. Nejvíce stouply 
ceny ve Spojeném království o 1,6 %. Naopak v osmi zemích EU zaznamenaly ceny pokles, nejvíce v Bulharsku o 2 % a Řecku 
o 1,5 %. Na Slovensku ceny klesly o 0,2 %, v Německu zpomalil růst na 0,9 % z 1 %.  

Inflace se tak nadále přibližuje k nule a očekávaný vyšší růst cen se nekoná. Oživení ekonomiky prozatím nevyvolává inflační 
tlaky plynoucí z vyšší domácí poptávky. Zásahy centrální banky by se sice měly promítnout do inflace zejména v druhé 
polovině roku, nicméně aktuální vývoj inflace představuje riziko, že ČNB posune termín udržování kurzu koruny poblíž hladiny 
27 CZK/EUR dál než do začátku roku 2015. 

Nezaměstnanost se v dubnu snížila 
Trh práce přinesl v dubnu další pozitivní signály, když se ve statistice nezaměstnanosti, kromě nástupu sezónních prací, plně 
projevilo také zlepšení ekonomické situace v České republice. Ke konci dubna evidoval Úřad práce celkem 574 908 uchazečů 
o zaměstnání, což je o 33 407 méně, než na 
konci předchozího měsíce. Snížil se také 
počet lidí, kteří se v průběhu měsíce nově 
zaevidovali na úřadu práce, a to na 
48 380 osob (meziměsíčně o 1 950 méně 
osob). Míra nezaměstnanosti v dubnu 
klesla o 0,4 procentního bodu na 7,9 %. 
V dubnu 2013 přitom nezaměstnanost 
dosahovala 7,7 %. Pokud se podíváme na 
nezaměstnanost podle okresů, podíl 
nezaměstnaných stejný nebo vyšší než 
republikový průměr vykázalo 36 okresů, 
zatímco nižší nezaměstnanost byla ve 41 
okresech. Nejvíce nezaměstnaných 
evidovaly okresy Bruntál a Most (shodně 
13,5 %), Ústí nad Labem (12,9 %), Karviná 
(12,6 %), naopak nejnižší podíl nezaměstnaných byl zaznamenán v okresech Praha-východ (3,6 %), Mladá Boleslav, Praha-
západ (shodně 4,6 %) a Plzeň-jih (5,0 %). Pozitivní zprávou je nárůst volných míst, kterých meziměsíčně přibylo o 3 438 na 
44 246 pozic. Z meziročního pohledu vzrostla volná místa o 4 483 pozic. 

Index ZEW opět klesl, rostou obavy z budoucího vývoje 
Podle německého institutu ZEW průzkum ekonomického 
očekávání v květnu vykázal horší výsledek, než se čekalo. 
Index očekávání v květnu klesl o 10,1 bodu na hodnotu 
33,1 bodu a očekávání pro celou eurozónu se snížilo 
o 6 bodů na hodnotu 55,2 bodu. Německo tak posílilo 
obavy, že do budoucna neudrží stávající rychlé tempo 
růstu. Indikátor hodnocení současné ekonomické situace 
v Německu se v květnu zvýšil o 2,6 bodu na hodnotu 
62,1 bodu. Pozitivně je hodnocena stávající ekonomická 
situace v eurozóně, Velké Británii, Francii a Itálii, naopak 
negativně hodnotí současný vývoj institut ve Spojených 
státech a v Japonsku. 

  

   Zdroj: MPSV

Graf: zdroj  ZEW (Zentrum für Europäische Wirtschafts forschung GmbH)

ZEW Indikátor ekonomického sentimentu (Německo)
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Pomůže EU české ekonomice? 
Dne 12. 5. 2014 uspořádala Asociace pro mezinárodní otázky (AMO) spolu s organizací Prague Twenty (P20) panelovou 
diskusi na téma „Pomůže EU české ekonomice?“. Kromě obecných otázek směřování evropské hospodářské integrace se 
její pozornost soustředila na některé konkrétní legislativní návrhy, kterými se bude zabývat nově zvolený Evropský 
parlament. Základem pro diskusi byla vědecká studie „Pět témat pro nový Evropský parlament“ autorů Lukáše Kovandy 
(P20) a Kryštofa Kruliše (AMO). Diskutovat o ní přišli kandidáti do Evropského parlamentu: Luděk Niedermayer (TOP 09), 
Miloslav Ransdorf (KSČM), Libor Rouček (ČSSD), Jiří Šír (ANO 2011) a Oldřich Vlasák (ODS). 

Studie se věnuje Transatlantickému obchodnímu a investičnímu partnerství (TTIP), návrhu směrnice o společném 
konsolidovaném základu daně z příjmu právnických osob, návrhu směrnice ke genderové vyváženosti zejména mezi 
členy dozorčích orgánů společností kotovaných na burze, roli Evropského parlamentu při kontrole nelegislativních aktů 
Evropské komise s obecnou působností a nakonec návrhu směrnice k regulaci mezibankovních poplatků. Kromě 
představení zmíněných témat a vývoje daného legislativního procesu, nabízí publikace i zhodnocení jejich dopadu 
v případě přijetí, a to konkrétně i pro Českou republiku. 

Za nejdůležitější část studie označili přítomní kandidáti kapitolu týkající se dohody o volném obchodu a podpoře investic 
mezi EU a USA. Oba trhy tvoří dohromady téměř polovinu světové ekonomiky. Liberalizace obchodu mezi nimi by tedy 
přinesla nepopiratelné ekonomické přínosy, a to i přesto, že většina tarifních překážek již byla odstraněna. Poměrně 
vysoké bariéry vzájemného obchodu totiž zůstávají v oblasti tzv. netarifních překážek (např. technické překážky, 
hygienické normy, ochrana práv duševního vlastnictví). Kromě ekonomických výhod má dohoda také geopolitický 
rozměr. Transatlantický obchodní blok by představoval dostatečně silnou protiváhu rychle se rozvíjejícím ekonomikám 
jako je Čína. Jeho intenzivní vyjednávání také udržuje pozornost USA u kooperace s Evropou. Dopady TTIP na českou 
ekonomiku by podle studie byly sice pozitivní, avšak relativně malé. Jako exportní ekonomika bychom nicméně měli 
liberalizaci obchodu plně podporovat. 

Kromě Miloslava Ransdorfa, který je kritikem TTIP (ovšem nikoli kvůli samotné ideji, ale z důvodu konkrétních 
problematických bodů), byli přítomní panelisté spíše pro podporu dohody. Libor Rouček na konkrétním příkladu 
deklaroval, v čem tkví dosavadní nevýhody nedostatečné liberalizace obchodu mezi EU a USA. Uvedl, že např. čeští 
výrobci, kteří dnes dodávají tramvaje do Spojených států, jsou dle tamních zákonů stále omezeni tím, že 51 % výroby se 
musí uskutečnit v USA. Oldřich Vlasák poté doplnil, že přímé dopady na českou ekonomiku možná nejsou samy o sobě 
tak vysoké, ale neměly být opomíjeny ty nepřímé. V této souvislosti zmínil význam TTIP pro německou ekonomiku, 
z něhož díky provázanosti naší a německé ekonomiky budeme také profitovat. 

OKÉNKO SNS 

Po určitém ochlazení vztahů s Ázerbajdžánem došlo v Praze k jednání na úrovni prezidentů, souběžně proběhlo v Baku 
zasedání mezivládní komise pro hospodářskou spolupráci a podnikatelské fórum. Všechny tyto události vytváří podmínky pro 
snadnější přístup českých firem na AZ trh a pro rychlejší rozvoj  našich hospodářských vztahů. K tomu by mělo přispět 
zastoupení MPO/CzechTrade v Baku, jehož otevření je plánováno v tomto roce.  
Jako prioritní obory spolupráce byly definovány energetika, dobývací technika, zpracovatelský průmysl, doprava, dopravní 
stroje a infrastruktura, zdravotnictví, zemědělství, potravinářství a další. Ázerbájdžánská strana potvrdila svůj zájem o české 
technologie a záměr přilákat české firmy do nově otevíraných průmyslových a vědecko-technických parků v Ázerbájdžánu. 
Již během minulého týdne byla rozpracována nebo potvrzena řada projektů v oblasti dopravní infrastruktury, stavebnictví, 
ropného průmyslu, obnovitelných zdrojů a živočišné výroby. 

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Moldavské republiky o hospodářské a průmyslové 
spolupráci. 
Dohoda má za cíl dlouhodobě podpořit hospodářskou spolupráci a zvýšit povědomí o obchodních a investičních příležitostech 
trhů obou zemí, pomoci identifikovat oblasti, jež jsou zvláště perspektivní z pohledu dalšího rozvoje vzájemné spolupráce, 
a definovat konkrétní kroky, jejichž prostřednictvím by měly být naplňovány záměry smluvních stran v ekonomické dimenzi. 
Dohoda předpokládá ustanovení mezivládní komise, která umožní přímou podporu konkrétních projektů podnikatelských 
subjektů. 
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Zdroj: NBU, graf MPO         Zdroj: ECB, graf MPO 

 
Zdroj: www.kurzy.cz, graf MPO 

 

UDÁLOSTI V PŘÍŠTÍM TÝDNU (18. až 23. května 2014) 

Pondělí (19.5.)  
• ČSÚ: Indexy cen výrobců (duben 2014) 
• ČSÚ: Indexy cen vývozu a dovozu (březen 2014) 
• Eurostat: Stavebnictví (březen 2014) 

Středa (21.5.) 
• Evropská komise: Důvěra spotřebitelů (květen 2014)  

Pátek (23.5.) 
• ECB: Platební bilance eurozóny (březen 2014) 
• Markit: Kompozitní PMI eurozóny 

Ifo: Index podnikatelského klimatu 
 

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