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 Sekce průmyslu         
Odbor ekonomických analýz 

                               Týdeník (31. týden – 28. července až 1. srpna 2014) 

CO PŘINESL PRÁVĚ KONČÍCÍ TÝDEN 

TÉMA TÝDNE 
(Ne)vyhnutelný bankrot? 

Argentina se po 13 letech 
dostala opět do stavu platební 
neschopnosti a míří ke státnímu 
bankrotu. Tentokrát je ale 
situace odlišná od bankrotu 
v roce 2001 a podle analytiků 
není bankrot nevyhnutelný. 

Situaci vidí jinak i argentinský ministr 
hospodářství Axel Kicillof, který tvrdí, že se 
nejedná o default, ale o „Griefault“. Naráží tak 
na amerického soudce Thomase Griesa, který 
zablokoval platbu splatných úroků ve výši 539 
miliónů dolarů a přikázal argentinskému státu 
zaplatit nejdříve pohledávky ve výši 1,3 
miliardy dolarů ve prospěch žalujících 
spekulativních fondů. Jedná se přitom 
o  splátky zbývajícího dluhu, na něž přistoupili 
věřitelé po bankrotu v roce 2001. Na vyřešení 
celé situace má podle specialistů Argentina 60 
dnů, tedy do 26 září. Pokud se jí ale nepodaří 
s věřiteli dohodnout a vyhnout se tak dalšímu 
bankrotu, riskuje výrazné negativní dopady na 
ekonomiku. Podle odhadů by bankrot vedl 
k meziročnímu propadu argentinského HDP 
o  3,5 %, růst inflace by dosáhl 41 % a pokles 
domácí spotřeby 3,8 %. Země zároveň získává 
pověst permanentního bankrotáře, což ji 
penalizuje na mezinárodních finančních trzích 
i  v očích obchodních partnerů či případných 
investorů. 

Ing. Jaroslav Vomastek, ředitel odboru 
ekonomických analýz 

VÝVOJ  INDEXU  PX 

 
Zdroj: BCPP, červenec 2014 

ZPRÁVA TÝDNE 

 
MF a ČNB se shodují: česká ekonomika poroste rychleji 
 
Ministerstvo financí a Česká národní banka zveřejnily tento týden své 
aktualizované predikce, ve kterých očekávají, že růst české ekonomiky přidá 
na dynamice. Hlavním důvodem této změny byl příznivý vývoj v 1. čtvrtletí 
t.r., jehož odrazem bylo meziroční zvýšení výkonu ekonomiky o 2,9 % a 
v mezičtvrtletním srovnání o 0,8 %.    

Ministerstvo financí zlepšilo odhad meziročního růstu produktu v letošním 
roce na 2,7 %, tj. o 1 procentní bod. Zvýšení se téměř v plné výši promítá do 
vyšších hrubých domácích výdajů, které by tak měly pokrýt meziroční 
přírůstek zhruba ze tří čtvrtin. Přes oslabení koruny vlivem devizových 
intervencí centrální banky predikce MF snižuje míru inflace z 1,0 % na 0,6 %, 
zejména v důsledku protiinflačního působení regulovaných cen. Na trhu 
práce se vyšší ekonomická aktivita promítá do poklesu míry nezaměstnanosti 
na 6,4 %. 

Ještě v příznivějším světle vidí letošní vývoj ČNB, která zvýšila růstové tempo 
hrubého domácího produktu na 2,9 % (proti předchozím 2,6 %). Svůj odhad 
opírá o zrychlující se zahraniční poptávku, uvolnění domácích měnových 
podmínek prostřednictvím slabšího kurzu koruny a mimořádně nízkých 
úrokových sazeb a také o zvýšení vládních investic. Po odeznění proinflačního 
působení dovozních cen by se inflace měla zvyšovat, ale k 2% cíli ČNB se 
dostane teprve ve druhé polovině příštího roku. Přitom ČNB minule pro 
letošní rok očekávala její růst o 0,8 % a v roce 2015 zvýšení na 2,2 %.  

V roce 2015 se podle názoru Ministerstva financí hospodářský růst zpomalí 
na 2,5 %, zatímco ČNB počítá s jeho mírným zrychlením na 3 %. 

 

 

Vývoj kurzu od 21. do 31. července 2014 

    

 
Zdroj: ČNB, červenec 2014 

 HDP (y/y, %) 1.Q 2,9

 Míra inflace (y/y, %) červen 0,7

 Míra nezaměstnanosti*/(konec období,%) červen 7,4

 Průmyslová produkce (y/y,%) květen 2,5

 Stavební výroba (y/y, % ) květen 0,0

 Vývoz zboží (y/y,%, z b.c.) květen 11,8

 Dovoz zboží (y/y,%, z b.c.) květen 9,9

Zdroj: ČSÚ, MPSV, červenec 2014

 Základní ukazatele
2014

poslední   údaj

*/ podíl počtu dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku

 15-64 let k obyvatelstvu  stejného věku
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Z DOMOVA 

Nezaměstnanost se v červnu 
snížila  
Podle ČSÚ obecná míra 
nezaměstnanosti 15–64letých, 
očištěná od sezónních vlivů, 
v  červnu dosáhla hodnoty 6,2 %. 
Meziročně se tak snížila o 0,6 p. b. 
Míra nezaměstnanosti mužů přitom 
činila 5,1 % a míra nezaměstnanosti 
žen 7,5 %. 

Počet konkurzů meziročně 
vzrostl  

Za 1. pololetí bylo vyhlášeno 1220 
konkurzů, což znamená meziroční 
nárůst o 11,1 %. Výrazně se zvýšil 
počet živnostenských firem 
v konkurzu a to o 50 %. Naproti 
tomu u právnických osob došlo 
k poklesu, meziročně o 7,9 %. 

Pražská plynárenská chystá 
propouštění 
Skupina Pražská plynárenská ke 
konci září propustí až 15 % 
zaměstnanců, řádově to může být 
až 70 lidí. Propouštění je součástí 
restrukturalizace firmy, která loni 
zaměstnávala 309 osob. 

Provozní zisk automobilky 
Škoda Auto stoupl 
Provozní zisk automobilky Škoda 
Auto se v 1. pololetí zvýšil o 74,9 % 
na 425 mil. eur. Tržby rostly o více 
než pětinu.  
 

MSA získala tři významné 
zakázky 
Společnost MSA z Dolního 
Benešova, která vyrábí průmyslové 
armatury, získala zakázku v Jižní 
Koreji. Tamní plynárenské firmě 
KOGAS dodá 171 kulových kohoutů 
za více než 54 mil. Kč. Uspěla také u  
francouzské ropné společnosti 
Total, pro kterou vyrobí 619 
potrubních armatur za 22 mil. Kč. 
Pro čínskou Tianwanskou jadernou 
elektrárnu vyrobí  kruhové kohouty. 

 

Strojírnám Adast se zisk 
propadl  
Adamovské strojírně Adast Systems 
loni klesl zisk po zdanění na téměř 
polovinu, když vydělala 6,9 mil. Kč. 
Výnosy klesly pod 200 mil. Kč. Na 
Adast Systems dopadla krize v 
letech 2008 až 2010, kdy byla ve 
ztrátě. Nyní je už třetím rokem po 
so sobě v zisku. 

Chemoproject ovládli Švýcaři  
Společnost Casale Holding ze 
Švýcarska ovládla českou firmu 
Chemoproject Nitrogen, když v ní  
získala většinový podíl. Cenu 
transakce ani jedna ze stran 
neokomentovala. 

Lena Chemical ve Šternberku 
chystá stavbu nové továrny 
Nový závod na výrobu stavební a 
nátěrové chemie, ve kterém bude 
pracovat až pět desítek lidí, hodlá 
ve Šternberku na Olomoucku 
postavit společnost Lena Chemical. 
Firma už ve Šternberku jednu 
provozovnu vlastní a z důvodu 
rostoucí poptávky potřebuje zvýšit 
výrobní kapacity. 

Metrostav rozšíří ruzyňské 
letiště 
Aby mohly na letišti Václava Havla 
přistávat největší typy letounů, 
postaví Metrostav nové stanoviště. 
Stavba by měla stát 150 mil. Kč. 
Například Airbus  A380 by měl do 
Prahy začít pravidelně létat od 
příštího léta na lince společnosti 
Korean Air ze Soulu. 

Beton znovu přinese firmě 
Best přes miliardu  
Společnost Best, největší tuzemský 
výrobce betonové dlažby, se 
v tržbách pravděpodobně letos 
lehce přehoupne přes miliardu, 
když očekává na tržbách 1,05 mld. 
Kč. To by byl meziročně o 14 % lepší 
výsledek než loni. Množství 
prodaných kusů nyní roste ve 
srovnání s minulým rokem o téměř 
čtvrtinu. 

Firmy investují do vzdělání  
Kvalita a úroveň firemního 
vzdělávání v ČR je v současnosti 
srovnatelná s evropskými zeměmi. 
Společnosti do vzdělání 
zaměstnanců investují několik 
miliard korun ročně. Podílí se na 
tom podpora interních vzdělávacích 
programů ze strany velkých, často 
nadnárodních zaměstnavatelů. 
Firmy se spíše nyní soustředí právě 
na využití interních kapacit, než 
externích vzdělávacích agentur. 

Stavitelé: Zvyšování 
energetické účinnosti byty 
zdražit nemusí 

Povinné zvyšování energetické 
účinnosti budov se nemusí projevit 
v navýšení cen bytů, tvrdí to 
alespoň stavitelé pasivních domů 
z aliance Šance pro budovy, s tím, 
že jsou schopni postavit energeticky 
kvalitní domy za stejné náklady jako 
nejhorší stavby, které ještě plní 
současnou normu. Obyvatelé pak 
navíc ušetří náklady na provoz.  

Oživení značky Made in 
CzechoSlovakia 
Česká exportní banka (ČEB) a 
slovenská Eximbanka chtějí oživit 
značku "Made in CzechoSlovakia". 
Zástupci obou bank v minulých 
dnech podepsali v Bratislavě 
dohodu o spolupráci. Dohoda rozvíjí 
vzájemnou spolupráci při podpoře 
vývozu do třetích zemí, ve kterých 
exportéři budou moci navázat na 
tradici značky CzechoSlovakia, 
oproti minulosti zřejmě s velkým 
písmenem S. 
 

ZE ZAHRANIČÍ 

Míra nezaměstnanosti v EU 
klesla  
V červnu v EU  sezónně očištěná 
míra nezaměstnanosti dosáhla 
10,2  %, což bylo meziměsíčně o 0,1 
p.b. a meziročně o 0,7 p.b. méně. 
Dosažené hodnoty značí nejnižší 
míru nezaměstnanosti od května 
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2012. V eurozóně míra 
nezaměstnanosti dosáhla 11,5 %, 
což znamená pokles meziměsíčně o 
0,2 p.b. a meziročně o 0,5 p.b. 

Zaměstnanost cizinců v EU je 
nižší než místních 
Míra zaměstnanosti občanů ze zemí 
mimo EU dosáhla loni v EU 56,1 %, 
zatímco průměrná míra zaměstna-
nosti místních obyvatel byla 68,9 %. 
Výjimkou byly pouze čtyři země, a 
to ČR, Kypr, Litva a Itálie. V ČR míra 
zaměstnanosti místních činila 
72,4 %, zatímco míra zaměstnanosti 
cizinců ze zemí mimo EU 
dosahovala 79,5 %. 

Inflace v eurozóně zpomalila  
Podle odhadu Eurostatu v eurozóně 
meziroční inflace v červenci dosáhla 
hodnoty 0,4 % a zpomalila tak 
tempo z 0,5 % v předchozím měsíci. 
Klesly ceny potravin a energií, ceny 
průmyslového zboží stagnovaly a 
nejvíce rostly ceny ve službách.  

Německá míra 
nezaměstnanosti stagnovala  
V Německu se počet nezaměstnaných 
v červenci snížil o 12 tisíc a celková 
míra nezaměstnanosti tak stagnovala 
na 6,7 %. Vyplývá to z údajů 
spolkového úřadu práce. 

Německý CPI meziročně 
zpomalil  

Německý index spotřebitelských 
cen (CPI) v červenci meziročně, 
podle předběžných údajů, zpomalil 
na 0,8 % z 1% v minulém měsíci. 
Dlouhodobě klesají ceny energií, 
naopak rostly ceny služeb. 
Meziměsíčně ceny vzrostly o  0,3 %. 

Španělsko: HDP ve druhém 
čtvrtletí vzrostl 
Španělský hrubý domácí produkt  
ve 2. čtvrtletí podle předběžných 
údajů meziročně vzrostl o 1,2 %, 
mezičtvrtletně o 0,6  %. Index 
spotřebitelských cen v červenci 

podle předběžných údajů klesl 
meziročně o 0,3 %. 

Americká ekonomika ve 
druhém čtvrtletí rostla 
Ve Spojených státech se ve 2. 
čtvrtletí růst HDP meziročně 
vyšplhal na 4 %. Zároveň byl 
upřesněn údaj týkající se 1. čtvrtletí, 
kdy HDP prošlo kontrakcí 2,1 % 
(původní údaj odhadoval pokles o 
2,9 %).   

Toyota zůstává největším 
prodejcem aut 
Toyota Motor v letošním prvním 
pololetí obhájila pozici největšího 
světového prodejce automobilů. 
Dohání ji však největší evropský 
automobilový koncern Volkswagen, 
který z druhého místa sesadil 
americkou automobilku General 
Motors.  

Provozní zisk Renaultu v 
pololetí vzrostl o čtvrtinu 
Francouzská automobilka Renault 
v 1. pololetí zvýšila provozní zisk 
o 25 % na 729 mil. eur. K růstu zisku 
přispělo snižování nákladů a také 
solidní výsledky rumunské divize 
Dacia. Prodej vozů se zvýšil o téměř 
5 % na 1,37 mil. Tržby ale kvůli 
nepříznivému vývoji měnových 
kurzů klesly o 3 % na 19,8 mil. eur. 

Automobilka PSA Peugeot 
Citroën výrazně snížila ztrátu 

PSA Peugeot Citroën v 1. pololetí 
snížila svou čistou ztrátu na 111 mil. 
eur ze 471 mil. eur před rokem. 
Výsledky podniku byly podpořeny 
snižováním nákladů a novými 
modely. Společnost PSA se letos 
dohodla na kapitálovém propojení s 
čínským partnerem Dongfeng, který 
jí má pomoci snížit velkou závislost 
na evropském trhu. 

Prodej nákladních aut v 
Evropě stoupl  

Prodej nákladních aut v Evropě v 1. 
pololetí vzrostl o 1,9 % na 140.596 

vozů, nejvíc se prodalo v Německu, 
následuje Francie a Velká Británie. 
V ČR prodej stoupl o 21 % na 4474 
vozidel a posunula se tak z 
devátého na sedmé místo. Prodej 
užitkových vozidel do 3,5 tuny se 
zvýšil o desetinu na 791.515. ČR 
skončila přes 18% nárůst na 17. 
místě. Uvedlo to tuzemské Sdružení 
automobilového průmyslu s 
odkazem na evropskou asociaci 
výrobců automobilů ACEA. 

Energeticky nejefektivnější 
Německo 
Německo je energeticky nejefektiv-
nější zemí světa. Tvrdí to alespoň 
Americká Rada pro energeticky 
efektivní ekonomiku (ACEEE) ve své 
analýze. Ta srovnávala 16 největších 
ekonomik z hlediska účinnosti jejich 
energetické politiky. Německo 
obsadilo první příčku, druhá 
skončila Itálie, USA je na 13. pozici. 

IBM pomůže Pekingu se 
smogem 
IBM uzavřela s Pekingem desetile-
tou smlouvu o spolupráci při vývoji 
a využití počítačových technologií 
v boji proti smogu, tedy v oblasti, 
kde čínská konkurence není velká. 
IBM přitom hodlá využít 
technologií, na které se bude do 
budoucna orientovat a nahradí jimi 
část své dosavadní výroby serverů.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://www.patria.cz/ekonomika/ukazatel/hdp.html
http://www.patria.cz/ekonomika/ukazatel/hdp.html
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FOCUS 

Ekonomická nálada v Evropské unii se zhoršila 

V červenci indikátor ekonomického sentimentu (ESI) v Evropské unii klesl o 0,6 bodu na 105,8 bodu. Ve výsledku se 
odrazil pokles nálady v některých ekonomikách a to zejména ve Velké Británii (o 3,3 bodu), v Maďarsku (o 4,3 bodu) 
a v Polsku (o 0,9 bodu). Z hlediska sektorů se ekonomická nálada v průmyslu udržela zhruba na stejné úrovni jako 
minulý měsíc, zlepšení nastalo pouze ve stavebnictví (o 3 body), kde stoupla očekávání v oblasti zaměstnanosti a 
objednávek. Zhoršila se však očekávání v ostatních sektorech, ve službách, v maloobchodě a mezi spotřebiteli. 
V eurozóně zůstala ekonomická nálada zhruba stabilní na úrovni 102,2 bodu (s růstem o 0,1 bodu). Na rozdíl od celé 
EU se zlepšila nálada v průmyslu díky lepšímu očekávání ve výrobě, v objednávkách a taktéž ve stavebnictví.  
 

Indikátor ekonomického sentimentu 

Zdroj: ESI 

PMI si v červenci v České republice polepšil, v eurozóně klesl 
Index nákupních manažerů (PMI) pro Českou republiku po poklesu v červnu opět vzrostl, meziměsíčně o 1,8 bodu na 
56,5 bodu. Dosažená hodnota představuje druhé maximum od dubna 2011. Za nárůstem indexu stojí zejména vyšší 
objem nových zakázek přijatých českými výrobci, které v červenci rostly čtrnáctý měsíc v řadě. Nové exportní 
příležitosti přicházely hlavně z USA, Británie a Německa. Růst zaměstnanosti v českém výrobním sektoru se 
v  červenci dostal na maximum za 37 měsíců a nárůst zaměstnanosti tak trvá již patnáct měsíců v řadě. Firmy ve 
sledovaném měsíci nakupovaly více, neboť v nadcházejících měsících počítají s vyšší výrobou. Tempo růstu převýšilo 
průměr za posledních 12 měsíců a vedlo k nejrychlejšímu nárůstu skladových zásob za bezmála sedm let.  
 
V eurozóně index PMI docílil nižších hodnot. Ačkoli analytici očekávali hodnotu 51,9 bodu, index dosáhl výsledku 
o  jednu desetinu nižší (51,8 bodu). Pozitivní vývoj v eurozóně ze začátku roku se zhoršil. Poklesy jsou zapříčiněny 
zejména napjatou náladou koncem měsíce kolem eskalace konfliktu a Ukrajině. Sníženou průmyslovou aktivitu 
pocítila zejména Francie, jejíž index klesl na hodnotu 47,8 bodu, což značí sedmiměsíční minimum. Zklamáním jsou 
také hodnoty indexu pro Řecko (48,7 bodu, devítiměsíční minimum), Španělsko (53,9 bodu, dvouměsíční minimum), 
nebo Itálii (51,9 bodu, osmiměsíční minimum). Slabou útěchou jsou růsty PMI zaznamenané v Nizozemí, v Rakousku 
a Německu, kde index meziměsíčně vzrostl o 0,4 bodu a konečná hodnota 52,4 bodu znamená tříměsíční maximum. 
Pro příští měsíce lze v souvislosti se zostřenými sankcemi vůči Rusku spíše očekávat další pokles průmyslové aktivity 
v eurozóně. 
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Zdroj: Markit Economics 
 
 
 
 

OKÉNKO SNS 

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

 
                   Zdroj: www.kurzy.cz, graf MPO 
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Ukrajinský HDP se ve druhém čtvrtletí propadl  
Meziroční pokles ukrajinské ekonomiky se ve druhém čtvrtletí prohloubil na 4,7 % z 1,1 % v  předchozích třech 
měsících. Oznámil to tamní statistický úřad. 

UDÁLOSTI V PŘÍŠTÍM TÝDNU (4. až 8. srpna 2014) 

Pondělí (4.8.) 

 ČSÚ: Zaměstnanost a nezaměstnanost podle výsledků VŠPS (2. čtvrtletí 2014) 

Úterý (5.8.) 

 ČSÚ: Maloobchod (červen 2014) 

 Eurostat: Maloobchod (červen 2014) 

Středa (6.8.) 

 ČSÚ: Průmysl (červen 2014) 

 ČSÚ: Zahraniční obchod (červen 2014) 

 ČSÚ: Stavebnictví (červen 2014) 

Čtvrtek (7.8.)  

 Německo: Průmyslová výroba (červen 2014) 

Pátek (8.8.) 

 MPSV: Nezaměstnanost (červenec 2014) 

 Slovensko: Průmyslová výroba (červen 2014) 

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

 

Vážený a milí čtenáři, 

další číslo Týdeníku vychází 5. září 2014. Tímto bychom Vám chtěli popřát krásný zbytek léta a 
příjemně strávenou dovolenou. 

Odbor ekonomických analýz MPO 
 
 


