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 Sekce průmyslu         
Odbor ekonomických analýz 

                               Týdeník (37. týden – 8. až 12 září 2014) 

CO PŘINESL PRÁVĚ KONČÍCÍ TÝDEN 

TÉMA TÝDNE 
Yes or no? That´s the question 

K řadě rizik ohrožujících křehké 
oživení evropské ekonomiky se 
příští týden může přidat další. 
18. září se koná referendum 
o skotské nezávislosti, jehož 
výsledek je velmi nejistý. 
Stoupenci nezávislosti 
v poslední době nejen dohnali 

původní náskok zastánců setrvání v rámci Velké 
Británie, ale podle aktuálních průzkumů 
veřejného mínění dokonce mírně vedou. To, co 
se původně zdálo nemožné, poté 
nepravděpodobné, by se nakonec mohlo stát 
realitou. Skotsko tak sice po řadě staletí získá 
nezávislost, ale jak varuje například MMF, může 
to mít velmi negativní ekonomické důsledky. 
Okamžitým důsledkem bude nárůst nejistoty na 
finančních trzích. Není vůbec jisté, jak bude 
vypadat monetární, finanční a rozpočtová 
situace Skotka. Londýn již nyní deklaroval, že 
v případě vítězství stoupenců nezávislosti 
nebude ochoten sdílet se Skoty společnou měnu. 
O vzrůstající nejistotě svědčí i aktuální vývoj 
kurzu britské libry, která ztrácí vůči ostatním 
měnám. O vážnosti rizik svědčí i rozhodnutí 
Royal Bank of Scotland, která deklarovala, že 
v případě vítězství stoupenců nezávislosti 
přenese své sídlo z Edinburghu, kde sídlí od roku 
1727, do Londýna. Věřme, že zdravý rozum 
zvítězí. Rizika nestability se totiž netýkají pouze 
skotské nezávislosti. Ta by se totiž stala vítaným 
precedentem pro další oblasti léta usilující 
o samostatnost…. 

Ing. Jaroslav Vomastek, MBA, ředitel odboru 
ekonomických analýz 

VÝVOJ  INDEXU  PX 

 Zdroj: BCPP, září 2014 

ZPRÁVA TÝDNE 

ZO ČR v červenci: dvouciferný růst vývozu i dovozu 

Podle předběžných údajů ČSÚ skončila v červenci bilance zahraničního 
obchodu v národním pojetí (reflektující přechod vlastnictví mezi rezidenty 
a nerezidenty) přebytkem 11,5 mld. Kč. Přebytek byl meziročně o 6,6 mld. 
Kč vyšší a v kumulaci za leden až červenec dosáhl výše 114,8 mld. Kč, což je 
o 30,2 mld. Kč meziročně více. Údaje prozatím naznačují, že se v letošním 
roce dočkáme nového rekordního přebytku. Zahraniční obchod v červenci 
pokračoval v růstovém trendu předchozích měsíců. Vývoz v národním pojetí 
se meziročně zvýšil o  18,3 % (na 264,8 mld. Kč) a dovoz o 15,7 % (na 253,3 
mld. Kč). Na výkonu zahraničního obchodu se zatím neodrazilo zpomalování 
evropských ekonomik, ani dopady ukrajinské krize. Růst vývozu byl ovlivněn 
pozitivním vývojem na automobilových trzích, slabším kurzem koruny a 
vyšším počtem pracovních dní. Za dobrými výsledky nadále stojí vyšší vývoz 
strojů a dopravních prostředků, především silničních vozidel. Na růst 
dovozu měl především kladný vliv růst průmyslové výroby a obnovená 
poptávka na straně domácností.  

Podle předběžných údajů přeshraniční statistiky (založené na přechodu 
zboží přes hranice) v červenci v běžných cenách meziročně vzrostl vývoz o 
18,3 % a dovoz o 16,1 %. Meziměsíčně po sezónním očištění vývoz stoupl o 
1,3 % a dovoz o 0,9 %. Celkový vývoz zboží v přeshraničním pojetí dosáhl 
302,8 mld. Kč a  dovoz hodnoty 266,5 mld. Kč. Z teritoriálního pohledu 
meziročně vzrostl vývoz především do Spojeného království (o 29,9 %), 
Německa (o 20,5 %) a Francie (o 20,0 %). Z mimoevropských zemí stoupl 
vývoz do Číny (o 6,6 %), vývoz do Ruska se zvýšil o 10,3 %.  

 
Zdroj: ČSÚ, graf MPO 

Vývoj kurzu od 1. do 12. září 2014 

    
Zdroj: ČNB, září 2014 

 HDP (y/y, %) 2.Q 2,7

 Míra inflace (y/y, %) srpen 0,5

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

 Průmyslová produkce (y/y,%) červenec 8,6

 Stavební výroba (y/y, % ) červenec -3,7

 Vývoz zboží (y/y,%, z b.c.) červenec 18,3

 Dovoz zboží (y/y,%, z b.c.) červenec 16,1

Zdroj: ČSÚ, MPSV, září 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 

CzechInvest registruje 
rekordní počet investičních 
projektů  
Agentura CzechInvest zprostředko-
vala v ČR v letošním 1. pololetí 
rekordních 116 investičních 
projektů v hodnotě 78 mld. Kč. Ty 
mají vytvořit přes 14.000 nových 
pracovních míst. Téměř polovina 
z nich vznikne v Moravskoslezském 
a Ústeckém kraji. Převážně jde 
o  expanze a reinvestice stávajících 
investorů. Nejvíce zahraničních 
investorů bylo z Německa, z Nizo-
zemí a USA.  

CzechTrade zintenzivňuje 
podporu na perspektivních 
trzích 
Agentura CzechTrade připravuje 
pro rok 2014 aktivity nad podporu 
firem při vstupu na nové trhy. 
V  srpnu byly otevřeny další tři 
zahraniční kanceláře v Kolumbii, 
Chile a v Ázerbájdžánu. Tyto země 
jsou z hlediska dynamiky růstu a 
konkurenceschopnosti českých 
výrobků perspektivními exportními 
trhy. Nabízenou podporu cílí 
agentura hlavně na střední a malé 
firmy s realizovaným exportem do 
výše 50 mil. Kč.  

Škoda v srpnu zvedla prodeje 
aut  
Automobilka Škoda dodala v srpnu 
zákazníkům 73,2 tisíc vozů, což je 
meziročně o 14,3 % více. Jsou to 
nejlepší srpnové výsledky v historii 
firmy. Podíl automobilky na 
evropském trhu vzrostl v srpnu 
poprvé na více než 5 %. Na svém 
nejsilnějším trhu, v Číně, zvýšila 
Škoda prodeje o 19 %. 

Královopolská se vrátila do 
zisku 
Brněnská strojírenská společnost 
Královopolská v 1. pololetí 2014 
meziročně zvýšila tržby o 40 % na 
288 mil. Kč a dostala se z loňské 
ztráty do provozního zisku ve výši 

42 mil. Kč. Firma má už pokryté 
zakázky na celý letošní rok.  

Howden ČKD Compressors 
rozšiřuje výrobu 
Skotský Howden ČKD Compressors 
do Prahy přesouvá výrobu 
standardních šroubových 
kompresorů a hodlá zde vytvořit 
jedno z hlavních výrobních center 
celé divize.  

Ropný terminál v Gdaňsku 
vybaví moravská firma 
Společnost MSA z Opavska, výrobce 
průmyslových armatur, dodá své 
výrobky pro první etapu výstavby 
ropného terminálu v polském 
Gdaňsku. Zakázka se týká více než 
420 armatur v hodnotě téměř 60 
mil. Kč. Firma by se ráda prosadila 
s novou konstrukcí šoupátek na 
západních trzích. V současné době 
jedná s americkými klienty.  

Začíná stavba skladu pro 
Amazon v Dobrovízi  
Začíná oficiálně stavba skladu pro 
Amazon v Dobrovízi, kde najde 
práci asi 1500 lidí. Stavba by měla 
být hotová nejpozději v červnu 
příštího roku.  

Část firem se chystá 
propouštět 
Celkem 5 % zaměstnavatelů se 
chystá ve 4. čtvrtletí 2014 snižovat 
počet zaměstnanců. Naopak nabírat 
hodlají 3  % podniků. Vyplývá to ze 
studie Manpower Index trhu práce. 
Průzkum se uskutečnil mezi 750 
českými podniky. Celkem 89 % 
podniků nepředpokládá žádné 
změny. 

Nová továrna firmy Mubea 
v Prostějově 

Prostějovská radnice se dohodla 
s německou firmou Mubea na 
podmínkách stavby nové továrny na 
výrobu dílů pro automobilový 
průmysl, v níž by mohlo najít práci 
nejméně 500 lidí. Návrh smlouvy 
ještě musí schválit zastupitelstvo. 

Koncern Mubea už v Prostějově 
vlastní výrobní závod. Stavbu nové 
továrny chce zahájit příští rok a její 
zkušební provoz plánuje spustit 
v  polovině roku 2016. 

Bisnode: Zastoupení žen mezi 
majiteli českých s.r.o roste 
Z analýzy společnosti Bisnode 
vyplývá, že z více než půl milionu 
fyzických osob, majitelů s.r.o., je 
71 % mužů. Zastoupení žen mezi 
majiteli českých firem však roste. 
Současně platí, že čím nižší věk, tím 
větší zastoupení žen. V roce 2012 
bylo mezi vlastníky firem jen 15 % 
žen, letos je jich 24 %.   

Tržby přímých prodejců klesly 
Přímému prodeji se v ČR věnuje 
téměř čtvrt milionu lidí. Z 92 % jde 
o ženy. Tržby firem v přímém 
prodeji loni dosáhly 6,3 mld. Kč, 
meziročně jde o pokles o 2,1 %. 

Mlékárna Olma loni zvýšila 
zisk  
Olomoucká mlékárna Olma loni 
zvýšila meziročně zisk o 43 % na 
rekordních 183 mil. Kč ze 128 mil. 
Kč předloni. Pozitivní vliv na tržby 
firmy měl nový kontrakt na 
dodávku jogurtů s největším 
polským obchodním řetězcem 
Biedronka. 

Stát zadal více zakázek pro 
stavební firmy 
Stavební firmy získaly v srpnu od 
veřejné správy 610 zakázek za celkem 
17,3 mld. Kč. Od začátku roku tak 
veřejné instituce uzavřely smlouvy na 
stavby za celkem 98 mld. Kč, to je 
meziročně o 38,7 % více. Na celkové 
hodnotě zakázek se 76,9 % podílely 
inženýrské stavby a 23,1 % pozemní 
stavby. Údaje však ovlivnila novela 
o veřejných zakázkách. 
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ZE ZAHRANIČÍ 

Bilance zahraničního 
obchodu Německa 
v rekordních číslech 
Přebytek bilance zahraničního 
obchodu Německa v červenci podle 
sezonně upravených údajů stoupl 
na rekordních 22,2 mld. eur 
z  červnových 16,4 mld. eur, před 
rokem přebytek činil 15,1 mld. eur. 
Vývoz rostl nejrychleji od května 
2012 rovněž na nový rekord, 
meziměsíčně o 4,7 %, zatímco 
dovoz se snížil o 1,8 %. Zpráva, 
kterou zveřejnil spolkový statistický 
úřad, naznačuje, že by největší 
evropská ekonomika ve 3. čtvrtletí 
mohla silně růst, když ve 2. čtvrtletí 
naopak překvapivě klesla. 

Inflace v Německu v srpnu na 
minimu   
Meziroční inflace v Německu 
zůstala v srpnu na červencovém 
tempu 0,8 %, a přetrvala tak na 
nejnižší úrovni za čtyři a půl roku. 
Oznámil to spolkový statistický 
úřad, který tím potvrdil předběžné 
údaje z konce minulého měsíce. 
Hladina spotřebitelských cen se 
proti předešlému měsíci nezměnila. 
Klesly ceny potravin a nápojů a 
v  sektorech dopravy a telekomuni-
kací, zdražilo naopak oblečení. 

Průmysl na Slovensku 
v červenci rostl 
Na Slovensku se průmyslová výroba 
v červenci meziročně zvýšila 
o  4,4  %. V průměru za sedm 
měsíců tohoto roku slovenský 
průmysl vzrostl meziročně o 5,4 %.  

Prodej aut v západní Evropě 
v  srpnu stoupl  

Podle analytické skupiny LMC 
Automotive stoupl prodej nových 
osobních aut v západní Evropě 
v srpnu 2014 meziročně o 1,2 %. 
Růst vykazuje již 12 měsíců za 
sebou. Slabší poptávku v Německu, 
Francii a Itálii v srpnu kompenzoval 
nárůst prodeje ve Velké Británii a 
Španělsku. Společnost počítá 
s růstem automobilového trhu 
v západní Evropě v roce 2014 o 5 %. 

Japonská ekonomika ve 2. 
čtvrtletí klesla  
Japonská ekonomika podle 
revidovaných údajů klesla ve 2. 
čtvrtletí meziročně o 7,1 % místo 
původně uváděných 6,8 %. Propad 
je nejhorší od 1. čtvrtletí 2009, kdy 
vývoz a výrobu zasáhla globální 
finanční krize. Revizi způsobily 
hlavně vyšší pokles kapitálových 
výdajů a hlubší propad výdajů 
spotřebitelů. To ukazuje, že 
ekonomice se nedaří překonat 
dubnové zvýšení prodejní daně. Ve 
srovnání s předchozím čtvrtletím se 
HDP snížil o 1,8 %. V 1. čtvrtletí 
2013 japonská ekonomika naopak 
o  6 % vzrostla.  

Čína už tolik netáhne, 
v  hledáčku je Etiopie 
Mzdy v Číně postupně rostou 
a  výrobci levného textilu, oděvů a 
obuvi častěji hledají po celém světě 
nová výrobní místa s nižšími 
náklady. Jednou ze zemí je Etiopie. 
Díky nízkým mzdovým nákladům, 
zlepšení dopravní infrastruktury a 
stabilním dodávkám levné elektřiny 
se druhé nejlidnatější zemi v Africe 
po Nigérii daří budovat pověst 
vhodného výrobního místa.  

PayPal začne přijímat platby 
v bitcoinu 
Vlastník PayPal, EBay, Inc. (EBAY), 
oznámil, že jako první otevře 
virtuální měně bitcoinu největší 
internetový platební systém na 
světě. EBay je největší online tržiště 
a operátor globálního platebního 
systému. Spravuje 152 mil. účtu.  
EBay se tak připojí po bok prodejce 
počítačů Dell Inc., který začal 
akceptovat platby za své zboží 
v  bitcoinech v červenci. Platby ve 
virtuální měně už přijímají i Dish 
Networks Corp., Overstock.com a 
Expedia Inc.  

Bohatí v USA stále bohatnou 
Podle Report Study of Consumer 
Finances, který zveřejňuje každé tři 
roky Fed, narůstá příjmová 
nerovnost v USA. 3 % nejbohatších 
Američanů v minulém roce držela 
54,4 % národního bohatství. To je 
o  9,6 p.b. více než v roce 1989. 
Skupina nejbohatších stojí za 30,5 % 
veškerých vyplacených příjmů 
v USA. Celkově rozevírání nůžek 
podtrhuje pokles celkového podílu 
„běžného“ obyvatelstva. 90 % 
nejchudších Američanů vloni 
disponovalo 24,7 % celkového 
majetku, což představuje pokles 
o  8,5 % z podílu drženého v roce 
1989.  
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FOCUS 
 

Růst průmyslu v červenci zrychlil 

Průmyslová produkce se v červenci meziročně zvýšila o 8,6 % a dosáhla nejvyššího letošního nárůstu. Po očištění od 
počtu pracovních dní byla vyšší o 6 % a meziměsíčně vzrostla o 0,7 %.  Zpracovatelský průmysl posílil o 12,5 % (na 
celkových tržbách průmyslu se podílel 93,8 %), naopak surovinové odvětví propadla o 12,3 % a energetická odvětví se 
snížila o 12 %. K celkově příznivému výsledku dopomohl předcházející dvouciferný růst zahraničních zakázek a vyšší 
růst domácích zakázek. Příznivě působilo zvýšení domácího automobilového průmyslu a o jeden den vyšší počet 
pracovních dní.  

Zvýšenou produkci zaznamenala významná odvětví zpracovatelského průmyslu, především výroba motorových 
vozidel, o 46,6 % (podílela se na celkových tržbách průmyslu 27,1 %). Zvýšený růst byl ovlivněn přesouváním 
celozávodních dovolených mezi červencem a srpnem. Zvýšení také evidovala výroba chemických látek a chemických 
přípravků (o 21,5 %), výroba usní a souvisejících výrobků (o 18,2 %), koksování a rafinérského zpracování ropy 
(o  16,1 %) a výroba nábytku (o 13,5 %). Z významnějších odvětví se zvýšila produkce u výroby počítačů, 
elektronických a optických přístrojů (o 11,8 %) a u výroby elektrických zařízení (o 9,2 %).  

Červencové celkové nové zakázky u vybraných odvětví vzrostly o 17,6 %, kde rostly zahraniční zakázky o 14 % (na 
celkových zakázkách se podílely 72,6 %). Příznivý vývoj zaznamenaly i domácí zakázky, které posílily o 24,7 %. Za 
nárůstem domácích zakázek stojí vyšší zakázky u výroby motorových vozidel (o 36,4 %) a u ostatních dopravních 
prostředků (o 82,9 %), kde se zvýšily domácí zakázky čtyřnásobně u výroby železničních lokomotiv a vozového parku. 
O polovinu byly vyšší domácí zakázky u výroby chemických látek a chemických přípravků. Vývoj nových zakázek 
naznačuje pokračování příznivého vývoje průmyslové produkce i v dalších měsících. Růst zakázek a produkce se 
projevil meziročním zvýšení zaměstnanosti o 1,7 %, produktivita práce byla vyšší o 15,9 %. 

Zdroj: ČSÚ  

 

Stavební produkce v červenci klesla  

Stavební výroba se v červenci meziročně snížila o 3,7 %. Tento pokles ovlivnilo pozemní stavitelství, které meziročně 
kleslo v červenci o 7,8 %, což bylo ovlivněno vysokou srovnávací základnou z července minulého roku, kdy probíhaly 
opravy po povodních.  Inženýrské stavitelství pokračovalo v růstu, který se oproti minulému měsíci zpomalil, a 
zaznamenalo růst meziročně o 6,2 %. Ve srovnání s červnem tohoto roku byla stavební výroba po očištění od 
sezónních vlivů nižší o 3,0 %.  



 

              2014 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
Týdeník (37. týden – 8. až 12. září 2014) 

 

5 

Počet zaměstnanců ve stavebnictví, podle údajů za podniky s 50 a více zaměstnanci, se dále snižoval, když pokles se 
zpomalil na meziroční 4 %. Počet vydaných stavebních povolení se v červenci přehoupl do růstu, poprvé v tomto 
roce, když jich bylo vydáno meziročně o 2,8 % více, celkem 7576.  Ve vývoji zahájených bytů se opět projevil vliv růstu 
bytů v bytových domech (meziročně 62,8 %). Celá skupina zahájených bytů tak rostla meziročně o 22,9 %. Byty 
v rodinných domech meziročně klesly o 1,8 %.  Dokončeno bylo 1634 bytů, což bylo meziročně o 4,5 % více.  

 Zdroj: ČSÚ  

Nezaměstnanost se v srpnu nezměnila 

Situace na trhu práce se v posledním roce postupně vylepšuje.  Nezaměstnanost v srpnu již třetí měsíc v řadě 
stagnovala a zůstala na hodnotě 7,4 %. Ke konci srpna Úřad práce evidoval 535 225 uchazečů o zaměstnání a jejich 
počet se meziměsíčně snížil o 6 139, meziročně dokonce o 16 506. Taktéž bylo zaevidováno méně nových uchazečů 
o  zaměstnání a to 41 687 osob. Nejvyšší nezaměstnanost přetrvává v okresech Most (12,7 %), Ústí nad Labem 
(12,6 %), Bruntál (12,4 %), Karviná (12,3 %), Ostrava-město (11,3 %), nejnižší naopak byla zaznamenána v okresech 
Praha-východ (3,5 %), Prachatice a Benešov (shodně 4,3 %), Pelhřimov a Mladá Boleslav (shodně 4,4 %). 
Nezaměstnanost stále klesá ve většině okresů a snižuje se tak i počet uchazečů na jedno volné místo. V srpnu na 
jedno volné pracovní místo připadalo v průměru 9,8 uchazečů. Dobrou zprávou je, že výrazně přibylo nových 
pracovních míst, kterých je celkem 
registrováno 54 724, což je nejvíce od 
roku 2009. Počet volných pracovních 
míst se meziměsíčně zvýšil o 3 645, 
meziročně dokonce o 14 145. Oživení 
české ekonomiky pomáhá k tvorbě 
nových míst a zlepšuje situaci na 
tuzemském trhu práce. Výrazně méně se 
zatím na úřadech hlásí absolventi, 
nicméně jejich doba přijde na podzim. 
Situaci negativně ovlivní i ukončení 
sezónních prací. Nepředpokládá se však, 
že by statistiky letos zaznamenaly horší 
čísla, než v loňském roce a 
nezaměstnanost by tak neměla překročit 
hranici osmi procent.  

     
Zdroj: MPSV   

 

http://www.patria.cz/ekonomika/ukazatel/nezamestnanost.html
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Inflace v srpnu stoupla na nejvyšší hodnotu od počátku roku 

Inflace se v červenci odrazila ode dna a v srpnu míří nahoru již druhý měsíc, tentokrát meziročním růstem o 0,6 % 
(z  0,5 % v červenci). Největší dopad na meziroční růst spotřebitelských cen měly potraviny, jejichž ceny opět 
zrychlily růst, a to na 1,3 %, z 0,8 % v červenci (vzrostly ceny rýže, vajec, rostlinných tuků, citrusů, čokolády i 
čokoládových výrobků). Ceny mléka stouply o 7,5 %, sýrů o 4,8 %, jogurtů o 11,7 %. Nižší než loni byly především 
ceny brambor o 41,1 % a jablek o 21,5 %. Růst cen potravin se návazně promítl také do cen stravovacích a 
ubytovacích služeb, které se zvýšily o 2 %, resp. o 0,9 %. 
V dopravě vzrostly ceny dopravních služeb o 2,3 %, ceny dovolených s komplexními službami byly vyšší o 4,6 %. Ke 
zrychlení meziročního cenového růstu došlo i ve skupině odívání a obuv v důsledku zvýšení cen oděvů o 2,9 %. 
Vzrostly i ceny čistého nájemného o 1,1 %, vodného o 3,4 %, stočného o 3,2 %, tepla a teplé vody o 0,6 %.  
Naopak růst cen alkoholických nápojů a tabáku zpomalil na 2,5 % (z 3,3 % v červenci), když ceny lihovin klesly o 0,4 % 
a ceny vína zmírnily růst na 2,8 %, a tabákových výrobků na 2,9 %. 
Růst inflace stále brzdí levnější ceny energií, i když jejich pokles již není tak velký jako na počátku roku. Zatímco 
cena elektřiny v srpnu klesala o 10,4 %, ceny plynu pro změnu naopak stouply o 2,4 %. Meziroční pokles pokračoval u 
cen telefonických a telefaxových služeb o 3,3 % a mobilních telefonů o 19,5 %. 
 
Spotřebitelské ceny se v srpnu proti červenci snížily o 0,1 %. Ve srovnání s minulým měsícem klesly ceny potravin 
o  0,6 %, díky sezónnímu zlevnění zeleniny (plodové zeleniny o 28 %, brambor o 25,6 %, peckovin a bobulovin 
o  20,2  %), nicméně ceny dalších významných potravin šly nahoru (vzrostly ceny jogurtů o 4 %, vajec o 2,9 %, rýže 
o 2,6 %, běžného pečiva o 0,9 %, citrusů dokonce o 20,4 %). Zlevnil rovněž alkohol a tabák i sezónní oblečení (shodně 
o 0,5 %). Proti působilo zvýšení cen dovolených s komplexními službami o 3,1 % a finančních služeb o 2,6 %. 
Významnější než meziměsíční pohyb spotřebitelských cen je však jejich meziroční vývoj a zejména další směřování, 
mj. proto, že se jím ČNB řídí při nastavování měnové politiky. 
 
Průměrná míra inflace stále plynule snižuje tempo růstu, v srpnu již na 0,5 % (z 0,6 % v červenci). 
 

 

 
Zdroj: ČSÚ, graf MPO 

Přírůstek HICP (harmonizovaný index spotřebitelských cen) v ČR v srpnu meziročně vzrostl o 0,7 % (v červenci 
o  0,6  %), meziměsíčně však klesl o 0,1 %. Dynamika jeho meziročního růstu v eurozóně je odhadována na 0,3 %. 
Průměrný meziroční přírůstek HICP za EU 28 vzrostl v červenci o 0,6 %, což je o 0,1 p.b. méně než v červnu. Nejvíce 
přidaly ceny v Rakousku (o 1,7 %). Naopak největší pokles nastal v Bulharsku o 1,1 % a v Řecku o 0,8 %. Na Slovensku 
klesly ceny o 0,2 % (v červnu o 0,1 %). V Německu zpomalil růst na 0,8 % (v červnu činil 1 %).  
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Inflace, která se od počátku roku držela blízko nuly, v srpnu vzrostla zatím na své letošní maximum. Srpnové výsledky 
ukázaly, že inflace nasákla i slabou korunu, jejíž vliv je vidět především u cen oblečení a obuvi dovážené do ČR, 
dopravy, i rekreací. Růst spotřebitelských cen by v dalších měsících mohly podpořit i vyšší spotřební daně z cigaret, 
které se v cenách tabákových výrobků díky předzásobení projevují s velkým zpožděním. Protiinflační vliv budou mít 
pravděpodobně levnější potraviny, které v důsledku ruského embarga zamíří zpět na evropský trh, a obecně pak stále 
nevýrazná domácí poptávka.  
 

OKÉNKO SNS 

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

 
Zdroj: www.kurzy.cz, graf MPO 

 

Dne 12.9.2014 v Úředním věstníku EU bylo zveřejněno ROZHODNUTÍ RADY 2014/659/SZBP ze dne 8. září 2014, 
kterým se mění rozhodnutí 2014/512/SZBP o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím 
situaci na Ukrajině. Tímto krokem sankce vstoupily v platnost. Zároveň se objevují signály, že ruská strana reaguje 
přípravou nového balíčku odvetných opatření vůči EU. 
 
Vývoj událostí na Ukrajině (UA) má značný dopad na český export do Ruské federace (RF). V důsledku nejistoty 
související s aktuální politicko-ekonomickou situací a zavedených sankcí došlo k utlumení spolupráce mezi ČR a RF. 
Objem vzájemného obchodu výrazně klesá. Meziroční propad exportu v prvních šesti měsících 2014 o 5,6 %, pokles 
importu z RF o 10,1 %; snížení obratu o 8,1 % (v eurovém vyjádření). 
 
Současně klesl v uvedeném období (zřejmě i pod vlivem ekonomických sankcí) náš export do většiny zemí SNS - 14 %, 
např. KZ -11,6 %, UA -33 %, BY -28,6 %, AM -26 %, AZ -37 %). 
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EBRD varovala před hospodářskými dopady ruského embarga 
Ruské embargo na dovoz potravin by mohlo ohrozit hospodářský růst v pobaltských zemích, Norsku, Polsku a 
Maďarsku, uvedla Evropská banka pro obnovu a rozvoj. Vývoz potravin z těchto zemí do Ruska má značný podíl na 
jejich HDP. Nejvíce postiženou zemí bude pravděpodobně Litva, ve které se export potravin do Ruska podílí na HDP 
téměř 3 %. Embargo poškodí též Rusko, kde by v jeho důsledku mohlo zrychlit tempo růstu spotřebitelských cen až 
o dva procentní body z červencových 7,5  %.  

Slovensko a Polsko hlásí pokles dodávek zemního plynu z Ruska 
Polský státní plynárenský podnik PGNiG sdělil, že země ve středu dostala od ruského monopolního vývozce Gazprom 
už o 45 % zemního plynu méně, než si objednala. Gazprom oponuje, že Polsko dostává stále stejné množství plynu 
jako minulý týden. Zástupci Polska a Ukrajiny tvrdí, že za omezením dodávek stojí snaha, aby Polsko zastavilo zpětné 
dodávky plynu na Ukrajinu. Mírný pokles dodávek plynu z Ruska dnes druhý den po sobě zaznamenaly i slovenské 
plynárny, o 15 % méně plynu dnes zaznamenalo i Rakousko. Rusko přerušilo vývoz plynu na Ukrajinu v polovině 
června s tím, že dodávky obnoví, až Kyjev zaplatí dluh za předchozí dodávky. Kyjev tvrdí, že zvýšená částka, kterou 
Moskva od dubna za plyn požaduje, je politicky motivovaná a odmítá ji zaplatit. 

Zisk Gazpromu výrazně klesl 
Čistý zisk ruského vývozce plynu Gazprom v letošním 1. čtvrtletí klesl, a to meziročně o 41 %. Pokles způsobilo 
zejména dočasné zlevnění ruského plynu pro Ukrajinu spolu se slabším kurzem rublu. Celkové tržby společnosti však 
stouply o 100 mld. na 1,46 bil. rublů. Gazprom uvedl, že provozní výdaje vzrostly vlivem rezervy vytvořené proti 
"pochybné" pohledávce za ukrajinským státním energetickým podnikem Naftogaz v částce zhruba 71 mld. rublů. 
 
 

UDÁLOSTI V PŘÍŠTÍM TÝDNU (15. až 19. září 2014) 

Pondělí (15.9.) 

 Eurostat: Mezinárodní obchod ve zboží (červenec 2014)  

Úterý (16.9.) 

 ČSÚ: Indexy cen výrobců (srpen 2014) 

 ČSÚ: Indexy cen vývozu a dovozu (červenec 2014) 

 Slovensko: Nové objednávky v průmyslu (červenec 2014)  

 ZEW: Index ekonomického sentimentu (září 2014) 

Středa (17.9.)  

 Eurostat: Inflace (srpen 2014)  

 Eurostat: Stavebnictví (červenec 2014) 

 Slovensko: Vývoj ekonomiky v červenci a za sedm měsíců roku 2014 
 

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


