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Sekce průmyslu         
Odbor ekonomických analýz                               Týdeník (50. týden – 8. až 12. prosince 2014) 

CO PŘINESL PRÁVĚ KONČÍCÍ TÝDEN 

TÉMA TÝDNE 
Brexit v roce 2017? 

 Hlavní ekonom Saxo Bank 
Steen Jakobsen zveřejnil 
tento týden svou tradiční 
šokující předpověď pro 
následující rok. Jedná se 
samozřejmě o součást 
marketinové strategie banky 

a přepovědi jsou s cílem přitáhnout pozornost 
záměrně přehnaně negativní. Na druhou 
stranu vycházejí z reálného vývoje a trendů, 
které investiční bankéři považují za důležité a 
jimž by globální ekonomika mohla reálně 
v budoucnu čelit. Obecně nás podle Saxo Bank 
čeká v roce 2015 jízda jako na horské dráze. 
Konkrétní předpovědi pak predikují zhoršení 
situace ruské ekonomiky a její přiblížení až 
k defaultu. Japonská ekonomika by zase měla 
čelit výraznému nárůstu inflace minimálně na 
úrovni 5 %. Po vzoru Japonska a ostatních 
zemí bude podle předpovědi v roce 2015 
devalvovat svou měnu také Čína. Podle Saxo 
Bank juan oslabí až o 20 %. Pro vývoj v Evropě 
předpovídá pan Jakobsen odchod Maria 
Draghiho z čela ECB a jeho návrt do Itálie 
s cílem podpořit tamní reformy. Británie by 
mohla příští rok zažít výrazný pád cen 
nemovitostí a v parlamentních volbách 
výrazný úspěch stoupenců nezávislosti 
Spojeného království na EU. To by dle 
předpovědi mohlo vést až k tzv. Brexitu v roce 
2017, tedy odchodu Británie z EU. Predikce 
počítá i s přírodními katastrofami, dalším 
výbuchem sopky na Islandu s negativním 
vlivem na Evropu. V důsledku útoků hackerů 
také předpovídá výrazné potíže internetových 
obchodů. 
Ing. Jaroslav Vomastek, MBA, ředitel odboru 
ekonomických analýz 

 

VÝVOJ  INDEXU  PX 

 

Zdroj: BCPP, prosinec 2014 

 

ZPRÁVA TÝDNE 
Zahraniční obchod ČR směřuje k dalšímu rekordu 
Zahraniční obchod v říjnu navázal na své letošní dobré výsledky a pokračoval 
v růstovém trendu. Podle předběžných výsledků ČSÚ skončila v říjnu 
obchodní bilance v národním pojetí v běžných cenách přebytkem ve  výši 
10,2  mld. Kč, což je meziročně o 1,7 mld. Kč více. Vývoz se meziročně zvýšil 
o  9,9 % na 287,1 mld. Kč, dovoz vzrostl o 9,6 % na 276,9 mld. Kč. Na výkonu 
zahraničního obchodu se nadále odráží vyšší poptávka po výrobcích sektorů 
zpracovatelského průmyslu, rostoucí prodeje na evropských automobilových 
trzích, solidní domácí poptávka, ale i pokles cen ropy a slabá koruna.  
Podle předběžných údajů přeshraniční statistiky v říjnu v běžných cenách 
meziročně vzrostl vývoz o 10,7 %, na 332,4 mld. Kč a dovoz o 9,2 %, 
na  292,9  mld. Kč. Přebytek obchodní bilance stoupl na 39,5  mld. Kč a 
směřuje tak k  novému rekordnímu výsledku. Z teritoriálního pohledu 
meziročně vzrostl vývoz nejvíce do Francie (o  20,1  %), Polska (o  15,2 %), 
Spojeného království (o 13,0 %) a do Německa (o 12,9 %). Z mimoevropských 
zemí stoupl vývoz do  Číny (o 13,8 %). Značně volatilní vývoz do Ruské 
federace se meziročně snížil o 16,6 %, nicméně v meziměsíčním srovnání 
vývoz do tohoto teritoria mírně stoupl o 1,7 %. 
Zahraniční předstihové ukazatele sice signalizují snížení tempa výkonu 
evropských ekonomik, nicméně toto ochlazení se prozatím do vývoje českého 
zahraničního obchodu výrazněji nepromítá. 
 

 
Zdroj: ČSÚ, graf MPO 

Vývoj kurzu od 1. do 11. prosince 2014 

    
    Zdroj: ČNB, prosinec 2014 

 HDP (y/y, %) 3.Q 2,4

 Míra inflace (y/y, %) listopad 0,5

 Míra nezaměstnanosti*/(konec období,%) listopad 7,1

 Průmyslová produkce (y/y,%) říjen 3,2

 Stavební výroba (y/y, % ) říjen 2,4

 Vývoz zboží (y/y,%, z b.c.) říjen 10,7

 Dovoz zboží (y/y,%, z b.c.) říjen 9,2

Zdroj: ČSÚ, MPSV, prosinec 2014

 Základní ukazatele
2014

poslední   údaj

 15-64 let k obyvatelstvu  stejného věku

*/ podíl počtu dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve 
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Z DOMOVA 

ČR má státní rozpočet na 
příští rok 
Sněmovna schválila státní rozpočet 
na rok 2015 se schodkem rovných 
100 mld. Kč, což je oproti letošnímu 
schválenému deficitu o 12 mld. Kč 
méně. Pro rozpočet hlasovalo 106 
ze 183 přítomných poslanců. 

Nezaměstnanost v listopadu 
beze změny 
Nezaměstnanost v listopadu zůstala 
na stejné úrovni jako v říjnu, tedy 
7,1 %. Počet uchazečů o zaměstnání 
klesl meziměsíčně o 2.130 
na  517.508 lidí. Volných míst 
meziměsíčně přibylo 1.180 
na  celkových 59.397. Proti 
loňskému listopadu je míra 
nezaměstnanosti o 0,6 p. b. nižší a 
počet lidí bez práce se snížil 
o  47. 805. Uvedl to Úřad práce ČR. 

Více firem se chystá v 1. 
čtvrtletí zvyšovat počet 
zaměstnanců  
Celkem 6 % firem plánuje v prvním 
čtvrtletí 2015 zvyšovat počet 
zaměstnanců, kdežto propouštět 
hodlá 5 % podniků. Jde 
o  nejoptimističtější první čtvrtletí 
od roku 2008. Vyplývá to ze studie 
Manpower Index trhu práce. 
Průzkum se uskutečnil mezi 750 
tuzemskými firmami. Pro předchozí 
čtvrtletí plánovalo pracovníky 
propouštět 5  % firem, nabírat 3 %. 

Škoda Auto zaznamenala 
nejlepší listopad ve své 
historii 

Automobilka Škoda Auto 
v  listopadu dodala zákazníkům 
90.200 vozů, meziročně o 10,1 % 
více. Jedná se o nejlepší dosažené 
listopadové výsledky automobilky. 
Letos poprvé vyrobí a prodá více 
než milion aut za jeden rok. Od 
ledna do listopadu 2014 bylo 
dodáno zákazníkům 955.300 aut, 
v  roce 2013 Škoda prodala 920.800 
vozů. 

Tržby Kovolitu přesáhnou 
miliardu 
Modřický Kovolit letos poprvé od 
roku 2007 překoná v tržbách 
miliardovou hranici. Firma očekává i 
mírné navýšení zisku, který by se 
měl pohybovat mezi 6 až 8 miliony 
Kč. Kovolitu se daří zejména díky 
dodávkám odlitků pro 
automobilový průmysl, nejvyšší 
podíl na výrobě se postupně zvyšuje 
a nyní tvoří až 60 % celkové 
produkce. 

Tedom získal zakázku v Rusku 
Třebíčská firma Tedom získala 
zakázku v Rusku, kam má dodat pro 
firmu Asia Cement kogenerační 
jednotky o výkonu 10 megawattů za 
zhruba 200 mil. Kč. Firma vyváží 
zhruba 80 % své produkce, z toho 
do Ruska směřuje okolo 20 % 
exportu. Loňské tržby firmy dosáhly 
1,76 mld. Kč, letos očekává tržby 
okolo 2,2 až 2,4 mld. Kč. 

PSJ postaví v Bělorusku 
sedmipodlažní dům  
Stavební společnost PSJ získala 
zakázku v Bělorusku za 8 mil. eur. 
Ve městě Brest postaví 
sedmipodlažní budovu 
s  kancelářemi a apartmány. Letos 
společnost již v Bělorusku dokončila 
práce na novém dřevozpracujícím 
závodě.  

Vítkovice razantně vstupují 
na trh čerpacích stanic CNG 
Ocelářská firma Vítkovice 
Machinery Group vstupuje na trh 
prodeje stlačeného zemního plynu 
(CNG) pro automobily. Otvírá dvě 
velkokapacitní čerpací stanice na 
rychlostní komunikaci R10 u Mladé 
Boleslavi, v příštím roce chce přidat 
dalších 20 stanic. Postupně se chce 
stát největším hráčem v prodeji 
CNG. 

Do zóny v Klatovech 
přicházejí investoři 
Městská průmyslová zóna 
v Klatovech Pod Borem se 

po  pětileté krizi začala zaplňovat 
novými investory. V posledních 
týdnech uzavřelo město smlouvy se 
třemi novými firmami, které 
odkoupily 4,5 hektaru pozemků a 
zaměstnají příští rok až 100 lidí. 
Město však jedná s další firmou 
o 2,5 hektarech pozemků.  

ZE ZAHRANIČÍ 

Důvěra investorů 
v  ekonomiku eurozóny 
v  prosinci stoupla 

Podle společnosti Sentix se důvěra 
investorů v ekonomiku eurozóny 
v  prosinci výrazně zvýšila. Index 
důvěry investorů stoupl na minus 
2,5 bodu (z  listopadových minus 
11,9 bodu). K příznivému vývoji 
indexu přispěl zejména prudký 
nárůst optimismu v oblasti 
hospodářských vyhlídek. Zlepšilo se 
i hodnocení současné ekonomické 
situace. 

Ifo: Německá ekonomika 
zrychlí 

Z důvodu nižší ceny ropy a 
klesajícího eura zvýšil německý 
ekonomický institut Ifo odhad růstu 
německé ekonomiky pro letošní a 
příští rok shodně na 1,5 %. Původní 
odhad pro letošní rok byl 1,0% růst 
a 1,2 % pro rok 2015.  

Míra inflace v Německu opět 
klesla 

Spolkový statistický úřad sdělil, že 
míra inflace, harmonizovaná 
s  metodikou výpočtu EU, 
v  listopadu meziročně klesla 
z říjnových 0,7 % na 0,5 %, což je 
nejnižší úroveň od února 2010. 
Podle národní metodiky se 
meziroční míra inflace snížila 
z říjnových 0,8 % na 0,6 %, zatímco 
meziměsíčně zůstala beze změny 
na  0,3 %. 
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Německý dovoz a vývoz 
meziměsíčně klesl   

Spolkový statistický úřad uvedl, že 
import Německa v říjnu zaznamenal 
nejprudší pokles za téměř dva roky. 
Podle sezónně očištěných údajů se 
meziměsíčně propadl o 3,1 %, 
zatímco analytici předpokládali 
pokles o 1,5 %. Také export ztratil 
na dynamice, když se meziměsíčně 
snížil o 0,5 %. Meziročně se vývoz 
zvýšil o  4,9  % a dovoz o 0,9 %. 

Růst německé průmyslové 
výroby zpomalil 

Německé ministerstvo hospodářství 
oznámilo, že tempo růstu 
průmyslové výroby v říjnu zpomalilo 
na 0,2 % ze zářijových 1,1 %. 
Očekávání analytiků byla nastavena 
na růst o 0,3 %. Naproti tomu 
objem průmyslových zakázek 
meziměsíčně stoupl o 2,5 % oproti 
predikci 0,5 %.  Německou 
ekonomiku letos zasáhl 
hospodářský útlum hlavních 
obchodních partnerů v eurozóně 
a  ukrajinská krize, která vedla 
k  prudkému poklesu německého 
vývozu do Ruska. 

Propad prodeje vozů 
Volkswagen  

Nejhlubší pokles prodeje v  tomto 
roce utrpěla v listopadu vlajková 
značka německé automobilky 
Volkswagen. Dodávky vozů se 
snížily meziročně o 4 % na 508.000 
automobilů, především z důvodu 
oslabení poptávky ve východní 
Evropě a Latinské Americe 
a  uvedení nových modelů na trh 
na  konci měsíce. Prodej vozů VW 
neroste už čtvrtý měsíc v řadě. 
V  říjnu se snížil o 0,4 % 
a  v  předešlých dvou měsících 
stagnoval.  

Slovenská centrální banka 
zhoršila výhled růstu 
ekonomiky země 

Slovenská centrální banka (NBS) 
v  nejnovější prognóze zhoršila 
výhled růstu ekonomiky na roky 
2015 i 2016. Guvernér NBS 

to  zdůvodnil očekávaným 
zpomalením tempa ekonomického 
růstu v eurozóně, na kterém je 
exportně orientované hospodářství 
závislé. Pro rok 2015 NBS očekává 
růst HDP Slovenska o  2,6 % 
(v  dosavadní prognóze 2,9 %). 
O  rok později by měla přidat o 3,3 
% místo očekávaných 3,5 %.  

 Schodek rozpočtu USA klesl  

Americké ministerstvo financí 
zveřejnilo, že schodek federálního 
rozpočtu se v listopadu snížil 
meziročně o 58 % na 56,8 mld. USD. 
K poklesu deficitu přispěl silnější 
ekonomický růst, který zvýšil příjmy 
z daní, ale také kalendářní přesun 
některých plateb. Analytici 
očekávali schodek vyšší, a to 72,5 
mld. USD.  Ve fiskálním roce 2014, 
který skončil v září, klesl rozpočtový 
deficit USA o téměř třetinu na 483 
mld. USD a byl nejnižší od roku 
2008.  

Americký maloobchod nabral 
na rychlosti  

Celkové maloobchodní tržby v USA 
se v listopadu zvýšily meziměsíčně 
o  0,7 % po 0,5% růstu v říjnu. 
Predikce počítala s růstem jen 0,4 
%, říjnový údaj byl revidován 
směrem vzhůru. Tržby táhly vzhůru 
prodeje automobilů (o 1,7 % více), 
směrem dolů pokračovaly útraty za 
benzín (o 0,8 % méně). Spotřebitelé 
více utráceli také za stavebniny, 
zařízení zahrad, oděvy a 
elektroniku. Brzdou se nestala vedle 
benzínu žádná další z hlavních 
kategorií v rámci maloobchodu. 
Meziročně se tržby zvýšily o 5,1 %, 
bez aut a benzínu o 5,2 %.  

Čínský zahraniční obchod 
zpomaluje 

Podle čínského celního úřadu se 
vývoz v listopadu meziročně zvýšil 
o  4,7 % po říjnovém tempu 10,6 %. 
U dovozu se čekalo mírné zvýšení, 
místo toho ale klesl o 6,7 %. 
Obchodní přebytek dosáhl 54,5 
mld. USD, což je nejvyšší úroveň 
za  14 let. Čínský vývoz tak zpomalil 

tempo růstu a dovoz nečekaně 
klesl. Údaje zůstaly za očekáváními 
a posilují podle pozorovatelů obavy 
z  prudšího útlumu druhé největší 
ekonomiky světa.  

Nejnižší růst čínských 
spotřebitelských cen 

Spotřebitelské ceny v Číně 
v  listopadu rostly nejpomalejším 
tempem od roku 2009. Přidaly 
pouze 1,4 %, v říjnu se zvýšily 
o  1,6  %. K výsledku přispěly 
klesající ceny ropy a dalších 
komodit podstatných pro 
průmyslovou produkci v Číně. 
Zpomalení růstu spotřebitelských 
cen může vytvořit další prostor pro 
mimořádná opatření Číny z obav 
před deflací. 

Japonsko v recesi 

HDP Japonska se po revizi vládních 
dat meziročně snížil o  1,9 % oproti 
původnímu odhadu 1,6 %. Na vině 
je především výraznější propad 
kapitálových výdajů. Ve čtvrtletním 
srovnání klesl ve  3. čtvrtletí 
o  0,5  %, předběžný odhad počítal 
s  poklesem o 0,4 %. Japonskou 
ekonomiku citelně zasáhlo dubnové 
zvýšení daně z obratu, které 
způsobilo ve 2. čtvrtletí 
nejvýraznější pokles ekonomiky 
od  prvního čtvrtletí roku 2009 
a  ve  3. čtvrtletí propad do  recese. 

Cena ropy již pod hranicí 60 
USD/barel 

Podle agentura Reuters se cena 
americké ropy WTI poprvé za pět 
let propadla pod psychologicky 
důležitou hranici 60 USD/barel, a to 
na 59,85 USD/barel. Od června 
zlevnila o zhruba 45 %. Ceny ropy 
tlačí dolů obavy z převisu nabídky 
nad poptávkou. Za letošním 
propadem stojí hlavně vysoké 
dodávky suroviny na trh, které jsou 
důsledkem rozmachu těžby 
z  břidlicových ložisek v USA a také 
obavy ohledně vývoje poptávky 
v  Evropě a v Asii. Severomořská 
ropa Brent zlevnila o půl dolaru 
na  63,74 USD/barel.  
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FOCUS 
 
Inflace v listopadu opět klesla 

 
Spotřebitelské ceny v listopadu proti předchozímu měsíci klesly o 0,2 %. Důvodem bylo zejména snížení cen 
pohonných hmot o 2 % (největší od října 2013) a tím i cen dopravy o 0,8 %, v důsledku výrazného propadu cen ropy 
na světových trzích. Tentokrát také klesly ceny alkoholických nápojů o 0,7 % (piva o 3,1 %, lihovin a vína shodně o 1,3 
%) a potravin o 0,2 %. Z nich byly nižší ceny ovoce o 5,9 %, vepřového masa o 1,5 %, mléka o 3,3 %, sýrů o 0,9 %, 
jogurtů o 1,9 %. Sezónní vliv se projevil ve snížení cen dovolených s komplexními službami o 2,1 %. Cenový růst 
zaznamenaly pouze dva sektory. V rámci oddílu bytové vybavení a zařízení domácnosti vzrostly zejména ceny čistících 
a úklidových prostředků o 2,5 % a v oddíle odívání a obuv podražily ceny obuvi o 0,7 %.  
 
V meziročním srovnání zamířila inflace po čtyřech měsících růstu opět směrem dolů, když snížila růst o 0,1 p.b., 
na  0,6 %. Zpomalil zejména cenový růst u potravin – dokonce o 1 p. b., z nich zlevnila rýže o 1,6 % (z 3,7 % v říjnu), 
masa o 1,2 % (z 1,9 % v říjnu), mléka o 1,3 % (z 6,5 %), sýrů o 1,6 % (z 4 %), ovoce o 2,2 % (z 9,1 %), nicméně i přes 
toto oslabení měly nadále největší vliv na meziroční růst spotřebitelských cen. Výrazněji snížily meziroční růst ceny 
pohonných hmot na 0,6 % (z 1,7 % v říjnu) a alkoholických nápojů na 0,8 % (z 1,5 % v říjnu). Proti šly ceny oblečení a 
obuvi, které stouply o 2,2 %, resp. o 7,4 %, pravděpodobněm i kvůli dražšímu dovozu, rostly rovněž ceny pojištění a 
finančních  služeb o 3,5 %, resp. o 5,2 %. Ke snížení meziročního cenového růstu nejvíce přispěl pokles cen v oddíle 
bydlení, vlivem propadu cen elektřiny o 10,2 %. Naproti tomu ceny zemního plynu se zvýšily o 2,4 %, čistého 
nájemného o 1 %, vodného o 3,4 %, stočného o 3,2 %, tepla a teplé vody o 0,7 %. Meziroční pokles nadále pokračoval 
u cen telefonických a telefaxových služeb o 1,9 % a mobilních telefonů o 19,9 %. 
 
Průměrná míra inflace se v listopadu již čtvrtý měsíc v řadě držela na úrovni 0,5 %.  
 
Přírůstek HICP (harmonizovaný index spotřebitelských cen) v ČR v listopadu byl dvakrát vyšší než předběžný odhad 
pro eurozónu, když dosáhl meziročně 0,6 % (v říjnu 0,7 %). Pátým měsícem v řadě se tak prohloubil rozdíl mezi 
tempem zdražování v ČR a v zemích se společnou měnou. Důvodem se staly zejména ceny potravin. Meziměsíčně 
HICP v ČR klesl v listopadu o 0,3 %. Průměrný meziroční přírůstek HICP za EU 28 činil v říjnu 0,5 %, což je o 0,1 p.b. 
více než v září. Nejvíce přidaly ceny v Rumunsku o 1,8 % a Rakousku o 1,4 %. Naopak největší pokles cen nastal 
v Řecku, o 1,8 % a v Bulharsku o 1,5 %. V Německu zpomalil meziroční růst na 0,7 %, což je o 0,1 p.b. méně než v září.  
  
Domácí inflaci čeká pravděpodobně větší útlum než se předpokládalo. Výrazný pokles cen ropy na světových trzích 
tlumila dosud v cenách pohonných hmot slabá koruna a marže rafinerií i prodejců, v listopadu však již došlo 
k poměrně zřetelnému snížení cen benzínu a nafty i v ČR (cena benzínu Natural v tomto týdnu klesla po čtyřech 
letech na některých místech již pod 30 Kč/l). Pokles spotřebitelských cen podporují i levnější potraviny, zejména díky 
nadprůměrné úrodě, ale pravděpodobně i kvůli dovozním sankcím ze strany Ruska. Navzdory devalvaci koruny 
zlevňuje i řada ostatního spotřebního zboží. Důvodem je mj. i silná konkurence a technologický pokrok v oblasti 
spotřební elektroniky.  

 

Průmyslová výroba ČR meziročně vzrostla, tempo slábne 

 

V říjnu se průmyslová produkce meziročně zvýšila o 3,2 %, meziměsíčně po očištění však byla nižší o 0,5 %. Výroba 
ve zpracovatelském průmyslu vzrostla o 3,5 %, zvýšení zaznamenala i výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a 
klimatizovaného vzduchu o 3,6 %, klesla však těžba a dobývání o 5,6 %. V jejich rámci vysoký růst zaznamenala 
výroba koksu a rafinérských ropných produktů (o 41,8 %), výroba usní a souvisejících výrobků (o 22,2 %) a výroba 
ostatních dopravních prostředků (o 11,8 %). Vzrostla i rozhodující výroba motorových vozidel (o 9,9 %), která se více 
než čtvrtinou podílela na celkových tržbách průmyslu. Tržby z průmyslové činnosti v běžných cenách v říjnu 2014 
meziročně vzrostly o 8,9 % (tržby z přímého vývozu průmyslových podniků se zvýšily v běžných cenách o 17,2 %).  
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V členění podle hlavních průmyslových seskupení se produkce meziročně zvýšila ve všech seskupeních - výroba pro 
investice (o 4,3 %), výroba pro dlouhodobou spotřebu a výroba pro krátkodobou spotřebu (shodně o  3,6 %), výroba 
meziproduktů (o 2,4 %) a výroba energií (o 2,1 %). 
Hodnota celkových zakázek ve vybraných odvětvích se zvýšila o 8,3 %, z toho zahraničních o 8,8 % a domácích 
o  7,5  %. 
Rostoucí produkce a zvýšená poptávka přinesly meziroční zvýšení zaměstnanosti o 2,1 %. Konjunkturální průzkum 
ČSÚ u průmyslových podniků pro příští tři měsíce naznačil zatím neměnný vývoj zaměstnanosti. Průměrná mzda 
v říjnu vzrostla o 1,1 % a dosáhla 27 633 Kč. 
Za deset měsíců letošního roku se průmyslová produkce meziročně zvýšila o 5,2 %, ve zpracovatelském průmyslu 
o  6,7 %. Naproti tomu u těžby a dobývání surovin produkce klesla o 2,6 %, u výroby a rozvodu elektřiny, plynu, tepla 
a klimatizovaného vzduchu byla produkce nižší o 1,9 %.  Výroba motorových vozidel se zvýšila o 14,5 %. Z dalších 
významnějších odvětví vzrostla výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů o 16,4 %, koksování a rafinérské 
zpracování ropy o 13,2 % a výroba chemických látek a přípravků o 11,2 %. Největší pokles naopak zaznamenala 
výroba oděvů o 5,1 %. Celkové zakázky se meziročně zvýšily o 13,1 %, zahraniční byly vyšší o 14,4 % a domácí zakázky 
vzrostly o 10,7 %. Tento příznivý vývoj zakázek prozatím přináší optimistický pohled na směřování průmyslu 
v nejbližším období. 

 

Pramen: ČSÚ, graf MPO  

Stavební produkce pokračovala v říjnu v růstu  

Stavební výroba, která od roku 2008 prošla nejdéle trvající recesí, pokračovala v říjnu již druhý měsíc v růstu. 
V meziročním srovnání se zvýšila o 2,4 %, proti zářijovému výsledku však polevila na tempu, (v září rostla o  8,8 %). 
Stavební produkce očištěná od sezónních vlivů byla v říjnu 2014 meziměsíčně nižší o 0,2 %. Od počátku roku do konce 
října 2014 klesla ve srovnání se stejným obdobím konjunkturního roku 2008 o 22,8 %. 
Ke zlepšení situace odvětví přispělo větší měrou inženýrské stavitelství, které v říjnu opět mírně zvýšilo růst na 8,7 % 
(z 8,2 % v září). V pozemním stavitelství produkce meziročně klesla o 0,6 % (po zářijovém růstu). Počet zaměstnanců 
ve stavebnictví se stále snižuje, ale jeho tempo se stále zpomaluje, když v říjnu v podnicích s 50 a více zaměstnanci 
kleslo o  2,9 %. Průměrná hrubá měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců meziročně vzrostla o 6,0 % a činila 31 
178 Kč. 
Počet stavebních povolení od počátku roku (s výjimkou července neustále klesal), v říjnu meziročně o 1,6 %, na 7.114 
vydaných povolení. Údaje za  bytovou výstavbu kvůli  velkému propadu v loňském roce jsou ovlivněny velmi slabou 
srovnávací základnu, přesto lze vnímat zlepšení, když počet zahájených bytů vzrostl meziročně o 26 % na 1.931 bytů. 
Zvýšil se počet bytů v rodinných i bytových domech, které stouply více než třikrát. Zvedl se také počet dokončených 
bytů, a  to meziročně o  7,8 % na 2.160 bytů, opět vlivem vyššího počtu bytů v bytových domech. Z pohledu 
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nastoupeného vývoje ve stavebnictví, zlepšení bytové výstavby a také díky růstu nových zakázek, jeví se 
bezprostřední budoucnost odvětví konečně optimističtěji. 
 

Zdroj: ČSÚ 
 

OKÉNKO SNS 

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

 
     Zdroj: www.kurzy.cz, graf MPO 
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Ruská ekonomika podle prognózy Světové banky klesne 

Ruská ekonomika v roce 2015 pravděpodobně klesne o 0,7 %. V roce 2016 by se pak měla vrátit k růstu, který by měl 
dosáhnout 0,3 %. Vyplývá to z nejnovější prognózy Světové banky. V září banka předpovídala, že HDP Ruska stoupne 
v roce 2015 o 0,3 % a v roce 2016 mírně zrychlí na 0,4 %. 

Podpora rublu pokračuje 

Ruská centrální banka minulý týden vynaložila na podporu kurzu domácí měny více než 4,5 mld. USD a celkový objem 
intervencí na devizovém trhu tak od začátku letošního roku překročil již 70 mld. USD.  Navzdory intervencím letos 
rubl k  dolaru oslabil o zhruba 40 %. Centrální banka podporuje domácí měnu také zvyšováním úroků. V letošním 
roce stoupla její hlavní úrokové sazba čtyřikrát, naposledy v říjnu o 1,5 p.b. na 9,5 %.  

Rusko obnovilo dodávky plynu na Ukrajinu  

Po zhruba půlroční přestávce Rusko obnovilo dodávky zemního plynu na Ukrajinu, které byly zastaveny kvůli sporům 
o nezaplacené účty a ceny. Obě země se koncem října za asistence Evropské komise dohodly na podmínkách 
prozatímního obnovení dodávek v zimních měsících. Ukrajina si ale podle dohody musí dodávky předplácet. 

Revize dat přinesla ukrajinské ekonomice další zhoršení 

Podle ukrajinského statistického úřadu klesla po revizi ukrajinská ekonomika ve třetím čtvrtletí meziročně o 5,3 % 
místo předběžně odhadovaných 5,1 %. Vláda očekává, že za celý letošní rok se ekonomický výkon snížil o 7 %. 

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

Pondělí (15.12.) 

 USA: Průmyslová produkce (listopad 2014)  

Úterý (16.12.) 

 ČSÚ: Indexy cen vývozu a dovozu (říjen 2014) 

 ČSÚ: Indexy cen výrobců (listopad 2014) 

 Eurostat: Zahraniční obchod ve zboží (říjen 2014) 

 ZEW: Indikátor ekonomického sentimentu (prosinec 2014) 

Středa (17.12.)  

 Eurostat: Inflace (listopad 2014) 

 Eurostat: Index mzdových nákladů (3. čtvrtletí 2014)  

Čtvrtek (18.12.) 

 Eurostat: Stavebnictví (říjen 2014) 

 Ifo: Index podnikatelského klimatu (prosinec 2014) 
 

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


