
IV. 

ODŮVODNĚNÍ 

I. Obecná část 

 

A) VYSVĚTLENÍ NEZBYTNOSTI NAVRHOVANÉ ÚPRAVY, ODŮVODNĚNÍ JEJÍCH 

HLAVNÍCH PRINCIPŮ 

Cílem navrhovaného opatření je podpořit aktuální potřeby českého trhu, jenž byl zasažen 

onemocněním COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2, který vyvolal 

nebývalou poptávku po vybraných výrobcích, jako jsou například ochranné štíty, roušky, 

respirátory, ad. Zásoba těchto výrobků byla v době nouzového stavu v České republice 

nedostačující a bylo třeba je nakupovat ve velkém množství v zahraničí, což nejenom, že 

způsobilo časovou prodlevu v potřebných dodávkách, ale také představovalo značnou 

výdajovou položku v českém státním rozpočtu.  

Nouzový stav ukázal potřebu reagovat na problémy v zabezpečení nezbytných dodávek 

výrobků, jež je nutné zajistit v krizových stavech podle zákona o hospodářských opatřeních pro 

krizové stavy. Navíc v současné době nelze s jistotou předvídat budoucí vývoj a dopad 

přítomnosti viru SARS-CoV-2 v populaci, a nelze proto ani vyloučit možnost dalšího 

opakování koronavirových epidemií.  

S ohledem na tyto důvody je cílem předloženého návrhu podpořit lokalizaci výroby vybraných 

strategických výrobků do České republiky. K tomuto účelu je primárně určen systém 

investičních pobídek upravený zákonem o investičních pobídkách. Investiční pobídky byly 

vždy cíleny na podporu investičních projektů v České republice, s ohledem na extrémně nízkou 

míru nezaměstnanosti v uplynulých letech a přehřívání ekonomiky však došlo v minulém roce 

k zásadnímu omezení podpory investičních projektů, a to zejména těch výrobních. Poslední 

novela zákona o investičních pobídkách (zákon č. 210/2019 Sb.) a na ni navazující nařízení 

vlády č. 221/2019 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o investičních pobídkách, 

zavedly pro udělení podpory pro investiční akce ve výrobě novou podmínku vyšší přidané 

hodnoty s cílem podporu čistě výrobních investic maximálně omezit. Tato podmínka nyní 

možnost státu k motivaci investorů umísťovat u nás výrobu zmiňovaných výrobků značně 

limituje. 

Navrhuje se proto, aby v případě investic zaměřených na výrobu vybraných strategických 

výrobků bylo při žádosti o investiční pobídku upuštěno od povinnosti plnit podmínku vyšší 

přidané hodnoty, kterou jsou povinni plnit všichni žadatelé, jejichž výrobní projekt se nenachází 

na území státem podporovaného regionu. Dále se navrhuje nezavádět pro tyto výrobní investice 

minimální výši investice 500 mil. Kč a minimální počet pracovních míst 500 pro možnost 

získání investiční pobídky pro strategickou investiční akci. Za tímto účelem se navrhují 

příslušné změny nařízení vlády č. 221/2019 Sb., o provedení některých ustanovení zákona 

o investičních pobídkách. 
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Vybranými strategickými výrobky by měly být výrobky, které mají strategický význam pro 

ochranu života a zdraví občanů v mimořádných situacích. Pro snadnější aplikovatelnost daného 

nařízení vlády byl proto sestaven konkrétní seznam vybraných výrobků, za účelem jeho 

vytvoření byly provedeny konzultace s odborníky z oblasti zdravotnických výrobků 

a farmaceutik a dále bylo využito seznamu ochranných prostředků a zdravotnických prostředků 

určených pro vytvoření státních hmotných rezerv pro krizové stavy, jenž vycházel z požadavků 

ministerstev, ústředních správních úřadů, nezávislých státních institucí, zpravodajských služeb 

a krajů a jenž byl vytvořen na základě usnesení vlády č. 549 ze dne 18. května 2020. 

K zajištění ochrany obyvatelstva a kvalitní zdravotní péče v souvislosti se současnou nebo i 

případnou další pandemií je třeba mít k dispozici a zajistit soběstačnost i širšího okruhu 

zdravotnických prostředků a farmaceutik než jen ochranných osobních pomůcek. Seznam 

výrobků tedy reflektuje i poslední vývoj a inovace zdravotnických prostředků ve světě, z něhož 

je nutné pro zajištění konkurenceschopnosti vycházet.  

Tím, že bude seznam stanoven prováděcím právním předpisem, bude možné jej v případě 

změny situace flexibilně revidovat. Pro potenciální příjemce veřejné podpory však bude 

i nadále platit zákonem nastavené zajištění platnosti podmínek veřejné podpory, tj. pro příjemce 

veřejné podpory budou vždy rozhodné ty podmínky veřejné podpory, které byly platné v době 

podání žádosti o veřejnou podporu. Případné budoucí změny v seznamu výrobků nebudou mít 

vliv na již vydaná rozhodnutí o veřejné podpoře.  

Navrhovaná změna v nařízení vlády o provedení některých ustanovení zákona o investičních 

pobídkách tak umožní snadnější přístup k podpoře formou investičních pobídek pro výrobce 

výše uvedených žádoucích výrobků v rámci České republiky. Tato změna povede také k 

motivaci českých výrobců zaměřit se v době potřeby na vybrané výrobky, což povede k nižší 

závislosti České republiky na dodávkách z cizích zemí a tím i ke snížení nákladů státního 

rozpočtu.  

S ohledem na negativní dopady plynoucí ze zasažení české ekonomiky opatřeními přijatými za 

účelem zabránění šíření koronavirové infekce se také očekává útlum soukromých investic.  Dle 

analýzy Ministerstva financí se v roce 2020 očekává útlum investic o cca 4,3 %, a to právě 

z důvodu nižší investiční aktivity soukromých investorů. Dle ekonomických predikcí čeká 

v důsledku stávající situace celou světovou ekonomiku silná globální hospodářská recese. 

Přirozenou reakcí je tak přijetí různých monetárních, fiskálních či dalších stimulů, mezi které 

se řadí jednoznačně i podpora investic. Navrhuje se proto dále snížení minimálních limitů 

investic pro získání veřejné podpory formou investičních pobídek, a to nejvíce pro menší 

podnikatele, u nichž se navrhuje snížení limitu investice do dlouhodobého hmotného 

a nehmotného až na 10 mil. Kč. 

B) ZHODNOCENÍ SOULADU NAVRHOVANÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY SE ZÁKONEM, 

K JEHOŽ PROVEDENÍ JE NAVRŽENA, VČETNĚ SOULADU SE ZÁKONNÝM ZMOCNĚNÍM 

K JEJÍMU VYDÁNÍ 

Návrh nařízení vlády je prováděcím právním předpisem k zákonu č. 72/2000 Sb., o investičních 

pobídkách a změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších 
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předpisů. Navrhované nařízení vlády je vydáváno oprávněným subjektem na základě zmocnění 

uvedeného v § 2 odst. 4, § 3 odst. 1 a § 6a odst. 7 písm. a) zákona o investičních pobídkách. 

Na základě zákonného zmocnění uvedeného v § 2 odst. 4 zákona o investičních pobídkách 

vláda prováděcím právním předpisem stanoví pro každý typ investiční akce, která z dalších 

všeobecných podmínek podle odstavce § 2 odst. 3 zákona o investičních pobídkách se použije 

a ve kterých regionech České republiky. Předmětem navrhované změny je zrušení použití 

podmínky vyšší přidané hodnoty, tj. podmínky uvedené v ustanovení § 2 odst. 3 písm. c) zákona 

o investičních pobídkách, pro investiční akce ve výrobě, pokud má být předmětem výroby 

výrobek uvedený v navrhované příloze č. 2 nařízení vlády. Jedná se tedy o kompetenci 

udělenou vládě ustanovením § 2 odst. 4 větě první zákona o investičních pobídkách, neboť 

vláda může rozhodnout, zda se uvedená podmínka pro daný typ investiční akce použije nebo 

nepoužije. 

Předmětem další navrhované změny je i příslušná úprava vzoru tiskopisu pro uplatnění záměru 

získat investičních pobídku. Zákonné zmocnění pro vládu pro stanovení vzoru tohoto tiskopisu 

je obsaženo v § 3 odst. 1 zákona o investičních pobídkách.  

Podle zákonného zmocnění uvedeného v § 2 odst. 4 větě druhé zákona o investičních pobídkách 

vláda dále stanovuje i příslušné minimální hodnoty investice do dlouhodobého hmotného 

a nehmotného majetku, tj. stanovuje hodnoty pro naplnění podmínky uvedené v ustanovení § 2 

odst. 3 písm. a) zákona o investičních pobídkách, a to v závislosti na typu investiční akce 

i velikosti příjemce investiční pobídky; vláda tak stanoví na základě analýzy ekonomického 

a průmyslového vývoje České republiky, vývoje míry nezaměstnanosti v České republice 

a zhodnocení dosud podpořených investičních akcí. Na základě téže analýzy vláda stanovuje 

i minimální hodnoty dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku a minimální počty 

nových pracovních míst pro strategickou investiční akci podle zákonného zmocnění uvedeného 

v § 6a odst. 7 písm. a) zákona o investičních pobídkách. Změny navrhované v § 3 odst. 1 a 7 

a v § 5 odst. 1 nařízení vlády o provedení některých ustanovení zákona o investičních pobídkách 

vycházejí právě z těchto zmocnění. Z tohoto důvodu je k odůvodnění přiložena i rozsáhlá 

Analýza vývoje ekonomiky ČR, která obsahuje jak analýzu ekonomického a průmyslového 

vývoje České republiky, tak vývoje míry nezaměstnanosti v České republice.  

Předložený návrh nařízení vlády je proto v souladu se zákonem o investičních pobídkách a jeho 

obsah je stanoven v mezích uvedených zákonných zmocnění. 

C) ZHODNOCENÍ SOULADU NAVRHOVANÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY S PŘEDPISY 

EVROPSKÉ UNIE, JUDIKATUROU SOUDNÍCH ORGÁNŮ EVROPSKÉ UNIE A OBECNÝMI 

PRÁVNÍMI ZÁSADAMI PRÁVA EVROPSKÉ UNIE  

Navrhovaná právní úprava je v souladu s předpisy Evropské unie, judikaturou soudních orgánů 

Evropské unie a obecnými právními zásadami práva Evropské unie.  

Systému investičních pobídek se dotýkají tyto právní akty Evropské unie: 

 Smlouva o fungování Evropské unie, zejména čl. 107 a čl. 108 této smlouvy, 

 nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 

107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem 

(dále jen „obecné nařízení o blokových výjimkách“), 
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 nařízení Komise (EU) 2017/1084 ze dne 14. června 2017, kterým se mění nařízení (EU) 

č. 651/2014, pokud jde o podporu na přístavní a letištní infrastrukturu, prahové hodnoty 

oznamovací povinnosti pro podporu na kulturu a zachování kulturního dědictví a pro 

podporu na sportovní a multifunkční rekreační infrastrukturu a režimy regionální 

provozní podpory pro nejvzdálenější regiony, a mění se nařízení (EU) č. 702/2014, 

pokud jde o výpočet způsobilých nákladů, 

 nařízení Rady (EU) 2015/1589 ze dne 13. července 2015, kterým se stanoví prováděcí 

pravidla k článku 108 Smlouvy o fungování Evropské unie, 

 Pokyny k regionální státní podpoře na období 2014-2020, 

 rozhodnutí Evropské komise ze dne 4. února 2014, kterým se schvaluje mapa regionální 

podpory České republiky na období 2014-2020, 

 rozhodnutí Evropské komise ze dne 10. prosince 2014, kterým se schvaluje Plán 

hodnocení režimu státní podpory GBER: Investiční pobídky v České republice 

a prodlužuje se vynětí režimu investičních pobídek podle obecného nařízení 

o blokových výjimkách do 31. prosince 2020. 

Navrhovaná právní úprava je v souladu s výše uvedenými právními předpisy Evropské unie, 

které v případě, že se členský stát rozhodne investiční pobídky jako nástroj hospodářské 

politiky využívat, vytváří rámec pro poskytování veřejné podpory.  

Z pohledu evropských předpisů pro oblast veřejné podpory je systém investičních pobídek 

velkým režimem státní podpory, neboť dosavadní průměrný rozpočet přesahoval 150 mil. EUR 

ročně. Byl proto sestaven plán hodnocení, podle kterého je průběžně ověřováno, zda jsou 

naplňovány předpoklady a podmínky slučitelnosti systému investičních pobídek s vnitřním 

trhem Evropské unie. Protože Evropská komise svým rozhodnutím SA.38751 (2014/N), 

2015/C 094/01) ze dne 10. prosince 2014 schválila tento plán hodnocení, prodloužila tím i 

možnost pro poskytování investičních pobídek podle blokové výjimky stanovené nařízením 

Komise (EU) č. 651/2014 až do 31. prosince 2020. V souladu s výše uvedeným rozhodnutím 

je Česká republika povinna oznámit Evropské komisi veškeré změny, které mají být v systému 

investičních pobídek provedeny, tyto změny budou oznámeny Ministerstvem průmyslu 

a obchodu až bude známo jejich konečné znění. V souladu s plánem hodnocení bude v letošním 

roce předložena Evropské komisi závěrečná zpráva z hodnocení, která je v tuto chvíli 

finalizována. Předložené změny se proto do tohoto hodnocení nepromítnou. 

Judikatura soudních orgánů Evropské unie, která by se týkala toho, že státy mohou, ale nemusí 

poskytovat investiční pobídky, neexistuje. Evropská judikatura se týká pouze splnění/nesplnění 

podmínek pro poskytování veřejné podpory v konkrétních případech. 

D) ZHODNOCENÍ PLATNÉHO PRÁVNÍHO STAVU A ODŮVODNĚNÍ NEZBYTNOSTI 

JEHO ZMĚNY 

Investiční pobídky jsou v České republice poskytovány od roku 1998, zákonem jsou upraveny 

od roku 2000, konkrétně od 1. května 2000, kdy nabyl účinnosti zákon č. 72/2000 Sb., 

o investičních pobídkách a o změně některých zákonů. Ten stanovuje formy investiční pobídky, 

všeobecné podmínky pro jejich poskytování, postup při jejich poskytování a výkon státní 

správy s tím související. Tvoří tak základní právní normu celého systému investičních pobídek.  
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Mimo tento zákon tvoří systém investičních pobídek i další právní normy, a to především: 

- zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, 

- zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, 

- zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů, 

- nařízení vlády č. 515/2004 Sb., o hmotné podpoře na vytváření nových pracovních míst 

a hmotné podpoře rekvalifikace nebo školení zaměstnanců v rámci investičních pobídek, 

ve znění pozdějších předpisů, 

- nařízení vlády č. 596/2006 Sb., kterým se stanoví přípustná míra veřejné podpory 

v regionech soudržnosti České republiky, ve znění pozdějších předpisů, 

-  nařízení vlády č. 221/2019 Sb., o provedení některých ustanovení zákona 

o investičních pobídkách. 

Investiční pobídky jsou veřejnou podporou poskytovanou v mezích Evropskou komisí 

stanovené blokové výjimky. Podle stávajícího zákona o investičních pobídkách jsou 

podporovány následující činnosti: 

a) zavedení, zvýšení výrobní kapacity nebo rozšíření výroby v oborech zpracovatelského 

průmyslu; 

b) vybudování, zvýšení kapacity nebo rozšíření výstupu o nové produkty v technologickém 

centru se zaměřením na aplikovaný výzkum, vývoj nebo inovace technicky vyspělých 

výrobků, technologií a výrobních procesů za účelem použití ve výrobě a zvýšení přidané 

hodnoty; 

c) zahájení činnosti, zvýšení kapacity nebo rozšíření výstupu o nové služby centra 

strategických služeb, což zahrnuje centra pro tvorbu softwaru, opravárenská centra, 

centra sdílených služeb a datová centra  

 

Předloženým návrhem nařízení vlády jsou dotčeny pouze investiční akce uvedené pod 

písmenem a), tj. výrobní investice. Pro tyto typy projektů je aktuálně nejvíce dostupná 

investiční pobídka ve formě slevy na daních z příjmů po dobu 10 let. Pokud by došlo k nárůstu 

nezaměstnanosti (konkrétně k překročení podílu nezaměstnaných osob v okrese nad 7,5 %), 

bylo by možné poskytovat i investiční pobídku ve formě hmotné podpory vytváření nových 

pracovních míst a rekvalifikace nebo školení nových zaměstnanců. Pro nadměrné investice, 

v jejichž rámci by došlo k vytvoření více než 500 pracovních míst, je také možné poskytnout 

i hmotnou podporu pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku pro strategické 

investiční akce. 

 

Součet všech forem investiční pobídky (s výjimkou rekvalifikace a školení) nesmí překročit 

povolenou výši veřejné podpory podle mapy regionální podpory, tj. 25 % pro velké podniky, 

35 % pro střední podniky, 45 % pro malé podniky, v Praze 0 %. 

 

Zákon o investičních pobídkách byl za svou existenci několikrát novelizován, naposledy 

zákonem č. 210/2019 Sb., s účinností od 6. září 2019. Touto novelou došlo především 

k rozdělení kompetencí mezi zákon a prováděcí právní předpis, zavedení posuzování všech 

projektů vládou a také k zavedení nové podmínky vyšší přidané hodnoty pro všechny projekty.  
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Podmínka vyšší přidané hodnoty u výrobních projektů znamená:  

 mzdy alespoň u 80 % zaměstnanců provozovny musejí být ve výši průměrné mzdy v 

kraji  

 a současně musí být prokázána aktivní činnost v oblasti výzkumu a vývoje alespoň 

jedním z níže uvedených způsobů: 

- podíl zaměstnanců s vysokoškolským vzděláním dosahuje nejméně 10 % 

a investor má uzavřenu smlouvu o spolupráci s výzkumnou organizací, na kterou 

vynakládá prostředky nejméně ve výši 1 % z předpokládaných způsobilých 

nákladů,  

- podíl výzkumných a vývojových pracovníků dosahuje nejméně 2 %,  

- investor pořídí strojní zařízení pro účely výzkumu a vývoje nejméně ve výši 

10 % z předpokládaných způsobilých nákladů. 

Česká republika byla zasažena onemocněním COVID-19 způsobeným novým koronavirem 

SARS-CoV-2, který zásadně ovlivňuje i český trh. Mimořádná situace, která v České republice 

v důsledku koronavirové infekce nastala, vedla k potřebě materiálního zabezpečení nezbytných 

dodávek výrobků, jako jsou např. vybrané ochranné pomůcky. 

 

Výrobce těchto komodit by bylo možné motivovat k umísťování jejich výrobních kapacit do 

České republiky zejména investičními pobídkami, které jsou právě pro tento typ investic 

určené. Výše popsaná podmínka vyšší přidané hodnoty však investory v možnosti získat 

investiční pobídku značně limituje. Jedná se o stav, který byl novelou č. 210/2019 Sb. 

zamýšlený, tj. záměrem zavedení podmínky opravdu bylo značně omezit poskytování 

investičních pobídek ve výrobě. V době přípravy novely č. 210/2019 Sb. se však ještě nedala 

předvídat situace, která zde nastala v důsledku nového typu koronaviru. 

 

Odstranění této podmínky by zvýšilo dostupnost veřejné podpory pro investory z oblasti výroby 

potřebných produktů a zvýšilo motivaci k realizaci těchto žádoucích investic na území České 

republiky. V souladu se zákonným zmocněním uvedeným v § 2 odst. 4 zákona o investičních 

pobídkách lze tuto změnu provést novelou nařízení vlády. K zajištění ochrany obyvatelstva a 

kvalitní zdravotní péče v souvislosti se současnou nebo i nějakou budoucí pandemií je však 

třeba mít k dispozici a zajistit soběstačnost i širšího okruhu zdravotnických prostředků 

a farmaceutik než jen vybraných ochranných osobních pomůcek. 

 

Jak je již uvedeno v úvodu, s ohledem na negativní dopady plynoucí ze zasažení české 

ekonomiky opatřeními přijatými v souvislosti s virem SARS-CoV-2 se také očekává útlum 

soukromých investic.  Dle analýzy Ministerstva financí se v roce 2020 očekává útlum investic 

o cca 4,3 %, a to právě z důvodu nižší investiční aktivity soukromých investorů. Dle 

ekonomických predikcí čeká v důsledku stávající situace celou světovou ekonomiku silná 

globální hospodářská recese. Přirozenou reakcí je tak přijetí různých monetárních, fiskálních či 

dalších stimulů, mezi které se řadí jednoznačně i podpora investic. Navrhuje se proto dále 

snížení minimálních limitů investic pro získání veřejné podpory formou investičních pobídek, 

a to nejvíce pro menší podnikatele, u nichž se navrhuje snížení limitu investice do 

dlouhodobého hmotného a nehmotného až na 10 mil. Kč. 

 

Protože je systém investičních pobídek upraven zákonem o investičních pobídkách, přičemž 

tento zákon zmocňuje vládu k provedení některých ustanovení tohoto zákona a výslovně 

stanovuje, že tak vláda učiní nařízením vlády, je možné veškeré změny v systému investičních 

pobídek provést pouze změnou zákona nebo příslušného nařízení vlády. 
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Níže uvedený graf reflektuje počet vydaných rozhodnutí o příslibu investiční pobídky dle 

posledních tří novel zákona o investičních pobídkách. V roce 2020 bylo vydáno k 31. červenci 

2020 celkem 22 rozhodnutí o příslibu investiční pobídky, jednalo se však o projekty, které byly 

podány před nabytím účinnosti poslední novely zákona o investičních pobídkách (zákon 

č. 210/2019 Sb.) a řízení o nich tedy byla zahájena a dokončena dle zákona o investičních 

pobídkách ve znění novely č. 84/2015 Sb. Podle nového znění zákona o investičních pobídkách, 

které nabylo účinnosti dne 6. září 2019, nebylo k 31. červenci 2020 vydáno ještě žádné 

rozhodnutí o příslibu investiční pobídky.   

 

Graf č. 1 Vydaná rozhodnutí o příslibu investiční pobídky 

 
Zdroj: MPO 

 

Aktuální zhodnocení ekonomiky ČR a predikce jeho dalšího vývoje k červnu t. r. jsou obsaženy 

v příloze Odůvodnění.  

 

Navrhovaná změna nařízení vlády může být jedním z nástrojů, jak naplnit současné i budoucí 

kritické potřeby státu.  

E) PŘEDPOKLÁDANÝ HOSPODÁŘSKÝ A FINANČNÍ DOPAD NAVRHOVANÉ PRÁVNÍ 

ÚPRAVY NA STÁTNÍ ROZPOČET, OSTATNÍ VEŘEJNÉ ROZPOČTY, NA PODNIKATELSKÉ 

PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY, DÁLE SOCIÁLNÍ DOPADY, VČETNĚ DOPADŮ NA 

RODINY A DOPADŮ NA SPECIFICKÉ SKUPINY OBYVATEL, ZEJMÉNA OSOBY SOCIÁLNĚ 

SLABÉ, OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM A NÁRODNOSTNÍ MENŠINY, A DOPADY 

NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ  

Investiční pobídky jsou motivačním nástrojem, jehož dopady na státní rozpočet se projeví až 

s časovým odstupem (jedná se o slevu na dani, která je čerpána až po splnění podmínek), avšak 

impuls pro rozhodování soukromých investorů přichází okamžitě. Navrhovaná úprava by měla 

více podpořit investiční aktivitu soukromých investorů a přispět k nárůstu žádostí z oblasti 

výrobců vybraných komodit, které by však byly za jiných okolností dováženy z cizích zemí. Je 

třeba vzít v potaz také oslabení koruny, které ještě přispělo k prodražení dovozů těchto výrobků. 

K 8. červnu 2020 vynaložilo Ministerstvo vnitra na nákup ochranných prostředků v zahraničí 
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celkem 4,3 mld. Kč. Při podpoře domácích výrobců žádoucích výrobků tak lze ve výsledku 

očekávat pozitivní dopad na státních rozpočet. 

Samotné vyčíslení dopadu na státní rozpočet je nicméně velmi těžko proveditelné z důvodu 

neustále se měnící aktuální situace napříč světovými ekonomikami, které jsou ovlivněny 

epidemií koronaviru. Dle predikce Ministerstva financí se očekává útlum investic v roce 2020 

o 4,3 %, lze tedy očekávat i útlum žádostí o investiční pobídky z důvodu nižší investiční aktivity 

soukromých investorů. Negativní efekty v rámci české ekonomiky jsou naprosto 

bezprecedentní, mezi sebou se dále zesilují, a dají se tak jen velmi těžko odhadovat. Standardně 

používané predikční nástroje jsou za těchto okolností použitelné ve značně omezené míře. 

Skutečný vývoj se může od současných predikcí výrazně odchýlit, a to především v závislosti 

na dalším průběhu epidemie korovaniru a na opatřeních, které budou nadále přijímány.  

Předložený návrh má také napomoci státu využít systém investičních pobídek v situacích, kdy 

bude možné do České republiky lokalizovat výrobu některého z vybraných 

strategických výrobků. Dopad na státní rozpočet bude v případě každé investiční pobídky 

i nadále individuálně posuzován při schvalování investiční pobídky vládou. 

Obecně lze konstatovat, že změna přispěje k větší podpoře domácích výrobců, a tím ke zvýšení 

jejich konkurenceschopnosti a díky tomu i ke konkurenceschopnosti České republiky. Lze tedy 

očekávat i pozitivní dopad na samotné podnikatelské prostředí. Snaha o zajištění větší 

soběstačnosti České republiky v dodávkách vybraných komodit je logickým důsledkem 

uplynulých zkušeností a také budoucích predikcí, které hovoří o nástupu další hospodářské 

recese, jejíž rozměr bude značný a samotné obavy ze šíření koronaviru se promítnou do 

investičních aktivit v ekonomice. Větší mírou podpory domácí výroby namísto jejich dovozu 

bude současně podpořena domácí ekonomika. 

Lze také předpokládat, že podpora domácích výrobců vybraných strategických výrobků 

přispěje k nižším cenám předmětných produktů a lepší dostupnosti pro koncové uživatele. 

Uvedená změna může napomoci i ke snadnějšímu zabezpečení nezbytných dodávek výrobků, 

příp. i k vytváření pohotovostních zásob těchto výrobků díky domácím zdrojům. 

Navrhovaná právní úprava nepředpokládá vznik negativních sociálních dopadů, dopadů na 

rodiny a specifické skupiny obyvatel, ani dopadů na životní prostředí. 

F) ZHODNOCENÍ SOUČASNÉHO STAVU A DOPADŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ VE 

VZTAHU K ZÁKAZU DISKRIMINACE A VE VZTAHU K ROVNOSTI MUŽŮ A ŽEN 

Navrhovaná právní úprava systému investičních pobídek neupravuje vztahy, které by se 

dotýkaly zákazu diskriminace (ve smyslu antidiskriminačního zákona jde o nerovné zacházení 

či znevýhodnění některé osoby z důvodu rasy, etnického původu, národnosti, pohlaví, sexuální 

orientace, věku, zdravotního postižení, náboženského vyznání, víry či světového názoru). Lze 

proto konstatovat, že navrhované řešení nemá žádné dopady ve vztahu k zákazu diskriminace.  

Z hlediska rovnosti žen a mužů je návrh neutrální, neboť navrhovaná právní úprava je pro obě 

pohlaví stejná. 
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G) ZHODNOCENÍ DOPADŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ VE VZTAHU K OCHRANĚ 

SOUKROMÍ A OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Navrhovaná právní úprava je v souladu s ochranou soukromí a osobních údajů. Navrhovaná 

právní úprava je v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který upravuje práva a povinnosti při 

zpracování osobních údajů, a rovněž s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 

2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 

osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení 

o ochraně osobních údajů). 

Stávající, ani navrhovaná právní úprava systému investičních pobídek, se nedotýká fyzických 

osob, ale pouze podnikajících osob. Veškeré údaje, které žadatel o investiční pobídku vyplňuje 

při předkládání záměru získat investiční pobídku, se týkají jeho podnikatelské činnosti. Údaje 

jsou vyplňovány do standardizovaného tiskopisu, který tvoří přílohu k návrhu nařízení vlády. 

V záměru získat investiční pobídku žadatel uvádí tyto identifikační údaje: obchodní firmu nebo 

název, příp. jméno a příjmení podnikající fyzické osoby, sídlo, údaje o ovládající osobě 

a informace o statutárním orgánu (jméno a příjmení, bydliště, rodné číslo či datum a místo 

narození). Veškerá požadovaná data jsou uváděná i ve veřejných rejstřících či listinách. Tyto 

listiny žadatel k žádosti nemusí předkládat, pokud jsou uveřejněny ve sbírce listin. Údaje nejsou 

dále zpracovávány. Účel shromažďování uvedených údajů je především identifikační, 

evidenční a kontrolní. 

V žádosti žadatel dále také uvádí údaje ke kontaktní osobě, a to v tomto rozsahu: jméno 

a příjmení, funkce, telefonní a e-mailové spojení (pracovní). Tyto údaje jsou vyžadovány pro 

potřeby urychlení a zjednodušení komunikace v případě, kdy je žádost nutné doplnit či opravit. 

Ani tyto údaje nejsou dále zpracovávány, ani zveřejňovány, jsou pouze později využity pro 

účely koordinace kontrol a jako kontaktní spojení na příjemce podpory pro účely nezbytného 

vyhodnocování systému veřejné podpory, které je prováděno na základě povinnosti plynoucí 

z evropských předpisů. 

Dále žadatel uvádí vybrané ekonomické údaje za svou podnikající osobu a údaje o investiční 

akci, na niž je žádána veřejná podpora, a to v rozsahu nezbytném pro řádné posouzení 

předpokladů splnění všech relevantních podmínek pro poskytnutí veřejné podpory. 

Údaje jsou uchovávány po celou dobu uplatňování veřejné podpory, nejméně však po dobu 10 

let jako součást podkladů pro poskytnutí veřejné podpory. 

V rámci podmínky vyšší přidané hodnoty se u výrobních projektů předpokládá předložení 

pracovně právních informací souvisejících s určením výše mzdy a náplně práce zaměstnanců. 

Bude také ověřováno i nejvyšší dosažené vzdělání u vysokoškolsky vzdělaných zaměstnanců. 

Tyto informace nebudou vyžadovány při předkládání žádostí o investiční pobídku, ale budou 

až předmětem kontroly na místě. Informace o zaměstnancích nebudou shromažďovány, ani dále 

používány. Bude pouze nahlíženo do příslušných dokumentů při výkonu kontroly. Smyslem 

podmínky není sběr dat za konkrétní zaměstnance, ale ověřování agregovaných dat za celou 

provozovnu.  

V obecné rovině jsou pravidla pro nakládání a manipulaci s dokumenty Ministerstva průmyslu 

a obchodu stanovena ve Spisovém řádu ministerstva, který vychází ze zákona č. 499/2004 Sb., 
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o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

a z vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby. 

Navrhovaná právní úprava neuvažuje se sběrem osobních údajů a nezakládá žádné nové 

požadavky na předkládání a zpracování osobních údajů. 

Předkládaná právní úprava respektuje právní rámec ochrany a zpracování osobních údajů a jeho 

jednotlivé parametry. 

H) ZHODNOCENÍ KORUPČNÍCH RIZIK 

Identifikace korupčních rizik 

1. Povaha právní úpravy 

a) Přiměřenost 

Hlavním právním předpisem systému investičních pobídek je zákon o investičních pobídkách, 

který stanovuje formy investičních pobídek, všeobecné podmínky pro jejich poskytování, 

postup při jejich poskytování a výkon státní správy s tím související. 

Zákon o investičních pobídkách je realizován od roku 2000 a jeho současné procesní nastavení 

a rozvržení kompetencí se ukázalo jako dostatečně efektivní.   

Veřejná správa je schopna kontrolovat a vynucovat dodržování regulace v dané oblasti. 

Kontrola a vynucování jsou upraveny v ustanovení § 7 zákona o investičních pobídkách. 

- Předmětem novely je nařízení vlády, které je jedním z prováděcích právních předpisů 

k zákonu o investičních pobídkách. Novela nařízení vlády je prováděna pouze v 

nezbytném rozsahu a v rámci kompetence stanovené příslušnými zmocňovacími 

ustanoveními. 

b) Jednoznačnost 

Kompetence, práva a povinnosti jednotlivých dotčených subjektů v systému investičních 

pobídek jsou upraveny zákonem o investičních pobídkách. Tento zákon konkrétně vymezuje 

podmínky pro poskytnutí investiční pobídky, postup při jejich poskytování, orgány příslušné 

k posuzování plnění jednotlivých zákonem stanovených podmínek i k jejich kontrole, lhůty pro 

jejich kontrolu i sankce za jejich nedodržení. 

Veškeré žádosti o poskytnutí investiční pobídky jsou v souladu se zákonem o investičních 

pobídkách podávány prostřednictvím zákonem určené organizace – agentury CzechInvest, 

která poskytuje žadatelům součinnost při předkládání žádostí. Rozhodnutí o příslibu investiční 

pobídky je vydáváno Ministerstvem průmyslu a obchodu po posouzení předpokladů splnění 

podmínek stanovených zákonem o investičních pobídkách a v jeho prováděcích předpisech 

a po obdržení kladných stanovisek všech příslušných dotčených orgánů, které se vyjadřují i ke 

splnění zvláštních podmínek plynoucích ze souvisejících právních předpisů. Dotčenými orgány 

při posuzování předpokladů splnění zákonných podmínek pro poskytnutí investiční pobídky, 

jakož i kontrolními orgány k těmto podmínkám a jednotlivým investičním pobídkám, jsou:  
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 Ministerstvo průmyslu a obchodu – posouzení a kontrola vybraných podmínek zákona 

o investičních pobídkách a jedné formy investiční pobídky (hmotné podpory pořízení 

dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku pro strategickou investiční akci), 

 Ministerstvo financí a příslušné finanční úřady – posouzení a kontrola vybraných 

podmínek zákona o investičních pobídkách a dvou forem investiční pobídky (slevy na 

daních z příjmů a osvobození od daně z nemovitých věcí), 

 Ministerstvo životního prostředí – posouzení a kontrola jedné vybrané podmínky 

stanovené zákonem o investičních pobídkách, 

 Ministerstvo práce a sociálních věcí a Úřad práce České republiky – posouzení a kontrola 

vybraných podmínek zákona o investičních pobídkách a dvou forem investiční pobídky 

(hmotné podpory vytváření nových pracovních míst a hmotné podpory rekvalifikace nebo 

školení zaměstnanců), 

 Ministerstvo zemědělství – posouzení jedné vybrané podmínky zákona o investičních 

pobídkách. 

Příslušné pravomoci jsou tak jednoznačně rozloženy mezi několik orgánů veřejné správy, a to 

vždy s ohledem na věcnou působnost těchto orgánů.  

Zákon o investičních pobídkách přesně určuje práva a povinnosti jednotlivých účastníků 

příslušného řízení a v ustanovení § 7 jmenovitě vymezuje příslušné kontrolní orgány, lhůty pro 

výkon kontrolních pravomocí i sankce spojené s porušením podmínek a povinností 

stanovených zákonem o investičních pobídkách. Sankce za porušení zvláštních podmínek, 

stanovených v souvisejících právních předpisech, jsou pak upraveny v rámci těchto předpisů. 

V rámci stávajícího systému poskytování investičních pobídek tak již existuje funkční systém 

kontroly včetně sankčního mechanismu.  

c) Standardnost 

V řízení o poskytnutí investiční pobídky se postupuje v souladu se zákonem o investičních 

pobídkách a v případě skutečností neupravených tímto zákonem se postupuje v souladu se 

správním řádem.  

Navrhovanou právní úpravou se nezavádí nové instituty, které by byly nekonzistentní s jinými 

právními úpravami. Proces schvalování žádosti o investiční pobídku a postup při vydání 

rozhodnutí o příslibu investiční pobídky zůstává zachován. Navrhovaná právní úprava nemění 

zavedené rozhodovací ani kontrolní mechanismy.  

d) Motivace ke korupci v regulované oblasti 

Povinnosti podporovaných investorů vyplývají přímo ze zákona o investičních pobídkách.  

Účast investorů na systému investičních pobídek je dobrovolná. Postoj pracovníků veřejné 

správy ke korupci lze označit za negativní. Vládou byl schválen Etický kodex úředníků 

a zaměstnanců veřejné správy, na jehož základě jsou přijímány vnitřní předpisy jednotlivých 

úřadů.  

Etické kodexy ani korupční kauzy zájmové skupiny příjemců investičních pobídek nejsou 

známy. 
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Z praxe nejsou známy žádné korupční kauzy, které by se týkaly výkonu veřejné správy v oblasti 

poskytování investičních pobídek. Na základě obecných předpokladů tak lze konstatovat, že 

u takto provázaného systému výkonu veřejné správy založeného na přesně zákonem 

definovaných podmínkách podpory a kontroly vzniká poměrně malý prostor pro korupční 

jednání.  

2. Rozhodování 

a) Rozhodovací pravomoc 

Řízení o poskytnutí investiční pobídky je správním řízením, ve kterém rozhoduje jeden orgán 

veřejné správy – Ministerstvo průmyslu a obchodu.  

Žádost investora je posuzována z hlediska předpokladů splnění podmínek zákona 

o investičních pobídkách, zákona o daních z příjmů, zákona o zaměstnanosti, zákona o dani 

z nemovitých věcí, prováděcích právních předpisů k těmto zákonům a z hlediska souladu 

s přímo použitelným předpisem Evropské unie. V rámci rozhodovacího řízení je žádost zasílána 

k posouzení dotčeným orgánům, které jednoznačně vymezuje zákon o investičních pobídkách. 

Závazná stanoviska těchto orgánů jsou dále podkladem pro vydání rozhodnutí. Současnou a ani 

navrhovanou právní úpravou nedochází k nadměrnému soustředění pravomocí u jednoho 

správního orgánu. Jednotlivé orgány jsou na rozhodování vzájemně nezávislé a jejich 

pravomoci jsou rozděleny. 

Rozhodnutí jsou vydávána průběžně na základě podaných žádostí jednotlivých investorů. 

Četnost rozhodování vykazuje meziroční výkyvy a je ovlivněna jednak nabídkou investiční 

podpory a také aktuálním ekonomickým vývojem.   

b) Kontrolovatelnost rozhodování 

Dokumenty pro podání žádosti o investiční pobídku jsou veřejně dostupné na webových 

stránkách agentury CzechInvest. Každý občan se s nimi může seznámit. Dále jsou na těchto 

webových stránkách zveřejňovány informace o vydaných rozhodnutích o příslibu investiční 

pobídky.  

Způsob schvalování žádostí o investiční pobídku je jednotný, postup schvalování investiční 

pobídky je stanoven v § 4, 5 a 5a zákona o investičních pobídkách.  

Každý účastník řízení má možnost seznámit se s podklady příslušného rozhodnutí. Náležitosti 

rozhodnutí ve věci správního řízení stanovuje správní řád. 

Veškerá rozhodnutí vydávaná v rámci systému investičních pobídek jsou připravována stále 

stejným oddělením v rámci Ministerstva průmyslu a obchodu. Kontrola jednotného 

rozhodování tak probíhá v rámci tohoto jednoho oddělení.  

Proti rozhodnutí je v souladu se správním řádem přípustné odvolání. 

c) Odpovědnost 

Rozhodnutí jsou připravována v rámci odboru 71100 Ministerstva průmyslu a obchodu, 

k vedení řízení je určena vždy konkrétní úřední osoba, která je uvedena v příslušném spisu.  
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V rámci rozhodovacího řízení je žádost zasílána k posouzení dotčeným orgánům vymezeným 

zákonem o investičních pobídkách. Závazná stanoviska těchto dotčených orgánů jsou dále 

podkladem pro vydání rozhodnutí, ke každému stanovisku je vždy příslušná osoba, jež danou 

věc vyřizuje.  

Při kontrole investičních pobídek a při vyvozování důsledků za porušení podmínek spolu 

příslušné kontrolní orgány spolupracují a navzájem si poskytují součinnost. Na každém 

kontrolním protokolu jsou uvedeny osoby, které kontrolu vykonaly. 

Kárná odpovědnost státních zaměstnanců je upravena zákonem 234/2014 Sb., o státní službě, 

ve znění pozdějších předpisů. 

d) Opravné prostředky 

V řízení o poskytnutí investiční pobídky se postupuje v souladu se zákonem o investičních 

pobídkách a v případě skutečností neupravených tímto zákonem se postupuje v souladu se 

správním řádem.  

Protože v rámci individuálních správních aktů musí správní orgán umožnit dotčeným osobám 

uplatňovat jejich práva a hájit oprávněné zájmy, je účastníkům řízení dávána možnost seznámit 

se s podklady pro vydání rozhodnutí a se stanovisky dotčených orgánů před vydáním 

rozhodnutí o nabídce na poskytnutí investiční pobídky nebo rozhodnutí o příslibu investiční 

pobídky a uplatnit svoje připomínky. Správní řád rovněž určuje možnosti uplatnění opravných 

prostředků. Rozhodnutí vydávaná v rámci zákona o investičních pobídkách obsahují všechny 

nezbytné náležitosti rozhodnutí podle správního řádu, včetně poučení adresáta o možnosti 

podat opravný prostředek a o lhůtě pro jeho podání.  

3. Transparentnost 

Povinnost ke zveřejňování informací v rámci programů veřejných podpor je upravena na úrovni 

evropské legislativy. Údaje o přiznaných investičních pobídkách a jejich příjemcích jsou 

veřejně dostupnou informací uveřejňovanou na internetových stránkách agentury CzechInvest, 

která je podřízenou organizací Ministerstva průmyslu a obchodu. Informace jsou uváděny od 

roku 1998 v souhrnných číslech i za jednotlivé projekty v podobě tabulky ve formátu .xls. 

Informace jsou zveřejňovány až po vydání konečného rozhodnutí o příslibu investiční pobídky. 

Přístup k těmto informacím není podmíněn předchozí registrací. 

Podle čl. 9 nařízení Komise č. 651/2014 ze dne 17. června 2014 je každý členský stát povinen 

zajistit zveřejňování informací o poskytnutých veřejných podporách na souhrnné internetové 

stránce věnované státní podpoře. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže za tímto účelem zajistil 

pro Českou republiku plnění této povinnosti transparentnosti prostřednictvím elektronického 

systému Evropské komise Transparency Award Module, kde jsou uveřejňovány požadované 

informace o poskytnutých podporách, včetně investičních pobídek.   

Data, na která se vztahují právní předpisy upravující povinnost mlčenlivosti, se nezveřejňují.  

Navrhovaná právní úprava nemá vliv na dostupnost informací podle zákona č. 106/1999 Sb., 

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 

Významnost a eliminace korupčních rizik 
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Korupční rizika jsou v případě systému investičních pobídek významně nízká, neboť 

rozhodování o nich se řídí zásadami správního řízení a rozhodnutí proto musejí být 

přezkoumatelná.  

Postup při poskytování investičních pobídek, stejně jako systém kontroly a sankcí, je upraven 

zákonem o investičních pobídkách již od r. 2000. Za svoji existenci byl zákon o investičních 

pobídkách několikrát novelizován. V rámci těchto novel byla postupně precizována ustanovení, 

která vytvářela překážky v aplikaci zákona v praxi nebo zaváděla neúměrně přísné sankce. 

Z praxe nejsou známy žádné korupční kauzy, které by se týkaly výkonu veřejné správy v oblasti 

poskytování investičních pobídek. Na základě obecných předpokladů tak lze konstatovat, že 

u takto provázaného systému výkonu veřejné správy založeného na přesně definovaných 

podmínkách podpory a kontroly vzniká poměrně malý prostor pro korupční jednání. Veškeré 

postupy správních orgánů jsou dostatečně upraveny přímo zákonem o investičních pobídkách 

nebo souvisejícími právními předpisy. Při realizaci systému investičních pobídek nedochází ke 

koncentraci pravomocí a je vykonávána kontrolní činnost. 

 

I) ZHODNOCENÍ DOPADŮ NA BEZPEČNOST NEBO OBRANU STÁTU 

Samotná právní úprava nemá dopad na bezpečnost ani obranu státu. 

 

 

J)  ZHODNOCENÍ SOULADU NAVRHOVANÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY SE ZÁSADAMI 

DIGITÁLNĚ PŘÍVĚTIVÉ LEGISLATIVY 

Navrhovaná právní úprava nemá souvislost s digitální agendou.   
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II. Zvláštní část 

 

K čl. I 

K bodu 1 

Stanovuje se minimální hodnota pořízeného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku 

pro investiční akce ve výrobě, a to ve výši 80 mil. Kč, přičemž nejméně 40 mil. Kč musí být 

vynaloženo na pořízení strojního zařízení. 

K bodu 2 

Na základě § 2 odst. 4 věty první zákona o investičních pobídkách vláda nařízením stanoví, 

která z dalších všeobecných podmínek podle odstavce § 2 odst. 3 zákona o investičních 

pobídkách se pro určitý typ investiční akce použije nebo nepoužije a ve kterých regionech 

České republiky. Předmětnou úpravou se upouští od použití podmínky vyšší přidané hodnoty, 

tj. podmínky uvedené v ustanovení § 2 odst. 3 písm. c) zákona o investičních pobídkách, pro 

investiční akce ve výrobě, pokud předmětem výroby má být produkt uvedený v příloze č. 2 

nařízení vlády, jež obsahuje vybrané výrobky se strategickým významem pro ochranu života 

a zdraví občanů v mimořádných situacích.  

K bodu 3 

Stanovuje se zvýhodnění pro malé a střední podnikatele. Hodnoty dlouhodobého hmotného 

a nehmotného majetku pro investiční akce ve výrobě stanovené v § 3 odst. 1 nařízení vlády se 

v případě středního podnikatele snižují na polovinu (tj. minimální investice 40 mil. Kč, z toho 

20 mil. Kč do strojního zařízení) a v případě malého podnikatele na čtvrtinu (tj. minimální 

investice 20 mil. Kč, z toho 10 mil. Kč do strojního zařízení). Vzhledem k tomu, že 

v ustanovení § 3 odst. 2 nařízení vlády je již stanoveno snižování těchto částek na polovinu 

v případech, kdy je investice umístěna v některém z více podporovaných regionů, je 

zvýhodnění pro malé a střední podnikatele kumulativně vztaženo i k tomuto ustanovení, tj. 

v případě investiční akce ve výrobě realizované v některém z více podporovaných regionů 

uvedených v § 3 odst. 2 nařízení vlády je v případě středního podnikatele minimální investice 

20 mil. Kč, z toho 10 mil. Kč do strojního zařízení, a v případě malého podnikatele minimální 

investice 10 mil. Kč, z toho 5 mil. Kč do strojního zařízení.   

Zvýhodnění na polovinu pro střední podnikatele a na čtvrtinu pro malé podnikatele se použije 

i pro minimální hodnoty dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku u investiční akce 

v technologickém centru (§ 3 odst. 5 nařízení vlády). 

V případě minimálních počtů nových pracovních míst (které jsou stanoveny v § 3 odst. 5 

nařízení vlády u investiční akce v technologickém centru a v § 3 odst. 6 nařízení vlády 

u investiční akce v centru strategických služeb) se zvýhodnění nemění, tj. pro malé a střední 

podniky se tyto počty snižují na polovinu. 
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K bodu 4 

Jedná se o legislativně-technickou úpravu. V návaznosti na zavedení další, zcela nové přílohy 

do stávajícího nařízení vlády se dosavadní příloha nařízení vlády označuje jako příloha č. 1. 

K bodu 5 

Ustanovení, které je předmětem změny, stanovuje minimální hodnoty dlouhodobého hmotného 

a nehmotného majetku a minimální počty nových pracovních míst pro strategickou investiční 

akci v případech, kdy se jedná o investice ve výrobě. Aby investiční akce ve výrobě mohla 

dosáhnout na status „strategické investiční akce“, musí být investováno alespoň 500 mil. Kč do 

dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku a musí být vytvořeno alespoň 500 nových 

pracovních míst. Nově se stanovuje, že bude-li předmětem výroby výrobek se strategickým 

významem uvedený v příloze č. 2 nařízení vlády, tyto další limity se nepoužijí, tj. pro tyto 

investice se nestanovuje povinná minimální hodnota dlouhodobého hmotného a nehmotného 

majetku, ani žádný počet nových pracovních míst k tomu, aby mohly získat status strategické 

investiční akce. K poskytnutí investiční pobídky se tedy na tyto akce budou vztahovat pouze 

limity všeobecných podmínek stanovené v § 3 nařízení vlády. 

K bodu 6 

Vložení zkratky „nařízení vlády“ se provádí kvůli snadnější formulaci nového znění bodu č. 14 

v části II vzoru tiskopisu pro uplatnění záměru získat investiční pobídku (viz novelizační bod 

5). 

K bodu 7 

Aby žadatel nebyl nucen při předkládání žádosti o investiční pobídku vyplňovat údaje, které 

nejsou pro poskytnutí investiční pobídky relevantní, zavádí se do textu vzoru tiskopisu pro 

uplatnění záměru získat investiční pobídku možnost uvést, zda se v případě předkládané žádosti 

jedná o investiční akci, u které nemusí být prokazováno plnění podmínky vyšší přidané 

hodnoty, a z jakého důvodu. 

K bodu 8 

Pro větší srozumitelnost a snadnější aplikovatelnost ustanovení § 3 odst. 4 nařízení vlády byl 

sestaven konkrétní seznam vybraných strategických výrobků, který obsahuje výčet vybraných 

ochranných osobních pomůcek, zdravotnických prostředků a farmaceutik. Investor, který žádá 

investiční pobídku na investiční akci ve výrobě, kdy předmětem následně realizované výroby 

bude výrobek uvedený v příloze č. 2 nařízení vlády, nebude muset plnit podmínku vyšší přidané 

hodnoty stanovenou v § 2 odst. 3 písm. c) zákona o investičních pobídkách a specifikovanou 

v § 3 odst. 1 písm. b) nařízení vlády č. 221/2019 Sb. a bude moci požádat o investiční pobídku 

ve formě hmotné podpory pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku pro 

strategickou investiční akci podle § 1a odst. 1 písm. a) bodu 5 zákona o investičních pobídkách. 
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K čl. II 

K bodu 1 

V souladu s principem zachování právní jistoty nebudou měněny podmínky, které byly platné 

v době předložení záměru získat investiční pobídku. O žádostech podaných před nabytím 

účinnosti tohoto nařízení se správní řízení podle zákona o investičních pobídkách povede 

a rozhodne podle dosavadních právních předpisů.  

K bodu 2 

V souladu s principem zachování právní jistoty zůstávají zachovány rovněž podmínky čerpání 

investičních pobídek, o kterých již bylo rozhodnuto. 

K čl. III 

Stanovuje se datum nabytí účinnosti navrhovaného nařízení vlády. Nařízení vlády reaguje na 

mimořádnou situaci, která v České republice nastala z důvodu šíření koronavirové nákazy. 

Jedná se o výjimečnou situaci, kdy je dán naléhavý obecný zájem pro stanovení odlišného data 

účinnosti právního předpisu než k 1. lednu nebo k 1. červenci kalendářního roku, a to v souladu 

s § 3 odst. 4 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění 

pozdějších předpisů. Navrhuje se proto stanovit datum účinnosti nařízení vlády co nejdříve, tj. 

patnáctým dnem po jeho vyhlášení ve Sbírce zákonů. 
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Ekonomika České republiky v 1. čtvrtletí 2020 zaznamenala nejhlubší pokles od roku 2009, kdy eskalovala 
globální finanční krize. Vinou opatření na zamezení šíření pandemie koronaviru, kdy došlo z uzavření většiny 
obchodů a výpadkům ve výrobě, hrubý domácí produkt mezičtvrtletně klesl o 3,3 % a meziročně o 2 %. Ekono-
miku táhly dolů především klesající firemní investice a exporty, zatímco zvýšené vládní výdaje působily opačným 
směrem. Příspěvek spotřeby domácností, hlavního tahouna růstu v roce 2019, byl v 1. čtvrtletí 2020 neutrální. 
Vedle slabého výkonu zpracovatelského průmyslu měla největší negativní dopad na hrubou přidanou hodnotu 
v 1. čtvrtletí odvětví obchodu, dopravy, ubytování a pohostinství. Proti trendu šlo stavebnictví a ICT činnosti, u 
nichž došlo k meziročnímu růstu přidané hodnoty. 

Zohledníme-li skutečnost, že za propadem HDP v 1. čtvrtletí stálo „pouze“ přibližně dvoutýdenní „vypnutí“ eko-
nomiky, lze očekávat, že výsledky HDP za 2. čtvrtletí, kdy restriktivní opatření vlády byly v platnosti téměř dva 
měsíce, budou o poznání horší. Ačkoli v květnu již došlo k částečné stabilizaci, předstihové indikátory signalizují 
pokračující slabost v průmyslu a především ve službách. Pouze pomalý náběh výroby, daný slabou poptávkou 
doma i v zahraničí, povede k růstu volných kapacit, dalšímu poklesu investic, zpomalení inflace a růstu neza-
městnanosti. Za předpokladu, že se podaří nastartovat výrobu a udržet míru nezaměstnanosti v rozumné výši 
(5-7 %), mělo by zásluhou oživení ve druhé polovině roku 2020 dojít ke snížení propadu domácí ekonomiky z 1. 
pololetí.  

Na trh práce zatím nedolehla tíživá situace ve zbytku ekonomiky. Ačkoli pokračuje trend pomalého snižování 
zaměstnanosti a klesá rozdíl mezi počtem volných pracovních míst a počtem uchazečů o zaměstnání, míra neza-
městnanosti v ČR stále patří mezi nejnižší v EU. Tuzemské firmy, pravděpodobně i zásluhou vládního programu 
Antivirus, prozatím výrazněji nepropouští. Podíl nezaměstnaných osob dle statistiky Ministerstva práce a sociál-
ních věcí se v květnu zvýšil na 3,6 % z průměrných 3 % v 1. čtvrtletí 2020. Otázkou však zůstává, zda se do konce 
srpna, do kdy platí program Antivirus, podaří nastartovat výrobu v plném rozsahu, tak aby došlo k růstu produk-
tivity a ziskovosti firem. Souhrnná produktivita práce vlivem nižšího poklesu počtu zaměstnaných osob oproti 
hrubé přidané hodnotě v 1. kvartálu meziročně klesla o 0,8 %, čímž se výrazně vzdálila produktivitě práce na 
odpracovanou hodinu, která naopak vzrostla o 3,5 %. Tento výrazný nesoulad je daný skutečností, že firmy místo 
aby propouštěly zaměstnance, tak preferovaly pouze dočasné uzavření provozoven, které vedlo k výraznému 
poklesu odpracovaných hodin. 

Pozitivní stránkou současného vývoje z pohledu firem je výrazné omezení tlaků na růst mezd. Meziroční tempo 
růstu nominálních mezd v 1. čtvrtletí zpomalilo na tříleté minimum ve výši 5,0 % a reálné mzdy stouply pouze o 
1,4 %, tedy nejpomaleji za posledních více než šest let. Nižší mzdový růst společně s poklesem cen vstupů (ropa) 
by měl podpořit firemní zisky a zmírnit inflační tlaky. Klesající ekonomika se již propisuje do nižší spotřebitelské 
inflace, což umožňuje ČNB prosazovat velmi uvolněnou měnovou politiku. Centrální banka v průběhu března až 
května snížila svoji klíčovou úrokovou sazbu o dva procentní body na 0,25 % a přistoupila k dalším opatřením na 
podporu úvěrové expanze a zajištění stability finančního trhu.   

I přes snížení měnověpolitických sazeb ČNB dochází mezi bankami k výraznému zpřísnění úvěrových standardů 
u nefinančních podniků a poklesu poptávky po úvěrech. Zpřísnění podmínek pro čerpání úvěrů je diferenco-
vané a kulminuje se zejména v odvětvích, která jsou pandemií koronaviru nejvíce postižená (služby, cestovní 
ruch, doprava a automobilový průmysl). Došlo rovněž k zastavení klesajícího trendu u nevýhodných úvěrů a pro 
další období banky očekávají nárůst úvěrových ztrát ve všech segmentech úvěrového trhu, nejvíce pak v sektoru 
malých a středních podniků.   

Hlavním jmenovatelem dění na finančních trzích byla rostoucí averze k riziku. Akciové indexy doma i v zahraničí 
strmě klesaly, mohutné výprodeje zasáhly i českou korunu, jejíž kurz oproti euru oslabil o více než 12 % na 27,81 
CZK/EUR, což byla nejslabší hodnota od konce ledna 2015. Ačkoli v květnu, s tím jak se zlepšovala epidemiolo-
gická situace a ekonomiky postupně začaly nabíhat, došlo ke korekci předešlých ztrát, vysoká nejistota na trzích 

Shrnutí 
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drží riziková aktiva pod „předkoronavirovými“ hodnotami. Trhy zejména tíží obavy z druhé vlny pandemie a rych-
losti oživení světové ekonomiky. Katalyzátorem současného růstu jsou však očekávání o pokračující, či v případě 
potřeby, rozšířené, měnové, ale i fiskální, expanzi. Právě rychlá a masivní reakce centrálních bank a vlád na celém 
světě zabránila při vypuknutí pandemie ještě větším výprodejům aktiv a vedla ke stabilizaci finančního trhu. 

Stabilizace domácí, ale i zahraničních ekonomik, se děje na úkor rostoucích deficitů vládních rozpočtů. Hospo-
daření státního rozpočtu ČR skončilo v květnu 2020 schodkem ve výši 157 mld. Kč, což je zatím nejhorší výsledek 
v historii ČR. Vlivem výpadku příjmů a dodatečných výdajů MF zvýšilo plánovaný deficit na letošní rok ze 40 mld. 
Kč na 300 mld. Kč, s tím, že v současné době se projednává jeho další zvýšení na 500 mld. Kč. Doposud jedno 
z nejnižších zadlužení v rámci EU (ve výši 30,8 % HDP v roce 2019) dává ČR relativně komfortní výchozí pozici, 
otázkou však zůstává, zda další nárůst deficitu bude mít dostatečně vysoký multiplikační efekt pro celou ekono-
miku či zda budou existovat dodatečné výrobní kapacity (např. ve stavebnictví), které by umožnily efektivní 
využití vládních zdrojů na investice.   

Při detailním pohledu do oblastí ekonomiky, které jsou pro MPO zvláště důležité, je patrné, že domácí i zahra-
niční poptávka zůstává slabá. Ačkoli se propad tuzemských maloobchodní tržeb s postupným otevíráním 
obchodů zpomaluje, návrat na předkrizovou úroveň bude především kvůli dalšímu zpomalení růstu mezd a vyšší 
nezaměstnanosti spíše dlouhodobý. Rychlejší oživení by mohlo nastat u zahraniční poptávky. Nutným předpo-
kladem je však obnovení výroby u našich hlavních obchodních partnerů, především tedy v Německu, které by 
mohlo těžit z masivní fiskální podpory tamní vládou. Ze sektorů ekonomiky vypadá lépe situace ve stavebnictví, 
zatímco domácí zpracovatelský/automobilový průmysl se po odeznění koronakrize bude muset vypořádat z řa-
dou výzev (Green Deal, obchodní válka s USA, Brexit). 

Pro budoucí směřování tuzemské ekonomiky bude důležité, zda vyprodukuje a prodá zboží s vysokou přidanou 
hodnotou, a to nejlépe na vysoce konkurenčních trzích. Pro tyto účely jsme do aktuální čtvrtletní zprávy zařadili 
dva tematické boxy. První box „Podíl high-tech sektoru mírně narostl hlavně zásluhou průmyslu“ pojednává o 
vývoji high-tech průmyslu a high-tech službách v ČR. Zatímco v high-tech průmyslu došlo mezi roky 2005 a 2018 
k mírnému nárůstu jeho podílu na podnikatelském sektoru a rychlejšímu růstu produktivity, výdaje na výzkum a 
vývoj naopak dynamičtěji rostou v high-tech službách. Druhý box „ČR měla v roce 2019 téměř vyrovnanou ob-
chodní bilanci s high-tech zbožím“ ukazuje, že i přes zpomalení tempa růstu vývozu i dovozu s high-tech zbožím, 
došlo v roce 2019 k výraznému meziročnímu poklesu deficitu obchodní bilance oproti roku 2018. Pozitivní zprá-
vou rovněž je, že v dlouhodobém horizontu dochází k pozvolnému nárůstu podílu vývozu a dovozu high-tech 
zboží na celkovém ZO. 

 

    

 

 

 

 

Uzávěrka údajů: 2. června 2020 (není-li uvedeno jinak). 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/veklep-history-version?pid=KORNBSVCDRBM)



  Analýza vývoje ekonomiky ČR / červen 2020 

6 

Česká ekonomika po nepřetržitém šestiletém růstu na začátku roku 2020 výrazně poklesla. 
Důvodem bylo vypuknutí pandemie koronaviru a následná restriktivní opatření české vlády 
vedoucí k zamezení jejího dalšího šíření. Domácí ekonomiku táhly dolů především klesající 
firemní investice a exporty, zatímco zvýšené vládní výdaje působily v opačném směru. Na na-
bídkové straně ekonomiky došlo k největšímu poklesu ve skupině odvětví obchodu, dopravy, 
ubytování a pohostinství a v průmyslu. Domácí ekonomika ve 2. čtvrtletí prohloubí vlivem 
uzavírek řady provozoven svůj propad; oživení by mělo přijít ve druhé polovině letošního 
roku. 

 Domácí vývoj 
Tuzemská ekonomika vstoupila do nového roku nej-
prudším poklesem od roku 2009, kdy eskalovala globální 
finanční krize. Globální pandemie koronaviru vedla v prů-
běhu března 2020 k uzavření řady podniků a k výpadkům na 
straně poptávky. Především vinou propadu firemních inves-
tic a exportů došlo v 1. čtvrtletí 2020 k mezičtvrtletnímu 
poklesu HDP o 3,3 % a ve srovnání se stejným obdobím loň-
ského roku o 2 %. Ekonomické zpomalení patrné v loňském 
roce tak bylo vystřídáno absolutním poklesem ekonomiky a 
pravděpodobným nástupem recese. 

Zatímco výdaje na fixní investice klesly mezičtvrtletně o 9,7 
% a meziročně o 5,5 %, spotřeba domácností klesla o 2,0 % 
mzč. a oproti stejnému období loňského roku zůstala ne-
změněna. Naproti tomu vládní výdaje působily proticyklicky 
a mezičtvrtletně vzrostly o 5,2 % a meziročně o 7,1 %. Stačilo 
to však pouze na snížení negativního příspěvku domácí po-
ptávky na HDP.  Rovněž zahraniční poptávka měla negativní 
dopad na celkový HDP, kdy exporty meziročně klesly o 2,4 % 
a importy o 2,1 %. Šlo tak již o druhé čtvrtletí po sobě, kdy 
čisté exporty snížily tempo růstu HDP.   

Poslední data o struktuře výdajů na HDP jsou v souladu s 
ekonomickou teorií. Na rostoucí nejistotu zareagují nejdříve 
podniky tím, že omezí investiční výdaje. Když ani to nepo-
může a zahraniční, ale i domácí, poptávka pokračuje ve svém 
poklesu, na řadu přichází vlna propouštění a na ni navazující 
strmý pokles spotřeby domácností. Vládní výdaje spolu s ex-
panzivní měnovou politikou by naopak měly stimulovat 
poptávku, a tím minimalizovat cyklický propad ekonomiky. 

Zatímco v loňském roce byla hlavním tahounem růstu spo-
třeba domácností, v prvním čtvrtletí 2020 byl její příspěvek 
k meziročnímu růstu HDP neutrální.  Na vině byla druhá po-
lovina března, kdy byl vyhlášen nouzový stav a byly uzavřeny 
téměř všechny obchody vyjma obchodů s potravinami a lé-
kárny. Samotný závěr 1. čtvrtletí tak vymazal prakticky celý 
předešlý růst maloobchodních tržeb ze začátku roku 2020.    

 

1 Výkonnost ekonomiky 

Vývoj hrubého domácího produktu 
(stálé ceny, sezónně očištěné údaje, meziroční změna v %) 

 
Pramen: data ČSÚ, graf MPO 
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Tvorba hrubého fixního kapitálu na začátku roku 2020 
klesla mezikvartálně o téměř 10 % a meziročně o přibližně 
pět procent. Její celkový meziroční pokles měl negativní vliv 
na HDP ve výši 1,4 procentního bodu (oproti příspěvku ve 
výši 1,2 p. b. ve 4Q 2019). Zásoby rovněž ubraly z růstu HDP, 
a to konkrétně ve výši 1,7 p. b. Z hlediska typu aktiv investice 
meziročně klesly o 8,6 % do ICT, ostatních strojů a zařízení a 
o 7,6 % do dopravních prostředků. Klesající zájem firem o 
nákup nových vozidel je jedním z důvodů výrazného poklesu 
jejich výroby. Dynamika růstu investic do obydlí zpomalila 
z 8,6 % na 0,7 %. Negativní zprávou je pokles investic do ICT, 
který signalizuje nižší tempo digitální transformace u firem. 
Jedním z možných vysvětlení je pokles koupěschopné po-
ptávky a nárůst volných výrobních kapacit. Očekávaná vlna 
propouštění by rovněž mohla snížit firemní poptávku po in-
vesticích do ICT. 

Zahraniční obchod rovněž přispěl k poklesu ekonomiky, a 
to především vlivem rychlejšího poklesu exportů oproti im-
portům. Negativní dopad čistého vývozu činil 0,3 p. b., když 
vlivem zvolnění světové obchodní výměny na pozadí koro-
navirové krize a pokračujících obchodních sporů mezi USA a 
Čínou vývoz zboží a služeb (ve s. c.) klesl o 2,4 % a převýšil 
tak pokles dovozu, který dosáhl 2,1 %. V samotném ob-
chodu se zbožím klesl vývoz o 3,1 % a dovoz o 2,5 %, zatímco 
tempo růstu vývozu služeb zpomalilo na 1,3 % a jejich do-
vozu na 0,5 %. I přes několikrát násobně vyšší obchod se 
zbožím, tak přebytek v zahraničním obchodě se zbožím byl 
v 1. čtvrtletí 2020 prakticky totožný s přebytkem v obchodě 
se službami. 

Na nabídkové straně ekonomiky klesla v 1. čtvrtletí hrubá 
přidaná hodnota (HPH) meziročně o 1,3 %, a to zejména zá-
sluhou průmyslu. Především zpracovatelský průmysl je 
v posledním období hlavním zdrojem slabosti celé ekono-
miky. Zatímco u průmyslu zůstal stav setrvalý (a nepříznivý), 
v odvětví obchodu, dopravy, ubytování a pohostinství došlo 
k velkému obratu. Právě tato složka služeb byla v uplynulém 
roce jedním z hlavních přispěvatelů k růstu. Začátkem letoš-
ního roku však vinou „zmrazení“ cestovního ruchu jeho HPH 
meziročně klesla o téměř pět procenta a podílela se na po-
klesu HPH v celé ekonomice téměř jedním procentním 
bodem, stejně jako celý zpracovatelský průmysl. Dařilo se 
naopak ICT činnostem a stavebnictví, u nichž došlo k mezi-
ročnímu růstu přidané hodnoty.  

V 1. čtvrtletí 2020 došlo k diametrálně odlišnému vývoji u 
souhrnné produktivity práce a produktivity práce na od-
pracovanou hodinu. Zatímco souhrnná produktivita vlivem 
nižšího poklesu počtu zaměstnaných osob oproti hrubé při-
dané hodnotě klesla (meziročně o 0,8 %), produktivita na 
odpracovanou hodinu vlivem strmějšího poklesu odpraco-
vaných hodin výrazně vzrostla (meziročně o 3,5 %). 
Důvodem je zatím pouze slabý pokles zaměstnanosti, kdy 
firmy místo aby propouštěly, tak pouze dočasně uzavřely své 
závody (např. automobilky). Došlo tak k výraznému poklesu 
odpracovaných hodin, zatímco zaměstnanost zůstala kon-
cem 1. čtvrtletí prakticky nezměněna.  S rozběhem výroby 
dojde i k růstu odpracovaných hodin, který, jestliže nebude 
následován růstem přidané hodnoty, povede ke korekci pro-
duktivity práce. V případě přetrvávající slabé poptávky a 

Hrubá přidaná hodnota podle odvětví, 1Q 2020 
(sezónně očištěné údaje, meziroční změna a příspěvek ke změně ze stá-
lých cen, podíl odvětví v běžných cenách) 

 

Meziroční 
změna (%) 

Příspě-
vek ke 
změně 
(p. b.) 

Podíl odvětví 
(%) 

  

  
      

2018 2019 

NH celkem -1,3 -1,3 100,0 100,0 

Průmysl -3,7 -1,1 30,3 29,6 

- zpracovatelský -3,6 -0,9 25,7 24,9 

Stavebnictví 2,5 0,1        5,6       5,9 

Obchod a doprava -4,9 -0,9      19,2      18,9 

Peněžnictví a pojišťovnictví -0,4 0,0       3,9      3,8 

Informační činnosti 3,8 0,2       5,5      5,8 

Činnosti v nemovitostech 1,5 0,1       8,7      8,9 
 
Pramen: data ČSÚ, tabulka MPO 

Vývoj hrubé přidané hodnoty 
(příspěvky v p. b., meziroční reálný růst HPH  v %, sezónně očištěné údaje)  
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skončení vládních podpůrných opatření (program Antivirus) 
firmy začnou propouštět, což by za jinak nezměněných pod-
mínek vedlo nárůstu souhrnné produktivity práce. 

Souhrnná produktivita práce (HPH na pracovníka) klesla nej-
více v odvětví obchod, doprava, ubytování a pohostinství a 
ve zpracovatelském průmyslu. V přepočtu na odpracované 
hodiny produktivita naopak nejvíce stoupla v odvětví ICT, 
v činnostech v oblasti nemovitostí, stavebnictví a zeměděl-
ství.  

 Vývoj v zahraničí 
Globální pandemie koronaviru měla výrazný dopad i na 
ostatní ekonomiky ve světě. Jejich „vypnutí“ přicházelo po-
stupně podle zhoršující se epidemiologické situace. Nejprve 
zasáhla Čínu, odkud se nákaza rozšířila do celého světa. Poté 
se hlavním epicentrem stala Evropa a nakonec Spojené státy, 
Rusko a Latinská Amerika. Výpadky v produkci, karanténní 
opatření a uzavření většiny obchodů vedly jak k nabídko-
vému, tak i poptávkovému šoku, který byl v řadě zemí 
bezprecedentní.  

V zemích EU propad ve srovnání se 4. čtvrtletím 2019 činil 
podle sezonně očištěných údajů 3,2 %, v eurozóně 3,6 %. 
Šlo o nejvýraznější propad od roku 1995, kdy se tyto údaje 
začaly sledovat. V meziročním srovnání činil pokles HDP v 1. 
čtvrtletí v zemích platících eurem 3,1 % a v celé unii 2,6 %. 
Nejstrmější mezičtvrtletní pokles zaznamenala Francie a Itá-
lie, následována Slovenskem a Španělskem. Právě ve třech 
větších zemích platících eurem byl dopad pandemie, co do 
počtu nakažených i mrtvých, nejdrastičtější. Relativně mír-
nější mezičtvrtletní pokles ekonomiky postihl ČR, Rakousko 
a Německo, tedy země, které na tom byly, co do počtu naka-
žených, lépe. Dvě země, kde k zamezení šíření koronaviru 
přistupovaly spíše liberálněji, na tom byly o poznání lépe. 
Ekonomický pokles ve Velké Británii nebyl v 1. čtvrtletí až tak 
strmý a švédská ekonomika dokonce nepatrně posílila. Otáz-
kou však zůstává, jak si tyto země povedou ve 2. čtvrtletí, 
kdy již pod tlakem veřejného mínění a výrazně se nezlepšu-
jících epidemiologických statistik byly nuceny přijmout 
některá restriktivní opatření.  

Vedle Švédska ekonomika rostla rovněž v Bulharsku a Ru-
munsku a především pak v Irsku, kde HDP mezičtvrtletně 
posílil o 1,2 %.   

Prakticky totožný meziroční propad české a evropské eko-
nomiky by měl signalizovat stabilitu v tempu konvergence 
ČR k vyspělé Evropě. Za uplynulé čtvrtletí se tak domácí eko-
nomika nepřiblížila k ekonomické úrovni průměru EU, ale 
také se od ní nevzdálila. Podle zatím dostupných údajů do-
sahovala v roce 2018 Česká republika v ukazateli hrubého 
domácího produktu na obyvatele (ve standardu parity kupní 
síly) 91 % průměru Evropské unie, což bylo o 1 p. b. více než 
v roce 2017. Tento výsledek jí stačil na čtrnáctou příčku mezi 
zeměmi EU27.   

 Výhled 
Ve 2. čtvrtletí očekáváme ještě výraznější pokles domácí, 
ale i evropské, ekonomiky oproti prvním třem měsícům 

Hrubý domácí produkt na obyvatele 
(v %, EU27=100, PPS)  

 
Pramen: data Eurostat, graf MPO 
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roku 2020, jelikož se projeví „vypnutí“ ekonomik a další re-
striktivní opatření vlád v plné síle. Předstihové indikátory 
signalizují další pokles podnikatelské aktivity v průmyslu. Ač-
koli index nákupních manažerů v průmyslu (PMI) v květnu 
umazal část svých předešlých ztrát (růst z dubnových 35,1 
bodu na 39,6 bodu), stále je hluboko pod hraničí 50, která 
od sebe odděluje růst od poklesu. Květnové výsledky jsou 
druhé nejhorší od globální finanční krize v roce 2009.  

Rovněž konjunkturální index, sestavovaný ČSÚ, v květnu sig-
nalizoval zastavení klesajícího trendu v důvěře v ekonomiku. 
Růst důvěry byl tažen zejména domácnostmi, zatímco dů-
věra mezi podnikateli opět poklesla. Nejhorší situace 
zůstává ve službách, kde důvěra klesla na nejnižší hodnotu v 
historii zjišťování. 

Podnikatelé čelí obrovskému poklesu poptávky (domácí i za-
hraniční) a vlivem růstu volných kapacit pravděpodobně 
přistoupí k propouštění. Ačkoli řada podniků využívá pod-
půrné programy vlády, aby udržela zaměstnance (Antivirus), 
předstihové indikátory signalizují strmý pokles zaměstna-
nosti v dalších měsících.  

Pro letošní rok očekáváme, že ekonomika ČR klesne o 6,7 
% mzr. a v příštím roce se zotaví o 3,2 %. Nejprudší pokles v 
letošním roce pravděpodobně zaznamenají fixní investice (-
13,4 %) a spotřeba domácností (-5,2 %). Strmý výpadek čes-
kých exportů částečně eliminuje pokles dovozů vlivem nízké 
spotřeby domácností s celkovým mírně negativním dopa-
dem do HDP (-0,9 p.b.). Naopak proticyklicky bude působit 
spotřeba vlády (+3,1 % mzr.).  

Klíčové pro celoroční čísla o HDP bude rychlý náběh výroby 
(který lze očekávat spíše u průmyslu než u služeb), stabili-
zace situace ve světě a nízký růst nezaměstnanosti.  

  

Bázické indikátory důvěry 
(v %, dlouhodobý průměr 2003-2019=100)  

 
Pramen: data ČSÚ, graf MPO 

70

75

80

85

90

95

100

105

110

115

120

I/12 I/13 I/14 I/15 I/16 I/17 I/18 I/19 I/20

podnikatelé celkem spotřebitelé souhrnný indikátor

Vývoj HDP podle zemí (meziroční změna v %)  

 
Pramen: data Eurostat, graf MPO 
Poznámka: očekávané údaje za rok 2020/2021: Jarní prognóza EK  

-8

-3

2

7

12

I/09 I/10 I/11 I/12 I/13 I/14 I/15 I/16 I/17 I/18 I/19 I/20 I/21

Česká republika Německo

Polsko Slovensko

Maďarsko průměr EU27

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/veklep-history-version?pid=KORNBSVCDRBM)



  Analýza vývoje ekonomiky ČR / červen 2020 

10 

Trh práce zůstal napjatý. Nastupující recese ekonomiky se projevila ve výsledcích 1. čtvrtletí 
2020 zatím jen mírně. Celková zaměstnanost dosahovala maximálních hodnot a nezaměstna-
nost zůstala velmi nízká. Nabídka volných pracovních míst stále výrazně převyšovala počet 
nezaměstnaných. Počátkem 2. čtvrtletí pandemie koronaviru začala zvyšovat míru nezaměst-
nanosti, i díky opatřením vlády, zatím jen pozvolna. Výhodou ČR je skutečnost, že do krize 
vstoupila s nejnižší mírou nezaměstnanosti ze zemí EU, což znamená důležitý polštář pro další 
vývoj tuzemské ekonomiky. 

 Domácí vývoj 
V 1. čtvrtletí 2020 pokračoval mírný pokles zaměstnanosti, 
která se podle výsledků VŠPS snížila meziročně o 0,5 %, tj. 
o 28,1 tis. osob na 5 277,4 tis. osob (průměrný počet za-
městnaných, očištěný od sezónních vlivů v 1. čtvrtletí stoupl 
proti 4. čtvrtletí 2019 o 1,1 tis. osob).  

Snížení zaměstnanosti bylo provázeno změnou ve struk-
tuře pracujících. Klesl jak počet zaměstnanců o 21,5 tis., 
jejichž podíl na celkové zaměstnanosti činil 83 %, tak i počet 
podnikatelů o 6,4 tis., především v důsledku snížení počtu 
podnikatelů se zaměstnanci.  

Z hlediska odvětvové struktury byl vývoj zaměstnanosti 
rozdílný. V sekundárním sektoru průmyslu a stavebnictví se 
zaměstnanost meziročně snížila o 13,4 tis. osob, zejména v 
důsledku poklesu počtu pracujících ve zpracovatelském prů-
myslu o 41,5 tis. osob. Naopak meziročně se zvýšil počet 
pracujících ve stavebnictví a ve výrobě a rozvodu elektřiny, 
plynu a tepla. V terciálním sektoru služeb celková zaměstna-
nost stagnovala. Na jedné straně zde poklesl počet 
pracujících v sekci velkoobchod a maloobchod, opravy mo-
torových vozidel, na druhé straně výrazně stoupla 
zaměstnanost ve zdravotní a sociální péči. V primárním sek-
toru zemědělství, lesnictví a rybářství se počet pracujících 
meziročně snížil o 14,9 tis. 

Výše uvedené skutečnosti se promítly do míry zaměstna-
nosti (podíl počtu zaměstnaných osob ve skupině 15-64 
letých), která se poprvé od poloviny roku 2018 dostala pod 
75% hranici, když se v 1. čtvrtletí 2020 snížila o 0,2 p. b. na 
74,8 %. 

Obecná míra nezaměstnanosti (podle definice ILO) popu-
lace ve věku 15-64 let (podíl nezaměstnaných k pracovní 
síle, tj. součtu zaměstnaných a nezaměstnaných) se v 1. 
čtvrtletí meziročně prakticky nezměnila a zůstala na 2 % (v 
dubnu se pak zvýšila o 0,3 p. b.). Celkový počet nezaměstna-
ných se meziročně snížil o 3,6 tis. a dosáhl 106,1 tis. osob. 
Zároveň klesl počet nezaměstnaných jeden rok a déle (o 6,2 
tis. na 28,7 tis. osob). Průměrný počet nezaměstnaných, 

2 Trh práce 

Počet zaměstnaných ve věku 15 a více (v tis.) 

 
Pramen: data ČSÚ, graf MPO 
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očištěný od sezónních vlivů, se v 1. čtvrtletí 2020 proti 4. 
čtvrtletí 2019 snížil o 6,7 tis.  

Podíl nezaměstnaných osob, tj. počet dosažitelných ucha-
zečů o zaměstnání ve věku 15-64 let k obyvatelstvu stejného 
věku (dle statistiky Ministerstva práce a sociálních věcí), 
k 31. 3. 2020 se meziročně nezměnil a zůstal na 3 %. Podíl 
nezaměstnaných stejný nebo vyšší než republikový průměr 
vykázalo 32 okresů – nejvyšší byl v okresech Karviná (7 %), 
Bruntál (5,7 %), Jeseník (5,5 %), Ostrava-město a Znojmo 
(shodně 5,3 %). Naopak nejnižší podíl nezaměstnaných byl 
v okresech Praha-východ (1,2 %), Pelhřimov (1,5 %), Rych-
nov nad Kněžnou, Praha-západ a Mladá Boleslav (shodně 1,6 
%). Na počátku 2. čtvrtletí došlo v důsledku restriktivních 
opatření vlády k mírnému zvýšení nezaměstnanosti na 3,4 
% a v květnu pak na 3,6 %. Prozatím nízký nárůst nezaměst-
nanosti může být částečně ovlivněn vyčkáváním firem, 
administrací propouštění, vládním programem „kurzarbeit“ 
nebo přednostním propouštěním zahraničních pracovníků.  

Poptávka podniků po pracovní síle zůstala v 1. čtvrtletí vy-
soká. ČR chyběli hlavně technicky orientovaní zaměstnanci, 
zejména odborníci v informačních technologiích, kvalifiko-
vaní řemeslníci, ale i pomocní dělníci. Podniky na tento stav 
reagovaly náborem zahraničních pracovníků. Ke konci 
března bylo evidováno 342,3 tis. volných pracovních míst, tj. 
o 9,3 tis. méně než v předchozím měsíci, avšak o 3 tis. více 
než v březnu 2019. Na jedno volné místo připadlo v průměru 
0,7 uchazeče, z toho nejvíce v okresech Karviná (6,9), Jese-
ník (3,9), Sokolov (3,7), Bruntál (3,2) a Děčín (3,1).  

Do vývoje mezd v 1. čtvrtletí 2020 zasáhla koronakrize zatím 
jen okrajově. Průměrná hrubá mzda se meziročně zvýšila o 
5 % (na 34 077 Kč), tedy nejméně za poslední tři roky. V re-
álném vyjádření vzrostla v důsledku vyšší inflace jen o 
1,4 %, a tedy nejpomaleji za posledních více než šest let. 
Obecně ale platí, že dvě třetiny zaměstnanců na průměrnou 
mzdu vůbec nedosáhnou. Mediánová mzda tentokrát při-
dala o 5,8 %, což znamená, že se rychleji 
zvyšovaly mzdy zaměstnanců s nejnižšími příjmy. To odpo-
vídá výraznému nedostatku nekvalifikovaných pracovníků, 
který na počátku roku tlačil na zvyšování mezd. 

První náznaky nástupu krize lze spatřit na vývoji mezd v ně-
kterých odvětvích. Nejvíce byl zasažen realitní sektor, kde 
se mzdy propadly o 6,5 %, když na pronájmy začaly dopadat 
první restrikce. Propad zaznamenalo i odvětví kulturních a 
rekreačních činností o 3,8 %, který však souvisí spíš s vyso-
kou srovnávací základnou minulého roku z důvodu vysokých 
mimořádných odměn. Nízké tempo růstu mezd v odvětví 
ubytování a stravování ovlivnilo uzavření provozoven. Nelze 
přehlédnout ani podprůměrné tempo růstu mezd ve zpra-
covatelském průmyslu (+4 %), kde pracuje 1,1 mil. 
zaměstnanců a jejich průměrná mzda dosáhla 33 123 Kč.  

Naopak nejvíce se přidávalo v administrativě a v energetice 
(přes 10 %), o více než 7 % si polepšili lidé pracující v země-
dělství, IT a ve školství, o více než 5 % ve stavebnictví, 
zdravotní a sociální péči. Nejvyšší absolutní průměrnou 
hrubou mzdu vykázala odvětví informačních a komunikač-
ních technologií (63 521 Kč) a peněžnictví a pojišťovnictví 

Počet uchazečů o zaměstnání připadající na jedno volné 
pracovní místo 

 
Pramen: data MPSV, graf MPO 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

1/09 1/10 1/11 1/12 1/13 1/14 1/15 1/16 1/17 1/18 1/19 1/20

Nezaměstnanost a mzdy podle krajů k 31. 3. 2020 

 
Pramen: data MPSV, ČSÚ mzdy 

Kraj p
o

č
e

t 
u

c
h

a
ze

č
ů

 o
 

za
m

ě
st

n
á

n
í 

m
e

zi
ro

č
n

í 
zm

ě
n

a

n
o

v
ě

 h
lá

še
n

í 
u

c
h

a
ze

č
i 

u
c

h
a

ze
č

i 
v

y
řa

ze
n

í 
z 

e
v

id
e

n
c

e

p
o

č
e

t 
v

o
ln

ý
c

h
 

p
ra

c
o

v
n

íc
h

 m
ís

t

p
o

d
íl

 n
e

za
m

ě
st

n
a

n
ý

c
h

 

o
so

b
 v

 %

p
rů

m
ě

rn
á

 h
ru

b
á

 

m
ě

sí
č

n
í 

m
zd

a
 v

 K
č

m
e

zi
ro

č
n

í 
rů

st
 m

zd
y

 v
 

%
Praha 18 788 534 3 218 2 853 77 251 2 42 760 3,1

Středočeský 24 602 -134 4 224 4 188 64 397 2,5 34 224 4,9

Jihočeský 10 958 95 1 970 2 771 18 335 2,4 30 906 6,0

Plzeňský 10 814 1 863 2 245 2 120 36 470 2,6 32 800 4,8

Karlovarský 6 481 125 1 233 998 5 980 3,1 29 687 5,0

Ústecký 24 540 -2 385 3 297 3 462 15 886 4,3 31 530 5,8

Liberecký 9 791 -230 1 558 1 520 10 657 3,1 31 265 3,8

Královéhradecký 9 466 617 1 676 1 783 13 798 2,5 31 289 5,2

Pardubický 8 117 385 1 552 1 876 25 087 2,3 30 349 5,4

Vysočina 9 656 -162 1 645 1 970 10 386 2,7 31 181 5,6

Jihomoravský 30 104 -1 120 4 344 4 799 26 453 3,6 32 880 5,5

Olomoucký 13 411 -312 2 111 2 481 9 691 3,1 30 469 5,2

Zlínský 10 397 252 1 975 1 866 12 733 2,5 30 139 5,7

Moravskoslezský 38 553 -903 4 666 4 718 15 163 4,6 30 840 5,4

Celkem ČR 225 678 -1 375 35 714 37 405 342 287 3 34 077 5,0

Počet uchazečů a volných pracovních míst 

 
Pramen: data MPSV, graf MPO 
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(60 595 Kč). Nejnižší mzdová úroveň zůstala v odvětví uby-
tování, stravování a pohostinství (20 316 Kč). 

Míra zaměstnanosti i nezaměstnanosti zůstaly v 1. čtvrtletí 
2020 blízko svých limitních hodnot. V dalších čtvrtletích 
však lze očekávat jejich postupné zhoršení. Recese ekono-
miky kvůli pandemií koronaviru se na trhu práce projeví se 
zpožděním. Pro další vývoj nezaměstnanosti, mezd a tím i 
spotřeby domácností, bude klíčové, jak rychle se obnoví 
chod ekonomiky. Výraznější nárůst nezaměstnanosti se oče-
kává v září poté, co skončí vládní podpůrná opatření 
(Antivirus). Velmi nízká míra nezaměstnanosti ve srovnání 
s ostatními zeměmi EU však dává ČR lepší výchozí podmínky 
pro horší časy.  

 Nezaměstnanost v EU 
Česká republika si v rámci EU udržuje nejnižší míru neza-
městnanosti, která se v 1. čtvrtletí 2020 oproti předchozímu 
čtvrtletí nezměnila a zůstala na úrovni 2 %. V EU jako celku 
činila míra nezaměstnanosti 6,4 % (v eurozóně 7,3 %). S mi-
mořádně vysokou mírou nezaměstnanosti se potýkají již 
tradičně v Řecku a ve Španělsku.  

Trvalým problémem Unie zůstává míra nezaměstnanosti 
mladých (do 25 let), která je ve srovnání s nezaměstnaností 
v produktivním věku více než dvojnásobně vyšší (14,7 %). U 
této věkové skupiny je však třeba brát v úvahu, že část mladé 
generace studuje a nejsou tedy ekonomicky aktivní. Nejnižší 
nezaměstnanosti mladých dosáhlo Německo (5,3 %), násle-
duje Česká republika (5,9 %) a Nizozemsko (6,3 %); naproti 
tomu vysoká nezaměstnanost mladých zůstává v Řecku a ve 
Španělsku (přes 30 %).  

 

  

Harmonizovaná míra nezaměstnanosti v zemích EU  
k 31. 3. 2020 (v %) 

 
Pramen: data Eurostat, graf MPO 
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Deflační vývoj cen průmyslových výrobců v EU, podpořený nižšími cenami energií, zlevnil do-
voz a s určitým zpožděním začal prosakovat do tuzemských cen. Ceny domácích průmyslových 
výrobců v 1. čtvrtletí 2020 ještě pokračovaly v meziročním růstu, jejich dynamiku však od po-
čátku roku zvolňovala levná ropa. Ceny stavebních prací rostly, i když pomaleji, v souvislosti 
se zvýšenou poptávkou a omezenými kapacitami stavebního sektoru. Ceny zemědělských vý-
robců prohloubily svůj meziroční pokles. Vyšší náklady na bydlení, stále dražší potraviny i 
dosud vysoká spotřeba domácností zvedly inflaci nad horní hranici tolerančního pásma ČNB.  

Ceny komodit, reprezentované indexem DJ Commodity, 
ztratily od počátku roku necelých 30 % a jsou velmi hluboko 
pod průměrem posledních patnácti let. Za poklesem stála 
zejména ropa, která zlevnila ke konci března o více než 60 %. 
Výrazně ztrácely i ceny ostatních energetických komodit 
(uhlí, plyn). Ceny průmyslových kovů byly stlačovány špat-
ným výhledem globálního zpracovatelského průmyslu (cena 
hliníku a mědi klesla zhruba o 20 %). Naopak stouply ceny 
drahých kovů, zlata a zejména palladia (+17 %). V průměru 
rostly i ceny zemědělských komodit.  

Ceny průmyslových výrobců v EU v 1. čtvrtletí 2020 klesly 
v průměru o 1,3 % meziročně (z -1 % v předchozím čtvrt-
letí), v eurozóně pak o 1,6 % (z -1,3 %). Od počátku roku se 
jejich pokles prohlubuje, v samotném březnu klesly o 2,5 % 
(v eurozóně o 2,8 %), v dubnu pak o 4,3 % (v eurozóně o 
4,5 %). Tento vývoj souvisel s celkovým stavem průmyslu, 
zejména pak s propadem cen energií v průměru za kvartál o 
6,7 %. 

I když tempo růstu cen průmyslových výrobců v 1. čtvrtletí 
v tuzemsku stouplo meziročně v průměru na 1,4 % (ze 1,3 
% v předchozím čtvrtletí), dynamika jejich růstu od počátku 
roku klesala v březnu na 0,4 %, v dubnu pak obrátily směr a 
poprvé od února 2018 klesly o 0,8 %. Jejich vývoj byl ovliv-
něn především levnou ropou, promítl se do něj i záporný 
příspěvek cen průmyslových výrobců v EU. O nejvyšší růst 
se postaraly ceny v sektoru elektřina, plyn a pára, které 
zrychlily v průměru za čtvrtletí meziročně na 8,9 % (z 8,3 % 
v předchozím čtvrtletí) a zásobování vodou o 5,4 % (z 2,9 %). 
Významně propadly ceny v odvětví těžby a dobývání, a to na 
-2,1 % (z 3,7% růstu ve 4. čtvrtletí 2019). 

Ceny ve zpracovatelském průmyslu s nejvyšší váhou v in-
dexu se takřka nezměnily. Z nich nejvíce zdražily potraviny, 
a to o 4,2 % (z 2,9 %). Přidaly i ceny chemických látek a vý-
robků o 0,8 %, které v předchozím čtvrtletí ještě ztrácely 6 
%. Opačným směrem působily ceny koksu a rafinovaných 
ropných produktů a ceny obecných kovů a kovodělných vý-
robků, které prohloubily pokles na -3,3 % (z -1,6 %).  

3 Cenový vývoj 

Ceny průmyslových výrobců  
(meziroční změna v %) 

 
Pramen: data ČSÚ, graf MPO 
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2019 2020

Ceny 1. Q 2.Q 3. Q 4. Q průměr 1. Q

spotřebitelské 2,7 2,8 2,8 3,0 2,8 3,6

průmyslových výrobců 3,4 3,5 2,0 1,3 2,6 1,4

stavebních prací 4,6 4,7 4,4 4,4 4,5 4,2

zemědělských výrobců 6,9 11,0 5,8 -1,8 4,9 -3,6

tržních služeb 2,6 2,6 2,7 2,3 2,6 2,5

dovozní 2,8 1,5 -1,2 -1,8 0,3 -1,7
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V prostředí rostoucí poptávky setrvala dynamika růstu  cen 
stavebních prací na slušné úrovni, i když zpomalila v prů-
měru meziročně na 4,2 % (z 4,4 % v předchozím čtvrtletí), v 
dubnu na 4,1 %. Vývoj jejich cen se odvíjel od výkonu celého 
stavebního sektoru, byl ale podporován zejména výraznou 
poptávkou domácností po bydlení a omezenou kapacitou 
stavebního sektoru. Růst cen stavebních prací stimuloval i 
vyšší dynamiku růstu cen materiálů a výrobků spotřebová-
vaných ve stavebnictví, které byly meziročně vyšší o 0,6 %. 

Ceny zemědělských producentů v listopadu 2019 obrátily 
trend a od té doby klesají. V 1. čtvrtletí zůstaly pod úrovní 
předchozího roku v průměru o 3,6 % (z 1,8 % ve 4. čtvrtletí 
2019), v dubnu svůj propad zmírnily na 2,5 %. Zatímco ceny 
v rostlinné výrobě klesly o 10,1 %, v živočišné výrobě naopak 
stouply o 4,7 %. Cenový pokles ovlivnilo snížení cen zeleniny 
o 36,9 % a obilovin o 12,2 %. V okruhu živočišných výrobků 
byly vyšší ceny vepřového masa a vajec. Důvodem byl i po-
kles produkce významných výrobců.    

Spotřebitelská inflace v 1. čtvrtletí 2020 v průměru vzrostla 
meziročně na 3,6 % (z 3 % v předchozím čtvrtletí) a atako-
vala tak horní hranici tolerančního pásma ČNB. V dubnu 
však inflace zpomalila na 3,2 % a v květnu dále na 2,9 %. Zá-
sadní vliv na růst cenové hladiny v 1. čtvrtletí, i vlivem váhy 
ve spotřebitelském koši, měly ceny v sektoru bydlení a po-
travin. V rámci bydlení rostly nájmy o 4,3 %, přidaly i ceny 
zemního plynu o 1,2 %, vodného o 5,3 %, stočného o 4,5 %. 
Spotřebitelé platili více i za elektřinu, jejíž cena ale zvolnila 
tempo růstu na 9,4 % (z 11,2 % v předchozím kvartálu). In-
flaci významně podpořily potraviny, které zrychlily meziroční 
dynamiku růstu na 6,1 %, zatímco ve 4. čtvrtletí přidaly 4,3 
%. Dražší bylo i stravování a ubytování o 5,5 % a ostatní zboží 
a služby - zejména finanční služby, které stouply o 4,1 %.  Od 
počátku roku rostly rovněž ceny oděvů a obuvi. Protisměrně, 
tj. na snižování cenové hladiny tak působily tentokrát jen 
ceny v oddíle pošty a telekomunikace, které svůj pokles ještě 
prohloubily na 4,2 %. 

Tuzemské spotřebitelské ceny podle HICP (harmonizovaný 
index spotřebitelských cen) v 1. čtvrtletí 2020 zrychlily me-
ziroční tempo růstu na průměrných 3,7 % (z 2,9 % 
v předchozím čtvrtletí). V Evropské unii  jako celku přidaly 
v průměru 1,5 % (ze 1,3 %), avšak v dubnu zpomalily na 0,7 
% a v deflaci pak skončilo 13 zemí. 

S ohledem na zpomalování ekonomiky vlivem pandemie ko-
ronaviru, levnou ropu a pokles cen výrobců v zahraničí svůj 
výhled od poslední analýzy výrazně přehodnocujeme. V ná-
sledujících měsících očekáváme významnější propad cen 
v průmyslu. Inflační tlaky, které na přelomu roku podpořily i 
vyšší spotřební daně na tabák a alkohol, dražší energie, po-
traviny a stále silná domácí poptávka, začínají slábnout. 
Důsledky pandemie a levná ropa se začnou promítat i do niž-
šího výhledu spotřebitelské inflace, která bude rychle 
ustupovat a v závěru roku by se mohla přiblížit ke dvěma 
procentům.  Zpomalení růstu cen čekáme i ve stavebnictví, 
které bude i nadále trpět nedostatkem kapacity. 

 

Vývoj spotřebitelských cen dle odvětví 
(meziroční změna v %) 

 
Pramen: data ČSÚ, graf MPO 

-5

-3

-1

1

3

5

7

p
o

tr
av

in
y 

a 
n

ea
lk

o
 n

áp
o

je

al
ko

h
o

lic
ké

 n
áp

o
je

, t
ab

ák

o
d

ív
án

í a
 o

b
u

v

b
yd

le
n

í, 
vo

d
a,

 e
n

er
gi

e,
 p

al
iv

a

b
yt

o
vé

 v
yb

av
en

í, 
za

ří
z.

d
o

m
…

zd
ra

ví

d
o

p
ra

va

p
o

št
y 

a 
te

le
ko

m
u

n
ik

ac
e

re
kr

ea
ce

 a
 k

u
lt

u
ra

vz
d

ěl
áv

án
í

st
ra

vo
vá

n
í a

 u
b

yt
o

vá
n

í

o
st

at
n

í z
b

o
ží

 a
 s

lu
žb

y

leden únor březen

Vývoj spotřebitelských cen  
(index v %) 

 
Pramen: data ČSÚ, graf MPO 

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

1/081/091/101/111/121/131/141/151/161/171/181/191/20

Index meziroční Index meziměsíční Míra inflace

Vývoj spotřebitelských cen v zemích EU k 31. 3. 2020  
(v %, z harmonizovaných indexů) 

 
Pramen: data Eurostat, graf MPO 

0

1

2

3

4

5

P
o

rt
u

ga
ls

ko
It

ál
ie

K
yp

r
Šp

an
ěl

sk
o

Ř
ec

ko
D

án
sk

o
Lu

ce
m

b
u

rs
ko

B
el

gi
e

Ir
sk

o
C

h
o

rv
at

sk
o

Eu
ro

zó
n

a
Sl

o
vi

n
sk

o
Li

tv
a

Fr
an

ci
e

Šv
éd

sk
o

Fi
n

sk
o

Es
to

n
sk

o
EU

N
iz

o
ze

m
sk

o
M

al
ta

N
ěm

e
ck

o
Lo

ty
šs

ko
R

ak
o

u
sk

o
B

u
lh

ar
sk

o
Sl

o
ve

n
sk

o
R

u
m

u
n

sk
o

Č
R

P
o

ls
ko

M
aď

ar
sk

o

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/veklep-history-version?pid=KORNBSVCDRBM)



  Analýza vývoje ekonomiky ČR / červen 2020 

15 

ČNB se společně s dalšími centrálními bankami ve světě snažila mírnit dopady pandemie ko-
ronaviru v podobě snižování sazeb a nákupu aktiv. Ve druhé polovině roku 2020 lze ze strany 
centrálních bank očekávat pokračující mimořádně uvolněnou měnovou politiku s cílem ob-
novit ekonomickou aktivitu. Koruna vůči euru zažila kvůli vypuknutí pandemie a následné 
nejistotě jeden z nejhorších propadů v historii. Hlavní účty platební bilance se za první tři mě-
síce roku 2020 meziročně zlepšily.  

 Domácí úvěrové podmínky 
Představitelé bankovní rady ČNB se rozhodli pro výrazné 
snížení úrokových sazeb. Kvůli obavám z propuknutí hlu-
boké recese v důsledku zavedení nouzových opatření na 
minimalizaci šíření pandemie koronaviru BR ve třech krocích 
během března a května snížila dvoutýdenní repo sazbu cel-
kem o 2 procentní body z 2,25 % na 0,25 %. Sazba v březnu 
klesla nejvýrazněji za jeden měsíc od listopadu 2008. ČNB 
rovněž uvolnila limity tří úvěrových ukazatelů pro posuzo-
vání žádostí o nové hypotéky. Limit výše hypotéky v poměru 
k hodnotě zastavované nemovitosti (LTV) zvýšila na 90 % 
z 80 %. Poměr mezi měsíční splátkou veškerých úvěrů proti 
celkovému čistému měsíčnímu příjmu (DSTI) zvýšila ze 45 na 
50 %. Poměr výše dluhu a čistého příjmu žadatele o úvěr 
(ukazatel DTI) úplně zrušila. ČNB dále rozhodla o snížení pro-
ticyklické kapitálové rezervy bank z 1,75 na jedno procento, 
jako způsobu poskytnutí dodatečné likvidity na bankovní 
trh. Pro zbytek roku se očekává výrazně uvolněná měnová 
politika, která utlumí ekonomický propad a přispěje k ná-
slednému obnovení růstu. 

Komerční úrokové sazby v reakci na propad sazeb ČNB čás-
tečně klesly. Průměrná úroková sazba nových korunových 
úvěrů domácnostem dosáhla historicky nejnižší úrovně, 
když v dubnu klesla pod hranici 3,5 %. Sazba nefinančním 
podnikům od počátku roku 2019 kolísá kolem 3,25 %, 
nicméně nízké sazby centrální banky a konkurenční tlak na 
finančním trhu může nastartovat její pokles. Proti výrazněj-
šímu poklesu sazeb však bude stát vyšší averze k riziku, a 
z toho titulu vyšší kreditní prémie požadovaná komerčními 
bankami. 

Ze Šetření úvěrových podmínek bank pro 1. čtvrtletí 2020 
vyplývá, že u části bankovního trhu došlo k výraznému 
zpřísnění úvěrových standardů i podmínek u úvěrů nefi-
nančním podnikům. Do zpřísnění standardů se promítlo 
zvýšené vnímání rizik vlivem rozšíření koronavirové pande-
mie, a to jak ohledně celkové ekonomické situace, tak 
i s výhledem v jednotlivých odvětvích, např. ve službách, 
v cestovním ruchu, v dopravě a v automobilovém průmyslu. 
Podobné zpřísnění standardů napříč bankovním trhem na-
stalo naposledy ve 2. čtvrtletí 2013, tedy v průběhu dluhové 
krize. Zpřísnění úvěrových podmínek u části bankovního 

4 Vývoj na finančním trhu a měnové podmínky 

Vývoj korunových úvěrů (meziročně v %)  

 
Pramen: data ČNB, graf MPO 
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trhu nastalo v důsledku zvýšení úrokových marží u rizikověj-
ších úvěrů a zvýšení požadavků na zajištění a velikost úvěrů. 

Poptávka podniků po úvěrech v závěru hodnoceného ob-
dobí klesla zejména v důsledku koronavirové pandemie, 
nicméně objem nových obchodů byl ještě v dubnu mezi-
ročně vyšší. Banky v době šetření, tedy v období od 2. do 17. 
března, očekávaly pro 2. čtvrtletí nárůst poptávky po úvě-
rech a zhruba neměnnost úvěrových standardů. Avizovaly 
však zpřísnění standardů u úvěrů malým a středním podni-
kům a nárůst očekávaných úvěrových ztrát ve všech 
segmentech úvěrového trhu.  

Pokračující uvolněná měnová politika ČNB společně s vlád-
ními programy bezúročných úvěrů a záruk na úvěry 
pandemií zasaženým podnikatelům (programy COVID), by 
měly zamezit zamrznutí úvěrových kanálů a pokud možno 
uvolnit úvěrové standardy, které banky zpřísnily kvůli očeká-
vanému růstu problémových úvěrů. Naopak hrozba 
propuknutí recese a vzniklá rizika, která se naplno projeví po 
vyprchání vládních opatření, působí ve směru zpřísnění.  

U úvěrů pro domácnosti došlo pouze k částečnému zpřís-
nění standardů, a to rovněž z důvodu nejisté ekonomické 
situace v budoucnu. Naopak, ve směru uvolnění působily 
nízké úrokové sazby a konkurenční tlak v odvětví, což se pro-
mítlo v růstu poptávky po úvěrech na bydlení i spotřebu. Pro 
druhé čtvrtletí lze očekávat značné zpřísnění úvěrových 
standardů a pokles poptávky domácností po úvěrech.  

Nevýkonné úvěry zastavily svůj pokles. Podíl i objem nevý-
konných úvěrů domácností a nefinančních podniků již 
pravděpodobně dosáhly svého minima a s přispěním vypuk-
nutí pandemie se od začátku roku mírně zvýšily. Další nárůst 
se dá očekávat i v nadcházejících měsících, kdy se ukáže, na-
kolik byl ekonomický růst zpomalen. Nicméně český 
bankovní trh je schopen čelit současným výzvám v důsledku 
solidní kondice, která byla postupně vybudována v uplynu-
lých letech. 

 Směnné kurzy 
Koruna zažila bouřlivé období, když vůči euru výrazně osla-
bila. Mezi 17. únorem a 24. březnem se hodnota koruny 
propadla o víc než 12 % na 27,810 CZK/EUR. Koruna byla sla-
bší naposledy 28. ledna 2015. Hlavním důvodem oslabení 
koruny, jakož i dalších měn v regionu, bylo vypuknutí pande-
mie a následná nejistota ohledně budoucího vývoje. To 
způsobilo značné kolísání kurzu až do poloviny května, kdy 
začala koruna opět výrazněji posilovat. Podobně jako i další 
centrální banky, také ECB přijala řadu opatření na podporu 
ekonomiky. ECB již dlouhodobě udržuje sazby na nule, kde 
by měly zůstat, případně ještě klesnout, dokud se inflace ne-
přiblíží inflačnímu cíli banky. S cílem poskytnout 
dostatečnou likviditu finančnímu trhu provádí ECB různé 
dlouhodobé refinanční operace (PELTRO, TLTRO III). 
V červnu se banka rozhodla rozšířit program nákupu aktiv 
(PEPP) spuštěný kvůli vznikající krizi o 600 miliard eur na 
1,35 bilionu eur. V nákupech hodlá banka pokračovat do 

Nevýkonné úvěry (podíl v %, Kč + cizí měna)  
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konce června 2021. Do konce letošního roku budou pokra-
čovat také čisté nákupy aktiv (APP), a to ve stávajícím 
objemu.  

Koruna vůči dolaru kopírovala vývoj kurzu domácí měny 
v páru s eurem, když během dvou březnových týdnů osla-
bila o víc než 15 %. Kurz koruny ve výši 25,648 CZK/USD byl 
nejslabší od počátku března 2017. Kolísání kurzu trvalo do 
poloviny května a následně koruna opět posilovala. V reakci 
na vznikající krizi se představitelé bankovní rady Fedu roz-
hodli na začátku března snížit klíčovou úrokovou sazbu na 
úroveň 0–0,25 %. Na této, nebo nižší hodnotě sazba setrvá 
až do doby, kdy se ekonomika vypořádá s dopady krize a ne-
ohrozí to dva hlavní cíle Fedu – zajištění maximální 
zaměstnanosti a cenové stability. Fed neustále zdůrazňoval, 
že je odhodlán podpořit americkou ekonomiku, jak to jen 
bude třeba. V rámci dodávání likvidity na finanční trh Fed 
nejdříve nakupoval pouze státní dluhopisy a cenné papíry 
zajištěné hypotékami. Později k tomu banka přidala i krátko-
dobé komunální dluhopisy a firemní dluhopisy. Banka dále 
rozhodla o úplném zrušení limitů objemů na nákup dluho-
pisů v rámci kvantitativního uvolňování. Všechna tato 
opatření cílí na uvolnění finančních podmínek a pomoc za-
saženým segmentům ekonomiky. Dalším nástrojem na 
podporu finančních trhů je poskytnutí možnosti pro zahra-
niční centrální banky vyměňovat americké vládní dluhopisy 
za hotovost.  

Cenová konkurenceschopnost domácích exportů se v 1Q 
2020 dále zhoršila. Důvodem byl další růst mezd, jenž tlačil 
na posílení reálného efektivního kurzu deflovaného jednot-
kovými náklady práce. Nominální efektivní kurz přitom 
zůstal v 1. čtvrtletí beze změny. Krize způsobená pandemií 
zapříčinila zpomalení růstu mezd a výrazné oslabení české 
měny při současně nižších úrokových sazbách. Pro druhé 
čtvrtletí lze proto pro exportéry očekávat částečné zlepšení 
konkurenceschopnosti na zahraničních trzích. Nicméně po 
odeznění dopadů krize koruna pravděpodobně opět posílí 
jak vůči euru a dolaru, tak i dalším měnám v kurzovém koši.  

 Vnější rovnováha 
Dle předběžných měsíčních údajů za leden až březen 2020 
vykázaly všechny hlavní účty platební bilance meziroční 
zlepšení. Saldo běžného účtu zaznamenalo po třech letech 
poklesů mírný nárůst přebytku. Hlavním důvodem bylo sní-
žení schodku prvotních a druhotných důchodů, a to 
v důsledku poklesu výdajů na důchody z přímých investic při 
současném nárůstu příjmů z rozpočtu EU na účtu druhot-
ných důchodů. Naopak obě složky výkonové bilance 
zaznamenaly meziroční zhoršení, i když za jiných podmínek. 
Zatímco za poklesem salda zboží byl výraznější propad vý-
vozu než dovozu, k poklesu salda služeb přispěl výraznější 
nárůst dovozu než vývozu. Pro další měsíce v roce 2020 lze 
kvůli dopadům pandemie očekávat propad zahraničního ob-
chodu se zbožím i službami, což se promítne také do bilance 
běžného účtu. 

Finanční účet dosáhl v kumulaci za první tři měsíce roku 
2020 výrazného meziročního zlepšení. Na růstu přebytku se 
podílela jak vyšší aktiva, tak nižší pasiva. Aktiva vzrostla 

Hlavní účty platební bilance  
(kumul. měsíčních dat za leden – březen, *předběžné údaje, v mld. Kč)  

 
Pramen: ČNB, graf MPO 
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Platební bilance  
(kumul. měsíčních dat za leden – březen, *předběžné údaje, v mld. Kč)  

                      1-3/17 1-3/18 1-3/19 1-3/20*     

Běžný účet 110,5 58,0 40,0 47,9 

  Výkonová bilance 124,9 110,6 107,8 80,7 

    Zboží  95,1 79,2 73,3 66,1 

    Služby 29,8 31,5 34,5 14,6 

  Prvotní důchody  0,5 -32,3 -41,0 -17,2 

  Druhotné důchody  -14,9 -20,4 -26,8 -15,6 

Kapitálový účet -0,3 1,3 -6,2 12,2 

Finanční účet 94,7 74,8 39,5 104,3 

  Přímé investice  -40,3 17,7 -4,5 -3,8 

    Zahraniční v ČR 90,2 14,8 68,7 70,8 

  Portfoliové investice  -353,8 -49,9 -148,0 -32,7 

  Finanční deriváty  1,7 0,9 -1,7 20,7 

  Ostatní investice  -632,0 110,2 194,1 109,6 

  Rezervní aktiva  1119,2 -4,2 -0,5 10,5 

Pramen: data ČNB, tabulka MPO 
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zejména na účtu ostatních investic a mírný nárůst zazname-
naly přímé investice. Naopak české portfoliové investice 
v zahraničí byly meziročně nižší. Výrazný pokles vykázaly i za-
hraniční portfoliové investice v ČR, které byly hlavním 
důvodem poklesu pasiv na finančním účtu. Snížení bylo nej-
výraznější u dluhopisů komerčních bank a vládních institucí.  

Zahraniční dluh České republiky ke konci roku 2019 klesl. 
Podíl zadluženosti na HDP se meziročně zlepšil o víc než pět 
procentních bodů na 77,5 %.  Hlavní příčinou zlepšení byl 
pokles vkladů zahraničních subjektů u tuzemských komerč-
ních bank a snížení držby dluhových cenných papírů těchto 
bank a také vládních dluhopisů ze zahraničí. Naopak výrazný 
nárůst zahraničního zadlužení nastal v důsledku růstu vkladů 
u centrální banky.  

Investiční pozice ČR vůči zahraničí se ke konci roku 2019 
opět zhoršila, když aktiva i pasiva po dlouhodobějším růstu 
na svá historická maxima znova poklesla. K poklesu českých 
investic v zahraničí došlo hlavně na účtu ostatních investic, 
zejména kvůli nižšímu objemu půjček, oběživa a vkladů. 
O něco mírněji se snížil také stav dluhopisů v rámci portfoli-
ových investic a dluhových nástrojů v rámci přímých 
investic. Pokles zahraničních investic v ČR byl dán převážně 
snížením stavu portfoliových investic, zejména vládních dlu-
hopisů. Investiční aktivita bude rovněž výrazně zasažena 
pandemií, a proto lze předpokládat pokračování v poklesu 
domácích i zahraničních investic v první polovině roku 2020. 

 

  

Zahraniční zadluženost ČR (v mld. Kč)  

 
Pramen: ČNB, graf MPO 
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Světová ekonomika a finanční trhy čelily v 1. čtvrtletí 2020 pandemii koronaviru i výraznému 
propadu cen ropy. Rizika tvrdého Brexitu a obchodních válek, se kterými se svět potýkal v loň-
ském roce, tak byla přesunuta na vedlejší kolej. Hlavní akciové trhy procházely mohutnými 
výprodeji, které dominovým efektem zasáhly i ostatní regiony. Všechny investice byly ztrá-
tové. Pozornost investorů se upnula na pomoc centrálních bank, které zareagovaly velmi 
rychle a trhy podržely. 

 Na růstové vlně zahájily akcie i letošní rok. Posléze však 
obavy z možné recese světové ekonomiky podpořené explo-
zivním šířením koronaviru, padajícími cenami ropy i jinými 
geopolitickými riziky vyvolaly paniku na světových akciových 
trzích, která vygradovala v březnu, kdy Světová zdravotnická 
organizace vyhlásila globální pandemii. Akcie poté zažily nej-
strmější propad od krize roku 2009. Situaci zklidnil až FED s 
oznámením prakticky neomezeného nákupu aktiv.  Trhy se 
tak vzchopily a v dubnu se postupně vrátily k růstu. 

Na vývoj světových akciových trhů reagovaly jak celosvě-
tový index MSCI, který od počátku roku ztratil 20,7 %, tak i 
evropský index Stoxx 50 s propadem o 25,6 %. Velkou roli 
sehrálo zastoupení jednotlivých sektorů. Zatímco americký 
trh táhnou technologické firmy, na které měla karanténa 
nižší dopad (na Amazon, Google, Facebook měla spíše pozi-
tivní vliv), evropské akciové indexy, kde má dominantní roli 
finanční sektor a průmysl, dopadly hůře. Z amerických burz 
nejnižší ztráty zaznamenal index technologického Nasdaq 
100 (-10,5 %), index širšího trhu S&P 500 a průmyslový DJIA 
přinesly více než 20% poklesy. Západoevropské indexy pro-
padly ještě více, a to okolo 25 %. 

Nepříznivý vývoj na hlavních akciových burzách se promítl 
i do výsledků regionálních burz, které zaznamenaly až 30% 
ztráty. Index pražské burzy PX  od počátku roku odepsal 29,2 
% (meziročně 26,5 %) a spolu s polským WIG i maďarským 
BUX zůstaly na chvostu sledovaných indexů. Na pražské 
burze se zvýšila obchodní aktivita, když realizované objemy 
obchodů od počátku roku dosáhly 40,6 mld. Kč a meziročně 
tak stouply o 36,4 %. Strukturu tuzemského akciového trhu 
se nezměnila, tvoří ji nadále z více než 80 % pouze finanční 
společnosti a ČEZ. Všechny tituly na BCPP za první tři měsíce 
roku skončily v minusu. Růst indexu brzdil zejména finanční 
sektor zasažen probíhající krizí. Nejvíce postiženy byly akcie 
Erste Bank (-40 %), Monety (-38 %) a Komerční banky (-34 
%). Relativně nižší ztráty zaznamenaly defenzivní tituly, ne-
zasažené poklesem ekonomiky, a tituly dividendové (ČEZ, 
Avast, Stock Spirits, O2CR). 

Objemy obchodů dluhových cenných papírů na pražské 
burze v 1. čtvrtletí 2020 stouply meziročně o 61,3 % na 4 
mld. Kč.  

5 Kapitálové trhy 

Výkonnost vybraných akciových trhů v 1. čtvrtletí 2020  
(v %) 

 
Pramen: data www.kurzy.cz, graf MPO 
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Zhoršená kondice světové ekonomiky, ovlivněná koro-
nakrizí a padající cenou ropy, přiměla centrální banky ke 
snižování úrokových sazeb a kvantitativnímu uvolňování, 
které působily ve směru velmi nízkých výnosů státních dlu-
hopisů, podobně i v ČR.  Sklon výnosové křivky tuzemských 
státních dluhopisů zůstal kladný. Zatímco kratší splatnosti 
ovlivnilo snížení měnověpolitických sazeb ČNB, pokles vý-
nosů u delších splatností byl nižší i vlivem odchodu 
zahraničních investorů do bezpečnějších aktiv. Vzhledem k 
nízkým úrokovým sazbám se očekává, že výnosy státních 
dluhopisů zůstanou i nadále nízké a výnosová křivka kladná. 

První čtvrtletí 2020 bylo pro akcie bolestivé. V následujících 
měsících očekáváme mírné uklidnění situace s potenciálem 
korekce předešlých ztrát. Ceny akcií budou velmi citlivě rea-
govat na pokoronavirový stav a další vývoj světové 
ekonomiky a zejména spoléhat na podporu centrálních 
bank. Vliv pandemie na globální ekonomiku a finanční trhy 
nebude malý, a proto zůstáváme s výhledem opatrní.  

Vývoj hlavních indikátorů BCPP  
(obchody v mld. Kč, index PX meziroční změna v %) 

 
Pramen: data BCPP, graf MPO 
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Státní rozpočet si v 1. čtvrtletí 2020 vedl mnohem hůře než před rokem. Slabší výkon ekono-
miky snížil dynamiku růstu daňových příjmů, které nestačily kompenzovat rostoucí výdaje. 
Dobrou zprávou byl pokračující růst investic. V důsledku koronakrize se začal deficit státního 
rozpočtu ve 2. čtvrtletí výrazně prohlubovat. Česká republika vstoupila do recese se čtvrtým 
nejnižším zadlužením v rámci EU a měla by tak mít při řešení důsledků pandemie lepší výchozí 
pozici než většina ostatních zemí. 

 Domácí rozpočty 
Hospodaření státního rozpočtu podle pokladního plnění 
skončilo v 1. čtvrtletí 2020 schodkem ve výši 44,7 mld. Kč, 
což je o 35,5 mld. Kč horší výsledek než v 1. čtvrtletí 2019 a 
druhé záporné saldo za posledních osm let. Rozdílný příliv 
prostředků z EU fondů měl na meziroční změnu hospodaření 
státního rozpočtu pouze nepatrný dopad (-3,1 mld. Kč). 

V důsledku protikoronavirových opatření vlády ČR, která přinášejí 
významný propad ekonomiky a s tím i výrazné omezení daňových 
příjmů a zvýšení výdajů státního rozpočtu, došlo k revizi parametrů 
stávajícího rozpočtu a původně plánovaný schodek se v březnu zvý-
šil o 160 mld. Kč na 200 mld. Kč, v dubnu se ještě prohloubil na 300 
mld. Kč. V důsledku stávajících a zejména následných opatření na 
podporu ekonomiky se očekává další prohloubení deficitu státního 
rozpočtu (až na 500 mld. Kč).  

Na meziročně vyšším inkasu celkových příjmů v 1. čtvrtletí 
2020 se podílely zejména daňové příjmy, které meziročně 
stouply o 14,2 mld. Kč, tj. o 4,6 %. Pozitivní vliv mělo zejména 
inkaso pojistného na sociální zabezpečení s růstem o 5,7 
mld. Kč. Inkaso DPH a nárůst daní z příjmů fyzických osob byl 
podpořen spotřebou domácností, resp. situací na trhu práce 
spojenou s růstem mezd (např. inkaso daní z příjmů fyzic-
kých osob placené poplatníky v průběhu března ale již 
propadlo o 36 %, tj. o 2,1 mld. Kč). Inkaso daní z příjmů práv-
nických osob nerostlo až tak rychle, což mohlo být 
důsledkem snížení ziskovosti firem a nenaplněním někte-
rých makroekonomických očekávání. Alikvótní  část 
rozpočtu daňových příjmů (bez pojistného na soc. a zdrav. 
pojištění) však nebyla naplněna o 7,6 mld. Kč. 

K meziročnímu růstu tentokrát nepřispěly nedaňové a 
ostatní příjmy, které i když byly plněny na 34,4 %, meziročně 
klesly o 1,2 mld. Kč. Důvodem byl převod 13 mld. Kč, které 
byly převedeny z rozpočtu EU privatizačního účtu do příjmů 
kapitoly VPS. Prostředky dosáhly 30,7 mld. Kč a byly tak me-
ziročně vyšší o 2 mld. Kč, tj. o 7 %.  

Čerpání celkových výdajů ovlivnily v rámci běžných výdajů 
především rostoucí sociální dávky, které stouply o 15,1 mld. 
Kč, tj. o 10,1 %. Z nich pak největší podíl připadl na dávky 
důchodového pojištění. Rostly i všechny ostatní sociální 
dávky, nejvíce dávky státní sociální podpory a pěstounské 

6 Fiskální vývoj 

Vývoj salda hospodaření státního rozpočtu v 1. čtvrtletí 
v letech 2009-2020  (v mld. Kč) 

 
Pramen: data MF, graf MPO 
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Příjmy celkem 364,30 1490,18 377,31 25,3 103,6

Daňové příjmy celkem 306,02 1324,36 320,23 24,2 104,6

z toho:

Daň z příjmů fyzických osob

Daň z příjmů právnických osob 27,73 98,30 28,18 28,7 101,6

DPH 62,66 311,20 66,37 21,3 105,9

Spotřební daně, včetně energetických a 

odvodu z elektřiny ze slunečního záření 34,63 160,40 37,28 23,2 107,7

Pojistné na soc. zabezpečení, příspěvek  
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Nedaňové a ostatní příjmy 58,29 165,82 57,08 34,4 97,9

Výdaje celkem 373,55 1690,18 422,01 25,0 113,0

v tom:

Běžné výdaje 

z toho : sociální dávky 148,83 660,64 163,93 24,8 110,1

            z toho důchody 116,50 506,65 126,21 24,9 108,3
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péče o 24,6 %.  Nejvyšší dynamiky růstu dosáhly neinvestiční 
nákupy a související výdaje o 46,2 %, neinvestiční transfery 
státním fondům (o 23,9 %), neinvestiční  transfery nezisko-
vým a podob. organizacím (o 23 %). 

Příznivou zprávou je zrychlení dynamiky růstu investic. Ka-
pitálové výdaje meziročně stouply o 6,9 mld. Kč, tj. o 42,2 
%, což souviselo zejména s meziročním růstem výdajů finan-
covaných ze státních zdrojů (o 5,7 mld. Kč), zatímco výdaje 
finančně kryté EU se zvyšovaly mírněji (o 1,2 mld. Kč). Nej-
více rostly investiční transfery veřejným rozpočtům ústřední 
úrovně (a to o 4,4 mld. Kč), z toho Státnímu fondu dopravní 
infrastruktury o 4,3 mld. Kč. Výdaje na pořízení dlouhodo-
bého majetku byly vyšší o 1,6 mld. Kč, investiční transfery 
podnikatelským subjektům o 426 mil. Kč a příspěvkovým or-
ganizacím o 276 mil. Kč. Ze zahraničních zdrojů bylo 
uhrazeno 13,3 mld. Kč a z tuzemských 10 mld. Kč.  

Státní dluh v 1. čtvrtletí 2020 vzrostl o 132,6 mld. Kč (+ 8,1 
%) na 1772,8 mld. Kč. Z toho vnitřní dluh činil 124 mld. Kč, 
vnější 8,6 mld. Kč. Financování výpůjční potřeby, která činila 
245,3 mld. Kč, probíhalo zejména prostřednictvím státních 
pokladničních poukázek k posílení likvidních rezerv a prode-
jem střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů na 
pokrytí splátek státního dluhu.  

Propad ekonomické aktivity a dopady opatření vlády na pod-
poru zaměstnanosti, domácností a firem se odrazily v 
rostoucím schodku státního rozpočtu, který ke konci května 
stoupl na 157 mld. Kč (z 93,6 mld. Kč v dubnu), což je zatím 
nejhorší výsledek v historii ČR. Dubnová Makroekonomická 
predikce MF očekává v letošním roce výrazně deficitní hos-
podaření sektoru vládních institucí ve výši -4,1 % HDP (z +0,3 
% v roce 2019). Z pohledu strukturálního salda by expanzivní 
fiskální politika měla vést k deficitu -2 % HDP. Predikce počítá 
v roce 2020 i s růstem vládního dluhu na úroveň 35,2 % HDP 
(z 30,8 % v roce 2019). 

 Veřejné rozpočty ve světě 
Podle posledních dostupných údajů, tj. za 4. čtvrtletí 2019, 
dluh sektoru vládních institucí v Evropské unii činil v poměru 
k HDP 79,4 %, v Eurozóně 84,2 %. Zhruba polovina zemí EU 
nadále výrazně překračuje limit maastrichtského kritéria 
pro hrubý veřejný dluh, tj. 60 % HDP.  

Pořadí nejvíce zadlužených států se dlouhodobě nemění. 
Nejslabším článkem zůstává i nadále Řecko, jehož závazky 
oscilují okolo 180 % HDP, následované Itálií s dluhem 130 % 
Enormními závazky disponují i další země jako Portugalsko, 
Kypr, Belgie, ale i Francie. Vysoká zadluženost zemí EU, zpo-
malování světové ekonomiky decimované pandemií 
koronaviru a provázanost jednotlivých zemí by mohly půso-
bit komplikace zásadnějšího významu.  

Dle mezinárodního srovnání se Česká republika řadí mezi 
nejlépe hospodařící země, když vykazuje čtvrté nejnižší za-
dlužení (30,8 % HDP), za Estonskem, Bulharskem a 
Lucemburskem.   

Struktura výdajů státního rozpočtu v 1. čtvrtletí 2020 
(v mld. Kč) 

 
Pramen: data MF, graf MPO 
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Průmyslová produkce v 1. čtvrtletí 2020 znatelně klesla. Důvodem byla importovaná stagnace zpra-
covatelského průmyslu a v závěru sledovaného období i dopady restrikcí, které měly zabránit šíření 
pandemie koronaviru. Dle indikátorů nákupních manažerů ve zpracovatelském průmyslu (PMI) není 
výhled příliš povzbudivý a lépe nepůsobí ani vývoj nových objednávek. Mezi hlavní nejistoty budou-
cího vývoje patří rychlost znovunastartování ekonomiky, případně druhá vlna pandemie. Další rizika 
jako jsou obchodní války a možnost tvrdého brexitu prozatím ustoupily do pozadí. 

 Domácí vývoj 
Průmyslová produkce v 1. čtvrtletí 2020 meziročně klesla 
(kalendářně očištěná čísla) o 5,0 % z +0,8 % v 1. Q 2019. Dů-
vodem byla zejména kombinace sestupné fáze 
hospodářského cyklu, pokles výkonnosti našich obchod-
ních partnerů a v březnu se k těmto efektům připojily 
restrikce na zamezení šíření pandemie koronaviru. Pokles 
nastal ve zpracovatelském průmyslu (-4,6 %) i ve zbylých 
dvou sekcích. Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a kli-
matizovaného vzduchu klesla o více než šest procent a těžba 
a dobývání poklesla dokonce o více než deset procent. Prů-
mysl jako celek se v 1. Q 2020 na tvorbě hrubé přidané 
hodnoty (v b. c.) podílel 29,2 % a zpracovatelský průmysl 
24,4 %. 

V 1. Q 2020 klesla průmyslová produkce zpracovatelského 
průmyslu v sedmnácti odvětvích1. Rozhodujícím odvětvím 
zpracovatelského průmyslu je výroba motorových vozidel, 
kde produkce byla meziročně nižší v průměru o 8,1 %. Nej-
více se produkce snížila ve výrobě usní (o 18,7 %) a ve výrobě 
strojů a zařízení j. n. (-9,3 %). Naproti tomu výroba rostla nej-
více v odvětví zpracování dřeva (+12,9 %) a farmaceutickém 
průmyslu (+7,9 %). 

V 1. Q 2020 klesla čtyři z pěti seskupení podle užití. Výroba 
energií a výroba pro investice klesly poměrně značně (o 7,3 
%, resp. 6,4 %), mírnější poklesy vykázala výroba pro dlou-
hodobou spotřebu (o 3,5 %) i pro mezispotřebu (o 2,3 %). 
Naopak výroba pro krátkodobou spotřebu rostla o 1,9 %. 

Tržby v průmyslu jako celku v 1. Q 2020 meziročně klesly 
o 3,1 % a ve zpracovatelském průmyslu o 4,4 %. Automobi-
lový průmysl díky slabší zahraniční poptávce a v důsledku 
koronaviru, táhl tržby průmyslu jako celku dolů. Tržby auto-
mobilového průmyslu meziročně klesly o 7,1 %. Nejvyšší 
pokles tržeb vykázala výroba základních kovů, hutního zpra-
cování kovů a slévárenství (o 14,9 %). Naopak nejvyšší růst 
vykázal farmaceutický průmysl (o 8,2 %) a potravinářský 
průmysl (o 7,8 %). 

                                                           

1 Zpracovatelský průmysl je strukturován celkem do 24 odvětví, data za 2 odvětví (výroba tabákových výrobků; výroba koksu a rafinovaných ropných 
produktů) jsou důvěrná. 

7 Průmysl 

Vývoj průmyslové produkce a nových zakázek  
(meziroční změna v %, IPP je kalendářně očištěn) 
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Na trhu práce již několik čtvrtletí dochází k pozvolnému 
poklesu zaměstnanosti. V 1. čtvrtletí 2020 zaměstnanost 
(průměrný počet zaměstnanců) klesla o 3,3 %. Průměrná 
hrubá měsíční mzda pracovníků v průmyslu se meziročně 
zvýšila o 4,3 % na 33 873 Kč. 

V průmyslových podnicích s 50 a více zaměstnanci2 tržby 
v 1. čtvrtletí 2020 klesly o 3,8 %, ve zpracovatelském prů-
myslu pak o 4,6 %. Tržby se snížily v 16 odvětvích a v 6 rostly. 
Tržby z přímého vývozu klesly o 5,8 % a na celkových tržbách 
průmyslu se podílely 59,6 %. 
 
Tržby v odvětví výroby motorových vozidel, přívěsů a návěsů 
v 1. čtvrtletí 2020 klesly o 7,1 %, s podílem na celkových 
tržbách průmyslu 29,7 %. V dubnu (v důsledku uzavření au-
tomobilových výrobních závodů) tržby vykázaly historicky 
nejvyšší pokles, a to o 79,8 %. Celkové nové zakázky auto-
mobilového průmyslu v 1. Q 2020 meziročně klesly o 6,7 %, 
z nich domácí zakázky o 5,0 % a zahraničí o 7,2 %. 

Podle statistiky Sdružení automobilového průmyslu 
v 1. čtvrtletí 2020 výroba osobních a lehkých užitkových vo-
zidel meziročně klesla o 11,1 %. Bylo vyrobeno 322 908 
osobních automobilů. Produkce TPCA klesla o 9,4 % na 
53 233 automobilů (podíl 16,5 %), u automobilky ŠKODA-
AUTO nastal pokles o 7,7 % na 213 575 automobilů (podíl 
66,1 %) a u automobilky HYUNDAI nastal pokles o 23,2 % na 
56 100 automobilů (podíl 17,4 %). Výroba autobusů 
(zejména firmy SOR a IVECO) vzrostla o 8,4 % na 1284 kusů. 
V důsledku uzavření automobilových závodů bylo v dubnu 
2020 vyrobeno meziročně o 88,5 % osobních a lehkých užit-
kových vozidel méně. 

Tržby ve zpracovatelském průmyslu v členění podle techno-
logické náročnosti výroby se snížily. V rozhodujícím sektoru 
MEDIUM HIGH-TECH, který zabezpečuje 53,2 % tržeb prů-
myslu, klesly tržby v 1. čtvrtletí 2020 o 5,4 %. V sektoru HIGH-
TECH (s podílem 9,4 %) tržby klesly o 5,1 %. Pokles vykázal i 
MEDIUM LOW-TECH sektor (o 6,3 %), jehož podíl na celko-
vých tržbách klesl. Jediným sektorem, který zaznamenal 
zvýšení tržeb, byl LOW-TECH sektor (o 2,3 %). 

V 1. čtvrtletí 2020 objem celkových nových zakázek ve zpra-
covatelském průmyslu klesl o 5,0 %. Zahraniční zakázky, 
které mají přibližně 70% podíl, klesly o 5,7 % (oproti +2,1 % 
v 1. Q 2019) a domácí zakázky o 3,5 % (oproti +7,0 % v 1. Q 
2019). Klesly zejména celkové nové zakázky ve výrobě oděvů 
(-21,5 %) a ve výrobě textilií (-10,1 %). 

 Výhled průmyslu 

Výhled tuzemského průmyslu není nikterak povzbudivý. 
V důsledku pandemie koronaviru a opatřením přijaté vládou 
ČR byla řada sektorů ekonomiky „vypnuta“. V současné době 
je většina restrikcí zrušena či zmírněna. Ono vypnutí se pro-
jevilo poměrně značně v měsíci březnu, což stáhlo výsledky 
průmyslu za celé první čtvrtletí, nicméně mnohem silněji se 

                                                           

2 V následujícím textu až do konce kapitoly jsou využity údaje za organizace s 50 a více zaměstnanci. 

Vývoj tržeb z průmyslové činnosti v 1. Q 2020 
(organizace s 50 a více zaměstnanci, meziroční změna v %, b. c.)  
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Vývoj automobilového průmyslu 
(meziroční změna v %, b. c.)  
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projevilo v měsíci dubnu (o něco slaběji v květnu). 40% po-
kles nových objednávek, pouze postupné obnovení výroby 
v ČR, ale i ve světě, signalizuje, že propad v průmyslu ve 2. Q 
bude ještě horší než v 1. Q.   

Podobný obrázek nabízí i vývoj předstihových indikátorů. 
Ačkoli index nákupních manažerů (PMI) v průmyslu vlivem 
postupně se uvolňujících restriktivních opatření přerušil svůj 
propad a v květnu mírně posílil, stále se nachází hluboko pod 
hodnotou 50, jež odděluje převažující optimistická očekávání 
od těch pesimistických. Index PMI vzrostl z dubnových 35,1 
bodu na 39,6 v květnu. 

Světlé zítřky neslibují ani německé předstihové indikátory 
(PMI, Ifo), i když i ty (obdobně jako tuzemské PMI) v květnu 
mírně vzrostly. Dle předstihových indikátorů na tom není 
o moc lépe ani eurozóna. Hlavní nejistoty budoucího vývoje, 
jako jsou pokles automobilového trhu v Číně, obchodní 
války a hladkost provedení brexitu, ve světle rizik plynoucích 
z pandemie koronaviru, ustupují do pozadí. Jedním z mála 
pozitiv (pro výrobce), co tato krize patrně přinese, bude 
opadnutí tlaku na růst mezd. 
 

 Průmysl v EU 

Průmyslová produkce v Evropské unii v 1. čtvrtletí 2020 vy-
kázala pokles,3 meziročně v průměru o 5,4 %, a v eurozóně 
poklesla o 6,2 %. EU i eurozóna vykázaly pokles čtvrté, re-
spektive šesté čtvrtletí v řadě. V Německu, které klesá již 
sedmé čtvrtletí v řadě, průmyslová produkce meziročně 
klesla o 7,0 %, v Itálii o 11,4 %, ve Francie o 7,8 % a ve Spoje-
ném království o 5,5 %. 

Obdobné výsledky dosáhl samotný zpracovatelský průmysl, 
jehož produkce byla meziročně v EU nižší v průměru o 5,5 %, 
v eurozóně poklesla o 6,3 %. Česká republika klesla o 4,6 % a 
Německo o 7,0 %. 

Již před nástupem pandemie koronaviru jsme mohli pozoro-
vat pokles průmyslové produkce u řady našich obchodních 
partnerů. Omezení přijatá na zamezení šíření nákazy COVID-
19 srazila nejen průmyslovou produkci řady zemí o desítky 
procent níže. 

Pozitivní zprávou je, že pandemie koronaviru je na ústupu a 
Německo (stejně jako řada zemí v EU) plánuje silné fiskální 
stimulační balíčky, které by v důsledku značného napojení 
českého průmyslu na ten německý, mohly pomoci i tuzem-
skému průmyslu.  

 

 

                                                           

3 Kalendářně očištěná data Eurostatu. 

Vývoj průmyslové produkce v eurozóně, v Německu a v ČR  
(kalendářně očištěné údaje, meziroční změna v %) 
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BOX I: Podíl high-tech sektoru mírně narostl hlavně zásluhou průmyslu 

Pokud se jako země chceme dostat do vyšších pater hodnotových řetězců, tak se význam high-tech sektoru, který 
se skládá z high-tech průmyslu a high-tech služeb, musí zvýšit. Aktuální statistiky ukazují, že růst jeho významu 
pro tuzemskou ekonomiku je jen velmi pozvolný. High-tech služby a high-tech průmysl mají pro ekonomiku prak-
ticky totožný význam, produktivita roste značně rychleji v high-tech průmyslu a většinu high-tech sektoru vlastní 
zahraniční vlastníci. Naopak v high-tech službách se vynakládají vyšší výdaje na VaV. 

Podíl high-tech sektoru4 na celkovém podnikatelském sek-

toru není velký a bohužel během posledních 13 let (2005 až 
2018) vzrostl jen velmi mírně. V roce 2005 představoval 5,5 

% na celkovém podnikatelském sektoru5  (z toho 2,6 p. b. 

high-tech průmysl a 3,0 p. b. high-tech služby) a v roce 2018 
zaujímal 6,1 % na celkových tržbách podnikatelském sek-
toru (z toho 3,0 p. b. high-tech průmysl a 3,1 p. b. high-tech 
služby). 

Podíl tržeb high-tech průmyslu na průmyslu jako celku se 
příliš nezměnil. Mezi lety 2005 až 2018 se jeho podíl zvýšil 
jen o 1,3 p. b. (ze 7,7 % na 9,0 %). Zatímco medium high-
tech, zvýšil svůj podíl o 13,6 p. b. (ze 35,6 % na 49,2 %). 

Pokud se podíváme, jak se proporcionálně měnily podíly slo-
žek uvnitř high-tech sektoru, tak během posledních 13 let 
mírně oslabily služby ve prospěch průmyslu. Zatímco služby 
v roce 2005 představovaly 53,7% podíl, v roce 2018 pouze 
50,2% podíl. To znamená, že význam high-tech průmyslu a 
high-tech služeb byl v roce 2018 prakticky totožný. 

Co se týká vlastnické struktury, tak v průběhu daného ob-
dobí mírně oslabilo tuzemské vlastnictví. Zatímco v roce 
2005 bylo 36 % high-tech sektoru v českém vlastnictví, 
v roce 2018 to bylo již jen 32,4 % (zbytek byl v držení zahra-
ničních investorů). 

Produktivita práce (vyjádřená tržbami na jednoho zaměst-
nance) se mezi roky 2005 a 2018 zvýšila v high-tech sektoru 
o 23,0 %, což znamenalo průměrné meziroční tempo růstu 
o 1,7 %. V high-tech průmyslu se zvýšila o 66,9 %, což zna-
menalo průměrné meziroční tempo růstu 4,3 %. Poněkud 
překvapivě to nebylo v rámci průmyslu nejvíce. Nejvyšší růst 
vykázal medium high-tech sektor, který během sledova-
ného období zvýšil produktivitu o 92,3 %. Toto na první 
pohled překvapivé zjištění, může být dáno tím, že dominant-
ním odvětvím v rámci medium high-tech průmyslu je 
automobilový průmysl, který je vlastněn zahraničními fir-
mami, jež značně investovaly do zefektivnění výroby, a tak 
vykázaly vyšší produktivitu než high-tech průmysl. 

                                                           

4 High-tech sektor ČSÚ definuje následovně: „Skupinu odvětví s vysokou technologickou náročností (dále jen high-tech sektor) představující soubor ekono-

mických činností využívajících ve velké míře velmi pokročilých či špičkových (vyspělých) technologií, přičemž vývoj jejich výstupů často doprovázejí vysoké 
náklady na inovace a/nebo na výzkum a vývoj.“ Zdroj: Český statistický úřad, [online]. [cit. 16. 6. 2020]. Dostupné z: https://www.czso.cz/docu-
ments/10180/44684506/htsektor_definice.pdf/eb7385c9-a446-42db-83fb-3b683499d058?version=1.6. 
5 Podíl tržeb high-tech sektoru na celkových tržbách podnikatelského sektoru. 

Podíly high-tech průmyslu a high-tech služeb na celkovém 
high-tech sektoru (v %) 
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Pokud porovnáme vývoj produktivity mezi high-tech prů-
myslem a high-tech službami, tak high-tech průmysl během 
sledovaného období zvýšil produktivitu o 66,9 %, zatímco u 
služeb byl kumulativní pokles o 2,3 %. Rychlejší růst produk-
tivity vykazovaly překvapivě high-tech firmy pod domácí 
kontrolou. U firem pod domácí kontrolou se mezi lety 2005 
až 2018 zvýšila o 41,3 %, zatímco u zahraničních firem se 
produktivita zvýšila jen o 1,8 %. 

Podíl výdajů na výzkum a vývoj (VaV) na přidané hodnotě 
byl v roce 2018 v high-tech sektoru 10,3 % a během let 
2005 až 2018 vzrostl o 4,1 p. b. Podniky se zahraničními 
vlastníky dávají na VaV (z přidané hodnoty) 11,6 %, oproti 
podnikům, které jsou vlastněny českým kapitálem, kde je to 
jen 8,7 %. Zajímavý je i rozdíl v tom, o kolik se tyto podíly 
zvýšily u různých vlastníků. Zatímco podniky pod zahraniční 
kontrolou zvýšily podíl výdajů na VaV za posledních 13 let o 
6,1 p. b., firmy s českými vlastníky jen o 1,9 %.  

Při porovnání high-tech služeb s high-tech průmyslem zjis-
tíme, že podíl výdajů na VaV na přidané hodnotě je vyšší u 
high-tech služeb než u high-tech průmyslu (11,0 % vs. 8,4 
%). Opět je zde zajímavý vývoj v čase, kdy high-tech služby 
během 13 let zvýšily svůj podíl výdajů o 5,6 p. b., zatímco 
u průmyslu nastal pokles o 0,7 p. b.  

Souhrnně lze tvrdit, že ve sledovaném období došlo k mír-
nému růstu podílu tržeb v high-tech sektoru (z 5,5 % na 6,1 
% na celkových tržbách podnikatelském sektoru), a to pře-
devším zásluhou průmyslu (význam sektoru high-tech služeb 
prakticky zůstal stabilní). Rychlejší tempo růstu produkti-
vity zaznamenal high-tech průmysl oproti službám (kde 
produktivita naopak klesla) a překvapivě firmy pod domácí 
kontrolou. Vezmeme-li v potaz, že je to spíše high-tech prů-
mysl, u kterého dochází k mírnému růstu jeho významu a 
dosahuje vyšší tempo růstu produktivity, o to překvapivější 
je skutečnost, že vyšší podíl výdajů na VaV směřuje do high-
tech služeb.  

Dynamičtější růst výdajů na VaV v high-tech službách by 
mohl ukázat budoucí cestu při transformaci české ekono-
miky. Pokud chceme, aby se tuzemská ekonomika dostala 
do vyšších pater hodnotových řetězců, a aby byla ekonomi-
kou založenou na znalostech produkující výrobky s vysokou 
přidanou hodnotou, tak investice, podpora výdajů na VaV a 
specializace v oblastech high-tech sektoru může být tou 
správnou cestou. 

 

Podíl výdajů na výzkum a vývoj na přidané hodnotě – high 
tech odvětví (v %; p. b.) 

  2005 2018 Rozdíl 

Celkem 6,2 10,3 4,1 

     - domácí podniky 6,8 8,7 1,9 

     - podniky pod zahraniční 
       kontrolou 5,5 11,6 6,1 

 
High-tech zpracovatelský 
                   průmysl  9,1 8,4 -0,7 

High-tech služby  5,4 11,0 5,6 

Pramen: ČSÚ, tabulka a výpočty MPO 

Průměrné tempo růstu produktivity (v %) 
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Stavební produkce v 1. čtvrtletí 2020 vykázala růst 2,1 %, v březnu a dubnu však došlo k jejímu 
nevýraznému poklesu. Bariérou dalšího růstu ve stavebnictví může být nedostatečná po-
ptávka soukromého sektoru, a především nedostatek pracovních sil. Na stavebnictví lze do 
určité míry spoléhat jako na odvětví, které by mohlo během krize brzdit propad ekonomiky. 
Stavebnictví má vzhledem k veřejným zakázkám, zejména v oblasti dopravní infrastruktury, 
velkou šanci přečkat současný ekonomický útlum v relativně dobré kondici. Očekává se, že 
jako významný sektor ekonomiky i velký zaměstnavatel bude hrát zásadní roli v restartu české 
ekonomiky po ústupu pandemie. 

 Vývoj stavební produkce 
Stavební produkce v 1. čtvrtletí 2020 vykázala meziroční 
(kalendářně očištěný) růst o 2,1 %.6 Oproti předešlému 
čtvrtletí, bylo toto tempo nižší. Nové stavební zakázky po-
klesly, snížila se jak hodnota, tak i jejich počet. 

Zatímco produkce pozemního stavitelství v 1. čtvrtletí 2020 
klesla v průměru meziročně o 0,8 %, produkce inženýr-
ského stavitelství, která je převážně závislá na financování 
z veřejných zdrojů, meziročně rostla o 15,5 % (růst v 1Q 
2019 byl 4,1 %).  

Ve stavebních podnicích klesl počet zaměstnanců nepatrně. 
Zaměstnanost (průměrný počet zaměstnanců podle od-
větví) v roce 2019 klesla o 0,2 % a v 1. Q 2020 o 0,1 %. 
Průměrná hrubá nominální mzda zaměstnanců ve staveb-
nictví se v 1. Q 2020 meziročně zvýšila o 5,7 % na 29 019 Kč 
a byla na úrovni 85,2 % průměrné mzdy v ČR. 

V důsledku vyššího růstu stavební produkce7 než růstu za-
městnanosti (ta klesla) vzrostla produktivita práce o 2,8 %. 
Růst reálných mezd činil 2,1 % a zaostal tak za produktivitu 
práce, což zapříčinilo, že reálné jednotkové mzdové náklady 
klesly. 

 Stavební povolení a stavební zakázky 
Počet vydaných stavebních povolení v 1. čtvrtletí 2020 me-
ziročně mírně rostl. Stavební úřady vydaly celkem 19 469 
stavebních povolení, což představuje meziroční růst o 0,3 %. 
Tahounem meziročního růstu byla nová výstavba (+3,8 %). 
Stavební povolení pro výstavbu bytových budov narostla 
o 7,3 %, zatímco u nebytových poklesla o 1,5 %. Orientační 
hodnota povolených staveb během 1. čtvrtletí 2020 činila 
90,4 mld. Kč, což znamenalo pokles o 1,4 %. Ten byl způso-
ben zejména poklesem ve změnách dokončených staveb. 

                                                           

6 Meziroční růst neočištěné produkce byl 2,7 %. 
7 Při výpočtech byl použit neočištěný index stavební produkce. 

8 Stavebnictví 

Pozemní a inženýrské stavitelství 
(kalendářně očištěná data, meziroční změna v %) 

 
 
Pramen: ČSÚ, graf MPO 
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Pozemní stavitelství Inženýrské stavitelství

Mzdy, produktivita práce a jednotkové mzdové náklady 
(meziroční změna v %) 

  
2019 2020 

1. Q celý rok 1. Q 

Prům. hr. měs. nomin. mzda na 
fyz. os. 

6,4 5,9 5,7 

Prům. hr. měs. reálná mzda na 
fyz. os. 

3,6 3 2,1 

Produktivita práce (ve s. c.) 4,2 3 2,8 

Nominál jedn. mzdové náklady 2,1 2,9 2,8 

Reálné jedn. mzdové náklady -0,6 0 -0,7 

Pramen: ČSÚ, propočty MPO 
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Z jednotlivých krajů se na celkovém počtu vydaných staveb-
ních povolení (v kumulaci za 1. čtvrtletí 2020) nejvíce 
podílel Středočeský kraj s 4 067 povoleními (podíl 20,9 %), 
Jihomoravský kraj s 2 154 (11,1 %) a Moravskoslezský 
s 1 719 (8,8 %). 

Nejvyšší orientační hodnotu stavebních povolení a podíl na 
celku vykázal Středočeský kraj (12,1 mld. Kč, 13,4 %) násle-
dovaný Jihomoravským krajem (9,3 mld. Kč, 10,3 %) a 
Prahou (9,3 mld. Kč, 10,3 %). V kategorii bytových staveb 
nejvyšší orientační hodnoty vykázal Středočeský kraj (5,9 
mld., 18,9 %) následovaná Jihomoravským krajem 
(4,8 mld. Kč, 15,4 %) a Prahou (4,6 mld. Kč, 14,7 %). 

Pro budoucí vývoj celého odvětví stavebnictví jsou důleži-
tým ukazatelem stavební zakázky, které naznačují nejen, jak 
se bude vyvíjet poptávka po stavebních pracích, ale přede-
vším na ni navazující produkce v nadcházejících měsících. 
Počet (nových) uzavřených zakázek v tuzemsku, přijatých 
během 1. čtvrtletí 2020 (stavebními podniky s 50 a více za-
městnanci), se meziročně snížil o 3,7  % na  12 507. Stavební 
podniky uzavřely v tuzemsku nové zakázky v hodnotě 
50,1 mld. Kč, které byly meziročně nižší o 13,2 %. Hodnota 
stavebních zakázek v inženýrském stavitelství klesla značně 
(o 24,4 %), zatímco v pozemním stavitelství mírně vzrostla 
(meziročně o  3,1 %). Podniky odvětví pozemního stavitelství 
uzavřely v 1. čtvrtletí 2020 zakázky v hodnotě 24,3 mld. Kč 
a podniky inženýrského stavitelství za 25,9 mld. Kč. 

 Bytová výstavba 
V 1. čtvrtletí 2020 stavební podniky zahájily výstavbu 9 136 
bytů, což znamenalo meziroční pokles o 4,5 % způsobený 
zejména v oblasti bytových domů (-13,1 %), naopak oblast 
rodinných domů vykázala růst o 9,5 % a nebytové budovy 
růst o 6,6 %. 

Výstavba zahájená v jednotlivých krajích odráží různou dy-
namiku rozvoje jednotlivých regionů, odlišnou strukturu 
bytového fondu i obyvatelstva. V 1. čtvrtletí 2020 se 
v sedmi krajích zvýšil počet zahájených bytů a v sedmi sní-
žil. Nejvyšší počet v absolutních číslech zaznamenal 
Středočeský kraj (1 536 bytů s meziročním poklesem 
o 11,4 %), dále: Jihomoravský (1 402, -7,5 %) a Praha (1 310, 
+7,7 %). 

V 1. čtvrtletí 2020 bylo dokončeno celkem 8 037 bytů, což 
znamenalo mírný meziroční pokles (o 0,9 %). Počet bytů 
v bytových domech vzrostl o 15,0 % na 2 867 bytů a počet 
bytů dokončených v rodinných domech klesl, meziročně 
o 2,5 % (na 4 300). Stavebnictví jako celek rostlo, zatímco 
zahájená i dokončená bytová výstavba klesla.  

 Výhled stavební produkce  
V průběhu prvního čtvrtletí měly stavební firmy zakázky při-
bližně na 10 měsíců dopředu (přibližně pro 45 % firem je to 
delší doba než loni, pro zhruba 40 % obdobná a pro zbylých 
cca 15 % kratší).  

Bytová výstavba 
(počet bytů)  

 
Pramen: ČSÚ, graf MPO 
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Vývoj stavebních zakázek u podniků s 50 a více zaměst-
nanci 
(meziroční změna v %) 

  
2019 2020 

1. Q celý rok 1. Q 

Nové zakázky v tuzemsku 
(počet) 

16,8 -2,5 -3,7 

Nové zakázky v tuzemsku 
(hodnota) 

14,2 5,7 -13,2 

v tom:   
pozemní stavit. (hod-
nota) 

1,8 -0,1 3,1 

 
inženýrské stavit. 
(hodnota) 

24,5 10,6 -24,4 

Stav ke konci období (počet) 1,5 1,8 1,5 

Stav ke konci období (hod-
nota) 

14,8 11,5 10,3 

v tom:              tuzemsko (hodnota) 19,4 16,0 11,7 

                          
v tuzemsku: veřejné 
(hodnota) 

30,4 19,8 13,8 

                                         
v tuzemsku: sou-
kromé (hodnota) 

3,8 10,0 7,8 

                          zahraničí (hodnota) -24,6 -31,0 -8,6 

Pramen: ČSÚ, tabulka MPO 
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Vlivem klesajících nových zakázek, zejména v soukromém 
sektoru, pro další měsíce lze očekávat pokles stavební pro-
dukce. Následující vývoj tuzemského stavebnictví bude 
determinován zejména rychlostí znovunastartování ekono-
miky, reálnou (nikoliv slíbenou) investiční aktivitou státu, 
jakož i situací na trhu práce a na finančních trzích a objemem 
dotací z EU, které se podaří v průběhu roku čerpat. 

 Stavebnictví v EU 
V Evropské unii i v eurozóně stavební produkce v 1. čtvrtletí 
2020 klesla. V EU se produkce meziročně snížila o 2,9 % 
a v eurozóně o 3,4 %. V rámci významných evropských eko-
nomik růst stavebnictví vykázalo pouze Německo (o 7,2 %), 
další velké ekonomiky klesaly, a sice: Spojené království o 
1,9, Itálie o 10,6 % a Francie dokonce o 17,1 %. 

Produkce pozemního stavitelství v EU byla za 1. čtvrtletí 
meziroční nižší o 3,2 % a v eurozóně o 3,6 %. V inženýrském 
stavitelství byl vývoj následující: EU vykázala meziroční po-
kles o 1,8 % a eurozóna o 2,5 %. 

Stavebnictví v ČR rostlo o 2,1 %, vývoj stavebnictví v ČR byl 
v rámci EU nadprůměrný. 

 

Stavební produkce v mezinárodním srovnání v 1. Q 2020 
(meziroční změna v %, kalendářně očištěno)  

 
Pramen: Eurostat, graf MPO 
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1. Q 2019 1. Q 2020

Orientační hodnota povolených staveb  
(meziroční změna v %) 

  
2019 2020 

1. Q celý rok 1. Q 

Orientační hodnota povolených 
staveb (celkem) 

18,1 15,7 -1,4 

v tom:                                                          nová výstavba  18,6 15,0 3,5 

  
změna dokončených 
staveb 

17,2 17,0 -9,7 

z celku: bytové budovy    35,4 26,5 1,9 

  nebytové budovy 6,5 5,8 6,7 

Pramen: ČSÚ, tabulka MPO 
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Zahraniční obchod se zbožím v 1. čtvrtletí 2020 vykázal výrazný pokles vývozu, dovozu i pře-
bytku obchodní bilance. Vývoj tuzemského ZO významnou měrou ovlivnila odstávka výroby 
a uzavření firem či omezení provozu v rámci opatření proti šíření koronavirové nákazy. Uza-
vřené hranice navíc silně narušily fungování mezinárodního obchodu. Nadále pokračoval 
útlum v evropském zpracovatelském průmyslu, jehož dopady se šířily již od loňského roku 
prostřednictvím dodavatelských řetězců.       

 Souhrnné výsledky 
Zahraniční obchod se zbožím8 v 1. čtvrtletí 2020 pokračoval 
v poklesu, a to již druhé čtvrtletí v řadě. V souhrnném vý-
konu se výrazně projevila slabá hospodářská aktivita u nás i 
na našich exportních trzích v souvislosti s opatřeními souvi-
sejícími s koronavirovou pandemií. Hodnota vyvezeného a 
dovezeného zboží se snížila meziročně o 87,7 mld. Kč9 na 
1 727,1 mld. Kč. Vývoz se snížil o 5,1 % na 883,8 mld. Kč a 
dovoz o 4,5 % na 843,3 mld. Kč. Obchodní bilance se udržela 
v přebytku ve výši 40,6 mld. Kč, který vzhledem k vyššímu 
tempu poklesu vývozu než dovozu byl meziročně nižší o 8,2 
mld. Kč.  

Vazba české ekonomiky na obchod se zahraničím, resp. na 
vývoz, se projevuje vysokým podílem ZO na hrubém domá-
cím produktu. Podíl vývozu zboží k HDP (v b. c.) v 1. čtvrtletí 
2020 klesl na 60,3 % z 64,1 % v 1. čtvrtletí 2019, stejně tak i 
podíl celkového vývozu vůči HDP, a to ze 76,4 % na 72,7 %. 
Podíl vývozu služeb se naopak mírně navýšil na 12,5 % 
z 12,4 %.  

Podle údajů přeshraniční statistiky10 v 1. čtvrtletí 2020 
vzrostl obrat zahraničního obchodu meziročně o 81,4 mld. 
Kč na 2 071,0 mld. Kč. Obchodní bilance skončila přebytkem 
ve výši 111,1 mld. Kč, který byl vlivem rychlejšího poklesu 
vývozu než dovozu meziročně nižší o 9,6 mld. Kč. Pohyb 
zboží přes hranice vykázal jak pokles vývozu, tak i dovozu. 
Vývoz se meziročně snížil o 4,0 % na 1 091,0 mld. Kč a dovoz 
o 3,5 % na 979,9 mld. Kč.  

Česká koruna k euru v průměru za 1. čtvrtletí 2020 posílila 
meziročně o 0,2 %, avšak vůči dolaru oslabila o 2,8 %. Kur-
zový vliv meziročně prohloubil pokles indexu vývozních cen 
a zmírnil pokles cen dovozních. Vývozní ceny meziročně 

                                                           

8 Údaje podle metodiky národního pojetí, které vycházejí ze změny vlastnictví mezi rezidenty a nerezidenty.  
9 V analýze jsou obsaženy údaje podle stavu k 7.5.2020 včetně dopočtů, které budou v průběhu roku zpřesňovány. 
10 Vzhledem k podrobnějšímu členění, mezinárodní srovnatelnosti a zachování kontinuity s předchozími analýzami jsou dále v textu uvá-

děny přeshraniční statistiky ZO (od ledna 2020 nově pohyb zboží přes hranici). Tato statistika vykazuje podobné tendence, ale výrazně 
rozdílné objemy, protože sleduje fyzický pohyb zboží přes hranice bez ohledu na to, zda dochází k obchodu mezi českými a zahraničními 
subjekty.  

 

9 Zahraniční obchod se zbožím 

Meziroční změna vývozu, dovozu a salda obchodní bilance 
(pohyb zboží přes hranice, meziroční změna v %) 

  

 2019 2020 
  1.Q leden únor březen 1.Q 

  

Vývoz (mzr. změna v %) 5,3 -0,6 -0,7 -10,4 -4,0  
Dovoz (mzr. změna v %) 6,1 -1,8 -2,9 -5,9 -3,5  
Saldo (v mld. Kč) 120,6 40,4 43,4 27,3 111,1  
Mzr. změna salda (v 
mld. Kč) -0,6 4,1 6,8 -20,5 -9,6  

Pramen: data ČSÚ, tabulka MPO 

Zahraniční obchod České republiky   
(pohyb zboží přes hranice, mld. Kč, meziroční změna v %) 

 
 
Pramen: data ČSÚ, graf MPO 
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klesly v průměru o 1,4 % a dovozní ceny o 1,7 %. Vývozní 
ceny meziročně klesaly méně než ceny dovozní, a proto se 
směnné relace udržely v kladném pásmu a dosáhly v úhrnu 
hodnoty 100,3 % (v 1. čtvrtletí 2019 činily 100,2 %). S vylou-
čením kurzového vlivu byly směnné relace také kladné. 

 Teritoriální struktura 
Diverzifikace vývozu v 1. čtvrtletí 2020 zůstala bez zásad-
ních změn. Stejně jako v předchozích letech, největší 
objem českého vývozu a dovozu byl realizován se zeměmi 
států Evropské unie. Do zemí evropské osmadvacítky smě-
řovalo 83,6 % celkového domácího vývozu a uskutečnilo se 
62,7 % dovozu. Celková hodnota vyvezeného a dovezeného 
zboží se snížila meziročně o 78,9 mld. Kč, což následně zapří-
činilo pokles podílu těchto zemí na celkových vývozech a 
dovozech. Obchodní bilance se státy Evropské unie vyká-
zala přebytek ve prospěch ČR ve výši 298,4 mld. Kč, což však 
je o 22,7 mld. Kč méně než v 1. čtvrtletí 2019. 

Pozici nejvýznamnějšího zahraničního partnera si tradičně 
zachovalo Německo, i když jeho podíl na celkovém vývozu i 
dovozu se opět mírně snížil. Horší výkon německé ekono-
miky se odrazil ve vzájemných obchodních vztazích a vývoz i 
dovoz do Německa byl meziročně nižší shodně o 4,6 %. Ak-
tivní saldo obchodní bilance se meziročně snížilo o 5,1 mld. 
Kč na 104,0 mld. Kč.  

Druhé nejvyšší kladné saldo dosahuje ČR v obchodu se Slo-
venskem, avšak s téměř třetinovým objemem přebytku 
obchodní bilance než s Německem. V 1. čtvrtletí 2020 saldo 
vzrostlo meziročně o 2,9 mld. Kč na 41,7 mld. Kč, protože 
vývoz klesal pomaleji, o 3,6 %, než dovoz, o 13,1 %. Obchod 
se Spojeným královstvím vykázal třetí nejvyšší aktivní saldo, 
které meziročně kleslo o 8,4 mld. Kč na 31,9 mld. Kč. Pořadí 
prvních pěti zemí s nejvyššími přebytky zůstává dlouhodobě 
beze změny, čtvrtá je Francie a páté Rakousko.  

Zápornou bilancí obchodu se zbožím se převážně vyzna-
čuje obchod České republiky s asijskými zeměmi. 
Nejvyšším schodkem ve výši 132,6 mld. Kč skončila tradičně 
bilance zahraničního obchodu s Čínou, která se na vedoucí 
pozici umísťuje pravidelně od roku 2002. Na druhém místě 
se dlouhodobě drží Korejská republika, třetí skončilo Polsko, 
které se jako jediná evropská země vyskytuje v první desítce 
zemí pravidelně od roku 2012. Po něm následuje Malajsie a 
Japonsko.      

Vývoz do zemí mimo EU klesl meziročně o 1,8 %, avšak na-
vzdory nepříznivým podmínkám panujícím 
v mezinárodním obchodě se dařilo rozvíjet obchodní 
vztahy s některými perspektivními trhy mimo EU. Vývoz do 
rozvojových zemí vzrostl meziročně o 5,5 %, čímž se zároveň 
navýšil jejich podíl na celkových vývozech na 3,9 %. Ob-
dobně tomu bylo i u společenství nezávislých států, kam 
vývoz vzrostl o 10,7 % s navýšením podílu na 2,6 %. Dobrý 
výkon zaznamenal také vývoz do Turecka, Japonska a Aus-
trálie. Pohoršil si naopak vývoz do Spojených států 
amerických, kam meziročně klesl.   

Vývoz do Ruské federace se zvýšil meziročně o 7,9 % a 
následně se navýšil podíl této země na celkovém českém 

Největší obchodní partneři ČR  
(pohyb zboží přes hranice, podíl z celku v %) 

 

 
Pramen: data ČSÚ, graf MPO 
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 V Ý V O Z   
  1-3/2019 1-3/2020 index 

 mil. Kč mil. Kč  

 Celkový zahraniční obchod ČR 1 136 499,9 1 091 007,1 96,0 
 * Státy s vysp. tržní ekonomikou 1 041 079,5 992 810,5 95,4 
 ** Státy EU 28 963 299,5 912 535,9 94,7 
      z toho: Německo 361 661,1 345 086,9 95,4 
                   Slovensko 84 350,5 81 309,3 96,4 

 ** Státy ESVO 23 101,6 23 021,3 99,7 
 ** Ostatní státy s vysp. tržní ek. 54 678,5 57 253,3 104,7 
       z toho:  USA 26 115,7 25 988,5 99,5 
 * Rozvojové země 40 219,7 42 439,9 105,5 

 * Státy s tranzitivní ekonomikou      14 544,1 13 619,3 93,6 
 * Společenství nezávislých států 25 911,2 28 681,3 110,7 
      z toho: Rusko 21 627,3 23 327,5 107,9 

 * Ostatní */ 14 141,0 13 033,6 92,2 
      z toho: Čína 13 170,5 12 590,2 95,6 
 * Nespecifikováno 604,3 422,5 69,9 
Zahraniční obchod se zeměmi 
OECD 1 011 088,0 964 480,9 95,4 

Pramen: data ČSÚ, tabulka MPO 
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vývozu na 2,1 %. Nadále se však  pohybuje pod 3 % 
dosahovanými  dlouhodobě v období před rokem 2014. 
Dovozy z Ruska však propadly, meziročně o 34,0 %, což mělo 
za následek snížení podílu Ruska na našich celkových 
dovozech i překlopení obchodní bilance z deficitu do 
přebytku v náš prospěch.  

Velmi dobře se vedlo vývozu zboží do zemí zařazených v ex-
portní strategii ČR11 mezi prioritní a zájmové země. Export 
do zájmových zemí vzrostl hodnotově o 3,3 %, tj. o 1,9 mld. 
Kč, což zajistilo navýšení podílu těchto zemí na celkovém ex-
portu ČR oproti 1. čtvrtletí 2019 na 5,4 %. Ještě lépe si vedl 
vývoz ve skupině prioritních zemí, kam stoupl o 5,7 %, tj. o 
5,3 mld. Kč, což vedlo k navýšení podílu těchto zemí na cel-
kovém vývozu na 9,0 %.  

 Komoditní struktura 
Nejdůležitějším obchodním artiklem jsou tradičně stroje a 
dopravní prostředky. U obchodu s těmito komoditami se 
však nepříznivě projevila protikoronavirová opatření, což se 
negativně odrazilo v celkovém výsledku zahraničního ob-
chodu. V 1. čtvrtletí 2020 došlo ke snížení vývozu této hlavní 
skupiny zboží, a to meziročně o 5,5 % na 632,3 mld. Kč. Klesl 
zároveň i dovoz, o 2,5 % na 465,8 mld. Kč. Vlivem rychlejšího 
poklesu vývozu než dovozu došlo ke snížení přebytku ob-
chodní bilance se stroji a dopravními prostředky meziročně 
o 24,5 mld. na 166,5 mld. Kč. Příznivě se naopak projevil na 
celkovém výsledku obchod s ropou a zemním plynem, kde 
vlivem poklesu cen na světových trzích a menšího doveze-
ného množství klesl deficit. 

Ve skupině strojů a dopravních prostředků zaujímala nej-
větší podíl na celkových vývozech silniční vozidla. Jejich 
podíl na celkových vývozech klesl na 20,2 %, vlivem poklesu 
exportu meziročně o 5,6 % na 220,5 mld. Kč. Současně vyká-
zal absolutně nejvyšší meziroční pokles vývoz ve skupině 
SITC7, a to ve výši 13,0 mld. Kč. Ve skupině SITC7 se snížil 
meziročně vývoz ve všech sledovaných podskupinách zboží 
kromě telekomunikační zařízení, která vykázala přírůstek vý-
vozu o 1,3 mld. Kč.  

 Výhled zahraničního obchodu 
Aktuální výsledky konjunkturálních průzkumů naznačují po-
kračující ochlazení tempa růstu zahraniční poptávky. Index 
nákupních manažerů ve zpracovatelském průmyslu (PMI) v 
eurozóně v květnu sice stoupl z historického minima 33,4 
bodu na hodnotu 39,4 bodu, nicméně se nachází hluboko 
pod 50 bodovou hranicí oddělující růst od poklesu aktivity. 
Index podnikatelského klimatu německého institutu Ifo v 
květnu zastavil dvouměsíční propad a vystoupil z dubnových 

                                                           

11 Exportní strategie ČR pro období 2012 – 2020 charakterizuje prioritní a zájmové země jako ekonomiky, které skýtají velký potenciál pro 
zvýšení českého exportu, a trhy, na kterých je již české zboží či služby známé, nebo trhy, kde za konkurencí z jiných zemí ČR zaostává a 
potřebuje budovat či posílit své pozice. Mezi prioritní země se řadí: Brazílie, ČLR, Indie, Irák, Kazachstán, Mexiko, Ruská federace, Srbsko, 
Turecko, Ukrajina, USA, Vietnam. Mezi zájmové země: Angola, Argentina, Austrálie, Ázerbájdžán, Bělorusko, Egypt, Etiopie, Chile, Ghana, 
Chorvatsko, Izrael, Japonsko, Jihoafrická republika, Kanada, Kolumbie, Maroko, Moldavsko, Nigérie, Norsko, Peru, Senegal, Singapur, 
Spojené arabské emiráty, Švýcarsko a Thajsko. 

Hlavní komodity podle SITC  
(pohyb zboží přes hranice, podíl z celku v %) 

 
Pramen: data ČSÚ, graf MPO 
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Vývoz 
(podíl 
v %) 

Dovoz 
(podíl v 
%) 

Saldo 
1.Q 
2020 
(v mld. 
Kč) 

Saldo 
1.Q 
2019 (v 
mld. Kč) 

Meziroční 
změna 
salda 

Celkem 100,0 100,0 111,1 120,6 -9,6 

0 3,4 5,1 -12,2 -11,5 -0,7 
1 0,9 0,7 2,4 -0,2 2,6 
2 2,1 1,9 4,7 3,6 1,1 
3 1,6 4,5 -26,8 -33,9 7,1 
4 0,2 0,2 0,4 0,7 -0,2 
5 6,9 12,4 -45,8 -43,6 -2,2 
6 14,6 15,5 7,3 3,9 3,5 
7 58,0 47,5 166,5 191,0 -24,5 

8 11,9 11,7 14,7 12,0 2,7 

9 0,4 0,5 -0,3 -1,3 1,0 

 

Pramen: data ČSÚ, tabulka MPO 
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74,2 na 79,5 bodu, přesto však většina firem počítá se zhor-
šením situace, především u objednávek investičního zboží a 
snížení vývozu.  

Hlavním rizikem dalšího vývoje je poměrně dramatický hos-
podářský pokles v eurozóně, který se negativně odráží v 
obchodní výměně. Opatření proti šíření koronavirové nákazy 
a jejich dopady se týkají všech subjektů tuzemských i zahra-
ničních. Silně byl zasažen automobilový průmysl, jehož 
výrobky jsou našim hlavním exportním artiklem a kde se už 
před pandemií objevoval ochabujícím zájmem o nové vozy.  
Pokles zahraničních zakázek i omezení zahraničního odbytu 
zhoršují výhled zahraničního obchodu do budoucna.  

 Zahraniční obchod EU 
Zahraniční obchod Evropské unie jako celku v 1. čtvrtletí 
202012 vykázal výrazný pokles vývozu i dovozu. Vývoz se 
meziročně snížil o 3,2 % na 504,3 mld. EUR a dovoz o 5,3 % 
na 461,6 mld. EUR. Obchodní bilance vykázala přebytek ve 
výši 42,7 mld. Kč, který byl meziročně o 8,7 mld. EUR vyšší. 
Na celkový vývoj zahraničního obchodu zemí evropské 
osmadvacítky měl kromě koronavirových restrikcí vliv pokra-
čující horší výkon ekonomik některých členských zemí i 
útlum automobilového průmyslu, stejně tak i vystoupení 
Spojeného království z unijního svazku.   

Dominantní postavení ve vývozu zemí evropské osmadva-
cítky na světové trhy zaujímají výrobky zpracovatelského 
průmyslu, především stroje a dopravní prostředky. Obchod 
s těmito komoditami v roce 2019 se podílel na celkových vý-
vozech 38,8 % a na dovozech 32,4 %. Vývoz strojů a 
dopravních prostředků meziročně klesl o 7,9 % a dovoz o 4,5 
%. Obchodní bilance vykázala druhý nejvyšší přebytek ve 
výši 45,9 mld. EUR, který byl však vlivem rychlejšího poklesu 
vývozu než dovozu meziročně nižší o 9,7 mld. EUR. Abso-
lutně nejvyšší přebytek 49,2 mld. EUR měla bilance 
s chemikáliemi a příbuznými výrobky. Naopak nejvyšší defi-
cit ve výši 56,0 mld. EUR, který se však meziročně snížil o 
18,4 mld. EUR, byl zaznamenán u minerálních paliv. 

Největší měrou k objemu celkového zahraničního obchodu 
zemí EU přispělo Německo, které má nejsilnější postavení v 
rámci skupiny zemí. Stabilně si drží nejvyšší podíl jak na vý-
vozech celého společenství (29,9 %), tak i na dovozech (21,9 
%). Na straně vývozů se umístila na druhém místě Francie a 
za ní Itálie, Nizozemsko a Belgie. Tyto země si zachovaly 
stejné umístění, jaké měly před rokem. Česká republika 
s 1,7% podílem se udržela na dvanáctém místě. Na straně 
dovozů se na druhém místě umístilo Nizozemsko a po něm 
následuje Francie a Itálie. Páté místo opustilo Španělsko a na 
jeho místo se posunula Belgie. Česká republika s 2,1% podí-
lem si o jedno místo polepšila a skončila desátá.   

  

                                                           

12 V analýze jsou obsaženy údaje podle stavu k 15.5.2020, které budou v průběhu roku ještě zpřesňovány. 

 

Podíl vybraných zemí na vývozu a dovozu Evropské unie 
(podíl z celku v %) 

 

 

 
 Pramen: data Eurostat, graf MPO 
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BOX II: ČR měla v roce 2019 téměř vyrovnanou obchodní bilanci s high-tech zbožím 

Růst vývozu i dovozu s high-tech zbožím13 v roce 2019 zpomalil. Došlo rovněž k výraznému poklesu deficitu ob-
chodní bilance oproti roku 2018. S tímto zbožím se realizuje téměř 20 % českého zahraničního obchodu a podíl 
vývozu a dovozu high-tech zboží na celkovém zahraničním obchodě v delším časovém horizontu postupně roste. 

Podle předběžných dat o pohybu zboží přes hranice Česká 
republika v roce 2019 vyvezla skoro stejně high-tech zboží 
jako dovezla, což mělo za následek výrazné snížení jeho de-
ficitu obchodní bilance (meziročně o 20,7 mld. Kč). 
Obchodní bilance této skupiny zboží se pohybuje od roku 
2017 stabilně v záporném pásmu. Jedním z důvodů převažu-
jících obchodních deficitů je vysoká dovozní náročnost 
vývozů v odvětvích produkujících high-tech produkty.  

Vývozy i dovozy high-tech zboží od roku 2017 meziročně 
rostly dvouciferným tempem, nicméně v roce 2019 jejich 
růst výrazně zpomalil. Vývozy vzrostly meziročně o 9,2 % a 
jejich podíl na celkových vývozech z ČR se navýšil na 18,9 %, 
což stvrzuje uspokojivý trend expanze v tomto klíčovém seg-
mentu zboží vyznačujícím se vysokou přidanou hodnotou. 
Nejvyšší podíl na vývozech zaujímá elektronika a telekomu-
nikace (44,4 %), výpočetní technika (38,4 %), následují 
vědecké přístroje (6,1 %). Struktura vývozu high-tech zboží 
je tvořena zhruba ze 70 % medium high-tech výrobky, zby-
lých 30 % připadá na samotné high-tech výrobky. Dovoz 
high-tech zboží v roce 2019 se zvýšil meziročně o 6,4 % a tím 
jeho podíl na celkových dovozech do ČR stoupl na 21,1 %. 
Stejně jako ve vývozech zaujímá v dovozech nejvyšší podíl 
elektronika a telekomunikace (50,1 %), výpočetní technika 
(29,2 %) a vědecké přístroje (6,7 %).  

Téměř čtyři pětiny vývozů high-tech zboží směřovaly v roce 
2019 do EU. Našimi hlavními odběrateli jsou dlouhodobě 
Německo a Nizozemsko. Podíl Německa na vývozech činil v 
loňském roce 31,5 % a Nizozemska 9,5 %. Téměř polovina 
dovozů k nám směřuje z Číny (46,1 %), ze zemí EU je to 30,6 
%, z toho podíl Německa je 13,2 %.  

Ve srovnání s ostatními státy Evropské unie ČR patří k před-
ním vývozcům a dovozcům high-tech zboží. V roce 2018 
(poslední dostupná data) se podíl vývozu high-tech zboží na 
celkovém vývozu zboží EU navýšil na 17,8 %, což nás posu-
nulo oproti roku 2007 v žebříčku zemí z desátého místa na 
místo páté. Podíl high-tech dovozu se zvýšil na 20,2 %, což 
znamenal posun ze sedmého na třetí místo. V rámci zemí 
EU28 disponovalo nejvyšším podílem na vývozu Irsko. 

Výsledky zahraničního obchodu s high-tech zbožím stvrzují 
schopnost českých firem obhájit pozice na náročných zahra-
ničních trzích, a to navzdory horším podmínkám, které v 
roce 2019 panovaly v evropském průmyslu a mezinárodním 
obchodě. Výhled na rok 2020 zůstává nejistý vzhledem k do-
padům nákazy Covid-19 na globální ekonomiku. Na druhou 
stranu stávající krize nabízí šanci pro exportéry k využití pří-
ležitostí v nově nastoleném prostředí.   

                                                           

13 Mezi high-tech zboží lze zařadit letecké a kosmické produkty, počítačové zařízení, elektroniku a telekomunikaci, farmaceutické vý-

robky, vědecké přístroje, produkty chemického a zbrojního průmyslu apod. 

Pohyb high-tech zboží (podle SITC) přes hranice ČR 
(v mld. Kč)  

 
Pramen: data ČSÚ, graf MPO 
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Maloobchod v 1. čtvrtletí 2020 obrátil trend ve vývoji a po více jak šesti letech růstu vykázal 
meziroční pokles. Celkové výsledky maloobchodu ovlivnila opatření na zamezení šíření koro-
naviru, kvůli kterým byla řada maloobchodních jednotek část měsíce března uzavřena, 
popřípadě měla omezený provoz. Prodej nepotravinářského zboží kvůli zavedeným opatře-
ním výrazně poklesl, prodej potravin si naopak polepšil. 

 Tuzemský maloobchod 
Maloobchodní tržby včetně motoristického segmentu a 
prodeje pohonných hmot v 1. čtvrtletí 2020 meziročně 
klesly o 0,6 % v b. c., resp. o 2,7 % ve s. c. Navzdory optimis-
tickým výhledům z počátku roku, kdy v lednu a v únoru 
maloobchodní tržby rostly slušným tempem, opatření proti 
koronaviru tento vývoj silně zasáhla. Maloobchod vykázal v 
březnu svůj nejhlubší meziroční propad, a to minimálně od 
začátku tohoto tisíciletí, tj. za celé období od ledna 2001, a 
tím nepříznivě ovlivnil celkový výsledek. Vývoj ohledně pan-
demie se odrazil i v důvěře spotřebitelů, která se 
dlouhodobě držela na vysoké úrovni, avšak vzhledem k ne-
příznivé situaci v 1. čtvrtletí 2020 meziročně klesla o 8,9 p.b.   

Tržby motoristického segmentu, tj. obchod, opravy 
a údržba motorových vozidel, meziročně propadly o 12,4 
%14. Tuzemská poptávka po automobilech zamrzla z důvodu 
uzavření autosalonů, zákaz se týkal i autoservisů a dalších 
služeb pro motoristy. Tržby za prodej pohonných hmot 
v průměru za 1. čtvrtletí byly nižší o 4,1 %. Vývoj tržeb byl 
ovlivněn mimo jiné omezením volného pohybu osob a prak-
ticky zastavením domácí rekreační turistiky a omezením 
dopravy. 

Růst značně zpomalil maloobchod kromě motorových vozi-
del i maloobchod kromě prodeje pohonných hmot, kde 
tržby v průměru za 1. čtvrtletí 2020 stouply meziročně jen o 
1,8 % resp. 2,6 %. 

Tržby v maloobchodě s potravinami zrychlily růst na 3,8 %, 
a to z důvodu předzásobení potravinami i růstem jejich cen. 
Tržby za prodej nepotravinářského zboží naopak vykázaly 
opačný trend a razantně zvolily růst na 1,7 %, za kladného 
přispění prodeje počítačových a komunikačních zařízení i vý-
robků pro domácnost. Na nouzový stav a následné uzavření 
provozoven doplatili především obchodníci s oděvy, obuví a 
koženým zbožím ve specializovaných prodejnách, s výrobky 
pro kulturu a rekreaci, s knihami a papírnickým zbožím. 
V těchto segmentech došlo k dramatickému poklesu tržeb 
řádově v desítkách procent. Naopak nárůst tržeb vykázal 
prodej farmaceutického, zdravotnického, kosmetického a 

                                                           

14 Údaje o maloobchodu v textu jsou vyjádřeny ve stálých cenách. 

 

10 Maloobchod 

Tržby maloobchodu včetně motoristického segmentu a 
prodeje pohonných hmot  
(CZ-NACE 45+47, meziroční změny v %) 

 
Pramen: data ČSÚ, graf MPO 
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drogistické zboží, z toho dvouciferně rostly tržby prodejcům 
farmaceutického a zdravotnického zboží.  

Prodej prostřednictvím internetu nebo zásilkových služeb 
zabránil výraznějšímu propadu maloobchodu. Tento dlou-
hodobě nejúspěšnější segment maloobchodu vykázal opět 
nejvyšší dynamiku růstu v průměru o 20,9 %, což je více než 
v 1. čtvrtletí 2019. Z důvodu restrikcí i z obav z nákazy se ob-
chod přesunul z kamenných prodejen do online prostředí a 
ještě více posílil oblibu v nakupování prostřednictvím inter-
netu.   

Nejnovější průzkumy mezi spotřebiteli vykazují mírné ná-
znaky zotavení. Spotřebitelé se však nadále obávají zvýšení 
nezaměstnanosti, zhoršení celkové ekonomické situace i je-
jich vlastní finanční situace do budoucna. Velmi výrazné jsou 
obavy spotřebitelů ze zdražování. Spotřebitelé jsou ex-
trémně opatrní, odkládají nákupy zbytného zboží a vytváří si 
vyšší úspory do budoucnosti. Můžeme proto očekávat, že v 
nadcházejícím období tempo růstu maloobchodních tržeb 
zůstane na slabé úrovni. Návrat na předkrizovou úroveň 
bude především kvůli očekávanému zpomalení růstu mezd 
a vyšší nezaměstnanosti spíše dlouhodobý.   

 Maloobchod EU 
Maloobchod v zemích Evropské unie v 1. čtvrtletí 2020 me-
ziročně zhoršil svůj výkon. Obrat maloobchodu se sice 
udržel v růstovém pásmu, nicméně jeho dynamika zvolnila z 
3,5% růstu v 1. čtvrtletí 2019 na 0,1% růst. Obrat v eurozóně 
zaznamenal naopak meziroční propad, a to z 3,0% růstu na 
0,9% pokles. Úbytek zákazníků v obchodech nejvíce postihl 
země, které zavedly tvrdé restrikce, respektive tam, kde se 
koronavirus rozšiřoval nejrychleji. Obrat maloobchodu byl 
nižší u většiny sledovaných zemí a nejvíce meziročně klesl 
v Itálii, Slovinsku, Španělsku a ve Francii. Nejvyšší růst byl na-
opak zaznamenán v Maďarsku, Rumunsku a Polsku. Česká 
republika si meziročně pohoršila a klesla ze sedmého místa 
na jedenácté.  Její údaj je odlišný (+2,9 %), než uvádí ve svém 
šetření Český statistický úřad. Rozdíl je způsoben mimo jiné 
vlastními dílčími výpočty a dopočty Eurostatu.  

Protikoronavirová opatření se odrazila i ve výsledcích kon-
junkturálních průzkumů. Důvěra spotřebitelů v zemích EU 
v 1. čtvrtletí 2020 klesla na průměrných -7,8 bodu z -6,7 do-
sažených v 1. čtvrtletí 2019. Ještě méně optimismu měli 
spotřebitelé v zemích eurozóny, kde si indikátor pohoršil z 
- 7,0 bodu na -8,8 bodu. Z důvodu silné provázanosti české 
a německé ekonomiky je pro nás směrodatným ukazatelem 
německý index, který klesl z průměrné hodnoty - 0,2 bodu 
na -4,6 bodu. Vzhledem k zhoršování situace na trhu práce 
v členských zemích i nízké spotřebitelské poptávce nelze 
očekávat, že odstranění omezujících opatření v obchodě 
bude znamenat rychlý návrat k dřívějšímu normálu. 

 

  

Index důvěry spotřebitelů v EU27  
(meziroční změny v %) 

 
Pramen: data Eurostat, graf MPO 
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Makroekonomické ukazatele ČR 

  2018 2019 2020 

Ukazatel 1.Q 2.Q 3.Q 4.Q 1.-4.Q 1.Q 2.Q 3.Q 4.Q 1.-4.Q 1.Q 

HDPx/ (objem v běžných cenách xx/,   1 307,0  1 319,3  1 340,3  1 363,0  5 329,5  1 388,3  1 402,2  1 422,1  1 442,4  5 655,0  1 410,0  

             změna ve stálých cenách) 4,1  2,2  2,4  2,6  2,8  2,8  2,7  2,5  2,0  2,5  -2,0  

   Spotřeba domácností 610,2  620,2  628,4  634,0  2 492,8  646,3  658,1  664,4  673,9  2 642,8  671,3  

  4,1  3,3  2,9  2,4  3,2  3,0  3,0  2,7  3,2  3,0  0,0  

   Spotřeba vlády 257,4  261,2  269,3  271,1  1 059,0  276,0  284,5  293,0  291,1  1 144,5  309,7  

  2,9  3,0  4,2  3,6  3,4  2,3  2,8  3,5  1,7  2,6  7,1  

   Spotřeba neziskových institucí 8,4  8,6  8,8  9,1  34,8  9,1  9,3  9,5  9,8  37,7  9,9  

  3,2  4,2  5,1  7,0  4,9  4,5  3,5  3,6  4,1  3,9  4,8  

   Hrubý fixní kapitál 328,8  339,2  348,0  350,0  1 366,0  348,6  354,0  362,4  375,5  1 440,5  334,8  

  8,5  7,0  7,7  6,9  7,5  3,6  1,5  1,1  4,6  2,7  -5,5  

   Změna zásob a cenností 15,7  2,5  11,3  5,2  34,8  26,2  -5,6  1,9  21,3  43,8  5,0  

   Vývoz zboží a služeb 1 020,8  1 037,4  1 050,1  1 078,5  4 186,9  1 061,0  1 081,1  1 074,4  1 055,5  4 272,0  1 025,4  

  4,9  3,6  4,3  4,8  4,4  1,3  2,6  1,9  -1,5  1,1  -2,4  

   Dovoz zboží a služeb 934,4  949,9  975,6  985,0  3 844,8  978,8  979,2  983,5  984,7  3 926,3  946,2  

  7,3  5,1  6,3  4,9  5,9  2,1  1,7  1,1  1,4  1,6  -2,1  

  Bilance zahraničního obchodu 86,4  87,6  74,5  93,6  342,1  82,1  101,9  90,9  70,8  345,7  79,2  

Průměrná měsíční mzdaxxx/                      

(meziroční změna v %)                     

     nominální 8,5 8,7 8,4 7,1 8,2  6,7 6,6 6,3 6,2 6,5 5,0 

     reálná 6,5 6,3 5,9 4,9 5,9  3,9 3,7 3,4 3,1 3,5 1,4 
Pramen: ČSÚ 

Pozn.: x/ očištěno o sezónní a kalendářní vlivy 

            xx/ vlivem zaokrouhlování dochází na desetinných místech v některých součtových údajích k nepřesnostem  

            xxx/ za celé hospodářství, na přepočtené počty zaměstnanců  
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Hrubý domácí produkt (změna v %, ve stálých cenách, sezónně a kalendářně upravená data)  

  mezičtvrletně meziročně 

  2019-20 2019-20 

  Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 

Irsko -0,6 2,1 1,7 1,2 4,2 4,5 6,3 4,5 

Maďarsko 0,8 0,9 0,7 -0,4 5,2 4,7 4,4 2,0 

Malta 0,4 1,6 1,1 -2,3 4,1 3,9 4,6 0,7 

Rumunsko 0,6 0,5 1,2 0,3 4,3 3,3 4,0 2,7 

Estonsko 0,9 1,2 0,9 -3,7 4,4 4,5 4,0 -0,8 

Litva 0,9 0,8 1,1 -0,3 3,9 3,8 3,9 2,4 

Polsko 0,7 1,2 0,2 -0,4 4,2 4,1 3,5 1,7 

Kypr 1,1 0,0 1,0 -1,3 3,2 3,2 3,2 0,8 

Bulharsko 0,7 0,7 0,8 0,3 3,5 3,2 3,1 2,4 

Chorvatsko 0,6 0,6 0,4 -1,2 2,4 2,8 2,7 0,3 

Portugalsko 0,5 0,3 0,7 -3,8 2,1 1,9 2,2 -2,3 

Slovensko 0,4 0,4 0,6 -5,2 2,5 1,9 2,0 -3,8 

Česká republika 0,5 0,4 0,5 -3,3 2,7 2,5 2,0 -2,0 

Dánsko 0,9 0,4 0,4 -2,1 2,7 2,6 2,2 -0,3 

Španělsko 0,4 0,4 0,4 -5,2 2,0 1,9 1,8 -4,1 

Slovinsko 0,0 0,8 0,4 -4,5 2,3 2,1 1,7 -3,4 

Nizozemsko 0,3 0,4 0,4 -1,7 1,7 1,7 1,6 -0,7 

Belgie 0,3 0,4 0,5 -3,6 1,4 1,6 1,2 -2,5 

EU27 0,2 0,3 0,1 -3,2 1,5 1,5 1,2 -2,6 

eurozóna 0,1 0,3 0,1 -3,6 1,2 1,3 1,0 -3,1 

Lotyšsko 0,7 0,6 0,1 -2,9 2,7 1,8 1,0 -1,5 

Řecko 1,0 0,4 -0,7 -1,6 2,8 2,3 1,0 -0,9 

Francie 0,3 0,2 -0,1 -5,3 1,8 1,6 0,9 -5,0 

Rakousko -0,1 0,0 0,0 -2,6 1,8 1,5 0,7 -2,6 

Švédsko 0,1 0,2 0,0 0,1 1,0 1,7 0,5 0,4 

Finsko 0,5 0,3 -0,6 -0,9 1,1 1,6 0,6 -0,7 

Německo -0,2 0,3 -0,1 -2,2 0,3 0,7 0,4 -2,3 

Itálie 0,1 0,0 -0,2 -5,3 0,4 0,5 0,1 -5,4 
Pramen: Eurostat  
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Srovnání vývoje spotřebitelských cen v ČR, vybraných zemích EU a USA (meziroční změna v %, z harmonizovaných indexů)  

  
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

          2019             
2019 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ČR 1,2 2,2 3,5 1,4 0,4 0,3 0,6 2,4 2,0 2,0 2,4 2,6 2,4 2,6 2,4 2,6 2,6 2,6 2,6 3,0 3,2 2,6 

Eurozóna 1,6 2,7 2,5 1,3 0,4 0,0 0,2 1,5 1,8 1,4 1,5 1,4 1,7 1,2 1,3 1,0 1,0 0,8 0,7 1,0 1,3 1,2 

EU  2,1 3,1 2,6 1,5 0,5 0,0 0,3 1,7 1,9 1,5 1,6 1,6 1,9 1,6 1,6 1,4 1,4 1,2 1,1 1,3 1,6 1,5 

Belgie 2,3 3,4 2,6 1,2 0,5 0,6 1,8 2,2 2,3 1,8 2,0 2,2 2,0 1,7 1,3 1,2 0,9 0,6 0,2 0,4 0,9 1,3 

Irsko -1,6 1,2 1,9 0,5 0,3 0,0 -0,2 0,3 0,7 0,8 0,7 1,1 1,7 1,0 1,1 0,5 0,6 0,6 0,6 0,8 1,1 0,9 

Maďarsko 4,7 3,9 5,7 1,7 0,0 0,1 0,4 2,4 2,9 2,8 3,2 3,8 3,9 4,0 3,4 3,3 3,2 2,9 3,0 3,4 4,1 3,4 

Německo 1,1 2,5 2,1 1,6 0,8 0,1 0,4 1,7 1,9 1,7 1,7 1,4 2,1 1,3 1,5 1,1 1,0 0,9 0,9 1,2 1,5 1,4 

Polsko 2,6 3,9 3,7 0,8 0,1 -0,7 -0,2 1,6 1,2 0,6 1,3 1,7 2,1 2,2 2,3 2,5 2,6 2,4 2,3 2,4 3,0 2,1 

Portugalsko 1,4 3,6 2,8 0,4 -0,2 0,5 0,6 1,6 1,2 0,6 0,9 0,8 0,9 0,3 0,7 -0,7 -0,1 -0,3 -0,1 0,2 0,4 0,3 

Rakousko 1,7 3,6 2,6 2,1 1,5 0,8 1,0 2,2 2,1 1,7 1,4 1,7 1,7 1,7 1,6 1,4 1,5 1,2 1,0 1,2 1,8 1,5 

Finsko 1,7 3,3 3,2 2,2 1,2 -0,2 0,4 0,8 1,2 1,2 1,3 1,1 1,5 1,3 1,1 1,0 1,2 1,0 0,9 0,8 1,1 1,1 

Švédsko 1,9 1,4 0,9 0,4 0,2 0,7 1,1 1,9 2,1 2,0 1,9 1,8 2,1 2,1 1,6 1,5 1,3 1,3 1,6 1,8 1,7 1,7 

Lotyšsko -1,2 4,2 2,3 0,0 0,7 0,2 0,1 2,9 2,6 2,9 2,8 2,7 3,3 3,5 3,1 3,0 3,1 2,3 2,2 2,0 2,1 2,8 

Řecko 4,7 3,1 1,0 -0,9 -1,4 -1,1 0,0 1,1 0,8 0,5 0,8 1,0 1,1 0,6 0,2 0,4 0,1 0,2 -0,3 0,5 1,1 0,5 

Slovensko 0,7 4,1 3,7 1,5 -0,1 -0,3 -0,5 1,4 2,5 2,2 2,3 2,7 2,4 2,7 2,7 3,0 3,0 3,0 2,9 3,2 3,2 2,8 

Slovinsko 2,1 2,1 2,8 1,9 0,4 -0,8 -0,2 1,6 1,9 1,2 1,3 1,6 1,8 1,6 1,9 2,0 2,4 1,7 1,5 1,4 2,0 1,7 

Španělsko 2,0 3,0 2,4 1,5 -0,2 -0,6 -0,3 2,0 1,7 1,0 1,1 1,3 1,6 0,9 0,6 0,6 0,4 0,2 0,2 0,5 0,8 0,8 

USA 1,6 3,5 2,1 1,3 1,3 -0,7 0,5 1,7 2,2 1,0 1,0 1,4 1,6 1,3 1,1 1,3 1,2 1,2 1,3 1,7 2,0 1,3 
Pramen: data Eurostat 

Pozn.: Harmonizované indexy spotřebitelských cen (HICP) jsou srovnatelné indexy spotřebitelských cen členských států EU, ale nenahrazují národní indexy. 

            Na rozdíl od tuzemského indexu spotřebitelských cen jsou ve struktuře spotřebního koše a vahách HICP zahrnuty tržby za nákupy cizinců a není zahrnuto hypotetické nájemné. 
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Srovnání vývoje cen průmyslových výrobců v ČR a ve vybraných zemích EU (meziroční změna v %) 

  
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

2019 
2019 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ČR 1,2  5,5  2,2  0,8  -0,8  -3,2  -3,3  1,8  2,0  2,9  3,6  3,8  4,3  3,8  2,5  2,1  2,1  1,9  0,9  0,9  2,1  2,6 

Eurozóna 2,7  5,7  2,8  -0,2  -1,5  -2,7  -2,3  3,1  3,2  2,9  3,0  2,9  2,6  1,6  0,7  0,1  -0,8  -1,1  -1,9  -1,4  -0,6  0,7 

EU  3,1  6,1  2,8  0,0  -1,6  -3,3  -1,9  3,6  3,6  2,9  3,1  3,0  2,9  1,9  0,9  0,5  -0,3  -0,7  -1,6  0,9  0,1  1,0 

Belgie  5,4  8,1  3,5  0,5  -4,5  -4,2  -1,8  9,0  7,1  5,4  5,9  6,4  4,7  3,3  1,9  -0,1  -1,5  -1,7  -3,0  -3,2  -0,9  1,4 

Německo 1,5  5,1  1,7  0,1  -1,0  -1,8  -1,6  2,6  2,7  2,8  2,8  2,5  2,6  2,0  1,4  1,3  0,6  0,1  -0,3  -0,4  0,1  1,3 

Řecko 6,0  7,4  4,9  -0,6  -0,8  -5,9  -5,4  4,3  3,3  0,3  2,6  4,0  3,4  0,2  -1,2  -0,5  -1,9  -1,3  -4,0  2,0  4,7  0,7 

Španělsko 3,7  6,9  3,8  0,6  -1,3  -2,1  -3,2  4,4  3,0  1,8  1,7  2,5  2,4  1,2  -0,9  -0,7  -2,6  -3,3  -2,8  -2,4  -1,7  -0,4 

Irsko 1,5  6,5  3,1  1,5  -0,4  -4,3  -2,8  3,4  -2,0  -0,1  0,4  1,0  1,1  1,5  1,3  1,6  1,7  1,4  1,2  1,4  0,9  1,1 

Maďarsko 7,3  6,1  5,3  -0,5  -2,1  -3,0  -3,1  4,6  6,2  6,0  5,3  5,5  6,5  5,4  3,0  2,8  2,5  2,4  1,7  2,6  3,4  3,9 

Rakousko 4,1  4,8  0,9  -0,9  -1,5  -2,1  -2,5  1,9  3,0  2,2  2,3  2,1  1,6  0,7  -0,1  -0,3  -1,1  -1,5  -2,1  -1,5  -0,5  0,2 

Polsko 3,7  7,6  3,6  -1,2  -1,4  -2,4  -0,2  4,8  2,8  2,4  2,9  2,5  2,9  1,9  1,1  1,1  1,0  0,8  0,1  0,5  1,6  1,6 

Portugalsko 5,7  6,0  3,0  -0,4  -1,6  -4,2  -1,8  3,7  3,0  1,4  1,4  2,1  2,0  0,2  -1,0  -1,3  -2,2  -2,7  -2,8  -3,5  -3,5  -0,8 

Slovinsko 2,0  3,8  1,0  0,3  -1,0  -0,5  -1,4  1,3  1,9  1,1  1,6  1,6  2,0  2,2  2,0  1,8  2,0  2,1  1,9  2,0  2,1  1,9 

Slovensko -2,8  2,7  3,8  -0,2  -3,7  -4,3  -4,4  2,6  5,1  3,2  4,0  4,5  4,0  4,1  3,0  2,2  2,0  1,3  0,0  1,2  1,9  2,6 

Finsko 6,6  5,8  2,3  0,8  -0,8  -2,2  -1,7  2,8  3,9  3,7  3,5  2,6  2,6  2,0  -0,5  0,3  -0,5  -0,1  -0,5  -1,0  -1,3  0,9 

Švédsko 3,0  0,9  -0,4  -0,6  0,0  -1,0  -0,1  4,1  5,5  5,5  5,2  4,7  4,5  3,8  1,9  2,0  1,6  0,7  0,7  0,8  0,9  2,7 
Pramen: data Eurostat 
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Průmysl – 1. Q 2020 (s. c. = stálé ceny - na bázi roku 2015; stejné období min. roku = 100) 

  Index průmysl. 

produkce (IPP) 

tržby z pro-

deje vl. výr. a 

služeb v b. c. 

tržby z pří-

mého vývozu 

v b. c. 

prům. po-

čet 

zaměst. FO 

produkt. 

práce z 

tržeb 

průměrná  

nominál. 

mzda 

mzda přepočt. 

indexem cen 

výrobců 

jednotkové mzdové ná-

klady 

průměrná 

mzda v Kč 

nominální reálné 

B Těžba a dobývání 89,9 -12,6 -26,4 -2,1 -10,8 2,9 5,1 15,3 17,8 35 884 

D Výr. a rozvod el., plynu, tepla a klimat. vzduchu 93,6 10,8 -63,9 -0,6 11,4 16,1 6,7 4,2 -4,2 63 239 

C Zpracovatelský průmysl 96,4 -4,6 -5,2 -1,8 -2,9 5,0 5,0 8,1 8,1 35 023 

10 Výroba potravinářských výrobků 102,8 9,4 11,2 -0,7 10,2 6,3 1,5 -3,5 -7,9 29 663 

11 Výroba nápojů 93,5 -4,5 -5,4 1,0 -5,4 8,9 7,5 15,1 13,6 47 506 

12 Výroba tabákových výrobků - - - - - - - - - - 

13 Výroba textilií 94,5 -9,7 -9,4 -7,2 -2,6 4,6 5,7 7,4 8,6 27 836 

14 Výroba oděvů 93,0 -1,3 -2,1 -1,8 0,5 3,9 -3,4 3,4 -3,9 19 571 

15 Výroba usní a souvisejících výrobků 82,5 -6,3 -6,4 -5,0 -1,5 3,5 1,6 5,1 3,1 21 932 

16 Zprac. dřeva, výr. dřev., kork. výr., kr. výr. náb. 112,9 3,5 5,0 1,1 2,4 4,9 8,2 2,5 5,7 29 940 

17 Výroba papíru a výrobků z papíru 105,2 -1,5 -0,5 -0,3 -1,3 8,7 14,5 10,1 15,9 36 468 

18 Tisk a rozmnožování nahraných nosičů 100,4 -1,7 6,1 -3,2 1,5 3,3 3,8 1,8 2,3 29 130 

19 Výroba koksu a rafinovaných ropných výrobků  - - - - - - - - - - 

20 Výroba chemických látek a chem. přípravků 96,5 -6,0 -9,4 -0,7 -5,3 4,9 4,1 10,8 10,0 38 834 

21 Výroba zákl. farmac. výrobků a farmac. přípr. 107,9 8,9 5,8 2,0 6,7 5,7 4,6 -1,0 -2,0 40 671 

22 Výroba pryžových a plastových výrobků 96,7 -4,6 -3,7 -3,2 -1,5 3,1 4,9 4,6 6,5 32 407 

23 Výroba ostatních nekovových minerál. výrobků 102,5 2,8 -0,1 -2,8 5,7 7,2 4,5 1,4 -1,1 37 054 

24 Výr. zákl. kovů, hutní zprac. kovů, slévárenství 95,1 -14,8 -17,8 -4,4 -10,9 1,5 10,6 13,9 24,1 34 093 

25 Výr. kovových konstrukcí a kovoděl. výrobků 94,5 -2,7 -3,7 -1,1 -1,6 4,3 4,1 6,0 5,8 32 605 

26 Výroba počítačů, elektron. a optických přístrojů  96,9 -6,3 -0,6 -0,3 -6,0 3,3 2,5 10,0 9,1 36 330 

27 Výroba elektrických zařízení 98,1 4,0 -2,8 -0,8 4,8 10,3 9,7 5,2 4,7 36 295 

28 Výroba strojů a zařízení 91,8 -7,1 -6,3 -3,5 -3,7 2,6 1,1 6,6 5,0 35 277 

29 Výroba motor. voz. (kr. motoc.), přívěs. a návěs. 93,1 -7,1 -7,7 -1,2 -5,9 4,1 4,7 10,6 11,3 37 676 

30 Výroba ostatních doprav. prostředků a zařízení 95,8 -2,2 -7,8 0,4 -2,5 5,3 4,2 8,1 6,9 38 884 

31 Výroba nábytku 96,4 -4,3 -6,1 -6,5 2,3 4,4 3,5 2,1 1,2 28 505 

32 Ostatní zpracovatelský průmysl 96,7 -4,1 -2,2 -3,5 -0,6 4,6 2,6 5,3 3,3 31 777 

33 Opravy a instalace strojů a zařízení 93,9 2,3 11,5 1,1 1,2 5,8 0,6 4,6 -0,6 41 207 

  Průmysl celkem 95,9 -3,8 -5,8 -1,8 -2,0 5,5 4,0 7,7 6,2 35 900 

 Pramen: ČSÚ, tabulka + výpočty MPO 

Pozn.: */ Podíl na celkových tržbách za prodej vlastních výrobků a služeb průmyslu. 

            **/ Podíl na tržbách za prodej vlastních výrobků a služeb sekce, odvětví a oddílu.  
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Průmysl (organizace s 50 a více zaměstnanci)  

 
Pramen: ČSÚ, tabulka + výpočty MPO 

Pozn.: */ Podíl na celkových tržbách za prodej vlastních výrobků a služeb průmyslu. 

            **/ Podíl na tržbách za prodej vlastních výrobků a služeb sekce, odvětví a oddílu tržby. 

  

osob v  Kč v Kč

2020 (1. Q) 2020 2020 (1. Q)

B Těžba a dobývání 38 89,9 10 524 -12,6 1,1 1 581 -26,4 0,2 15,0 20 751 -2,07 2,2 169 048 -10,8 48,8 35 884 2,9 100,0

D Výr.a rozv.el.a.j.energ 96 93,6 70 029 10,8 7,0 1 964 -63,9 0,2 2,8 29 206 -0,56 3,0 799 251 11,4 231,0 63 239 16,1 176,2

C Zpracovatelský průmysl 3972 96,4 916 087 -4,6 91,9 590 375 -5,2 59,2 64,4 910 014 -1,79 94,8 335 558 -2,9 97,0 35 023 5,0 97,6

10 Výr.potravin.výr. 373,7 102,8 53 914 9,4 5,4 14 487 11,2 1,5 26,9 62 970 -0,71 6,6 285 393 10,1 82,5 29 663 6,3 82,6

11 Výroba nápojů 52 93,5 11 567 -4,5 1,2 2 686 -5,4 0,3 23,2 10 883 0,97 1,1 354 298 -5,4 102,4 47 506 8,9 132,3

12 Výr.tabákových výrobků 1 - - - - - - - - - - - - - - - - -

13 Výroba texti l i í 101,3 94,5 10 193 -9,7 1,0 7 643 -9,4 0,8 75,0 16 944 -7,23 1,8 200 522 -2,6 57,9 27 836 4,6 77,5

14 Výroba oděvů 53 93,0 1 398 -1,3 0,1 973 -2,1 0,1 69,6 6 726 -1,78 0,7 69 282 0,5 20,0 19 571 3,9 54,5

15 Výr.usní a  souvis .výr. 19 82,5 597 -6,3 0,1 433 -6,4 0,0 72,6 2 393 -4,97 0,2 83 109 -1,5 24,0 21 932 3,5 61,1

16 Zpr.dřeva kr.nábytku 90,3 112,9 11 180 3,5 1,1 7 626 5,0 0,8 68,2 13 210 1,14 1,4 282 108 2,3 81,5 29 940 4,9 83,4

17 Výr.papíru a  výrobk z p 95 105,2 18 669 -1,5 1,9 11 667 -0,5 1,2 62,5 16 197 -0,25 1,7 384 216 -1,3 111,0 36 468 8,7 101,6

18 Tisk a  rozm.nahr.nos ičů 58 100,4 4 897 -1,7 0,5 2 014 6,1 0,2 41,1 9 084 -3,15 0,9 179 708 1,5 51,9 29 130 3,3 81,1

19 Výr.koks .,raf.rop.prod. 3 - - - - - - - - - - - - - - - - -

20 Výr.ch.látek a  ch.příp. 120,3 96,5 35 482 -6,0 3,6 22 374 -9,4 2,2 63,1 25 628 -0,66 2,7 461 502 -5,3 133,4 38 834 4,9 108,2

21 Výr.zák.farm.vý.a  f.př. 28 107,9 9 704 8,9 1,0 7 813 5,8 0,8 80,5 10 107 2,03 1,1 320 040 6,7 92,5 40 671 5,7 113,3

22 Výr.pryž.a  plast.výr. 373,7 96,7 61 462 -4,6 6,2 37 876 -3,7 3,8 61,6 72 835 -3,20 7,6 281 286 -1,5 81,3 32 407 3,1 90,3

23 Výr.ost.nekov.miner.v. 164,7 102,5 27 058 2,8 2,7 13 655 -0,1 1,4 50,5 42 385 -2,76 4,4 212 796 5,7 61,5 37 054 7,2 103,2

24 Vý.z.kovů,s lévárenství 122 95,1 43 151 -14,8 4,3 18 730 -17,8 1,9 43,4 39 239 -4,36 4,1 366 567 -10,9 105,9 34 093 1,5 95,0

25 V.kov.konstr.,kovod.v. 672,7 94,5 57 591 -2,7 5,8 39 975 -3,7 4,0 69,4 97 394 -1,14 10,1 197 105 -1,6 57,0 32 605 4,3 90,8

26 V.počítač a  optic.přís . 120,7 96,9 71 007 -6,3 7,1 51 168 -0,6 5,1 72,1 33 994 -0,34 3,5 696 272 -6,0 201,2 36 330 3,3 101,2

27 Vý.elektrických zař. 269 98,1 69 686 4,0 7,0 48 176 -2,8 4,8 69,1 87 523 -0,79 9,1 265 400 4,8 76,7 36 295 10,3 101,1

28 Výr.stroj a  zaříz.j. n. 527,3 91,8 70 665 -7,1 7,1 51 166 -6,3 5,1 72,4 104 857 -3,50 10,9 224 640 -3,7 64,9 35 277 2,6 98,3

29 V.motor.vozidel ,k.motoc 298,3 93,1 296 024 -7,1 29,7 221 158 -7,7 22,2 74,7 173 475 -1,20 18,1 568 812 -5,9 164,4 37 676 4,1 104,9

30 V.os .dopr.prostř.a  zař. 70 95,8 14 433 -2,2 1,4 10 640 -7,8 1,1 73,7 21 591 0,36 2,2 222 822 -2,5 64,4 38 884 5,3 108,3

31 Výroba nábytku 95 96,4 5 326 -4,3 0,5 3 317 -6,1 0,3 62,3 10 488 -6,47 1,1 169 279 2,3 48,9 28 505 4,4 79,4

32 Ost.zpracov.průmys l 109 96,7 11 282 -4,1 1,1 7 404 -2,2 0,7 65,6 24 156 -3,50 2,5 155 677 -0,6 45,0 31 777 4,6 88,5

33 Opr.a  inst.s troj a  zař. 155 93,9 11 518 2,3 1,2 4 674 11,5 0,5 40,6 25 383 1,13 2,6 151 258 1,2 43,7 41 207 5,8 114,8

4106 95,9 996 639 -3,8 100,0 593 920 -5,8 59,6 59,6 959 972 -1,76 100,0 346 065 -2,0 100,0 35 900 5,5 100,0

Úroveň 

prům=100

Tržby bez DPH za prodej vlast. výr. 

a služeb v mil. Kč
Tržby bez DPH za přímý vývoz v mil. Kč Průměrný počet zaměstnanců FO   

Podíl 

prům=100

meziroč. 

změna

meziroč. 

změna

Úroveň 

prům=100

Průmysl celkem

CZ-NAZE Počet jedn.

Index. 

prům. 

prod.

Průměrné měsíční tržby na jednoho 

zaměstnance
Průměrná měsíční mzda

b.c. 2020 

(1. Q)

meziroč. 

změna

Podíl b.c. 

prům=100

b.c. 2020 

(1. Q)

meziroč. 

změna

Podíl */ 

b.c. 

prům=100

Podíl **/
meziroč. 

změna
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Stavebnictví - produkce, zaměstnanost 

Stavebnictví Měrná 2015  2016 2017 2018 2019 2020 

(u indexů stejné období min. roku = 100) jedn. 1. - 12. 1. - 12. 1. - 12. 1. - 12. 1. - 12. 1. - 3. 

Index stavební produkce (s.c.) % 106,9 94,2 103,6 109,1 102,6 102,1 

Průměrný počet zaměstnanců podle odvětví - sekce CZ-NACE  % -0,8 -1,4 0,5 0,6 -0,2 -0,1 

Prům. hr. měs. nomin. mzda na fyz. os. (v Kč) Kč 23 979 24 944 25 995 28 193 29 860 29 019 

Index prům. hr. měs. nomin. mzda na fyz. os. % 104,4 104,0 104,2 108,5 105,9 105,7 

Pramen: ČSÚ 

*/ Sledováno u podniků s 50 a více zaměstnanci. 

 

 

 

Bytová výstavba 

  Měrná 
jedn. 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018  2019  
1. Q 
2020 

  

Počet bytů:                                   

   zahájených  počet 40 381 43 747 43 796 43 531 37 319 28 135 27 535 23 853 22 108 24 351 26 378 27 224 31 521 33 121 38 677 9 136 

  % 3,4 8,3 0,1 -0,6 -14,3 -24,6 -2,1 -13,4 -7,3 10,1 8,3 3,2 15,8 5,1 16,8 -4,5 

                                    

   dokončených počet 32 863 30 190 41 649 38 380 38 473 36 442 28 630 29 467 25 238 23 954 25 095 27 322 28 569 33 850 36 406 8 037 

  % 1,8 -8,1 38,0 -7,8 0,2 -5,3 -21,4 2,9 -14,4 -5,1 4,8 8,9 4,6 18,5 7,6 -0,9 

Pramen: ČSÚ 
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Zahraniční obchod – teritoriální struktura 

              OBRAT Meziroční VÝVOZ Meziroční DOVOZ Meziroční BILANCE 

  1.Q 2020 změna 1.Q 2020 změna 1.Q 2020 změna 1.Q 2019 1.Q 2020 

  mil.Kč podíl v % v % mil.Kč podíl v % v %  mil.Kč podíl  v % v % mil.Kč mil.Kč 

                        

Celkový zahraniční obchod ČR 2 070 951 100,0 -3,8 1 091 007 100,0 -4,0 979 944 100,0 -3,5 120 623 111 063 

                        

Vyspělé tržní ekonomiky 1 680 299 81,1 -4,4 992 810 91,0 -4,6 687 488 70,2 -4,2 323 609 305 322 

  EU28 1 526 709 73,7 -4,9 912 536 83,6 -5,3 614 173 62,7 -4,4 321 013 298 363 

  ESVO 36 834 1,8 6,7 23 021 2,1 -0,3 13 813 1,4 20,8 11 669 9 208 

  Ostatní vyspělé tržní ekonomiky 116 756 5,6 -1,4 57 253 5,1 4,7 59 502 6,2 -6,7 -9 072 -2 249 

Rozvojové ekonomiky 132 231 6,4 6,7 42 440 3,9 5,5 89 791 9,2 7,3 -43 459 -47 351 

Tranzitivní ekonomiky  27 475 1,3 -1,3 13 619 1,2 -6,4 13 855 1,4 4,3 1 264 -236 

Společenství nezávislých států 59 607 2,9 -8,2 28 681 2,6 10,7 30 926 3,2 -20,8 -13 115 -2 245 

Ostatní *)  165 909 8,0 -3,2 13 034 1,2 -7,8 152 875 15,6 -2,8 -143 102 -139 841 

Nespecifikováno 5 431 0,3 -6,1 423 0,0 -30,1 5 009 0,5 -3,3 -4 575 -4 586 

Zahraniční obchod se zeměmi OECD 1 652 360 79,8 -4,4 964 481 88,4 -4,6 687 879 70,2 -4,0 294 660 276 602 
Pramen: ČSÚ 

Pozn.: *) Čína, Severní Korea, Kuba, Laos, Mongolsko, Vietnam 
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Zahraniční obchod ČR s vybranými státy  

  O B R A T V Ý V O Z D O V O Z B I L A N C E 

  1.Q 2019 1.Q 2020 index 1.Q 2019 1.Q 2020 index 1.Q 2019 1.Q 2020 index 
1.Q 

2019 
1.Q 

2020 

  mil.Kč % mil.Kč % 
 20/19 

mil.Kč % mil.Kč % 
 20/19 

mil.Kč % mil.Kč % 
 20/19 

 mil. Kč  mil. Kč 

Německo 614 236 28,5 586 147 28,3 95,4 361 661 31,8 345 087 31,6 95,4 252 575 24,9 241 060 24,6 95,4 109 087 104 027 

Slovensko 129 940 6,0 120 946 5,8 93,1 84 351 7,4 81 309 7,5 96,4 45 590 4,5 39 637 4,0 86,9 38 761 41 673 

Polsko 143 715 6,7 145 055 7,0 100,9 67 830 6,0 66 463 6,1 98,0 75 885 7,5 78 592 8,0 103,6 -8 055 -12 130 

Francie 94 722 4,4 83 080 4,0 87,7 61 484 5,4 53 159 4,9 86,5 33 238 3,3 29 920 3,1 90,0 28 247 23 239 

Spojené království 76 118 3,5 65 331 3,2 85,8 58 204 5,1 48 636 4,5 83,6 17 914 1,8 16 696 1,7 93,2 40 290 31 940 

Rakousko 79 288 3,7 70 864 3,4 89,4 50 033 4,4 44 655 4,1 89,3 29 255 2,9 26 208 2,7 89,6 20 778 18 447 

Itálie 84 521 3,9 81 557 3,9 96,5 43 736 3,8 42 889 3,9 98,1 40 786 4,0 38 668 3,9 94,8 2 950 4 222 

Nizozemsko 73 805 3,4 71 553 3,5 96,9 45 349 4,0 41 879 3,8 92,3 28 456 2,8 29 674 3,0 104,3 16 892 12 205 

Maďarsko 59 588 2,8 61 925 3,0 103,9 35 440 3,1 37 489 3,4 105,8 24 148 2,4 24 436 2,5 101,2 11 292 13 053 

Španělsko 56 080 2,6 53 359 2,6 95,1 38 574 3,4 35 445 3,2 91,9 17 506 1,7 17 915 1,8 102,3 21 068 17 530 

Spojené státy 53 635 2,5 51 869 2,5 96,7 26 116 2,3 25 989 2,4 99,5 27 520 2,7 25 880 2,6 94,0 -1 404 108 

Belgie 41 191 1,9 40 704 2,0 98,8 24 675 2,2 25 087 2,3 101,7 16 516 1,6 15 617 1,6 94,6 8 160 9 470 

Ruská federace 50 491 2,3 42 379 2,0 83,9 21 627 1,9 23 328 2,1 107,9 28 864 2,8 19 051 1,9 66,0 -7 237 4 276 

Švédsko 28 120 1,3 26 698 1,3 94,9 19 830 1,7 18 817 1,7 94,9 8 290 0,8 7 881 0,8 95,1 11 540 10 936 

Švýcarsko 28 011 1,3 29 510 1,4 105,4 18 366 1,6 17 781 1,6 96,8 9 645 0,9 11 729 1,2 121,6 8 721 6 052 
Pramen: ČSÚ 
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Zbožová struktura zahraničního obchodu ČR 

  Vývoz Meziroční Dovoz Meziroční Saldo obchodní bilance 

  1.Q 2020 změna 1.Q 2020 změna 1.Q 2019 1.Q 2020 

  mil. Kč podíl v % v % mil. Kč podíl v % v % mil. Kč mil. Kč 

                  

Celkový zahraniční obchod  1 091 007  100,0 -4,0 979 944  100,0 -3,5 120 623  111 063  

v tom:                

0  Potraviny a živá zvířata 37 381  3,4 8,5 49 544  5,1 7,9 -11 480  -12 163  

1  Nápoje a tabák 9 536  0,9 32,4 7 139  0,7 -4,0 -236  2 396  

2  Suroviny nepoživatelné, s výjimkou paliv 23 363  2,1 -6,9 18 614  1,9 -13,3 3 612  4 749  

3  Minerální paliva, maziva a příbuzné materiály 17 342  1,6 -14,4 44 106  4,5 -18,5 -33 865  -26 764  

4  Živočišné a rostlinné oleje 2 231  0,2 2,9 1 783  0,2 17,8 655  448  

5  Chemikálie a příbuzné výrobky 75 683  6,9 2,0 121 473  12,4 3,1 -43 635  -45 790  

6  Tržní výrobky tříděné hlavně podle materiálu 159 015  14,6 -6,0 151 674  15,5 -8,3 3 871  7 341  

7  Stroje a dopravní prostředky 632 320  58,0 -5,5 465 812  47,5 -2,5 190 975  166 509  

8  Průmyslové spotřební zboží 129 641  11,9 -1,7 114 972  11,7 -4,1 12 011  14 669  

9  Komodity a předměty obchodu jinde nezatříděné 4 495  0,4 43,3 4 826  0,5 9,2 -1 285  -332  
Pramen: ČSÚ 

Pozn.: "6" - jde zejména o kůže a kožené výrobky, výrobky z pryže, ze dřeva, papír a výrobky z něj, textilní výrobky kromě oděvů, cement, sklo, porcelán, keramiku, železo a ocel, neželezné kovy, kovové výrobky  

            "8" - jde zejména o prefabrikované budovy, zdravotnickou, instalační ap. techniku, nábytek, galanterii, oděvy, obuv, přístroje, zbraně munici, sportovní potřeby, hračky 
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Zbožová struktura zahraničního obchodu ČR s Německem 

  Vývoz Meziroční Dovoz Meziroční Saldo obchodní bilance 

  1.Q 2020 změna 1.Q 2020 změna 1.Q 2019 1.Q 2020 

  mil.Kč podíl v % v % mil.Kč podíl v % v % mil. Kč mil. Kč 

                  

Celkový zahraniční obchod  345 087  100,0 -4,6 241 060  100,0 -4,6 109 087  104 027  

v tom:                

0  Potraviny a živá zvířata 8 994  2,6 21,4 12 065  5,0 8,3 -3 734  -3 071  

1  Nápoje a tabák 1 243  0,4 64,7 1 163  0,5 -12,9 -581  80  

2  Suroviny nepoživatelné, s výjimkou paliv 6 257  1,8 -11,9 2 874  1,2 -8,6 3 958  3 383  

3  Minerální paliva, maziva a příbuzné materiály 4 536  1,3 -24,9 8 894  3,7 -9,1 -3 750  -4 358  

4  Živočišné a rostlinné oleje 395  0,1 -20,5 323  0,1 20,4 229  72  

5  Chemikálie a příbuzné výrobky 16 925  4,9 -1,3 31 684  13,1 0,9 -14 266  -14 759  

6  Tržní výrobky tříděné hlavně podle materiálu 51 084  14,8 -4,0 44 170  18,3 -10,3 3 931  6 915  

7  Stroje a dopravní prostředky 205 418  59,5 -6,2 114 344  47,4 -3,8 100 056  91 073  

8  Průmyslové spotřební zboží 49 591  14,4 -1,1 25 373  10,5 -3,0 23 974  24 218  

9  Komodity a předměty obchodu jinde nezatříděné 643  0,2 43,0 169  0,1 -85,6 -730  474  
Pramen: ČSÚ 
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Zbožová struktura zahraničního obchodu ČR se Slovenskem 

  Vývoz Meziroční Dovoz Meziroční Saldo obchodní bilance 

  1.Q 2020 změna 1.Q 2020 změna 1.Q 2019 1.Q 2020 

  mil. Kč podíl v % v % mil. Kč podíl v % v % mil. Kč mil. Kč 

                  

Celkový zahraniční obchod  81 309  100,0 -3,6 39 637  100,0 -13,1 38 761  41 673  

v tom:                

0  Potraviny a živá zvířata 8 882  10,9 7,3 3 110  7,8 7,9 5 398  5 773  

1  Nápoje a tabák 1 411  1,7 -1,5 288  0,7 19,4 1 192  1 123  

2  Suroviny nepoživatelné, s výjimkou paliv 1 644  2,0 -8,7 1 770  4,5 -21,1 -442  -126  

3  Minerální paliva, maziva a příbuzné materiály 7 506  9,2 7,2 4 301  10,9 -2,1 2 608  3 205  

4  Živočišné a rostlinné oleje 235  0,3 12,4 75  0,2 4,5 137  159  

5  Chemikálie a příbuzné výrobky 7 750  9,5 1,4 3 963  10,0 -8,3 3 322  3 787  

6  Tržní výrobky tříděné hlavně podle materiálu 12 783  15,7 -8,7 9 050  22,8 -20,3 2 636  3 733  

7  Stroje a dopravní prostředky 30 970  38,1 -8,0 13 736  34,7 -11,4 18 178  17 234  

8  Průmyslové spotřební zboží 9 521  11,7 -3,3 3 302  8,3 -27,1 5 314  6 219  
9  Komodity a předměty obchodu jinde nezatří-
děné 606  0,7 32,2 42  0,1 -0,3 416  564  

Pramen: ČSÚ 
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Maloobchod – Indexy tržeb bez DPH (stálé ceny, meziroční změny v %) 

 2016 2017 2018 2019 2020 
  1.Q 2.Q 3.Q 4.Q 1.Q 2.Q 3.Q 4.Q 1.Q 2.Q 3.Q 4.Q 1.Q 2.Q 3.Q 4.Q 1.Q 

Maloobchod včetně motoristického segmentu 7,1 8,5 4,7 4,3 7,0 3,5 3,3 4,6 2,8 3,2 2,5 2,2 3,3 3,0 5,4 3,3 -2,7 

Obchod, opravy a údržba motorových vozidel  8,4 13,4 5,4 4,9 10,7 0,2 -1,2 1,7 -3,3 0,4 -0,7 -4,4 -0,6 -0,5 4,7 2,1 -12,4 

Maloobchod kromě motorových vozidel  6,5 6,0 4,4 4,1 5,1 5,3 5,5 5,9 6,1 4,6 3,9 5,2 5,1 4,8 5,7 3,9 1,8 

Maloobchod kromě pohonných hmot 6,5 5,9 4,4 3,9 5,2 5,4 5,5 5,9 6,3 4,6 4,1 5,4 5,2 5,2 6,2 4,3 2,6 

Prodej pohonných hmot  6,3 7,1 4,2 5,2 4,2 4,1 5,8 6,4 4,5 5,1 3,0 3,6 4,7 1,8 2,9 0,0 -4,1 

Maloobchod s potravinami 6,9 3,9 2,4 0,1 0,3 4,0 2,7 2,4 5,0 0,3 1,8 1,6 0,2 3,9 2,0 1,6 3,8 

Maloobchod s nepotravinářským zbožím  6,1 7,7 6,4 7,0 10,0 6,8 7,9 8,6 7,4 8,3 6,1 8,2 9,5 6,2 9,6 6,2 1,7 

Maloobchod s počítačovým a komunikačním zařízením ve spec. prodejnách -0,6 5,1 -1,4 6,4 10,7 11,0 10,8 15,0 14,5 8,2 10,8 11,8 7,5 7,1 12,2 8,2 4,0 

Maloobchod s výrobky převážně pro domácnost ve spec. prodejnách 5,4 9,0 7,6 2,8 7,0 3,1 6,0 7,1 7,6 7,7 3,5 5,5 6,1 5,2 8,0 4,9 1,1 

Maloobchod s výrobky pro kulturu a rekreaci ve spec. prodejnách 10,0 6,9 8,5 4,9 11,8 5,9 6,6 9,6 1,1 12,5 9,0 8,0 18,9 5,1 8,4 2,9 -16,8 

Maloobchod s oděvy, obuví a koženým zbožím ve spec. prodejnách 5,3 5,8 2,7 6,2 12,7 9,0 13,7 9,7 2,8 9,6 2,6 7,6 12,1 4,8 8,2 4,3 -22,8 

Maloobchod s farmaceutickým, zdravotnickým, kosmetic. a drogistickým 
zbožím ve spec. prodejnách 

1,9 4,5 3,7 4,1 5,3 2,4 1,3 3,1 3,6 4,2 2,9 3,8 3,0 2,8 7,0 1,6 9,5 

Maloobchod ve stáncích a na trzích -3,1 -2,3 2,7 1,4 3,6 3,4 -1,8 1,4 4,8 -1,4 0,4 1,7 -0,4 0,9 2,2 0,0 -15,7 

Maloobchod mimo prodejny, stánky a trhy 15,1 19,1 18,4 20,0 19,8 16,5 16,7 16,1 18,1 17,1 17,9 17,6 17,1 13,8 17,6 14,3 17,6 

Maloobchod prostřednictvím internetu nebo zásilkové služby 18,6 23,0 24,8 23,9 25,3 21,4 20,3 19,1 21,5 19,7 21,0 19,7 19,4 17,6 20,6 16,5 20,9 

Pramen: ČSÚ 
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