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 ČESKÝ PRŮMYSL V LISTOPADU ZESÍLIL   

 
Průmyslová výroba ČR v listopadu oproti říjnu vzrostla o 1,7 %. Meziročně její tempo růstu zrychlilo na 7,0 % 
z předchozího tempa -1,7 %. Náš odhad počítal s meziročním růstem produkce o 5,7 %, trh v mediánu čekal tempo 
pod 5 %. Po očištění o vliv počtu pracovních dnů (jeden pracovní den navíc) činil meziroční růst průmyslové produkce 
4,5 %.  
 
K růstu průmyslové výroby přispěla největším dílem výroba motorových vozidel, přívěsů a 
návěsů, která meziročně vzrostla o silných 15,4 % a k celkovému růstu průmyslu přispěla celými 3 
procentními body. Naopak negativní příspěvek k meziročnímu tempu průmyslu vykázala například výroba ostatních 
dopravních prostředků a zařízení (příspěvek -0,5 p.b.) či těžba a dobývání (příspěvek -0,2 p.b.). 
 
Hodnota nových zakázek se v listopadu zvýšila o 10,7 % r/r, tempo růstu zahraničních zakázek bylo rychlejší než těch 
tuzemských. Za silnějším růstem nových zakázek stálo odvětví výroby motorových vozidel, kde se 
nové zakázky zvýšily o téměř 20 % meziročně a k celkovému růstu zakázek tak přispěl 7,9 procentními body. 
 
Průměrná hrubá měsíční nominální mzda v průmyslu v listopadu vzrostla meziročně o 5,7 % (zatímco v říjnu to bylo o 
2,8 %) a činila necelých 34 000 Kč. 
 
Měkké indikátory naznačují, že se v prosinci podmínky ve zpracovatelském průmyslu dále zlepšovaly a to nejen v ČR, 
ale i u jejich obchodních partnerů. Automobilový průmysl, jakožto tahoun českého průmyslu, loni lámal rekordy 
v produkci. Jelikož některé automobilky rozšířily své výrobní kapacity a v eurozóně bude pravděpodobně pokračovat 
ekonomický růst, tak by letošní rok mohl být pro český automobilový průmysl dobrý. Očekáváme, že průmyslová 
výroba letos zrychlí meziroční tempo růstu na 3,5 %.  
 
Více než průmyslová produkce či zahraniční obchod bude z pohledu koruny zajímavější zveřejnění inflace za prosinec 
(příští úterý), od které očekáváme zrychlení na 1,9 %. 
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