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investičního rozhodnutí získání podrobných informací o zamýšlené investici nebo obchodu. RB vypracovala tento dokument s nejvyšší odbornou péčí a v dobré víře, avšak neručí za správnost jeho obsahu ani za jeho úplnost nebo přesnost. RB a RBI obecně 
zakazuje svým analytikům a osobám reportujícím analytikům být angažován v cenných papírech či jiných finančních instrumentech jakékoliv společnosti, kterou analytik pokrývá, pokud nabytí těchto finančních nástrojů nebylo předem projednáno s oddělením 
Compliance RB nebo RBI. RB nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv škody nebo ušlý zisk způsobené jakýmkoliv třetím osobám použitím informací a údajů obsažených v tomto dokumentu. Investiční doporučení vytvářená týmem Ekonomický výzkum a jeho 
pracovníky, jakož i modelová portfolia, obchodní ideje, názory a prognózy jsou pouze obecné a určené pro veřejnost a nikoli individualizované ani určené pro konkrétní osoby v konkrétní finanční situaci a nejsou tedy službou investičního poradenství ve 
smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů. Tento dokument není určen pro retailové investory podle pravidel dohledových orgánů Spojeného království a neměl by jim být rozšiřován. Dokument nesmí 
být rozšiřován nebo distribuován do USA nebo Kanady nebo jejich teritorií; rovněž nesmí být distribuován občanům USA a Kanady. Úplnou informaci dle vyhlášky č. 114/2006 Sb., o poctivé prezentaci investičních doporučení, naleznete na webové 
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 ČESKÝ PRŮMYSL MÁ DOBRÝ START DO NOVÉHO ROKU   

 
Česká průmyslová výroba v lednu ve srovnání s předchozím měsícem (po očištění o sezónní 
faktory) vzrostla o 3,5 %. Meziroční tempo růstu zrychlilo na 9,6 % z předchozího tempa 2,7 %. Náš odhad 
počítal s růstem 8,2 % meziročně. Odhad trhu byl ještě o pár desetinek nižší. Po očištění o příspěvek meziroční výhody 
dvou pracovních dnů vzrostla průmyslová výroba o slušných 4,3 % r/r.  
 
Největším tahounem průmyslové výroby byla výroba motorových vozidel s příspěvkem k růstu 3,8 procentního bodu. 
K růstu průmyslu pozitivně přispěla také výroba a rozvod elektřiny, plynu a tepla (+2,1p.b.) a také výroba kovových a 
kovodělných výrobků (+0,7 p.b.). Naopak produkce v odvětví těžby a dobývání klesla (-14,9 %). 
 
Oproti loňskému lednu se zvýšily tržby z průmyslové činnosti (+12 %) a vyšší byla také hodnota nových zakázek (+7 
%). Tempo růstu zahraničních zakázek bylo pomalejší než těch domácích. Počet zaměstnanců v průmyslu se meziročně 
zvýšil o 2,1 % a jejich průměrná mzda se zvýšila o téměř 6 %.  
 
Průmyslová výroba začala letošní rok úspěšně. Nové zakázky rostou a nálada mezi českými i německými průmyslníky 
se od začátku roku zlepšila. Důvěra v českou ekonomiku se drží na vysokých úrovních. Automobilový sektor má po 
loňském rekordním roku dobře našlápnuto. To vše by mělo pozitivně ovlivnit celkový výkon českého průmyslu. 
Očekáváme proto, že průmyslová výroba letos zrychlí své meziroční tempo růstu k 3,5 % z předchozího tempa 2,9 %.  
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