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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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 PRŮMYSLOVÁ VÝROBA V BŘEZNU ZRYCHLILA 

 
Česká průmyslová výroba v březnu ve srovnání s předchozím měsícem (po vyloučení sezónních 
vlivů) klesla o 0,4 %. Meziroční tempo růstu zrychlilo na 10,9 % z předchozího tempa 2,7 %. Náš odhad počítal 
s růstem 10,7 % r/r, medián trhu činil 9,5 % r/r. 
 
K meziročně rychlejšímu růstu průmyslové výroby přispěla opět největším dílem výroba motorových vozidel, přívěsů a 
návěsů (+ 3,7 p.b.), která vzrostla o silných 18,4 % r/r. Rostla také výroba kovodělných, pryžových a plastových 
výrobků. Naopak nižší byla výroba ostatních dopravních prostředků či oprava a instalace strojů a zařízení. 
 
Tržby z průmyslové činnosti vzrostly o 14,7 % oproti loňskému březnu. Meziroční tempo růstu nových zakázek dosáhlo 
dvouciferných hodnot (domácí + 16,2 %, zahraniční +14,5 %), zejména kvůli vyšším zakázkám z odvětví výroby 
motorových vozidel (růst o 11,1 %).  
 
Meziroční výhoda dvou extra pracovních dnů přispěla k celkově rychlejšímu růstu průmyslové výroby. Po očištění o 
sezónní vlivy (včetně kalendářního efektu) vzrostl průmysl o 4,4 % meziročně. Pro automobilový sektor, který táhne 
český průmysl, byl březen velmi úspěšný. Domácí předstihové ukazatele indikují vyšší zahraniční i domácí poptávku i 
růst nových zakázek. I proto očekáváme, že letos bude průmyslová výroba dál nabírat na síle a meziroční tempo růstu 
by mělo zrychlit k 3,5 % oproti loňským 2,9 %.  
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