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   Průmysl se „otřepal“ a začal opět růst 
 
Průmyslová výroba po povodněmi zatopeném červnu vykázala v červenci nejlepší výsledek 
od října 2012 (+3,5% r/r), když si připsala 2,1% meziročně. Trh tento růst zhruba čekal 
(2%). Náš odhad byl opatrnější (+1% r/r). Přestože povodně nezasáhly klíčové průmyslové oblasti 
ČR, bránily ale mnohým zaměstnancům v cestě do práce, což se nejspíš projevilo v červnové 
výrobě. Červenec měl navíc výhodu dvou pracovních dní, takže po očistění zůstává průmyslová 
výroba stále ještě pod loňskou úrovní (-2,8%). V meziměsíčním srovnání i po vyloučení 
sezónních vlivů se průmysl zvedl o 0,4 % po -0,7 % v červnu. Jedná se o třetí největší 
meziměsíční přírůstek za letošní rok (1,5% m/m v únoru, 1% v květnu). Proto lze hovořit oživení. 
 
Na meziročním růstu průmyslové výroby se nejvíce podílela výroba kovových a kovodělných 
výrobků (příspěvek 1pb, růst +11,2 % r/r), strojů a zařízení (+0,5 pb, růst 8,3% r/r), plastů (+0,5pb, 
8 %). Oživuje se i výroba ostatních dopravních prostředků, která by mohla v dalších měsících 
společně s výrobou aut táhnout průmysl nahoru. Zatím se bohužel výroba aut drží pod loňskou 
úrovní, ale zakázky už od června díky novým modelovým řadám rostou.  Z průmyslu se nejvíce 
propadá výroba energie (-0,8pb, pokles o 5,9 % r/r) a těžba plus dobývání (-0,5 pb, -11,2% r/r), 
což nyní trápí Ostravsko.  
 
V červenci se výrazně zvýšily i průmyslové zakázky (o 9% r/r), což už naznačoval 
předstihový ukazatel PMI, který si v letních měsících připisoval slušné přírůstky včetně srpna.  Proto si 
od dalších měsíců slibujeme oživení průmyslové výroby v ČR. 
 
Díky zvyšujícím se zakázkám (převážně exportním, v menší míře pak domácím) by český průmysl 
měl postupně růst. Letošní celoroční výsledek očekáváme ale ještě celkem slabý: 
+0,6 % z důvodu poklesů na počátku roku. V roce 2014 se tempo průmyslové výroby už 
může přehoupnout přes 3 % meziročně, což by byl nejlepší výsledek od roku 2011.  
 
I stavební produkce zažívá oživení. V červenci si připsala po sezónním očištění meziměsíčně 
4,8% po +1,3 % m/m v červnu. V meziročním srovnání se stavebnictví po čtyřech měsících dostalo 
z mínusu (+0,2%, v červnu -11,6% r/r). Oživení táhne pozemní stavitelství díky oživení bytové 
výstavby. Počet zahájených bytů v červenci 2013 vzrostl o téměř 13%. Naopak inženýrské stavby 
(tj. komunikace atd.) stále klesají, díky škrtům ve státních investicích.  
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