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   Průmysl – rostoucí trend pokračuje 
 
 
Průmyslová výroba vzrostla v prosinci o 9,3 % meziročně. To bylo mírně více, než jsme 
odhadovali my i trh (9,1 % r/r). Po očištění o vliv pracovních dní (loňský prosinec měl meziročně o 
jeden pracovní den více) pak vzrostla o 6,7 % r/r. V porovnání s loňským listopadem byla 
průmyslová výroba nižší o 0,3 %(sezónně očištěno). Meziměsíční pokles však není velkým 
překvapením vzhledem k tomu, že v listopadu průmysl skokově vzrostl o 1,3 % m/m. 
 
K meziročnímu růstu nejvíce přispěla výroba dopravních prostředků s příspěvkem k růstu +2,3 p. b. 
Tempo růstu tohoto páteřního odvětví českého průmyslu je již dvojciferné - +17,8 % r/r. Solidně také 
roste výroba stojů a zařízení - příspěvek +1,5 p. b., růst o 16,1 %. 
 
Nové zakázky rostou více než 20%ním tempem (20,5 % r/r) zejména díky zahraničním 
zakázkám – růst o neuvěřitelných 28,3 % r/r.  Tuzemské zakázky s růstem 7,7 % r/r zaostávají. 
 
Z dat jasně vyplývá, že se výroba aut a strojírenský průmysl, páteřní odvětví celé české ekonomiky, 
rozjely slušným tempem taženy zahraničními zakázkami, zejména zakázkami z Německa. 
 
Za celý minulý rok vzrostla průmyslová výroba o 0,5 %, což lze považovat za úspěch 
vzhledem k vývoji průmyslu v první polovině roku. Pokles průmyslové výroby byl tedy docela mělký, 
jelikož v roce 2012 poklesl průmysl „jen“ o 1,2 %, což je nepatrný pokles oproti hlubokému poklesu 
o 13,4 % v roce 2009. Špatné časy by měl již mít český průmysl alespoň prozatím za sebou. Tento 
rok již čekáme slušný růst o 4,8 %. 
 
Stavebnictví v prosinci těžilo z teplého počasí, které umožnilo provádět exteriérové práce 
prakticky bez omezení. Meziročně tak v prosinci vzrostlo o 1,4 %, po očištění o pracovní dni pak 
jen o 0,1 %. Meziměsíčně byla stavební produkce v prosinci vyšší o 6,0 %. Za celý rok 2013 ale 
stavební produkce poklesla o 8,3 %, takže o konci krize ve stavebnictví nelze hovořit. 
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