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   Zpomalení průmyslové výroby 
 
Průmyslová výroba vzrostla v květnu o 2,5 % meziročně (neočištěno o pracovní dni), 
což je zpomalení z dubnových 7,7 % r/r. Čekali jsme +5,4 % r/r, trh pak 5,6 % r/r. Meziměsíčně 
průmyslová výroba poklesla o 1,5 %. Na výsledku se negativně promítl meziročně chybějící jeden 
pracovní den. Po očištění o tento chybějící jeden pracovní den vzrostla průmyslová výroba o 5,0 % 
r/r, což není špatné. Navíc své udělaly dva květnové svátky (dva čtvrtky). Řada lidí si vzala v pátek 
dovolenou a prodloužila si víkend, což se negativně promítlo do průmyslové výroby. Tento efekt se 
jednak těžko odhaduje a také jej zcela nepodchytí očištění Statistického úřadu o pracovní dni. 
 
Tahounem výroby jsou jak jinak než autodíly a osobní auta (příspěvek +1,9 procentního 
bodu, růst o 11,9 % r/r). Slušně také rostla výroba plastů a pryže (příspěvek +0,7 p.b., růst o 10,9 
% r/r). Na opačném konci spektra stála těžba a dobývání (příspěvek -0,2 p.b., pokles o 6,4 % r/r). 
 
Nové zakázky vzrostly meziročně o 8,7 %. Jedná se o určité zpomalení z dubnových 14,7 %, ale 
pořád se jedná o slušný růst. Zahraniční zakázky vzrostly o 14,5 %, zatímco tuzemské nové zakázky 
klesly o 1,41 %.  Vývoj domácích zakázek za květen není pozitivní. V minulých měsících jsme byli 
zvyklí na podobně rychlý růst tuzemských zakázek jako zahraničních zakázek. Ale může se opět 
jednat o efekt státních svátků. 
 
Celkově si nemyslím, že by byl dubnový výsledek průmyslu nějak zvlášť špatný. Je to jeden trochu 
horší měsíc v řadě velmi dobrých měsíců. Na druhou stranu několik měsíců vidíme v eurozóně pokles 
předstihových indikátorů. I český PMI v červnu pokles, ale stále se pohybuje na velmi vysoké 
hodnotě. Je tedy možné, že v následujících měsících uvidíme určité zpomalení průmyslové výroby 
 
Za celý rok 2014 čekáme růst průmyslové o 6,0 %.  
 
Stavebnictví v květnu meziročně stagnovalo. Po očištění o pracovní dni vzrostlo o 1,6 % 
r/r. Meziměsíčně ale po sezónním očištění stavební výroby poklesla o 3,7 %. Opět bych se nebál 
spekulovat na vliv květnových svátků. Situace ve stavebnictví rozhodně není ideální. Stavebnictví 
čeká na velké státní zakázky, které ještě letos kvůli zanedbané projektové přípravě nebudou. Na 
příští rok je ale plánováno navýšení výdajů na infrastrukturu, a tak by se mohlo i stavitelství začít 
„blýskat na lepší časy.“ O lepšícím se výhledu svědčí i statistiky stavebních povolení, které vzrostly 
6,6 % r/r. Zahájeno bylo o 30,3 % r/r více nových bytů. 
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