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   Průmysl dokončuje staré zakázky, nových zakázek ale ubývá 
 
Květnový výsledek průmyslové výroby skončil pod odhadem trhu, když si připsal v meziročním 
srovnání jen 2 %. Jedná se o nejnižší přírůstek od počátku letošního roku. Trh v průměru čekal jen mírné 
zpomalení z dubnových 4,3 % na 3,4 % meziročně. Do květnové produkce pravidelně zasahují svátky. Proto 
po sezónním očištění a po zohlednění ještě jednoho chybějícího dne vychází růst průmyslové produkce na 
4,6 %, což je druhý nejvyšší nárůst produkce od počátku roku. Výsledek za květen proto není 
tak špatný, jak by se z neočištěných dat mohlo zdát. 
 
Průmysl táhnou nahoru pořád hlavně auta a autodíly.  S velkým odstupem od aut se na růstu produkce podílí 
i výroba elektrických zařízení a výroba plastů. Naopak klesá produkce energií (sezónní důvody), strojů a 
zařízení a těžba a dobývání (kvůli dlouhodobému strukturálnímu problému). 
 
Průmysl před letními dovolenými dokončuje staré zakázky a nových příliš nepřibývá. Zakázek ze zahraničí je 
dokonce méně než loni (meziroční pokles o 3,4 %). Naopak přibylo domácích zakázek především díky 
trojnásobnému zvýšení zakázek u ostatních dopravních prostředků.  
 
Předstihové ukazatele ale hovoří ve prospěch dalšího růstu průmyslové produkce. Proto nadále 
předpokládáme, že průmyslová produkce si letos připíše téměř 6 %, zatímco loni rostla 5 %.  
 
Stavebnictví si v květnu připsalo 11,9 % meziročně, po očištění o rozdílný počet dní dokonce o 
13,4 %. Za velmi silným růstem stavebnictví stojí především oprava a údržba silnic a dálnic. Každý řidič to 
poznal na vlastní kůži. Stavebnictví roste bez přestávky od počátku roku, přesto ještě zdaleka nedosáhlo 
předkrizové úrovně. Stavební sezóna a překotné čerpání EU fondů podpoří další růst stavebnictví.  
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