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Všechny názory, prognózy a informace, včetně investičních doporučení a obchodní idejí, a jakékoliv ostatní údaje obsažené v tomto dokumentu jsou pouze informativní, nezávazné a představují názor Raiffeisenbank a.s. („RB“). Tento dokument 
nepředstavuje nabídku nákupu nebo prodeje jakéhokoli finančního aktiva nebo jiného finančního instrumentu. Dokument je určen výhradně pro potřeby adresáta a nesmí být kopírován a rozšiřován třetím osobám. RB doporučuje před učiněním jakéhokoli 
investičního rozhodnutí získání podrobných informací o zamýšlené investici nebo obchodu. RB vypracovala tento dokument s nejvyšší odbornou péčí a v dobré víře, avšak neručí za správnost jeho obsahu ani za jeho úplnost nebo přesnost. RB a RBI obecně 
zakazuje svým analytikům a osobám reportujícím analytikům být angažován v cenných papírech či jiných finančních instrumentech jakékoliv společnosti, kterou analytik pokrývá, pokud nabytí těchto finančních nástrojů nebylo předem projednáno s oddělením 
Compliance RB nebo RBI. RB nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv škody nebo ušlý zisk způsobené jakýmkoliv třetím osobám použitím informací a údajů obsažených v tomto dokumentu. Investiční doporučení vytvářená týmem Ekonomický výzkum a jeho 
pracovníky, jakož i modelová portfolia, obchodní ideje, názory a prognózy jsou pouze obecné a určené pro veřejnost a nikoli individualizované ani určené pro konkrétní osoby v konkrétní finanční situaci a nejsou tedy službou investičního poradenství ve 
smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů. Tento dokument není určen pro retailové investory podle pravidel dohledových orgánů Spojeného království a neměl by jim být rozšiřován. Dokument nesmí 
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 
stránce Raiffeisenbank a.s. v sekci Analýzy – Disclaimer, viz https://investice.rb.cz/fileadmin/files/disclaimer_RBroker_01.pdf. Dohledovým orgánem pro Raiffeisenbank a.s. je Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 4 
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 ČESKÝ PRŮMYSL čelí poklesu zakázek   
 
Jak předstihové ukazatele naznačovaly, český průmysl ubírá na tempu. Výrazné březnové zpomalení růstu průmyslu na  
0,6 % meziročně z únorových 5,6 % souvisí s menším počtem pracovních dní kvůli Velikonocím a novému svátku.  Po 
očištění od vlivu počtu pracovních dnů výroba naopak vzrostla a to o 3,6 % r/r po 1,6 % v únoru, což je druhý nejvyšší 
meziroční přírůstek letos. Konec odstávky v Dukovanech už dál neprohlubuje pokles energetického průmysl, který už 
trvá nepřetržitě 7 měsíců. Naopak v chemický průmysl kvůli odstávce Chemparku v Záluží klesá už 9. měsíc v řadě. 
 
Stálicí českého průmyslu je automobilový průmysl, který táhne nejen český průmysl ale i logicky vývoz. Velký zájem o 
nové modely aut udrží tento „motor českého průmyslu“ v pohybu. Levné peníze v eurozóně vybízí spotřebitele k nákupu 
nových aut. To dokazuje i statistika nových zakázek pro český průmysl. Zatímco v chemickém, hutním a strojírenském 
průmyslu zakázky v březnu výrazně klesly, v automobilovém průmyslu dále rostou a stále dvojciferným tempem! 
 
Nepříznivou zprávou je pokles zakázek poprvé od května 2013!  
 
Růst průmyslu se příznivě projevuje na trhu práce – přibývá volných pracovních míst a naopak ubývá nezaměstnaných. 
Někteří zaměstnavatelé tvrdí, že nedostatek vhodných zaměstnanců jim brání brát nové zakázky. Růst mezd v průmyslu 
převyšuje celorepublikový průměr (5,1 % r/r) a bude dál růst kvůli nedostatku vhodných zaměstnanců. 
 
Dnešní data zapadají do scénáře očekávaného zpomalení české ekonomiky v roce 2016 po uměle nafouknutém růstu 
v roce 2015. V prvním čtvrtletí očekáváme zpomalení růstu HDP na 1,9 % meziročně ze 4 % ve 4Q 2015.  
 
Pro letošek odhadujeme mírné zpomalení růstu průmyslové výroby na 3,1 % z loňských 4,4 %. 
 
 
 
Helena Horská 
hlavní ekonomka, Raiffeisenbank a.s. 
e-mail: helena.horska@rb.cz  
tel.: +420 234 401 413, +420 725 526 678 
 
 
 

 


