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 ČESKÝ PRŮMYSL V DUBNU POLEVIL  
 
Průmyslová výroba v dubnu nečekaně klesla o 2,5 % meziročně, trh očekával mírnější pokles o 1 %. Letošní duben měl 
však nevýhodu chybějících tří kalendářních dnů. Po očištění o vliv počtu pracovních dnů průmyslová výroba reálně 
meziročně vzrostla o 5,9 %. Za hlavního viníka slabšího údaje lze označit obvykle nejsilnějšího tahouna - výrobu 
motorových vozidel, která stáhla meziroční tempo dolů o jeden procentní bod. V dalších měsících ovšem čekáme 
obnovení růstu výroby automobilů, což naznačuje i rostoucí poptávka po nových modelech.  
 
Samotný zpracovatelský průmysl zaznamenal meziroční pokles o 4 %. Kromě poklesu výroby motorových vozidel 
(pokles o 4,8 % r/r) k poklesu přispěla nižší výroba kovových konstrukcí (pokles o 6,7 % r/r), která snížila tempo růstu 
celkového průmyslu o 0,6 p.b. Velký pokles zaznamenal také sektor oprav a instalace strojů a zařízení (o 24,3 %), 
který přispěl k celkovému poklesu průmyslu 0,7 procentním bodem. Naopak výroba a rozvoj elektřiny vytáhla tempo 
průmyslové výroby nahoru o 1 p.b.  
 
Průmyslové podniky již dlouhodobě naráží na hranice pracovního trhu, kdy jsou podniky nuceny lákat nové 
zaměstnance na vyšší mzdy. Průměrný počet zaměstnanců v podnicích nad 50 zaměstnanců vzrost v dubnu o 1,9 % 
r/r, přičemž průměrná měsíční mzda vzrostla o 8,1 % r/r.  
 
Průměrně průmyslová výroba rostla v prvních čtyřech měsících letošního roku tempem 4,9 %. I přes větší než očekáváný 
pokles průmyslu v dubnu, nadále počítáme, že v roce 2017 průmyslová výroba zrychlí na 4,7 % z loňského tempa 2,9 
%. 
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