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 PRŮMYSL V KVĚTNU PŘEKVAPIL VÝRAZNÝM RŮSTEM  

 
Česká průmyslová výroba v květnu ve srovnání s předchozím měsícem (po očištění o sezónní 
faktory) vzrostla o 3,3 %. Meziroční tempo růstu zrychlilo na 8,1 % z předchozího tempa -2,5 %. Medián trhu 
očekával meziroční tempo průmyslové výroby 3,4 %, náš optimističtější odhad byl 6,5 % r/r . Po sezónním očištění, 
které bere v potaz, že letošní květen měl o jeden pracovní den méně než loni, průmyslová výroba vzrostla o velmi 
dobrých 10,7 % r/r.  
 
Největší podíl na květnovém růstu průmyslové výroby má již tradičně výroba motorových vozidel, která meziročně 
vzrostla o 14,2 % a přispěla k růstu celkové výroby +2,9 p.b. Dařilo se také v sektoru výroby strojů a zařízení (růst 
16,1 %, přírůstek +1,3 p. b.). Výroba elektrických zařízení vzrostla o 13,2 % r/r s celkovým příspěvkem 1 p.b. Největší 
meziroční nárůst ovšem zaznamenala průmyslová výroba chemických látek a přípravků (27,3 %), jejíž přírůstek 
k celkovému růstu činil 0,7 p. b. Výraznější pokles zaznamenal sektor těžby a dobývání (-6,2 % r/r) a výroba a rozvod 
elektřiny (-2,8 % r/r). Oba sektory snížily tempo růstu průmyslu o 0,3 p.b. 
 
Dobrému výsledku květnové průmyslové výroby nasvědčovaly předstihové indikátory doma i v zahraničí, které se již 
dlouhodobě drží na velmi vysokých hodnotách. Trh práce je napjatý a zaměstnavatelé musí lákat nové zaměstnance na 
vyšší mzdy. Podle květnové statistiky vzrostla průměrná měsíční mzda v podnicích nad 50 zaměstnanců o 9,2 % 
meziročně na 32 939 Kč.  
 
V příštích měsících očekáváme, že si český průmysl dobré tempo růstu udrží. Tempo nových zakázek zrychlilo 
meziročně na 9,5 % z dubnového tempa -3,2 %. Zakázky do zahraničí vzrostly o 10,2 % r/r. Od začátku letošního 
roku vzrostl objem nových zakázek o 7 % r/r. Zpracovatelský průmysl ve stejném období rostl tempem 6,1 %.  
 
Celkově očekáváme, že za celý rok 2017 průmyslová výroba zrychlí své meziroční tempo růstu k 4,7 % 
(z předchozího tempa 2,9 %). V příštím roce průmyslová výroba mírně zpomalí na 3,6 % r/r.  
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