
Průmyslová produkce pokračuje ve snížení temp růstu  

 

 Podle dnes zveřejněných dat ČSÚ vykázala v září domácí průmyslová produkce ve 

srovnání s minulým rokem reálný přírůstek 2,5 % (oproti tomu v srpnu meziroční 

nárůst v srpnu 5,9 % - po očištění o počet pracovních dnů 3,5%). Meziměsíční 

sezónně očištěná hodnota růstu průmyslové produkce 0,1 % svědčí o téměř 

stagnujícím vývoji posledních měsíců (viz grafy na 2.str.). Potvrzuje se naše 

očekávání ochlazení ekonomického růstu a ochlazení růstu průmyslu 

 

 Vývoj tohoto roku, tak potvrzuje naše očekávání o doznívání mírně pozitivního 

vývoje a ustálení očekávání díky výsledkům přelomu roku 2010 a 2011. 

Konjunkturální průzkumy ČSÚ ze září 2011 naznačují postupné upadání optimismu, 

kde poklesl jak meziroční, tak meziměsíční indikátor důvěry podnikatelů o 3,2, 

respektive o 2,7 bodu. Stejně tak to potvrzují i naše šetření, která čtvrtletně provádíme. 

V září se pro následující měsíce optimusmus v očekávání výrobní činnosti a celkové 

ekonomické situace mírně oproti předchozím měsícům snížil. 

 

 Pozitivní je nárůst zahraničních zakázek, kdy v září nové zahraniční zakázky 

vzrostly (12,7 %), zatímco nové domácí zakázky klesly o 12,4 %. Zatím tedy 

zahraniční zakázky mají významný podíl na pozitivním růstu průmyslu. Domácí 

poptávka je brzdícím faktorem rozvoje 

 

 Pro nejbližší budoucnost je otázkou a rizikem očekávané zhoršení zahraniční 

poptávky. Rozhodující bude vývoj v Německu. Německá vláda (ministerstvo 

financí) v říjnu navíc snížila výhled tempa růstu HDP na rok 2012 z 1,8 na 1,0 % a 

podnikatelská očekávání a důvěra stále mírně klesají (IFO Business Climate Index) 

v důsledku dluhových krizí, nestabilní a ochlazující se globální poptávce a poklesu 

důvěry obecně. S určitým zjednodušením můžeme říct, že vývoj a trend průmyslové 

produkce ČR dle řady analýz zhruba kopíruje vývoj a trend německé ekonomiky. 

 

 Obecně lze situaci charakterizovat jako velmi nejistou, kdy hodnocení ekonomiky 

z hlediska její stability, zejména v EU se velmi rychle mění  

 

 Meziroční pokles stavební produkce v září o - 6,7 % představuje pro růst českého 

průmyslu velmi negativní informaci, zejména pro ocelářství i jiný dodavatelský 

průmysl. Stavebnictví je poznamenáno útlumem zejména velkých staveb (dopravní 

stavby) a celkovou nejistotou dalšího hospodářského vývoje 

 

 V popředí pozitivních výsledků průmyslové produkce zůstávají odvětví jako výroba 

motorových vozidel, přívěsů a návěsů (příspěvek +4 pb, zde byl i největší příspěvek 

meziročního růstu nových zakázek), výroba pryžových a plastových výrobků 

(příspěvek +0,5 pb), výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení (příspěvek 

+0,4 pb). Pozitivní efekt se projevuje i v oblasti zaměstnanosti, kde průměrný 

evidenční počet zaměstnanců vzrostl meziročně o 2,5 %. Podniky těží 

z restrukturalizačních a úsporných opatření posledních let a z příznivějšího vývoje 

produktivity práce vs. růstu mezd. Jsou to základní faktory, které napomohly adaptaci 

firem na hospodářskou recesi. Naopak pokles zaznamenávají odvětví výroba výroba 

počítačů, elektronických a optických zařízení (příspěvek -0,7 pb), dále výroba a 

rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu (příspěvek -0,6 pb) a výroba 

chemických látek, chemických přípravků (příspěvek -0,4 pb). 



 
 
 

 
 

 
 

 
Zdroj: ČSÚ 



 Ve výsledcích tak nyní doznívají efekty dvouciferného nárůstu zahraničních zakázek roku 

2010 a první poloviny letošního roku. Hodnota nových zakázek ze zahraniční vzrostly o 12,7 

%. Co se týká celkového vývoje zakázek, tak průzkumy SPČR a ČNB naznačují, že 

v následujících měsících nedojde k výraznějšímu nárůstu počtu zakázek. Nicméně pokud 

některé mírně se zlepšující indikátory ukazují pozitivitu na následující měsíce, tak pro 

horizonty delší jak půl roku počítají ekonomické subjekty stále častěji v posledních dnech se 

zhoršením. Říjen - i s ohledem na očekávání evropských zemí (kde například Německo 

zvýšilo celkový odhad růstu HDP v roce 2011 v důsledku větší domácí poptávky) - ale 

zůstává v mírně pozitivních výsledcích v celkové výrobě. V popředí pozitivních výsledků 

průmyslové produkce zůstávají odvětví jako výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů 

(příspěvek +4 pb, zde byl i největší příspěvek meziročního růstu nových zakázek), výroba 

pryžových a plastových výrobků (příspěvek +0,5 pb), výroba ostatních dopravních prostředků 

a zařízení (příspěvek +0,4 pb). Pozitivní efekt se projevuje i v oblasti zaměstnanosti, kde 

průměrný evidenční počet zaměstnanců vzrostl meziročně o 2,5 %. Podniky těží 

z restrukturalizačních a úsporných opatření posledních let a z příznivějšího vývoje 

produktivity práce vs. růstu mezd. Jsou to základní faktory, které napomohly adaptaci firem 

na hospodářskou recesi. Naopak pokles zaznamenávají odvětví výroba výroba počítačů, 

elektronických a optických zařízení (příspěvek -0,7 pb), dále výroba a rozvod elektřiny, 

plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu (příspěvek -0,6 pb) a výroba chemických látek, 

chemických přípravků (příspěvek -0,4 pb). 

Domácí poptávka je klesající, slabá a nedostatečná, poptávka zahraniční je do budoucna 

velmi nejistá a nejistota (či nestabilita) je brzdícím faktorem dlouhodobého rozvoje 

Větší růst firem však omezuje nedostatečná poptávka. Celková hodnota nových zakázek 

meziročně vzrostla o 2,6 % (největší příspěvek odvětví výroby motorových vozidel a výroba 

základních kovů, hutní zpracování kovů, slévárenství), kde ale počet domácích zakázek 

meziročně klesl o 12,4% a v posledních měsících se pohybuje stále na velmi nízkých 

úrovních. Představuje tak jeden z negativně působících klíčových faktorů rozvoje firem. Ještě 

výraznějším faktorem však stále zůstává vývoj zahraniční poptávky, poptávky klíčové pro 

silně otevřenou ekonomiku značně obchodně provázanou s EU, zejména pak s Německem 

tvořícím cca 30% českého exportu. Růst tržeb českého průmyslu nadále tedy táhla zahraniční 

poptávka a domácí poptávka byla faktorem brzdícím. Zahraniční obchod tak zůstává 

prorůstovou složkou letošního vývoje HDP, ale meziměsíční vývoj signalizuje návrat 

k nejistotám. Slabé jsou i konečné výdaje spotřebitelů občanů zemí EU v důsledku 

přetrvávající vysoké nezaměstnanosti umocněné různorodými scénáři pro roky následující. 

V budoucnu lze očekávat ochlazení ve vývoji nových zakázek a v souvislosti s tím i omezení 

plánovaných investic. Ten koloběh pokračuje – klesne i výroba investičních zařízení, která 

v minulých měsících taktéž přispívala k růstovému vývoji.  

Německá vláda (ministerstvo financí) v říjnu navíc snížila výhled tempa růstu HDP na rok 

2012 z 1,8 na 1,0 % a podnikatelská očekávání a důvěra stále mírně klesají (IFO Business 

Climate Index) v důsledku dluhových krizí, nestabilní a ochlazující se globální poptávce a 

poklesu důvěry obecně. Klesl i index nákupních manažerů (PMI) v Eurozóně. S určitým 

zjednodušením můžeme říct, že vývoj a trend průmyslové produkce ČR dle řady analýz 

zhruba kopíruje vývoj a trend německé ekonomiky. Dlouhodobým cílem českého průmyslu je 

sice větší diverzifikace a využití potenciálu rychle rostoucích či nově se otevírajících trhů, ale 

tady nás čeká ještě dlouhá cesta.  

 

 Celkový vývoj cen ve třetím čtvrtletí se v porovnání s druhým čtvrletí dle PPI sledovaném 

ČSÚ téměř nezměnil. Ceny koksu a rafinovaných ropných produktů, které představují 

značnou váhu ve vstupech průmyslu, však zůstávají na vyšší úrovni při hodnotě meziročního 

růstu 21,4 %. 



 

Pokračuje propad stavební produkce – meziročně o 6,7 a stavební produkce zůstává mezi 

odvětvími s negativním výhledem pro příští rok v souvislosti s vládními úsporami, velmi 

mírného růstu ekonomiky a nárůstu snížené sazby DPH. To se následně samozřejmě projeví i 

v ostatních odvětvích napojených na stavebnictví.  
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