
Průmysl se drží v pozitivních hodnotách, výraznou změnu meziměsíčně 

nezaznamenal a kladná hodnota zůstává na nízké úrovni 

To, že česká ekonomika v druhé polovině roku oslabuje ve svém růstu, potvrdila i dnes zveřejněná 

data průmyslu v ČR. Průmyslová produkce meziročně reálně rostla o 1,7 %, meziměsíčně byla o 0,1 

% vyšší. K žádné výrazné změně tak oproti září nedošlo a poslední dva měsíce ve srovnání s první 

polovinou roku ukázaly na značnou slabost vývoje. (Nově zveřejněná data ČSÚ ukazují, že v měsíci 

září byl meziroční sezónně očištěný růst 1,6 % oproti původně zveřejněné hodnotě 2,5 %). I přes 

úspěchy některých firem reagovat na nestabilní prostředí a lepší připravenost na nepříznivé období 

se určité problémy začínají postupně projevovat u stále více firem a nejasný příští rok vnáší 

značnou opatrnost do rozhodování podniků. Podnikatelé se pohybují v nejistotě více než kdy jindy.  

Konjunkturální průzkumy ČSÚ z října 2011 ukázaly meziměsíční nárůst souhrnného indikátoru důvěry 

o 3,2 bodu. U podnikatelů se jednalo o hodnotu vyšší o 3,3 bodu, nicméně konečná hodnota byla 

stále nižší ve srovnání s rokem 2010. Zlepšení celkových výsledků v první polovině roku a pár 

pozitivních zpráv ve druhém a třetím čtvrtletí začínají válcovat signály negativní, a tak i přes říjnové 

zlepšení indikátoru důvěry podnikatelů v ČR se v listopadovém konjunkturálním průzkumu potvrdil 

obecný trend znegativnění výhledů týkající se důvěry dalšího vývoje. Index důvěry podnikatelů se 

v listopadu snížil meziměsíčně o 3,4 bodu a meziročně je nižší o 4,4 bodu. Konkrétně v průmyslu se 

důvěra snížila meziročně o 7,3 a meziměsíčně o 2,3 bodu. Očekávání zvýšení zásob a zpomalení 

výroby v nadcházejících měsících rozhodně nenaznačuje výrazné růstové možnosti průmyslové 

produkce. Obecný trend snižování důvěry podniků a domácností v tomto roce je podobný i 

v Eurozóně a EU.  

Slabou produkci signalizoval již i říjnový pokles indexu PMI (index nákupních manažerů odrážející 

například nové zakázky, hladiny zásob či produkci ), který pokračoval v poklesu i v listopadu a klesl 

z říjnové hodnoty 51,7b na 48,6, kdy se vrátil po dvou letech po 50 bodovou úroveň signalizující 

možnost recese. Index nákupních manažerů klesl a zůstává pod 50 bodovou hranicí i v Německu a 

Eurozóně jako celku. Signálem je i zářijový pokles nových průmyslových zakázek v Eurozóně ve výši 

-6,4 % dle dat Eurostatu, kde mezi země s největším poklesem patřilo Německo (-4,4 %). ČR si 

udržela růstový trend zakázek, ale provázanost domácího trendu na zahraniční vývoj naznačuje 

další zpomalení růstu zahraničních zakázek. Než se ekonomika ozdraví, trhy se uklidní a vrátí se na 

svou dlouhodobou trajektorii, bude chvíli trvat. Celkově říjen v Eurozóně nepřinášel signály o opaku a 

výsledy potvrzovaly zpomalování (nárůst nezaměstnanosti na 10,3 %, inflace 3%). 

 Nově zveřejňované makroekonomické prognózy stále naznačují nárůst averze rizika investorů, 

nejistoty podnikatelů ohledně zahraniční poptávky a dopadů fiskálních opatření ke stabilizaci 

veřejných rozpočtů a dluhových problémů v eurozóně. Výsledky z průzkumu makroekonomických 

prognóz ministerstva financí ukazují, že letošní nárůst HDP ČR by se mohl pohybovat kolem 1,9 %, což 

je i v souladu s očekáváním Svazu průmyslu, kde růst by měl být tažen především zahraničním 

obchodem a investicemi. Ve třetím čtvrtletí v růstu zpomalovalo i Německo, náš hlavní obchodní 

partner. Velkou otázkou zůstává rok příští. Teď už se nebavíme, zda růst HDP bude plus jedno či 

mínus jedno procento, ale jak se s tímto případným poklesem vypořádat. 

Měsíc říjen těžil z nárůstu zahraničních zakázek v minulých měsících. I tento měsíc hodnota nových 

zakázek sice meziročně vzrostla, ale nižším tempem, pouze o 2,1 %. Nové zakázky z tuzemska jsou 



stále slabé a jejich meziroční pokles dle dat ČSU činil -7,8 %. Růst nových zahraničních zakázek 

v porovnání s předchozím měsícem je také nižší (+ 8,4 %). Domácí poptávka je klesající, slabá a 

nedostatečná, poptávka zahraniční již začíná mírně klesat a do budoucna velmi nejistá a nejistota 

(či nestabilita) je brzdícím faktorem dlouhodobého rozvoje. Nové zakázky meziročně nejvíce 

vzrostly v odvětví výroby chemických látek a chemických přípravků. Pokles zaznamenalo odvětví 

výroby počítačů, elektronických a optických zařízení a výroba základních farmaceutických výrobků a 

přípravků. 

Co se týká struktury vývoje produkce,  i nadále průmyslová produkce rostla ve výrobě motorových 

vozidel, přívěsů a návěsů (příspěvek +3,0 pb, růst o 16,6 %). Tahouny ekonomického rozvoje tak 

zůstaly firmy z oblasti výroby osobních automobilů, které dosáhly meziročně značného nárůstu 

produkce, a podařilo se jim nastartovat další rozvojové strategie. Vývoz silničních vozidel vzrostl o 6 

mld. Kč, jednalo se o největší přírůstek. Pozitivních hodnot produkce dosáhla i výroba kovových 

konstrukcí a kovodělných výrobků (příspěvek +0,3pb)a výroba elektrických zařízení (příspěvek +0,2 

pb). 

Jak u produkce, tak nových zakázek se jedná o hodnoty průměrné, a tak samozřejmě při detailnějším 

pohledu na strukturu vývoje můžeme nalézt dílčí odlišnosti. Například nové zakázky poklesly 

v odvětví „Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení“ o 5,7%. Rozložíme-li tento 

vývoj na zakázky ze zahraničí a domácí zakázky, pak zahraniční zakázky meziročně vzrostly o 61,6 % a 

domácí poklesly o 58,7 %. 

Naopak pokles produkce zaznamenala výroba elektronických a optických přístrojů, a to o 17,2 % 

(mimo jiné v důsledku odkládání spotřeby zboží dlouhodobého charakteru), dále výroba 

potravinářských výrobků (pokles – 6,7 %). Pokles pokračuje i v odvětví výroby chemických látek, 

chemických přípravků.  

Faktory, které v říjnu podnikům nepomáhaly na straně nákladů, byly vysoké ceny importovaných 

vstupů, od příštího roku navíc dojde ke zdražení energie 

I když nezaměstnanost klesla, tak se objevují signály minimálně o zastavení přijímání dalších 

pracovníků. Výraznější propouštění ohlásila například firma z oblasti hutnictví Arcelor Mital reagující 

na pokles globální poptávky a pokles cen hutních výrobků. Při naplnění predikcí trh práce se v příštím 

roce neoživí, ba naopak. 

Zahraniční zakázky (růst o 8,4 % meziročně) a zahraniční obchod (růst vývozu o 9,6% a dovozu o 

4,9%) zůstávají jednou z hlavních složek růstu. Výsledek zahraničního obchodu je vysoké saldo 

obchodní bilance, v říjnu s rekordní hodnotou přebytku 25,5 mld. Kč. Vyvážely se hlavně stroje a 

dopravní prostředky, rostl i vývoz výpočetní techniky a strojů a zařízení využívaných v průmyslu. 

Dovezlo se více strojů a zařízení využívaných v průmyslu a silničních vozidel a méně elektrických 

zařízení, přístrojů a spotřebičů. Prohloubil se schodek obchodu s minerálními palivy. Struktura 

zahraničního obchodu se odráží v pozitivním saldu se zeměmi EU, které ovšem klesá, a negativním 

se zeměmi mimo EU, které se meziročně snížilo o 13,4 mld. Kč i přes růst cen paliv, což představuje 

pozitivní signál v podobě vyšší územní diverzifikace. Ke zlepšení došlo v obchodu s Ruskem, 

Ukrajinou, Spojenými státy, Čínou i Japonskem . 



Pokračuje propad stavební produkce – meziročně o 8%, meziměsíčně beze změny. Dosavadní vývoj 

v tomto roce (leden-říjen) je ve srovnání s rokem minulým z pohledu produkce horší o 14,4 %. 

Počet zaměstnaných ve stavebnictví i hodnota nových povolení však i nadále klesají. Stavební firmy 

patří mezi nejvíce postižená odvětví a pozitivně nevidí ani rok příští. Poklesy stavební produkce se 

týkají hlavně pozemního (-5,9 %)a inženýrského stavitelství (-11,8%).  


