
Průmysl pokračuje s pozitivními zprávami 

Dnešní výsledky průmyslové produkce zveřejněné ČSU potvrdily dobrou kondici tuzemského 

průmyslu v prvním čtvrtletí letošního roku. 

 

Dnešní výsledky průmyslové produkce zveřejněné ČSU potvrdily dobrou kondici tuzemského 

průmyslu v prvním čtvrtletí letošního roku. Konkrétně v březnu vzrostla průmyslová produkce 

meziročně o 6,2 % a nepřinesla žádné překvapení oproti očekáváním.  

Letošní březen měl o 1 pracovní den více, a tak po očištění o počet pracovních dní se jedná o nárůst 

produkce 3,5 %. Meziměsíčně došlo po sezónním očištění sice k poklesu o 0,3 %. Současnou situaci 

sice nelze přeceňovat a je třeba určitou opatrnost v hodnocení zachovat, nicméně výsledné hodnoty 

lze bezpochyby považovat za příznivé a potvrzující pokračování oživení. Pozitivní výsledky zakázek a 

produkce se promítají i do dalších částí ekonomiky. 

Pozitivně působí zejména hodnota zakázek, která se udržela zhruba na 10 % tempu (10,2 %). Rostly 

zejména nové zakázky ze zahraničí (13,1 %), které potvrzují kromě mírně vyšší míry růstu ekonomik 

našich obchodních partnerů i schopnosti našich firem získávat zakázky v mezinárodní konkurenci. 

Zlepšené výhledy německé ekonomiky, včetně ekonomiky celé euro zóny či slabší kurz eura mezi 

podpůrné faktory samozřejmě také patří. 

Pokračování kladných hodnot potvrzují i naše šetření za 1. čtvrtletí 2015, jejichž výsledky lze nalézt 

na stránkách SP ČR v sekci „ankety a šetření“. Produkce, investice a zakázky zůstanou nadále 

v kladných hodnotách a udrží si příznivé pozice vytvořené v posledním roce, nicméně určitá míra 

opatrnosti ohledně temp růstu pro druhé čtvrtletí 2015 mezi podniky zůstává. To potvrzují i výsledky 

indexu nákupních manažerů či konjunkturálních průzkumů. 

Pohled na odvětvovou strukturu nadále udržuje kladné hodnoty u většiny jednotlivých odvětví 

průmyslu. To lze považovat za další pozitivní znak stabilizace a pozice průmyslu umožňující 

zachování optimismu pro oživení ekonomiky. Samozřejmě, pohledem na růsty sektorů 

dominantním přispěvatelem k růstu zůstává a dle zakázek i zůstane odvětví výroby motorových 

vozidel. Kromě automobilové produkce si příznivé hodnoty růstu udržuje například i „výroba 

počítačů, elektronických a optických zařízení“, „výroba pryžových a plastových výrobků“ či „výroba 

kovových konstrukcí“ (více viz příloha 1, kde jsou uvedeny hodnoty vývoje produkce jak za měsíc 

březen, tak i za poslední rok). Záporné hodnoty pokračovaly v sektorech těžba a dobývání či „tisk a 

rozmnožování nosičů“.  

 

  



Příloha 1:  

Tabulka 1: Meziroční indexy průmyslové produkce ČR (březen 2015) 

 
Zdroj: ČSU, Průmyslová produkce, březen 2015, data k 7.5.2015 

 

Příloha 2: 

Tabulka 2: Meziroční indexy nových průmyslových zakázek v ČR (běžné ceny, březen 2015) 

 
Zdroj: ČSU, Nové Průmyslové zakázky, březen 2015, data k 7.5.2015 

 

Leden

2015

Únor

2015

Březen

2015

Leden až

březen 2015

Poslední rok     

(duben 2014 

až březen 2015)

102,8 104,5 106,2 104,6 104,3

B Těžba a dobývání 95,8 90,5 86,9 90,9 94,6

C Zpracovatelský průmysl

M anufacturing

103,5 104,8 107,8 105,5 105,6

z toho: 

Výroba potravinářských výrobků

Manufacture of food products

101,8 107,6 111,8 107,1 103,6

Výroba nápojů

Manufacture of beverages

98,2 98,7 111,3 103,3 102,7

Výroba textilií

Manufacture of textiles

94,9 99,0 103,8 99,4 102,2

Výroba oděvů

Manufacture of wearing apparel

93,9 108,7 123,7 107,9 97,8

Výroba usní a souvisejících výrobků

Manufacture of leather and related products

93,4 104,8 102,8 100,5 104,5

Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, 

proutěných a slaměných výrobků, kromě nábytku

92,5 97,7 101,5 97,5 96,5

Výroba papíru a výrobků z papíru

Manufacture of paper and paper products

109,4 108,5 114,5 110,8 108,1

Tisk a rozmnožování nahraných nosičů

Printing and reproduction of recorded media

91,8 96,7 98,6 95,9 96,0

Výroba koksu a rafinovaných ropných produktů

Manufacture of coke and refined petroleum products

107,3 113,6 97,7 105,9 112,0

Výroba chemických látek a chemických přípravků

Manufacture of chemicals and chemical products

103,4 100,2 105,7 103,1 108,3

Výroba základních farmaceutických výrobků a 

farmaceutických přípravků

94,4 94,1 121,4 103,5 99,0

Výroba pryžových a plastových výrobků

Manufacture of rubber and plastic products

103,1 103,9 114,6 107,4 106,0

Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků

Manufacture of other non-metallic mineral products

102,7 101,8 109,1 104,9 102,1

Výroba základních kovů, hutní zpracování; slévárenství

Manufacture of basic metals

101,1 105,6 107,8 104,8 102,7

Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, 

kromě strojů a zařízení

100,0 106,4 107,1 104,6 104,7

Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů

a zařízení 

111,7 97,9 118,6 109,5 115,8

Výroba elektrických zařízení

Manufacture of electrical equipment

104,8 108,3 107,3 106,8 107,2

Výroba strojů a zařízení, j.n.

Manufacture of machinery and equipment n.e.c.

101,5 107,3 101,7 103,4 102,1

Výroba motorových vozidel (kromě motocyklů), přívěsů 

a návěsů

107,6 106,9 108,5 107,7 109,9

Výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení

Manufacture of other transport equipment

117,2 104,7 104,7 108,0 106,3

Výroba nábytku

Manufacture of furniture

104,4 107,6 106,3 106,1 106,8

Ostatní zpracovatelský průmysl

Other manufacturing

111,0 115,1 116,3 114,2 108,0

D Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a 

klimatizovaného vzduchu*)

101,0 106,5 101,4 102,9 99,4

Průmysl celkem (B+C+D)

Industry, total (B+C+D)* )

CZ-NACE

Index

 (stejné období předchozího roku = 100)

CZ-NACE 01/2015 02/2015 03/2015

Průmysl ČR 103,4 110,0 110,2

Výroba textilií

Manufacture of textiles

89,7 97,7 103,0

Výroba oděvů

Manufacture of wearing apparel

91,2 110,0 123,3

Výroba papíru a výrobků z papíru

Manufacture of paper and paper products

113,6 108,5 113,8

Výroba chemických látek a chemických přípravků

Manufacture of chemicals and chemical products

89,3 91,2 91,5

Výroba základních farmaceutických výrobků a farmaceutických přípravků

Manufacture of basic pharmaceutical products and pharmaceutical 

94,0 107,1 114,3

Výroba základních kovů, hutní zpracování; slévárenství

Manufacture of basic metals

83,0 105,0 109,2

Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě strojů a zařízení

Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment

104,1 105,5 110,9

Výroba počítačů, elektronických a optických  přístrojů a zařízení

Manufacture of computer, electronic and optical products

105,4 92,4 113,9

Výroba elektrických zařízení

Manufacture of electrical equipment

109,3 109,8 105,6

Výroba strojů a zařízení, j.n.

Manufacture of machinery and equipment n.e.c.

99,2 103,3 111,8

Výroba motorových vozidel (kromě motocyklů), přívěsů a návěsů

Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailers

111,0 120,8 113,0

Výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení

Manufacture of other transport equipment

97,1 173,2 112,2


