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Vývoj průmyslu v roce 2013

Za celý rok 2012 se průmyslová produkce snížila o 0,8 %. Tento vývoj pokračoval i v roce 2013, kdy se 

pokles v 1. čtvrtletí dále prohloubil (o 5,4 %). Ve 2. čtvrtletí se propad zmírnil (na hodnotu mínus 2,4 

%). V kumulaci za první pololetí 2013 se průmyslová produkce meziročně snížila o 3,9 %. Oslabení 

ekonomik a snížení růstu průmyslu v zemích eurozóny a Německa se projevilo poklesem výkonnosti 

českého průmyslu. Na dosažených výsledcích v roce 2013 v Německu a v eurozóně se projevily 

hodnoty předstihových ukazatelů (naznačující růst produkce a zlepšování tamního podnikatelského 

klimatu a zvyšování důvěry podnikatelů). Tyto pozitivní zprávy se odráží v oživení zakázek 

průmyslových podniků.   

Za nepříznivým vývojem v ČR byly prohlubující se problémy průmyslu vyvolané slabou zahraniční 

poptávkou a propadem domácí poptávky. Problémy evropského automobilového trhu, vyvolané 

sníženou poptávkou, se projevily u rozhodujícího domácího automobilového průmyslu zpomalováním 

výrobní činnosti. 

V 1. pololetí 2013 se v rámci zpracovatelského průmyslu zvýšila produkce v osmi odvětvích, např. 

v ostatním zpracovatelském průmyslu (o 4 %), ve výrobě základních farmaceutických výrobků (o 3,5 

%), ve zpracování dřeva a výrobě dřevěných výrobků (o 3,2 %), ve výrobě oděvů (o 1,6 %). 

Z významnějších odvětví se mírně zvýšila i produkce strojírenství (o 0,3 %). Na celkovém výkonu 

průmyslu se růstová odvětví podílela 17,8 % (jedná se s výjimkou strojírenství o méně významná 

odvětví zpracovatelského průmyslu).  

Produkce poklesla ve čtrnácti odvětvích, nejvýraznější pokles evidovala výroba počítačů (o 15,6 %), 

což se výrazně projevilo v sektoru HIGH-TECH, kde má odvětví významnou pozici. U rozhodujícího 

odvětví zpracovatelského průmyslu - u výroby motorových vozidel, se produkce v 1. pololetí 2013 

snížila (o 6,7 %), na celkové průmyslové produkci se podílela 25,3 %. Na nepříznivém vývoji se 

projevily problémy evropského automobilového sektoru, které se odrazily sníženými prodeji vozů 

v EU a v Německu (největší automobilový trh Evropy). To se projevilo snížením výroby u domácích 

automobilek a následně i u dodavatelských odvětví a oborů.   

Snížená výkonnost domácího průmyslu v 1. pololetí 2013 (v členění produkce podle hlavních 

průmyslových seskupen) se projevila poklesem ve všech seskupeních. Produkce byla nižší u výroby 

dlouhodobých a krátkodobých předmětů (shodně o mínus 1,6 %), výroby pro mezi spotřebu (o mínus 

2,1 %), výroby pro investice (o mínus 5,1 %) a výroby energií (o mínus 6,6 %).

Další vývoj průmyslové produkce naznačují objemy celkových zakázek u vybraných oborů. V 1. 

pololetí 2013 se objem celkových zakázek snížil o 3,6 %, z toho rozhodující zahraniční zakázky (na 

celkových zakázkách se podílely 70,3 %) byly nižší o 3,4 %. Domácí zakázky poklesly o 3,9 %. Jejich 

průběh je ovlivňován (díky silné vzájemné ekonomické provázanosti) vývojem zakázek v zemích 

eurozóny a především našeho nejdůležitějšího obchodního partnera Německa (kam směřuje cca 30 % 

z celkového vývozu ČR). V následujících měsících dochází k oživení exportních zakázek a k růstu 

domácích zakázek, což se následně příznivě projeví na růstu průmyslové produkce.  
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Pokles tržeb v průmyslu (o 2,9 %) a snížení celkové zaměstnanosti (o 1,4 %) se projevily v 1. pololetí 

2013 snížením produktivity práce o 1,5 % (reálná mzda se snížila o mínus 2,4 %). Tento vývoj se 

projevil ve sledovaném období stagnací jednotkových mzdových nákladů nominálních a snížením 

jednotkových nákladů reálných o 0,9 %. 

Vývoj průmyslové produkce v ČR, Německu a v Eurozóně včetně trendu
(meziroční změna v %)*

Pramen: ČSÚ, Eurostat, propočty MPO

Index průmyslové produkce
(meziroční změna v %)

Pramen: ČSÚ
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Vývoj průmyslové produkce, zaměstnanosti a nových zakázek včetně trendu
(organizace s 50 a více zaměstnanci, meziroční změna v %)

Pramen: ČSÚ
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Očekávaný vývoj průmyslu v závěru roku 2013

Červencové zahraniční předstihové ukazatele (index nákupních manažerů PMI, index 
podnikatelského klimatu Ifo a průzkum důvěry investorů ZEW) dosáhly příznivých několikaměsíčních 
maxim a jejich hodnoty přesáhly hranici padesáti bodů (hranice mezi růstem a poklesem produkce). 
Díky silné vzájemné závislosti je to příznivá zpráva i pro českou ekonomiku. Domácí konjunkturální 
průzkum ČSÚ (pro příští tři měsíce) naznačil, že průmyslové podniky očekávají zlepšení zahraniční 
poptávky, růst tempa výrobní činnosti a zaměstnanosti.  Významnou roli bude hrát vývoj 
zahraničního obchodu (celkový vývoz byl v červenci vyšší o 3,2 %). Index nákupních manažerů (PMI) 
české výrobní sféry naznačil, že oživení nabírá na síle a významně se zlepšují i podnikatelské 
podmínky. Průzkum potvrdil nárůst nových zakázek, na němž se podílejí zejména exportní zakázky. 
Významně vzrostly i domácí zakázky. Zlepšení podnikatelských podmínek v českém výrobním sektoru 
(podle představitelů společnosti) bude trvalejšího rázu (v srpnu rostl čtvrtý měsíc za sebou) a výroba 
dosáhla dvouletého maxima. V červenci se průmyslová produkce zvýšila o 2,1 %.

Pro domácí průmysl bude důležitý vývoj rozhodujícího domácího automobilového průmyslu, který 
táhne celou ekonomiku (se čtvrtinovým podílem na celkové průmyslové produkci). Růst tohoto 
odvětví vyvolá zvýšení produkce v dodavatelských odvětvích. Podle vyjádření vedoucích představitelů 
automobilek na frankfurtském autosalonu (konec září 2013) bude oživení evropského 
automobilového trhu pravděpodobně pomalé a evropské automobilky budou muset uzavřít další 
továrny a zrušit další pracovní místa. 

Naproti tomuto vyjádření vedení domácí automobilky Škoda Auto, i přes náročné podmínky na 
evropských trzích, očekává ve druhém pololetí 2013 další růst prodejů. K tomu mají pomoci nové 
verze a modernizace vyráběných vozů.

Automobilka Hyundai Motor chce v roce 2013 naplnit ve svém českém závodě Nošovice roční
kapacitu výrovy a vyrobit 300 tis. vozů v třísměnném provozu. V roce 2012 Hyundai Motor 
Manufacturing Czech vyprodukovala 303.035 aut Hyundai, čímž plán 300.000 vozů překročila o 1 % 
se stávajícím počtem zaměstnanců. 

Optimistické zprávy přicházejí i od kolínské automobilky TPCA. Podle dodavatelů naplánované 
objemy zakázek předpokládají, že se v TPCA bude opět vyrábět zhruba 300 tis. vozů ročně. Ke splnění 
tohoto úkolu má automobilce dopomocí výroba nových modelů. Od příštího května spustí výrobu tří 
úplně nových modelů miniaut značky Peugeot, Citroën a Toyota. 

Podle vedoucích představitelů Sdružení automobilového průmyslu (SAP), bude nutné dále rozšířit 
aktivity na rozvíjející se trhy v Číně, Indii, Jižní a Severní Americe a v Rusku (např. výroba vozu Škoda 
Rapid v Rusku je naplánována na jaro roku 2014).
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Vývoj zahraničního obchodu v roce 2013

V prvním čtvrtletí 2013 se zahraničnímu obchodu ČR příliš nedařilo. V meziročním srovnání vývoz klesl 

o 4,4 % a dovoz o 5,2 %. Zahraniční obchod tak navázal na pozvolný pokles v předcházejícím čtvrtletí 

a poprvé od konce roku 2009 se ocitl v záporných hodnotách. Navzdory této nepříznivé skutečnosti si 

však udržel pozici hlavního tahouna české ekonomiky. Velice dobrý výsledek zaznamenala obchodní 

bilance, která ve sledovaném období dosáhla hodnoty 96 mld. Kč, což je meziročně o 4,8 % více. 

Z komplexního hlediska je však nutno poukázat na nepříznivý trend vývoje dovozu i vývozu ČR započatý 

v druhé polovině roku 2010. Důvodem je snížení poptávky po subdodávkách v eurozóně a EU a snížení 

domácí poptávky, která pramení z nejistoty z budoucího vývoje. 

V druhém čtvrtletí roku 2013 zahraniční obchod jako celek zaznamenal mírné zlepšení. Vývoz se 

meziročně zvýšil o 1,3 %, dovoz sice poklesl, ovšem meziročně jen o 2,2 %. V dobrých výsledcích 

pokračovala obchodní bilance, která dosáhla hodnoty 95,8 mld. Kč, což je meziročně o 36,1 % (25,4 

mld. Kč) více. Jedná se tak o druhou nejlepší hodnotu v historii ČR. Zlepšení vývozu bylo způsobeno 

mírným zlepšením na straně poptávky po subdodávkách z důvodu oživení ekonomické aktivity v EU. 

Příčinou poklesu dovozu byla i nadále nízká domácí poptávka, která byla způsobena nejistotou 

spotřebitelů z budoucího vývoje. 

Poslední červencové a srpnové výsledky domácích i zahraničních konjukturálních průzkumů naznačují 

velice pozitivní nálady, které dosahují i více jak dvouletých maxim. Předstihové indikátory predikují 

postupné zvyšování a udržení tempa růstu průmyslové výroby v následujících měsících. Vše nasvědčuje 

tomu, že propad evropských trhů dosáhl svého dna a závěr roku by mohl dále potvrdit obrat 

ekonomického cyklu směrem vzhůru.

Červencové výsledky zahraničního obchodu naznačují, že postupně dochází k oživení a obnovení růstu. 

Oživení, zejména u našeho největšího partnera Německa, se pozitivně projevuje na dynamice vývozu 

meziproduktů. Obnovená důvěra spotřebitelů pak pomohla exportu finálních výrobků. Výsledkem je 

historicky nejvyšší hodnota červencového vývozu, jehož Česká republika kdy dosáhla. Na druhé 

straně dovoz sice nadále tlumí slabá domácí poptávka, ale jsou již také patrné první signály postupně se 

zvyšující aktivity tuzemského průmyslu a s tím spojená potřeba vyšších dovozů. Obchodní bilance pak 

nadále dosahují rekordních hodnot.
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Zahraniční obchod ČR v letech 2011-6/2013 (běžné ceny)

Pramen: ČSÚ, srpen 2013, graf MPO

Meziroční změny cen vývozu, dovozu, směnné relace (v %)

Pramen: ČSÚ, srpen 2013, graf MPO
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