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být rozšiřován nebo distribuován do USA nebo Kanady nebo jejich teritorií; rovněž nesmí být distribuován občanům USA a Kanady. Úplnou informaci dle vyhlášky č. 114/2006 Sb., o poctivé prezentaci investičních doporučení, naleznete na webové 
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 ZAHRANIČNÍ OBCHOD V REKORDNÍM PŘEBYTKU 

 
Zahraniční obchod ČR skončil v říjnu v přebytku ve výši 15,5 mld. Kč, což je meziroční zlepšení přibližně 
o 0,3 mld. Kč. Jedná se tedy o nejvyšší říjnový přebytek od roku 2005, kdy se začala statistika zahraničního obchodu 
v národní metodice zveřejňovat.  
 
Obchodní bilance byla v říjnu pozitivně ovlivněná snížením deficitu obchodu s chemickými výrobky a minerálními 
palivy. Naopak nepříznivě působilo snížení přebytku bilance průmyslového spotřebního zboží, polotovarů a materiálů 
a také strojů a dopravních prostředků.  
 
Vývoz se meziměsíčně zvýšil o 0,3 % a dovoz o 0,8 %. Průmyslová výroba, která byla v říjnu slabší, než se 
čekalo, se promítla také do meziročního poklesu vývozu (o 4,9 %) i dovozu (o 5,3 %).  
  
Ke konci roku lze tradičně očekávat mírný schodek obchodní bilance. Od roku 2005 nebylo jediného prosince, ve 
kterém by obchodní bilance (po revizích) vykázala přebytek. Ovšem ani očekávaný mírný deficit obchodní 
bilance na konci roku zřejmě nezabrání tomu, aby zahraniční obchod letos trhnul nový rekord. 
Očekáváme, že obchodní bilance letos vykáže přebytek přes 190 miliard korun. Již za leden až říjen dosáhl 
kumulovaný přebytek obchodní bilance hodnoty 178 mld. Kč. Díky očekávanému vysokému přebytku obchodní 
bilance vykáže letos rekordní přebytek zřejmě také běžný účet.  
 
Index exportu, který Raiffeisenbank a.s. sestavuje ve spolupráci s Asociací exportérů, indikuje, že lednové i únorové 
tempo vývozu by mohlo být nadprůměrné. V příštím roce bude pro exportéry klíčové opuštění kurzového 
závazku ČNB, které očekáváme ve druhé polovině roku. Navíc s očekávaným  růstem ceny ropy se bude 
dál vytrácet pozitivní efekt na bilanci s minerálními palivy. V příštím roce zahraniční obchod letošní rekord 
pravděpodobně nezlomí.  
 
Autor:  Daniela Milučká 

analytik Raiffeisenbank a.s., daniela.milucka@rb.cz, +420 234 405 685 
 

Editor:  Michal Brožka, investiční stratég 
 

 

 


