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  Zahraniční obchod – opět rekord 
 
Přebytek zahraničního obchodu ČR se v prosinci smrsknul na 9,6 miliard korun po listopadových 36,4 
miliardy. Přesto se jedná o rekordní prosincový přebytek (o 4,2 miliardy vyšší než v prosinci 2012).  
Výsledek není daleko od průměrného očekávání trhu (medián činil 10,8 miliard korun). Na konci roku 
dochází pravidelně k sezónnímu růstu dovozu. Dovoz se tentokrát i po sezónním očištění zvýšil o 12,7 % (o 
2,5 % meziměsíčně). Jedná se o nejsilnější přírůstek od května 2011. Dovoz byl podpořen vyšší 
spotřebou na konci roku a slabší korunou, která dovoz zdražila. Nicméně ani dynamika exportu se 
nenechala zahanbit: 14,7 % po sezónním očištění (rovněž rekord od května 2011). Vše nasvědčuje oživení 
zahraniční poptávky. Na vývozu se nejvíce podílí osobní auta a náhradní díly, telefony, počítačové přístroje, 
ale také hračky, léčiva a jiné chemické výrobky.  
 
Nejlépe se nám v prosinci dařilo na trhu Evropské unie – především na Slovensku, Německu a Dánsku. 
Naopak se nám prohloubil deficit v obchodě s Ruskem, Čínou a Polskem.   
 
 
Loňský rok přinesl rekordní přebytek v obchodní bilanci ČR: 350,8 miliardy korun. Vnější 
rovnováha je ve všech ohledech silnou stránkou české ekonomiky. K dosažení rekordního přebytku stačila 
příznivá kombinace mírného růstu vývozu a slabé dovozní poptávky. Rekordům není ještě konec – letošní 
přebytek v zahraničním obchodě bez problémů překoná 360 miliard. Oslabená koruna a 
rostoucí poptávka v zahraničí roztočí vývoz. Dovoz, který ale také poroste nejprve kvůli oslabené koruně, 
která způsobuje zdražení dovážených produktů, a později kvůli zvýšení domácí poptávky a investic v ČR, 
bude výraznější zvyšování přebytku obchodní bilance brzdit. 
 
V národním pojetí, které zohledňuje změnu vlastnictví dovážených a vyvážených výrobků, činil prosincový 
výsledek mínus 9,3 mld. Kč po listopadovém přebytku 13,4 mld. Kč. Přesto je tento výsledek dobrý, neboť 
představuje zlepšení proti loňsku o 8,3 miliard.  Za rok 2013 registrujeme přebytek 119,3 mld. Kč, o 50,3 
miliard více než v roce 2012.  
 
Pro korunu je tato zpráva neutrální. 
 
 
 
Helena Horská, hlavní ekonom Raiffeisenbank a.s., +420 234 401 413, +420 725 526 678 
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a.s.. Tento dokument nepředstavuje nabídku nákupu nebo prodeje jakéhokoli finančního aktiva nebo jiného finančního instrumentu. Dokument je určen výhradně pro potřeby adresáta a nesmí být kopírován a 
rozšiřován třetím osobám. Raiffeisenbank a.s. doporučuje před učiněním jakéhokoli investičního rozhodnutí získání podrobných informací o zamýšlené investici nebo obchodu. Raiffeisenbank a.s. vypracovala toto 
sdělení s nejvyšší odbornou péčí a v dobré víře, avšak neručí za správnost jeho obsahu ani za jeho úplnost nebo přesnost. Raiffeisenbank a.s. a její zaměstnanci mohou být v mezích dovolených právními předpisy 
angažováni v kterémkoliv obchodu či investici zmíněné v tomto sdělení, jakož i v jakémkoliv obchodu či investici s aktivy zmíněnými v tomto sdělení nebo s aktivy s nimi souvisejícími. Raiffeisenbank a.s. nenese žádnou 
odpovědnost za jakékoliv škody nebo ušlý zisk způsobené jakýmkoliv třetím osobám použitím informací a údajů obsažených v tomto sdělení. Investiční doporučení vytvářená týmem Ekonomický výzkum a jeho 
pracovníky, jakož i modelová portfolia, obchodní ideje, názory a prognózy jsou pouze obecné a určené pro veřejnost a nikoli individualizované ani určené pro konkrétní osoby v konkrétní finanční situaci a nejsou tedy 
službou investičního poradenství ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů. Tento dokument není určen pro retailové investory podle pravidel dohledových 
orgánů Spojeného království a neměl by jim být rozšiřován. Dokument nesmí 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 stránce Raiffeisenbank a.s. v sekci Analýzy – Disclosure, viz http://www.rb.cz/tfinancni-
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