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  Zahraniční obchod ČR – historicky nejvyšší květnový přebytek 
 
Zahraniční obchod ČR skončil v květnu s přebytkem ve výši 17,3 miliard korun. Přebytek je 
o 4,7 miliard Kč vyšší než loni. Jedná se o historicky nejvyšší květnový přebytek. Tržní odhad na úrovni 15,5 
miliard Kč byl překonán, někteří analytici ale čekali ještě vyšší přebytky – jejich odhady přes 20 miliard 
korun se ukázaly být příliš optimistické. Ačkoliv je květnový přebytek nižší než v dubnu (po revizi 19,2 
miliardy korun), jedná se o běžný sezónní výpadek způsobený květnovými svátky. Vývoz v národním pojetí 
rostl 3,3 % a dovoz 1,5 %.  
 
Přebytek táhnou jak jinak dopravní prostředky včetně nákladních i osobních aut. Příznivě se ještě 
vyvíjí i bilance obchodu s ropu, jejíž cena ale na světových trzích už začala růst a je otázkou času, kdy tento 
příznivý efekt vyprchá. Naopak rostoucí produkce v ČR a spotřeba domácností se podepisuje na vyšším 
dovozu průmyslového spotřebního zboží, polotovarů a materiálů. Kvůli vyššímu dovozu určenému pro další 
zpracování klesá náš obchodní přebytek s EU. 
 
Zahraniční obchod ČR směřuje k dalšímu rekordnímu přebytku, který pravděpodobně letos překoná 
hranici 170 miliard korun, tj. 3,9 % HDP.  Dražší ropa na světových trzích a rostoucí poptávka 
dovozu investic, materiálů a spotřebního zboží bude v průběhu roku tlumit meziroční zlepšování obchodní 
bilance. Přesto díky oživující se poptávce nejen v Evropě ale i na jiných trzích věříme v další rekordní 
zápis ve statistice českého zahraničního obchodu.  Pozvolný růst poptávky po českém zboží na 
zahraničních trzích naznačuje i index exportní asociace, který směřuje pozvolna vzhůru. Podle Oty Daňka 
z Asociace exportérů lze i nadále očekávat „pro export velmi dobrý rok, který by měl přepisovat tabulky 
rekordních čísel.“ 
 
Koruna je na dobré výsledky zahraničního obchodu už zvyklá a proto ani nereaguje. 
 
Helena Horská, hlavní ekonomka Raiffeisenbank a.s., +420 234 401 413, +420 725 526 678 
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Zdroj: Asociace exportérů, Mladé Buky 445, 542 23 Mladé Buky |www.asociaceexporteru.cz 

Všechny názory, prognózy a informace, včetně investičních doporučení a obchodní idejí, a jakékoliv ostatní údaje obsažené v tomto dokumentu jsou pouze informativní, nezávazné a představují názor Raiffeisenbank a.s. 
(„RB“). 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. RB doporučuje před učiněním jakéhokoli investičního rozhodnutí získání podrobných informací o zamýšlené investici nebo obchodu. RB vypracovala tento dokument s nejvyšší odbornou péčí a v dobré víře, 
avšak neručí za správnost jeho obsahu ani za jeho úplnost nebo přesnost. RB a RBI obecně zakazuje svým analytikům a osobám reportujícím analytikům být angažován v cenných papírech či jiných finančních 
instrumentech jakékoliv společnosti, kterou analytik pokrývá, pokud nabytí těchto finančních nástrojů nebylo předem projednáno s oddělením Compliance RB nebo RBI. RB nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv škody 
nebo ušlý zisk způsobené jakýmkoliv třetím osobám použitím informací a údajů obsažených v tomto dokumentu. 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 – Disclaimer, viz https://investice.rb.cz/fileadmin/files/disclaimer_RBroker_01.pdf. Dohledovým orgánem pro 
Raiffeisenbank a.s. je Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 4. 
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Pozn.: Index Asociace exportérů (IAE) má za cíl predikovat vývoj českého exportu v dvouměsíčním předstihu 
na základě řady statistických dat a vybraných parametrů, alespoň s tříměsíčním předstihem 
v následujících třech měsících. Do indexu jsou zahrnuty následující parametry: německé průmyslové zakázky (váhový koeficient 
0,25), reálný efektivní kurs CZK/EUR očištěný o inflaci v průmyslu (váhový koeficient 0,65), zakázky ze zahraničí (váhový koeficient 
0,55) a index nákupních managerů Eurozóny PMI (váhový koeficient 0,15). Index Asociace exportérů je aktualizován v měsíční 
periodě a je k dispozici na stránkách Asociace exportérů www.asociaceexporteru.cz. 
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