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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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 REKORDNÍ ÚNOROVÝ PŘEBYTEK ZAHRANIČNÍ OBCHODU 

 
Zahraniční obchod ČR vykázal v národní metodice rekordní únorový přebytek 22 mld Kč, což bylo téměř v souladu 
s naším odhadem (23 mld. Kč). Navíc, lednový údaj byl revidovaný směrem nahoru na 25 mld. Kč (z 19,3 mld. Kč), 
což je nyní nový rekordní měsíční přebytek od 2005 (kdy se národní metodika začala používat). Na skvělém 
únorovém výsledku obchodní bilance se podílel další pokles schodku bilance s minerálními palivy a růst přebytku 
obchodu se stroji a dopravními prostředky.  
 
V únoru vzrostl export o 5 % meziročně a dovoz o 3,5 %, což jsou mírně vyšší tempa než v lednu.  
 
Český zahraniční obchod má letos našlápnuto na další velmi solidní rok. Náš celoroční odhad ukazuje, že v letošním 
roce by obchodní bilance měla dosáhnout přebytku přibližně 140 mld. Kč, což je zhruba stejně jako v loňském roce. 
Ovšem vzhledem k tomu, že již v lednu i únoru vykázala obchodní bilance rekordní přebytky, může být tento odhad 
překonán. Bránit by tomu naopak měl očekávaný růst cen dovážených komodit. Stabilní koruna by měla nadále 
pozitivně přispívat k růstu českého exportu. Česká průmyslová výroba by se měla dál zlepšovat a odstávky 
v energetickém sektoru, které jej od konce loňského roku trápí, by měly postupně končit.  
 
Indexu exportu, který Raiffeisenbank sestavuje společně s Asociací exportérů, indikuje, že český export by v prvním 
čtvrtletí 2016 měl růst o něco rychleji než v Q1 2015. Ekonomické vyhlídky na růst ekonomiky eurozóny se zlepšují a 
objednávky ze zahraniční rostou o něco rychleji než loni.  
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