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 ZAHRANIČNÍ OBCHOD PŘEDČIL ODHADY 

 
Zahraniční obchod skončil v srpnu (v národní metodice) s překvapivým přebytkem ve výši 13,8 mld. Kč. Medián trhu 
očekával přebytek 3,0 mld. Kč, naše prognóza na srpen počítala s přebytkem 8,0 mld. Kč. Celkově se jedná o 
meziroční zlepšení o 15,5 mld. Kč. Zároveň výsledek zahraničního obchodu potvrdil, že nízká čísla v červenci, kdy 
zahraniční obchod skončil malým přebytkem 0,6 mld. Kč, (revidováno z původní hodnoty -1,5 mld.) byla spíš slabší 
výjimka z řady.  
 
Vývoz prokázal dvojciferný růst a to jak meziměsíčně i meziročně (16,1 % a 17,4 %). Dovoz rostl podstatně pomaleji, 
meziměsíčně o 9,7 % a meziročně o 10,5%. Přesto se jedná o výjimečné výsledky ovlivněné extrémním vývojem v 
červenci, trend vývoje ukazuje tempo růstu vývozu 0,8% a dovozu 0,1%.  

 
Na českém vývozu se nejvíce podílí stroje a dopravní prostředky, které tvoří přes 50 % celkového vývozu. Meziročně 
pak vývoz strojů a dopravních prostředků vzrostl o 29 % a přispěl ke zlepšení obchodní bilance o 15,4 mld. Kč. 
Naopak, chemické výrobky přispěly ke snížení obchodní bilance, zejména pak díky nízké ceně ropy a nerostných 
surovin.  

  
Dobré výsledky zahraničního obchodu v srpnu byly ovlivněny jak faktem, že přibyly dva pracovní dny, tak výbornými 
výsledky v ostatních evropských zemích, na kterých je český vývoz závislý. Podíl vývozu do zemí E28 tvořil v srpnu 
83%. Meziročně se pak vývoz do E28 zvýšil o 32mld. Kč. Vývoz s Německem pak vzrostl meziročně o 13,8 mld. 
 
Podle předstihového indikátoru Index exportu, který tým Raiffeisenbank a.s. sestavuje společně s Asociací exportérů, by 
tempo českého vývozu nemělo být v příštích měsících nijak extrémní, do konce roku očekáváme jednociferný růst. 
Vývozu stále napomáhá poměrně slabá koruna, naopak ho brzdí nárůst ceny práce.  
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