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 ZAHRANIČNÍ OBCHOD 2016 ZLOMÍ REKORD 

 
Zahraniční obchod ČR vykázal v listopadu přebytek ve výši 10,8 mld. Kč, což je meziroční nárůst o 1,1 mld. Kč (v 
národní metodice). Medián trhu očekával o něco lepší výsledek 12,4 mld. Kč, přesto se jedná ale o nejvyšší 
listopadový přebytek od roku 2013.  
 
Meziroční nárůst přebytku je důsledek rychlejšího růstu vývozů nad dovozem. Objem exportu vzrostl meziročně o 10,7 
mld. Kč, a jak jsme očekávali, měsíční objem exportu tak poprvé v historii prolomil hranici 300 mld. Kč (v národní 
metodice).  
 
Tahoun české ekonomiky, automobilový průmysl, zaznamenal meziroční nárůst exportu o 6 mld. Kč, strojní průmysl o 
1,6 mld. Kč. Český export do zemí Evropské Unie vzrostl meziročně o 6,8 mld. Kč, přičemž o 5 mld. Kč více bylo 
vyvezeno do Německa. Naopak vývoz na Slovensko a do Velké Británie poklesl (4 mld. Kč a 0,8 mld. Kč). 
 
V listopadu vzrost dovoz výrobku a služeb ze zahraničí o 9,6 mld. Kč. Takřka shodně vzrostl dovoz jak ze zemí  
Evropské unie (nárůst o 5,6 mld. Kč r/r), tak i mimo EU (nárůst o 4,6 mld. Kč). Dva největší sektory, automobilový 
průmysl a sektor počítačů a elektronického a optického zařízení, zaznamenaly největší růst (o 5,5 mld. Kč a 1 mld.Kč).  
Celkově skončil zahraniční obchod se státy EU 28 v přebytku 56,1 mld. Kč, což je nárůst o 1,3 mld. Kč, přičemž 
přebytek se Slovenskem poklesl o 4,6 mld. Kč. Rovněž se prohloubil deficit s Čínou o 1,3 mld. Kč meziročně.  
 
Meziměsíčně vývoz českých výrobků a služeb klesl o 0,2%, přičemž dovoz vzrostl o 1,4 %. Za prvních 11 měsíců roku 
2016 dosáhl přebytek obchodní bilance v národním pojetí 189,9 mld. Kč. Očekáváme tedy, že za celý rok 2016 
dosáhne přebytek rekordní výši. Výsledek zahraničního obchodu je nadále podporován kurzovým závazkem ČNB 
proti posilování koruny, silnou poptávkou v zahraničí i relativně nízkou cenou ropy a vstupních surovin během roku 
2016. 
 
Indexu exportu, který Raiffeisenbank sestavuje společně s Asociací exportérů ukazuje, že by meziroční tempa růstu 
vývozu měla zůstat i na přelomu roku 2017 jednociferná.  
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