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Vývoj průmyslu v roce 2015 

Průmysl má v české ekonomice stále stěžejní roli, neboť se na tvorbě hrubé přidané hodnoty podílí nejvíce, 

zhruba třetinou, a zpracovatelský průmysl více než čtvrtinou. V roce 2015 český průmysl navázal na růst 

obnovený v roce předchozím a jeho produkce dále meziročně rostla o 4,4 % (v roce 2014 o 5,0 %). 

V rozhodujícím zpracovatelském průmyslu produkce stoupla o 5,6 %. V ostatních sekcích se produkce 

snížila, v těžbě a dobývání o 1,7 %, kde byl celkový výsledek ovlivněn hlubším poklesem produkce v první 

polovině roku, a dále ve výrobě a rozvodu elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu o 2,2 %, kde se 

od září do výsledků negativně promítaly neplánované odstávky jaderných bloků JE Dukovany. 

Velmi dobré výsledky v uplynulých dvou letech zařadily český průmysl do skupiny zemí, které již překonaly 

předkrizovou úroveň průmyslové produkce roku 2008. V porovnání se zeměmi eurozóny je jeho výkon zhruba 

dvojnásobný a vysoce převyšuje výsledky nejdůležitějšího kooperačního a obchodního partnera – Německa. 

Vývoj průmyslové produkce v ČR, v eurozóně a v Německu 
(sezónně očištěné údaje, meziroční změna v %) 

 
Pramen: Eurostat, propočty MPO 

Z odvětví zpracovatelského průmyslu vzrostla produkce v roce 2015 v šestnácti odvětvích, která se 

na  celkových tržbách průmyslu podílela 78,4 %. Hlavním nositelem výkonu zpracovatelského průmyslu byla 

již tradičně výroba motorových vozidel s růstem o 11,5 % a s podílem na celkových tržbách průmyslu 28,4 %, 

následovaná ostatním zpracovatelským průmyslem (růst o 10,5 %), výrobou pryžových a plastových výrobků 

(o 9,8 %) a výrobou základních farmaceutických výrobků a farmaceutických přípravků (o 8,9 %). 

Produkce se naproti tomu snížila v šesti odvětvích, nejvíce u oprav a instalaci strojů a zařízení (meziročně 

o  7,5 %), ve výrobě chemických látek a přípravků (-5,7 %), na které se podepsalo omezení výroby Unipetrolu 

po srpnovém požáru na ethylenové jednotce a následné odstávce petrochemické výroby, dále ve výrobě tisku 
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a rozmnožování nahraných nosičů (-4,7 %), ve výrobě usní a souvisejících výrobků (-1,9 %) a zpracování dřeva 

a výrobě dřevěných výrobků a ve výrobě základních kovů, hutního zpracování a slévárenství (shodně o 1 %). 

Vývoj indexu průmyslové produkce 
(meziroční změna v %)  

 
Zdroj: ČSÚ, graf MPO 

Podle Sdružení automobilového průmyslu (SAP) se v roce 2015 meziročně zvýšila výroba silničních vozidel o 4,0 %. Výroba osobních 

a  malých užitkových vozidel stoupla o 4,2 % a na výrobě silničních vozidel se podílela 99,6 %. Z domácích automobilek vzrostla výroba 

v Hyundai o 11,3 % (na celkové výrobě osobních vozů se podílela 26,3 %), v TPCA o 7,9 % (podíl 16,9 %) a v rozhodující automobilce 

Škoda Auto o 0,1 % (podíl 56,8 %). V roce 2015 bylo podle SAP vyrobeno 1,298 mil. osobních automobilů a byl překonán výrobní rekord 

z roku 2014.  

V členění podle hlavních průmyslových seskupení produkce v roce 2015 vzrostla ve většině z nich, ve výrobě 

pro investice meziročně o 6,5 %, ve výrobě pro krátkodobou spotřebu o 6,3 %, ve výrobě pro dlouhodobou 

spotřebu o 5,7 %, ve výrobě pro mezispotřebu o 4,6 %. Pokles zaznamenala pouze výroba energií o 2,3 %. 

Proexportní zaměření českého průmyslu potvrzuje také vývoj zakázek a tržeb. Celková hodnota zakázek se 

v roce 2015 zvýšila meziročně o 5,9 %, z toho zakázek ze zahraničí o 8,0 % (na celkových zakázkách průmyslu 

se podílejí více než sedmdesáti procenty) a domácích o 2,1 %. Tržby v průmyslu v průměru za rok 2015 (v b.c.) 

vzrostly o 2,5 %, z toho tržby z přímého vývozu o 5,7 %, kdežto domácí tržby klesly o 1,3 %. 
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Vývoj průmyslové produkce, zaměstnanosti a nových zakázek 

(meziroční změna v %) 

 
Pramen: ČSÚ 

V členění produkce zpracovatelského průmyslu podle technologické náročnosti výroby se zvýšily tržby ve 

většině sektorů, nejvíce v rozhodujícím sektoru MEDIUM HIGH-TECH, kde vzrostly o 6,7 %. Jeho podíl na 

celkových tržbách zpracovatelského průmyslu se zvýšil o 1,6 p. b., na 52,0 %, zabezpečuje tedy více než 

polovinu tržeb. V sektoru měla výsadní postavení výroba motorových vozidel, která byla v roce 2015 hlavním 

tahounem růstu průmyslu. Z dalších významnějších odvětví sem patří strojírenství a elektrotechnický 

průmysl. Tržby se dále zvýšily v HIGH-TECH sektoru o 2,9 % (jeho podíl se však mírně snížil o 0,1 p. b., 

na  10,2  %). Tento sektor zatím dosahuje nejnižšího podílu na celkových tržbách zpracovatelského průmyslu. 

Jeho vývoj byl ovlivněn snížením meziročního růstu rozhodující výroby počítačů, elektronických a optických 

přístrojů. Výsledky těchto dvou sektorů naznačují (s podílem na celkových tržbách zpracovatelského 

průmyslu 62,2 %), že v domácím průmyslu se postupně zvyšuje podíl odvětví produkujících vyšší přidanou 

hodnotu. Mírné zvýšení tržeb o 1,1 % zaznamenal sektor LOW-TECH  (při snížení podílu o 0,3 p. b., na 14,0  %). 

Tržby klesly pouze v sektoru MEDIUM LOW-TECH o 1,4 % (jejich podíl se snížil o 1,2 p. b., na 23,7 %). 

Vývoj produkce zpracovatelského průmyslu podle technologické náročnosti výroby 
(organizace s 50 a více zaměstnanci, podíl v %, rozdíl v p. b.) 

  Tržby z průmyslové Podíl na tržbách  Podíl na tržbách    

CZ-NACE činnosti zpracov. prům.  zpracov. prům.  Rozdíl  

  meziroční změna Rok 2014 Rok 2015  2015 - 2014 

   Zpracovatelský průmysl celkem 3,5 100,0 100,0 0,0 

    HIGH-TECH 2,9 10,3 10,2 -0,1 

    MEDIUM HIGH-TECH 6,7 50,4 52,0 1,6 

    MEDIUM LOW-TECH -1,4 24,9 23,7 -1,2 

    LOW-TECH 1,1 14,3 14,0 -0,3 

Pramen: ČSÚ, propočty MPO 
Poznámka: případné rozdíly vyplývají z počítačového zaokrouhlování 
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Zaměstnanost v průmyslu (průměrný evidenční počet zaměstnanců v podnicích s 50 a více zaměstnanci) 

vzrostla o 3,4 %, ale tržby pouze o 3,0 %, což se projevilo poklesem produktivity práce o 0,4 %. To mělo 

za  následek růst jednotkových mzdových nákladů nominálních a reálných. Průměrná mzda se v roce 2015 

meziročně zvýšila o 2,7 % a činila 28 344 Kč. 

Očekávaný vývoj průmyslu v roce 2016 

Výsledky průmyslu v roce 2015 byly významným faktorem růstu celé ekonomiky. O jeho příznivý vývoj se 

zasloužil nejen růst zahraničních zakázek, ale i rostoucí spotřeba domácností, odrážející pokles 

nezaměstnanosti, růst reálných mezd i nízkou inflaci. Poslední předstihové ukazatele (index nákupních 

manažerů, důvěra podnikatelů v průmyslu) zatím nenaznačují zásadnější obrat, dá se tedy očekávat, že 

příznivý vývoj bude pokračovat i v roce 2016. 

Spolu se zpomalením růstu HDP v roce 2016 očekáváme také mírné zpomalení růstu průmyslové produkce, 

zhruba pod čtyřprocentní hranici. 

Vývoj zahraničního obchodu se zbožím v roce 2015 

Zahraniční obchod České republiky (podle údajů přeshraniční statistiky) přepsal v roce 2015 dosavadní 

rekordy a pokračoval v růstu. I přes vysokou srovnávací základnu předchozího roku jeho obrat stoupl o 8,0 % 

na 7 377,9 mld. Kč. Vývoz měl však nižší dynamiku růstu (7,5 %) než dovoz (8,6 %), přesto za celý rok vzrostl 

na 3 902,1 mld. Kč, kdežto dovoz na 3 475,8 mld. Kč. To mělo vliv na bilanci, která skončila přebytkem 426,3 

mld. Kč, proti roku 2014 však meziročně o 2,9 mld. Kč nižším. Největší objem vývozu v historii země, dosažený 

v roce 2015, potvrzuje výraznou konkurenceschopnost českých firem a schopnost udržet si pozice na 

zahraničních trzích, zejména na náročných evropských trzích. O relativně vysoká tempa růstu vývozu se 

zasloužila především dlouhodobě příznivá situace na evropských automobilových trzích, která s pomocí 

oslabené koruny udržovala konkurenceschopnost domácích výrobců. Vývoji zahraničního obchodu také 

významně napomohl globální propad cen energetických komodit, který stlačil jejich dovozní ceny, a tím 

zbrzdil dynamiku růstu dovozů a dopad oslabené koruny. Kromě kurzu koruny stranu importů stále více 

zatěžovala rostoucí spotřeba domácností a průmyslová aktivita, které generovaly poptávku po dovozech.  

Podobnou tendenci vykázaly i výsledky zahraničního obchodu podle metodiky národního pojetí1 (sleduje skutečný obchod se zbožím 

realizovaný mezi českými a zahraničními subjekty, tj. změnu vlastnictví mezi rezidenty a nerezidenty). V roce 2015 vzrostl vývoz 

na  3  336,3 mld. Kč, tj. meziročně o 5,9 % a dovoz na 3 196,1 mld. Kč, tj. o 6,4 %. Přebytek obchodní bilance v národním pojetí činil 

140,2 mld. Kč, což je v důsledku vyššího tempa růstu dovozu než vývozu meziročně o 5,8 mld. Kč méně. 

                                                           
1 V analýze jsou obsaženy údaje podle stavu k 29. 3. 2016 včetně dopočtů, které budou v průběhu roku 2016 zpřesňovány. 
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Zahraniční obchod ČR v letech 2011-2015 (podle přeshraniční statistiky) 

 
Zdroj: ČSÚ, graf MPO 

Výsledky zahraničního obchodu bezprostředně souvisely s vývojem směnných kurzů v roce 2015. Na kurz 

koruny k euru měl nadále vliv kurzový závazek ČNB udržovat korunu nominálně podhodnocenou „poblíž 

27  CZK/EUR“. Česká koruna k euru v průměru za celý rok 2015 mírně posílila meziročně o 0,9 %, 

na  27,283  CZK/EUR. Vůči americkému dolaru koruna dlouhodobě kopíruje vývoj eurodolarového kurzu, 

takže spolu s eurem velmi silně oslabila, v průměru na 24,600 CZK/USD, oproti předchozímu roku o 18,6 %. 

Kurz držel po celý rok 2015 hladinu cen dovozu i vývozu a bránil tak jejich razantnějšímu výkyvu, bez 

kurzového vlivu by byly ceny zahraničního obchodu mnohem nižší. Oslabená koruna na straně vývozů 

podporovala konkurenceschopnost českých exportérů na zahraničních trzích, u dovozů omezovala deflační 

tlaky pramenící z poklesu cen některých komodit na světových trzích, především minerálních paliv a energií. 

Ceny ropy na světových trzích pokračovaly během roku 2015 v propadu a testovaly stále nová a nová minima. 

To pomáhalo udržovat obchodní bilanci v kladném pásmu, i když během roku se v některých měsících začal 

projevovat trend vyššího meziročního růstu dovozu než vývozu. Ceny vývozu se po celý rok 2015 držely 

pod  úrovní předchozího roku a postupně prohlubovaly meziroční pokles, v průměru za celý rok 2015 o 1,7  %. 

Klesaly však pomalejším tempem, než dovozní ceny, které se snížily o 1,9 %. Také ceny dovozu, s výjimkou 

dubna a května, se držely v záporných hodnotách. V návaznosti na globální trend se v rámci dovozních cen 

významně snížily ceny minerálních paliv o 23,8 %, ceny ostatních surovin o 9,2 % a ceny chemikálií o 3,1 %. 

Naproti tomu ceny průmyslového spotřebního zboží rostly o 3,6 % a ceny strojů a dopravních prostředků 

o  2,8 %. Ve vývozních cenách klesly především také ceny minerálních paliv o 12,6 % a chemikálií o 4,7 %, dále 

polotovarů o 1,6 %, ale i ceny strojů a dopravních prostředků o 0,4 %. Rostly pouze ceny nápojů a tabáku 

o  3,1 %. Směnné relace v úhrnu za celý rok 2015 zůstaly kladné na 100,2 % (v roce 2014 činily 101,6 %). Ceny 

tak přispěly k dobrým výsledkům zahraničního obchodu a následně celého výkonu české ekonomiky. 
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Meziroční změny cen vývozu, dovozu, směnné relace (v %) 

Pramen: ČSÚ, graf MPO 

Stejně jako v předchozích letech, majoritní část českého vývozu zboží byla tradičně realizována s vyspělými 

tržními ekonomikami (90,8 %), z nichž značnou část tvořily členské státy Evropské unie, kam směřovalo 

83,3  % celkového domácího vývozu a uskutečnilo se 65,4 % dovozu. Vývoz do tohoto uskupení zemí zpomalil 

téměř o polovinu meziroční dynamiku růstu na 9,0 %, tj. na 3 250,0 mld. Kč, dovoz též, a to na 7,2 %, tj. 

na  2 271,8 mld. Kč. Tyto výsledky potvrdily, že závislost České republiky na spolupráci se zeměmi Evropské 

unie stále roste a ekonomická situace v těchto zemích zpětně silně ovlivňuje výkon našeho národního 

hospodářství. Pro Českou republiku je dlouhodobě významný zahraniční obchod především se sousedními 

státy, které jsou vesměs členskými zeměmi Evropské unie (Německo, Polsko, Slovensko, atd.), a kam export 

dlouhodobě stoupá. 

Teritoriální struktura ZO v roce 2015 

 
Pramen: ČSÚ, grafy MPO 

Na pozici našeho nejsilnějšího obchodního partnera se stabilně drží Německo, z teritoriálního hlediska pro  ČR 

nejvýznamnější obchodní destinace. Jeho hospodářství ve druhé polovině roku bylo poznamenáno 

nejistotami ze zpomalování hospodářského růstu v Číně a v dalších rozvíjejících se ekonomikách, což se stihlo 

nepříznivě projevit i na našich vzájemných obchodních vztazích. Vývoz do Německa sice meziročně posílil 
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o  8,6 % na 1 260,9 mld. Kč, ale v porovnání s rokem 2014 bylo tempo jeho růstu poloviční.  Podíl na celkovém 

vývozu Německo přesto navýšilo na 32,3 % (o 0,3 p. b.). 

Nejvyšší aktivum obchodní bilance tedy dosahuje dlouhodobě Česká republika s Německem. V roce 2015 se 

meziročně zvýšilo o 30,0 mld. Kč na 356,5 mld. Druhé nejvyšší kladné saldo vykazuje obchod se Slovenskem, 

v roce 2015 jeho hodnota vzrostla oproti roku 2014 o 36,2 mld. Kč na 171,0 mld. Kč. Dále následují Spojené 

království (133,2 mld. Kč), Francie (94,6 mld. Kč) a Rakousko (55,8 mld. Kč).  

V roce 2015 pokračoval nepříznivý vývoj vzájemného obchodu se Společenstvím nezávislých států, na kterém 

se podepsalo přetrvávající geopolitické napětí na východě Evropy. Objem českého exportu zboží do tohoto 

uskupení zemí se snížil meziročně o 29,1 % na 111,9 mld. Kč, a to především z důvodu hlubokého propadu 

vývozu do Ruské federace (o 30,8 % na 78,3 mld. Kč). Obchodní vztahy s Ruskem nepříznivě poznamenaly 

oboustranné sankce a následné hospodářské problémy země. Podíl Ruska na celkovém českém vývozu zboží 

ovlivnil také pokles ruské ekonomiky, spojený též s propadem cen na komoditních trzích, zejména s ropou 

a  plynem, a s oslabováním rublu, jehož důsledkem je mj. výrazné snížení kupní síly ruského obyvatelstva 

a  firem. Proto se podíl na vývozu už v závěru roku 2014 dostal pod dlouhodobě dosahovaná 3 % a v roce 

2015 dále klesl na 2,0 %. 

Záporná bilance obchodu se zbožím je typická převážně pro obchod České republiky s asijskými zeměmi. 

Nejvyšší schodek vykazuje tradičně vzájemný obchod s Čínou. V roce 2015 činil 419,1 mld. Kč, meziročně se 

prohloubil o 98,5 mld. Kč. Druhého nejvyššího deficitu dosáhla obchodní výměna s Jižní Koreou (-70,6 mld. 

Kč). Do první trojice zemí s nejvyššími deficity se podařilo v roce 2015 vměstnat Polsku (-48,5 mld. Kč), 

po  kterém následuje Japonsko (-35,1 mld. Kč) a Ruská federace (-27,2 mld. Kč). 

Teritoriální struktura ZO v roce 2015 

 
*) Čína, Severní Korea, Kuba, Laos, Mongolsko, Vietnam 
Zdroj: ČSÚ, graf MPO 

Index VÝVOZ Index DOVOZ Index

15/14 15/14 15/14 2014 2015

Ukazatel mil.Kč podíl v % v % mil.Kč podíl v % v % mil.Kč podíl  v % v % mil.Kč mil.Kč

Celkový zahraniční obchod ČR 7 377 866 100,0 108,0 3 902 092 100,0 107,5 3 475 774 100,0 108,6 429 196 426 318

Vyspělé tržní ekonomiky 6 049 796 82,0 108,2 3 542 155 90,8 109,1 2 507 641 72,1 106,9 902 357 1 034 514

  EU 28 5 521 754 74,8 108,2 3 249 976 83,3 109,0 2 271 778 65,4 107,2 862 290 978 198

  ESVO 125 974 1,7 104,1 80 075 2,1 108,5 45 899 1,3 97,3 26 605 34 176

  Ostatní státy s vyspělou tržní ekonomikou 402 068 5,5 108,9 212 104 5,4 110,8 189 964 5,4 106,8 13 462 22 140

Rozvojové ekonomiky 453 787 6,2 116,3 175 107 4,5 111,1 278 680 8,0 119,8 -75 057 -103 573

Tranzitivní ekonomiky 36 574 0,5 100,4 20 784 0,5 106,8 15 790 0,5 93,1 2 503 4 994

Společenství nezávislých států 280 335 3,8 75,6 111 854 2,9 70,9 168 481 4,8 79,1 -55 184 -56 627

Ostatní * 530 577 7,2 126,0 49 170 1,3 109,4 481 407 13,9 127,9 -331 302 -432 237

Nespecifikováno 26 797 0,4 148,6 3 022 0,1 154,5 23 775 0,7 147,9 -14 121 -20 753

Zahraniční obchod se zeměmi OECD 5 993 929 81,2 108,5 3 459 780 88,7 109,3 2 534 149 72,9 107,5 807 753 925 631

            OBRAT SALDO OBCHODNÍ BILANCE

2015 2015 2015
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Zahraniční obchod ČR s vybranými státy v roce 2015 

 
Zdroj: ČSÚ, graf MPO 

Z hlediska komoditní struktury nejvíce obchodovanou skupinou zboží zůstaly stroje a dopravní prostředky, 

které také v nejvyšší míře přispěly k dobrému výsledku českého zahraničního obchodu. V průběhu roku 2015 

profitovaly z oživení zahraniční poptávky a svůj dominantní podíl na celkových vývozech navýšily meziročně 

o 0,5 p. b. na 55,5 %. Na celkových dovozech se podílely 45,3 %, což je o 2 p. b. meziročně více. Jejich vývoz 

meziročně vzrostl o 8,4 % a dovoz o 13,8 %. Saldo jejich obchodní bilance skončilo přebytkem ve výši 

590,3 mld. Kč, který je vlivem vyššího růstu dovozu než vývozu meziročně o 23,0 mld. Kč nižší. Největší podíl 

ve skupině strojů a dopravních prostředků měla opět silniční vozidla, jejichž vývoz těžil z rostoucích prodejů 

na evropských automobilových trzích. Dynamický nárůst jejich vývozu z roku 2014 (o 21,8 %) se sice už loni 

neopakoval, ale i tak zůstal silný a téměř dvojnásobný (meziročně o 12,7 %) oproti růstu celkového vývozu 

zboží. 

Komoditní struktura zahraničního obchodu v roce 2015 

 
Pramen: ČSÚ, grafy MPO 

2014 2015
Meziroční 

změna

v mil. Kč v % v mil. Kč v % v mil. Kč v % 

 SRN 2 165 325 169 353 8,5 29,3 1 260 895 99 657 8,6 32,3 904 430 69 696 8,3 26,0 326 504 356 465 29 961

 Slovensko 528 781 55 273 11,7 7,2 349 869 45 756 15,0 9,0 178 912 9 517 5,6 5,1 134 718 170 957 36 239

 Polsko 504 652 39 182 8,4 6,8 228 077 10 963 5,0 5,8 276 575 28 219 11,4 8,0 -31 242 -48 498 -17 256

 Čína 510 220 104 661 25,8 6,9 45 537 3 077 7,2 1,2 464 683 101 584 28,0 13,4 -320 639 -419 146 -98 507

 Francie 305 299 19 130 6,7 4,1 199 970 16 151 8,8 5,1 105 329 2 979 2,9 3,0 81 469 94 641 13 172

 Itálie 288 508 24 115 9,1 3,9 146 987 13 898 10,4 3,8 141 521 10 217 7,8 4,1 1 785 5 466 3 681

 Rakousko 263 387 7 137 2,8 3,6 159 569 2 809 1,8 4,1 103 818 4 328 4,4 3,0 57 270 55 751 -1 519

 V.Británie 280 014 27 849 11,0 3,8 206 582 22 542 12,2 5,3 73 432 5 307 7,8 2,1 115 915 133 150 17 235

 Ruská federace 183 705 -58 807 -24,2 2,5 78 251 -34 767 -30,8 2,0 105 454 -24 040 -18,6 3,0 -16 476 -27 203 -10 727

 Nizozemsko 199 338 -7 388 -3,6 2,7 108 934 9 826 9,9 2,8 90 404 -17 214 -16,0 2,6 -8 510 18 530 27 040

 Maďarsko 197 566 22 199 12,7 2,7 115 090 14 012 13,9 2,9 82 476 8 187 11,0 2,4 26 789 32 614 5 825

 USA 174 044 15 409 9,7 2,4 92 160 10 974 13,5 2,4 81 884 4 435 5,7 2,4 3 737 10 276 6 539

 Belgie 147 921 2 915 2,0 2,0 89 086 395 0,4 2,3 58 835 2 520 4,5 1,7 32 376 30 251 -2 125

 Španělsko 163 117 22 099 15,7 2,2 101 892 15 565 18,0 2,6 61 225 6 534 11,9 1,8 31 636 40 667 9 031

 Švýcarsko 96 334 8 817 10,1 1,3 61 301 4 865 8,6 1,6 35 033 3 952 12,7 1,0 25 355 26 268 913

Meziroční změna Meziroční změna

podíl v %
v mil. Kč

Země

Obrat Vývoz Dovoz Saldo obchodní bilance
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Komoditní struktura ZO v roce 2015 

 
Zdroj: ČSÚ, graf MPO 

Vývoj zahraničního obchodu v roce 2016 

Výsledky zahraničního obchodu za první dva měsíce letošního roku nepřekvapily, když navázaly na pozitivní 

vývoj předchozího roku, a to jak na straně dovozů, tak i vývozů (v přeshraničním pojetí). Efekt uměle 

udržovaného oslabení české koruny zatím nevyprchal a stále působí pozitivně na český export. Spolu s nízkými 

cenami dovážených surovin, které stlačují jejich dovozní ceny a tím tlumí dynamiku růstu importů, tak 

zajišťuje příznivé výsledky spočívající v rychlejším růstu vývozu než dovozu a tím i v dalším růstu obchodní 

bilance, jejíž přebytek je ještě vyšší než před rokem. A to v situaci, kdy stranu importů zatěžuje vysoká 

spotřeba domácností a solidní průmyslová aktivita, které generují poptávku po dovozech. Zároveň pokračuje 

příznivá situace na evropských automobilových trzích. Zahraniční zakázky průmyslovým podnikům nadále 

přibývají a vzbuzují očekávání, že český vývoz bude i letos pokračovat v expanzi. Německá ekonomika zůstává 

i nadále v dobré kondici, což následně kladně ovlivňuje vývoj poptávky po českých exportech. Možné riziko 

pro vývoj zahraničního obchodu jako celku, především z hlediska kooperačních vazeb, představuje 

zpomalující ekonomika Číny, dále pak signály oslabení růstu světové ekonomiky, deflační hrozba v zemích 

EMU, ale i migrační krize. 

Index Index

15/14 15/14 2014 2015

Ukazatel mil.Kč podíl v % v % mil.Kč podíl v % v % mil. Kč mil. Kč

Celkový zahraniční obchod 3 902 092 100,0 107,5 3 475 774 100,0 108,6 429 196 426 318

v tom:

0  Potraviny a živá zvířata 142 382 3,6 109,2 174 613 5,0 110,1 -28 262 -32 231

1  Nápoje a tabák 33 391 0,9 122,0 23 532 0,7 118,8 7 549 9 859

2  Suroviny nepoživatelné, bez paliv 86 563 2,2 97,4 76 420 2,2 95,4 8 744 10 143

3  Minerální paliva, mazadla a příbuzné materiály 116 647 3,0 118,1 231 433 6,7 85,9 -170 607 -114 786

4  Živočišné a rostlinné oleje a tuky 12 511 0,3 120,6 9 422 0,3 118,4 2 421 3 089

5  Chemikálie 241 309 6,2 100,2 395 216 11,4 106,4 -130 598 -153 907

6  Tržní výrobky tříděné hlavně podle materiálu 617 479 15,8 103,2 597 442 17,2 106,4 36 905 20 037

7  Stroje a dopravní prostředky 2 165 395 55,5 108,4 1 575 092 45,3 113,8 613 326 590 303

8  Různé průmyslové výrobky 476 696 12,2 111,3 383 342 11,0 113,5 90 691 93 354

9  Nespecifikováno 9 719 0,2 121,9 9 262 0,3 103,6 -973 457

Vývoz Dovoz Saldo obchodní bilance

2015 2015
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