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Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu  

za rok 2013  

 

 
 

Prodej, zaměstnanost, mzdový vývoj, produktivita práce 
 

 

1) Prodej 

Na základě výsledků za rok 2013 dosáhly tržby 

v běžných cenách v textilním a oděvním průmyslu 

(dále jen TOP) 47,1 mld. Kč. Z toho 40,7 mld. Kč  

v textilním sektoru a 6,4 mld. Kč v oděvním sektoru. 

Toto odpovídá růstu tržeb v TOP o 2,5 %  

ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku. Na tomto se podílí textilní průmysl 

zvýšením tržeb o 2,5 % a oděvní průmysl zvýšením tržeb o 2 %. 

 

1) 

Zdroj dat: ATOK 
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Tržby za rok 2013 

oproti stejnému období předchozího 

roku, běžné ceny 

 

Textil       ▲  + 2,5 % 

Oděv        ▲  + 2 % 

TOP         ▲  + 2,5 % 
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2) Zaměstnanost 

Zaměstnanost, měřená průměrným počtem 

zaměstnaných osob v organizacích s 20 a více 

pracovníky, dosáhla na konci roku 2013 v TOP 

úrovně 32,1 tis. zaměstnaných osob, což představuje 

pokles o 3,7 % oproti stejnému období předchozího 

roku. Zaměstnanost v textilním průmyslu zaznamenala pokles na 20,9 tis. zaměstnaných 

osob, to je o 3,7 % méně než v předchozím roce. Oděvní průmysl také zaznamenal pokles a 

to na 11,2 tis. zaměstnaných osob, což je o 3,9 % oproti předchozímu období. 

 

2) 

Zdroj dat: ATOK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaměstnanost za rok 2013 

oproti stejnému období předchozího 

roku 

 

Textil       ▼  – 3,7 % 

Oděv        ▼  – 3,9 % 

TOP         ▼  – 3,7 % 
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3) Mzdový vývoj 

Průměrná měsíční mzda v celém TOP dosáhla  

na konci roku 2013 hodnotu 18 tis. Kč, což 

představuje nárůst o 2,6 % oproti stejnému období 

předchozího roku. V textilním průmyslu mzda 

dosáhla více než 20,1 tis. Kč a tato hodnota je 

přibližně o 5 900 Kč vyšší než v oděvním průmyslu. 

 

3) 

Zdroj dat: ATOK 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mzdový vývoj za rok 2013 

oproti stejnému období předchozího 

roku 

 

Textil      ▲  + 2,7 % 

Oděv       ▲  + 2,4 % 

TOP        ▲  + 2,6 % 
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4) Produktivita práce 

Produktivita, měřená objemem tržeb  

(v běžných cenách) na pracovníka za rok, 

dosáhla na konci roku 2013 výrazně vyšší 

hodnoty v textilním průmyslu (1 940 tis. Kč/ 

pracovník/ rok) než v oděvním (570 tis. Kč/ 

pracovník/ rok). V textilním sektoru produktivita vzrostla o 6,4 %. Stejně tak v oděvním 

sektoru, kde produktivita vzrostla o 6,1 % oproti stejnému období předchozího roku. 

 

4) 
 

Zdroj dat: ATOK 

 
 

 

Produktivita práce za rok 2013 

oproti stejnému období předchozího roku, 

běžné ceny 

 

Textil       ▲  + 6,4 % 

Oděv        ▲  + 6,1 % 
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5) Zahraniční obchod  
 

Zahraničně obchodní bilance českého 

textilního a oděvního průmyslu jako 

celku byla v roce 2013 pasivní. 

Vyvezeno bylo zboží za 85,511 mld. 

Kč, zatímco dovezeno bylo zboží za 

96,779 mld. Kč. Schodek zahraničního 

obchodu byl zapříčiněn malou exportní 

aktivitou oděvního průmyslu, na které se mohl také podílet vývoz oděvního zboží s malou 

přidanou hodnotou způsobený „prací ve mzdě“, a naopak výraznými dovozy především 

z asijských zemí. Samotný textilní průmysl byl na druhou stranu exportně aktivnější, přičemž 

zde mírně převažovaly vývozy nad dovozy. 

Také z meziročního srovnání je patrné, že se textilní průmysl vyrovnal s krizovými dopady  

a jeho exporty již čtvrtým rokem rostou, přičemž v loňském roce byly nejvyšší za celé 

sledované období od roku 2000. Export oděvního průmyslu naopak ve srovnání s rokem 2012 

spíše stagnoval, přičemž dovozy oděvního zboží do ČR v loňském roce mírně vzrostly. 

 

5) 

 
Zdroj dat: Databáze zahraničního obchodu ČSÚ 
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Zdroj dat: Databáze zahraničního obchodu ČSÚ 

 

Český textilní a oděvní průmysl je tradičně dominantně zaměřen na vývoz do evropských 

zemí, kam v roce 2013 směřovalo 91 % veškerého vývozu textilního a 98 % oděvního zboží. 

České textilní výrobky se dále vyvážely do Afriky (4 %), Ameriky (3 %) a Asie (2 %). Vývoz 

oděvních výrobků mimo Evropu byl ale zcela marginální. Z hlediska dovozů se textilní zboží 

v roce 2013 do ČR dostávalo, jako již tradičně, převážně z evropských zemí (74 %). 

Významná část (16 %) se do ČR dovezla také z Asie. Oděvní zboží se nejčastěji v roce 2013 

dováželo z Asie (58 %) a dále z Evropy (38 %), ostatní kontinenty byly v dovozu oděvního 

zboží zastoupeny jen nepatrně. 

Největším obchodním partnerem, pokud jde o vývoz textilního a oděvního zboží, zůstávalo 

v roce 2013 Německo a další sousední země spolu s Itálií a Francií. V dovozech textilního 

zboží hraje vedle Německa a Itálie významnou roli také Čína, Belgie, u oděvního zboží pak 

vedle Číny Bangladéš, Turecko a opět Německo spolu s Itálií. Nejčastěji dovezené a vyvezené 

textilní a oděvní zboží v roce 2013 je uvedeno v tabulce č. 7.  
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6) 

 
 

 

Pořadí
Země

hodnota vývozu 

v mld. Kč Země

hodnota vývozu 

v mld. Kč

1. Německo 14,840 Německo 7,728

2. Itálie 7,445 Slovensko 4,078

3. Polsko 4,687 Polsko 2,759

4. Slovensko 3,403 Itálie 2,343

5. Francie 2,422 Francie 1,579

6. Rakousko 2,386 Rakousko 1,147

7. Nizozemsko 2,036 Spojené království 0,930

8. Spojené království 1,654 Rumunsko 0,617

9. Belgie 1,471 Švédsko 0,605

10. Ruská federace 1,075 Španělsko 0,586

11. Mali 1,047 Belgie 0,539

12. Maďarsko 1,023 Nizozemsko 0,512

Pořadí

Země

hodnota dovozu 

v mld. Kč Země

hodnota dovozu 

v mld. Kč

1. Německo 16,153 Čína 13,147

2. Itálie 5,236 Bangladéš 4,412

3. Čína 4,233 Turecko 3,762

4. Belgie 3,062 Německo 3,553

5. Austrálie 2,091 Itálie 2,168

6. Rakousko 2,082 Slovensko 1,394

7. Turecko 1,989 Indie 1,217

8. Francie 1,767 Polsko 0,778

9. Spojené království 1,547 Pákistán 0,765

10. Nizozemsko 1,545 Vietnam 0,708

11. Indie 1,388 Kambodža 0,690

12. Slovensko 1,377 Srí Lanka 0,618

Textilní zboží Oděvní zboží

Země s největším podílem vývozu českého textilního a oděvního zboží

Země s největším podílem dovozu českého textilního a oděvního zboží

Textilní zboží Oděvní zboží
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7) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pořadí Název dováženého zboží

hodnota 

dovozu v 

mld. Kč

Název vyváženého zboží

hodnota 

vývozu v 

mld. Kč

1. Netkaný textil, př. napouštěný, natíraný, potažený 6,902 Netkaný textil, př. napouštěný, natíraný, potažený 7,412

2. Vlna, vlákna živočišná ostatní (vč. česanců vlněných) 5,754 Textilie natírané nebo napouštěné a výrobky z nich 3,641

3. Textilie natírané nebo napouštěné a výrobky z nich 4,471 Ostatní tkaniny, nad 85 % bavlny, do 200 g/m2 3,449

4. Příze z ost. syntet. nekonečných vláken, do 67 dtex 3,803 Tkaniny ze skleněného vlákna 3,404

5. Bavlněná příze, jiná než šicí nitě 2,285 Tkaniny z nekonečných syntetických vláken 2,642

6. Koberce, textilní podlahové krytiny s všívaným vlasem 2,239 Příze z vlny či zvířecí srsti (bez vlněných česanců) 1,991

7. Ost. pletené a háčkované látky, ne napouštěné 2,130 Prádlo ložní, stolní, kuchyňské a do sociálních zař. 1,870

8. Vlákna syntetická vhodná ke spřádání 2,054 Příze z textilních vláken, j.n. 1,830

9. Ostatní hotové výrobky z textilních materiálu, j.n. 1,871 Ost. pletené a háčkované látky, ne napouštěné 1,801

10. Speciální výrobky z textilního materiálu 1,635 Ostatní hotové výrobky z textilních materiálu, j.n. 1,704

11. Prádlo ložní, stolní, kuchyňské a do sociálních zař. 1,426 Tkaniny, nad 85 % vlny, jemné zvířecí srsti 1,630

12. Vatelín, knoty, textil. materiál pro stroje, zařízení 1,377 Speciální výrobky z textilního materiálu 1,586

Pořadí Název dováženého zboží

hodnota 

dovozu v 

mld. Kč

Název vyváženého zboží

hodnota 

vývozu v 

mld. Kč

1. Pánské, chlapecké kalhoty, kombinézy, šortky ap. 4,786 Pánské, chlapecké kalhoty, kombinézy, šortky ap. 5,729

2. Trička tvaru T,trička a ost.nátělníky, pletené apod. 4,184 Trička tvaru T,trička a ost.nátělníky, pletené apod. 2,129

3. Svetry, pulovry, vesty apod., pletené, háčkované 3,368 Dámské a dívčí kalhoty, kombinézy, šortky apod. 2,082

4. Dámské a dívčí kalhoty, kombinézy, šortky apod. 2,980 Svetry, pulovry, vesty apod., pletené, háčkované 1,845

5. Dámské,dívčí kabáty,šaty,sukně,kalhoty apod., pletené 1,765 Pánské,chlapecké svrchníky,pláštěnky, větrovky apod. 1,515

6. Dámské, dívčí svrchní pláště, bundy, větrovky apod. 1,622 Pánské, chlapecké košile 0,951

7. Pánské,chlapecké svrchníky,pláštěnky, větrovky apod. 1,254 Pokrývky hlavy a kloboučnická galanterie, j.n. 0,940

8. Punčochové kalhoty,punčochy,ponožky apod.,pletené 1,245 Dámské, dívčí svrchní pláště, bundy, větrovky apod. 0,838

9. Oděvy zhotovené z různých materiálů,jiných než textil 1,162 Pánské a chlapecké prádlo (bez košil), župany apod. 0,773

10. Ostatníi konfekční oděvní doplňky 1,144 Punčochové kalhoty,punčochy,ponožky apod.,pletené 0,747

11. Oděvní výrobky a doplňky z kůže či z kompozitní kůže 1,055 Oděvní doplňky, kromě dětských, bez pletených 0,733

12. Pokrývky hlavy a kloboučnická galanterie, j.n. 1,002 Dětské oděvy, oděvní doplňky 0,693

Nejčastěji zastoupené textilní dovozní a vývozní položky v roce 2013

Nejčastěji zastoupené oděvní dovozní a vývozní položky v roce 2013
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Celkové zhodnocení 

 

Celkově lze situaci textilního a oděvního průmyslu v loňském roce hodnotit pozitivně, 

přičemž stejně jako v předchozích letech byl v lepší kondici textilní průmysl, který se dokázal 

vyrovnat s dopady krize a již čtvrtým rokem roste, což dokládají jak údaje o tržbách, 

produktivitě práce i data o exportu. Oděvní průmysl si rovněž v loňském roce nevedl špatně, 

jeho výsledky ale tak úplně jednoznačné nejsou, přičemž varující je stagnace exportu  

a naopak zvyšování importů oděvního zboží.  

Tržby textilního a oděvního průmyslu v roce 2013 vzrostly o 2,5 % oproti roku 2012, 

což lze vzhledem k jejich výraznému růstu v roce 2011 a udržení pozitivního trendu v roce 

2012 považovat za velmi solidní výsledek. I vzhledem k situaci v jiných průmyslových 

odvětvích jsou dosažené výsledky více než dobré. Zde je nutné zdůraznit, že růstu tržeb okolo 

dvou procent dosáhl jak textilní, tak i oděvní průmysl.  

 

V zaměstnanosti je patrný setrvalý trend snižování počtu zaměstnanců, který bohužel 

nepolevil ani v roce 2014. Jako klad můžeme v tomto trendu spatřovat jen to, že snižování 

počtu zaměstnanců přispívá ke zvýšení produktivity práce, která se stejně jako 

v předcházejících letech v roce 2013 navýšila a meziročně zaznamenala růst o více než šest 

procent, a to jak v textilním, tak i oděvním průmyslu. Současně se zvýšením produktivity 

práce došlo ke zvýšení průměrné měsíční mzdy pracovníků v textilním a oděvním průmyslu, 

která v roce 2013 rostla o něco málo více nežli tržby, kterých dosáhli jejich zaměstnavatelé. 

Z obchodního hlediska zůstává český textilní a oděvní průmysl dominantně 

orientovaný na evropské země. Pozitivně lze hodnotit, že u českého textilního průmyslu již 

druhým rokem mírně převažují vývozy nad dovozy. U oděvního průmyslu ale situace z tohoto 

hlediska zdaleka tak pozitivní není, přičemž nůžky mezi exportem a importem se dále 

rozvírají v jeho neprospěch. Zvrat tohoto trendu by pro oděvní průmysl měl být velkou 

výzvou v letošním roce.  

 


