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Tržby za rok 2015 

oproti stejnému období předchozího roku, 
běžné ceny 
 

Textil        ▲  + 1,4 % 

Oděv        ▲  + 9,7 % 

TOP         ▲  + 2,4 % 

Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu  

za rok 2015 
 
 
Prodej, zaměstnanost, mzdový vývoj, produktivita práce, zahraniční obchod 

1) Prodej 

Na základě výsledků za rok 2015 dosáhly tržby 

v běžných cenách v textilním a oděvním průmyslu (dále 

jen TOP) 52,4 mld. Kč. Z toho 45,4 mld. Kč v textilním 

sektoru a 7,0 mld. Kč v oděvním sektoru. Toto odpovídá 

růstu tržeb v TOP o 2,4 % ve srovnání se stejným 

obdobím předchozího roku. Na tomto se podílí textilní 

průmysl zvýšením tržeb o 1,4 % a oděvní průmysl zvýšením tržeb o 9,7 %. 

 

1)

 
Poznámka: zahrnuty jen organizace s 20 a více pracovníky                    Zdroj dat: ATOK 
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2) Zaměstnanost 

Zaměstnanost, měřená průměrným počtem 

zaměstnaných osob v organizacích s 20 a více 

pracovníky, dosáhla na konci roku 2015 v TOP úrovně 

32,7 tis. zaměstnaných osob, což představuje vzrůst  

o 2,8 % oproti stejnému období předchozího roku. 

Zaměstnanost v textilním průmyslu zaznamenala nárůst na 21,8 tis. zaměstnaných osob, to je o 2,4 % 

více než v předchozím roce. Oděvní průmysl také zaznamenal vzrůst počtu zaměstnanců, a to na  

10,96 tis. zaměstnaných osob, což je více o 3,6 % oproti předchozímu období. 

 

2) 

Poznámka: zahrnuty jen organizace s 20 a více pracovníky                     Zdroj dat: ATOK 

 

 

 

 

Zaměstnanost za rok 2015 

oproti stejnému období předchozího roku 

 

Textil        ▲  + 2,4 % 

Oděv        ▲  + 3,6 % 

TOP         ▲  + 2,8 % 
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3) Mzdový vývoj 

Průměrná měsíční mzda v celém TOP dosáhla  

na konci roku 2015 hodnoty 19,2 tis. Kč, což 

představuje nárůst o 1,8 % oproti stejnému období 

předchozího roku. V textilním průmyslu mzda dosáhla 

téměř 21,3 tis. Kč a tato hodnota je přibližně  

o 6 160 Kč vyšší než v oděvním průmyslu. 

 

3) 

Poznámka: zahrnuty jen organizace s 20 a více pracovníky                     Zdroj dat: ATOK 

 

 

 

 

 

 

Mzdový vývoj za rok 2015 

oproti stejnému období předchozího roku 
 

Textil       ▲  + 1,8 % 

Oděv       ▲  + 2,1 % 

TOP        ▲  + 1,8 % 
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4) Produktivita práce 

Produktivita, měřená objemem tržeb (v běžných 

cenách) na pracovníka za rok, dosáhla na konci  

roku 2015 výrazně vyšší hodnoty v textilním průmyslu 

(2 083 tis. Kč/ pracovník/ rok) než v oděvním (641 tis. 

Kč/ pracovník/ rok). Avšak v textilním sektoru 

produktivita klesla o 1,0 % na rozdíl od sektoru oděvního, kde došlo k nárůstu o 5,8 % oproti stejnému 

období předchozího roku. 

 

4) 

Poznámka: zahrnuty jen organizace s 20 a více pracovníky                     Zdroj dat: ATOK 

 

 

 

 

 

Produktivita práce za rok 2015 

oproti stejnému období předchozího roku, 

běžné ceny 

 

Textil       ▼  – 1,0 % 

Oděv       ▲  + 5,8 % 
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5) Zahraniční obchod  

Vývoz textilního a oděvního zboží v roce 2015 rostl, 

oproti stejnému období roku 2013 významně zvláště u 

oděvního zboží, a to o 16,6 %, přičemž dynamika růstu 

vývozů byla větší než u dovozů. V případě textilního 

zboží nárůst vývozu představoval 3,8 %, objem dovozů 

však vzrostl o 4,5 %. I za této situace si však textilní 

průmysl stále udržuje kladnou bilanci zahraničního 

obchodu, i když celková bilance textilního a oděvního 

průmyslu je bohužel záporná. 

 

5) 

 
                       Zdroj dat: Databáze zahraničního obchodu ČSÚ 

 

Zahraniční obchod za rok 2015 

oproti stejnému období předchozího roku 

 

Vývoz 

Textil         ▲  + 3,8 % 

Oděv         ▲  + 12,6 % 

 

Dovoz 

Textil         ▲  + 4,5 % 

Oděv         ▲  + 8,7 % 
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Celkové zhodnocení 

Rok 2015 nebyl pro textilní a oděvní průmysl (TOP) bezproblémový, a to zvláště kvůli výpadkům 

afrických a asijských trhů. Přesto se dokázal se složitou situací vyrovnat a potvrdit rostoucí tendenci, 

která již trvá šest let.  

V roce 2015 výrazně vzrostly tržby především u oděvního průmyslu, přičemž po mnoha letech růst 

vývozu předčil růst dovozu oděvního zboží, což lze hodnotit jednoznačně pozitivně. Tržby v textilním 

průmyslu v loňském roce přes uvedený výpadek afrických a asijských trhů vzrostly o 1,4 %. Textilnímu 

průmyslu se podařilo vykrýt výše uvedené výpadky zvýšenými dodávkami na evropský a americký trh.  

I nadále zůstávají pro český TOP nejdůležitějším trhem evropské země, kam se z České republiky 

vyvezlo textilní a oděvní zboží v celkové hodnotě 90,6 mld. Kč. Mezi evropskými zeměmi jsou pak 

největšími zákazníky Německo, Itálie, Polsko, Slovensko, Rakousko a Francie. 

Ekonomický růst TOP se odrazil i ve zvýšené poptávce po pracovní síle. Textilní a oděvní firmy 

v loňském roce zvýšily počet zaměstnanců o 2,8 %. Zaznamenán byl také růst průměrné mzdy, a to 

v případě oděvního průmyslu o 2,1 %, u textilního průmyslu o 1,8 %. Nicméně u textilního průmyslu 

došlo v loňském roce ke snížení produktivity práce o jeden procentní bod. Zvýšení produktivity práce je 

výzvou pro celý TOP do roku 2016. 
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