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Tržby za 1. pol. roku 2016 

oproti stejnému období předchozího roku, 
běžné ceny 
 

Textil        ▲  + 4,9 % 

Oděv        ▲  + 6,5 % 

TOP         ▲  + 5,1 % 

Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu  

za 1. polovinu roku 2016 
 
 
Prodej, zaměstnanost, mzdový vývoj, produktivita práce, zahraniční obchod 

1) Prodej 

Na základě výsledků za 1. pol. roku 2016 dosáhly tržby 

v běžných cenách v textilním a oděvním průmyslu (dále 

jen TOP) 28,1 mld. Kč. Z toho 24,4 mld. Kč v textilním 

sektoru a 3,7 mld. Kč v oděvním sektoru. Toto odpovídá 

růstu tržeb v TOP o 5,1 % ve srovnání se stejným 

obdobím předchozího roku. Na tomto se podílí textilní 

průmysl zvýšením tržeb o 4,9 % a oděvní průmysl zvýšením tržeb o 6,5 %. 

 

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 1. pol. roku 2016 v TOP úrovně 

33,5 tis. zaměstnaných osob, což představuje růst  

o 3,4 % oproti stejnému období předchozího roku. 

Zaměstnanost v textilním průmyslu zaznamenala nárůst na 22,2 tis. zaměstnaných osob, to je o 2,9 % 

oproti stejnému období předchozího roku. Oděvní průmysl také zaznamenal nárůst počtu zaměstnaných 

osob na 11,3 tis., což je o 4,3 % více než ve stejném období předchozího roku. 

 

2) 

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

 

 

 

 

Zaměstnanost  za 1. pol. roku 2016 

oproti stejnému období předchozího roku 

 

Textil        ▲  + 2,9 % 

Oděv        ▲  + 4,3 % 

TOP         ▲  + 3,4 % 
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3) Mzdový vývoj 

Průměrná měsíční mzda v celém TOP dosáhla  

na 1. pol. roku 2016 hodnoty 19,5 tis. Kč, což 

představuje nárůst o 4,2 % oproti stejnému období 

předchozího roku. V textilním průmyslu mzda dosáhla 

téměř 21,5 tis. Kč a tato hodnota je přibližně  

o 5 900 Kč vyšší než v oděvním průmyslu. 

 

3) 

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

 

 

 

 

 

 

Mzdový vývoj za 1. pol. roku 2016 

oproti stejnému období předchozího roku 
 

Textil       ▲  + 3,5 % 

Oděv       ▲  + 6,4 % 

TOP        ▲  + 4,2 % 
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4) Produktivita práce 

Produktivita, měřená objemem tržeb (v běžných 

cenách) na pracovníka za rok, dosáhla na 1. pol. roku 

2016 výrazně vyšší hodnoty v textilním průmyslu  

(2 190 tis. Kč/ pracovník/ rok) než v oděvním (650 tis. 

Kč/ pracovník/ rok). V textilním sektoru pak 

produktivita vzrostla o 1,9 % oproti stejnému období předchozího roku. A stejně tak v oděvním sektoru, 

kde došlo k nárůstu produktivity o 2,1 % v porovnání se stejným obdobím předchozího roku. 

 

4) 

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

 

 

 

 

 

Produktivita práce za 1. pol. roku 2016 

oproti stejnému období předchozího roku, 

běžné ceny 

 

Textil       ▲  + 1,9 % 

Oděv       ▲  + 2,1 % 
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5) Zahraniční obchod  

Vývoz textilního a oděvního zboží v 1. pol. roku 2016 

rostl oproti stejnému období roku 2016 významně 

zvláště u oděvního zboží, a to o 35,2 %, přičemž 

dynamika růstu vývozů byla větší než u dovozů.  

V případě textilního zboží nárůst vývozu představoval 

7,8 %, objem dovozů však vzrostl o 9,2 %. 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 1. pol. roku 2016 

oproti stejnému období předchozího roku 

 

Vývoz 

Textil         ▲  + 7,8 % 

Oděv         ▲  + 35,2 % 

 

Dovoz 

Textil         ▲  + 9,2 % 

Oděv         ▲  + 16,9 % 
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Celkové zhodnocení 

Objem tržeb v textilním průmyslu u firem s 20 a více zaměstnanci za prvních šest měsíců tohoto roku dosáhl 

slušných 24,4 mld. Kč. Lze tedy předpokládat, že i celý letošní rok naváže na pozitivní růstový trend 

nastolený již v roce 2010 a překoná tak hodnotu tržeb za rok 2015 ve výši 45,4 mld. Kč. 

V oděvním průmyslu je růstový trend také zaznamenáván, když za prvních šest měsíců tohoto roku oděvní 

firmy s 20 a více zaměstnanci utržily 3,7 mld. Kč, tj. o 6,5 procenta více oproti stejnému období loňského 

roku. A i zde můžeme tedy předpokládat, že i tržby za celý tento rok překonají hodnotu  

7,0 mld. Kč za rok 2015. Tržby v oděvním průmyslu přitom nepřetržitě rostou již od roku 2011. 

Ekonomický růst TOP se odrazil i ve zvýšené poptávce po pracovní síle, kdy textilní a oděvní firmy  

v 1. polovině roku 2016 zvýšily počet zaměstnanců o 3,4 % oproti stejnému období roku 2015. Zaznamenán 

byl také růst průměrné mzdy, a to v případě oděvního průmyslu o 4,3 %, u textilního průmyslu pak o 2,9 %. 

Co se týká produktivity práce, tak tu se podařilo, zejména u textilního průmyslu, vrátit do kladných hodnot. 

Ovšem zvyšování produktivity práce stále zůstává výzvou pro celý TOP. 

Export textilního zboží, jehož skladba je poměrně pestrá a obsahuje jak textilní polotovary, jako například 

příze, tak rovněž klasické i technické textilie a výrobky z nich, dosáhl za prvních šest měsíců 2016 objemu 

33,3 mld. Kč, což je o 7,8 % více než ve stejném období loňského roku. Na exportu se do určité míry podílejí 

také reexporty. Cílem exportu textilního zboží z ČR je především Evropa, která se podílí 93,7 % na 

celkovém exportu textilního zboží. V rámci Evropy pak textilní zboží z ČR směřuje především do Německa 

29,0 %, Itálie 12,3 %, Polska 7,9 %, Slovenska 6,6 %, Francie 4,9 %, Rakouska 4,8 %, Nizozemska 4,6 %, 

Rumunska 3,8 %, Velké Británie 3,5 a Belgie 3,4 %. Export textilního zboží do dalších kontinentů není 

v současnosti tak významný. Druhým nejvýznamnějším regionem pro české textilní zboží je Amerika, kam 

se za první pololetí 2016 vyvezlo textilní zboží v celkové hodnotě 1,04 mld. Kč, což je přibližně stejný objem 

vývozu jako do Belgie.  

Objem exportu oděvního zboží, na kterém se podílejí i reexporty a které zahrnuje nejčastěji oděvní součásti, 

jako trička a svetry a dále pánské a dětské oděvy, v menší míře pak oděvy dámské, představoval za prvních 

šest měsíců 2016 21,8 mld. Kč, což je o 35,2 % více než ve stejném období loňského roku. Oděvní zboží 

z ČR směřovalo, obdobně jako v případě zboží textilního, především do Evropy, a to 98,3 % z celkového 

objem exportu. Ostatní regiony jsou v současnosti z hlediska exportu oděvního zboží nevýznamné. V rámci 

Evropy pak oděvní zboží z ČR směřuje především do Německa 43,1 %, Slovenska 9,8 %, Rakouska 7,4 %, 

Polska 7,1 %, Itálie 6,4 %, Velké Británie 3,9 %, Francie 3,4 %, Španělska 2,2 %, Švédska 1,8 %  

a Rumunska 1,8 %. 

mailto:simin@atok.cz
http://www.atok.cz/
mailto:cesal@atok.cz


 

        Tisková zpráva ATOK (Asociace textilního–oděvního–kožedělného průmyslu) 
 

V Praze 18. srpna 2016 

 

Kontaktní osoba: Jiří Simín ATOK Výkonný ředitel: Mgr. Jiří Česal 
Tel.: 222 361 883 Tel.: 222 361 880 Tel.: 222 361 884 

simin@atok.cz www.atok.cz cesal@atok.cz 

 

Důvodů, proč se textilnímu a oděvnímu průmyslu daří, je určitě víc. Zaprvé, firmy v odvětví ve své většině 

prošly vnitřní restrukturalizací, nabízejí konkurenční výrobky, mají jasnou majetkovou strukturu a také chuť v 

mezinárodní konkurenci uspět a do svého úspěchu i investovat. Zadruhé, a to platí zvláště pro poslední 

období, růst tržeb podpořilo ekonomické oživení v Evropě a s ním související zvýšená poptávka po textilním 

a oděvním zboží. Na druhou stranu nelze opomíjet faktory, které rozhodně textilnímu a oděvnímu průmyslu 

neprospívají. Na prvém místě lze uvést snižující se mezinárodní stabilitu. Od arabského jara z konce roku 

2010 můžeme sledovat postupnou mezinárodní politickou a bezpečnostní destabilizaci v bezprostředním 

okolí Evropy, která se odráží i v zahraničním obchodu. Jako určitý model negativních dopadů celkové 

destabilizace lze uvést vývoj v severní Africe, která se v minulých letech nejdříve potýkala s epidemií viru 

ebola a pak s politickými a bezpečnostními problémy díky aktivitám islamistických skupin a rovněž čelila a 

čelí důsledkům poklesu cen ropy. Tato situace měla dopad i na tamní spotřební chování, které se negativně 

odrazilo i ve vývozu českého textilního a oděvního zboží na africký kontinent. Zatímco se v roce 2014 do 

Afriky vyvezlo textilní zboží za 2,27 mld. Kč, v roce 2015 to bylo již jen za 1,65 mld. Kč, což je pokles cca o 

28 procent. Výpadek afrického trhu byl pak vykryt zvýšeným vývozem do evropských zemí a na americký 

kontinent. Právě tyto dva regiony jsou pro český textilní a oděvní průmysl v současnosti 

nejvýznamnější.  Druhým negativním faktorem je malá dostupnost kvalifikované pracovní síly. Od roku 2015 

sice počet pracovníků v odvětví mírně roste, pracovní trh ale nedokáže plně uspokojit poptávku firem, které 

jsou nuceny hledat pracovní sílu i v zahraničí. Mezitím ale musí odříkat zakázky a je zde velké riziko, že se 

zákazníci, a to i ti dlouholetí, od těchto firem odvrátí. Zde je nutné podotknout, že se český stát po určitém 

váhání rozhodl zaměstnavatelům podat pomocnou ruku zvláště v přijímání pracovníků z Ukrajiny. 
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