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Tržby za rok 2016 

oproti stejnému období předchozího roku, 
běžné ceny 
 

Textil        ▲  + 2,2 % 

Oděv        ▲  + 6,3 % 

TOP         ▲  + 2,7 % 

Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu  

za rok 2016 
 
 
Prodej, zaměstnanost, mzdový vývoj, produktivita práce, zahraniční obchod 

1) Prodej 

Na základě výsledků za roku 2016 dosáhly tržby 

v běžných cenách v textilním a oděvním průmyslu (dále 

jen TOP) 53,5 mld. Kč. Z toho 46,2 mld. Kč v textilním 

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

růstu tržeb v TOP o 2,7 % ve srovnání se stejným 

obdobím předchozího roku. Na tomto se podílí textilní 

průmysl zvýšením tržeb o 2,2 % a oděvní průmysl zvýšením tržeb o 6,3 %. 

 

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 2016 v TOP úrovně 

33,4 tis. zaměstnaných osob, což představuje růst  

o 2,9 % oproti stejnému období předchozího roku. 

Zaměstnanost v textilním průmyslu zaznamenala nárůst na 22,2 tis. zaměstnaných osob, to je o 2,5 % 

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

osob na 11,2 tis., což je o 3,8 % více než ve stejném období předchozího roku. 

 

2) 

 

Poznámka: zahrnuty jen organizace s 20 a více pracovníky                     Zdroj dat: ATOK 
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Zaměstnanost  za rok 2016 

oproti stejnému období předchozího roku 

 

Textil        ▲  + 2,5 % 

Oděv        ▲  + 3,8 % 

TOP         ▲  + 2,9 % 
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3) Mzdový vývoj 

Průměrná měsíční mzda v celém TOP dosáhla  

v roce 2016 hodnoty 20,2 tis. Kč, což představuje 

nárůst o 4,6 % oproti stejnému období předchozího 

roku. V textilním průmyslu mzda dosáhla 22,2 tis. Kč  

a tato hodnota je přibližně o 6 100 Kč vyšší než 

v oděvním průmyslu. 

 

3) 

 

Poznámka: zahrnuty jen organizace s 20 a více pracovníky                     Zdroj dat: ATOK 
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Mzdový vývoj za rok 2016 

oproti stejnému období předchozího roku 
 

Textil       ▲  + 4,1 % 

Oděv       ▲  + 6,3 % 

TOP        ▲  + 4,6 % 
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4) Produktivita práce 

Produktivita, měřená objemem tržeb (v běžných 

cenách) na pracovníka za rok, dosáhla v roce 2016 

výrazně vyšší hodnoty v textilním průmyslu (2 080 tis. 

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

pracovník/ rok). Nicméně, v meziročním srovnání  

v textilním sektoru tato produktivita klesla o 0,3 % oproti stejnému období předchozího roku. V oděvním 

sektoru, naopak došlo k nárůstu produktivity o 2,4 % v porovnání se stejným obdobím předchozího 

roku. 

 

4) 

 

Poznámka: zahrnuty jen organizace s 20 a více pracovníky                     Zdroj dat: ATOK 
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Produktivita práce za rok 2016 

oproti stejnému období předchozího roku, 

běžné ceny 

 

Textil       ▼  – 0,3 % 

Oděv       ▲  + 2,4 % 
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5) Zahraniční obchod  

Vývoz textilního a oděvního zboží v roce 2016 rostl 

oproti stejnému období roku 2016 významně zvláště 

u oděvního zboží, a to o 31,3 %, přičemž dynamika 

růstu vývozů byla větší než u dovozů. V případě 

textilního zboží nárůst vývozu představoval 5,4 %, 

objem dovozů však vzrostl o 5,5 %. 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 
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Zahraniční obchod za rok 2016 

oproti stejnému období předchozího roku 

 

Vývoz 

Textil         ▲  + 5,4 % 

Oděv         ▲  + 31,3 % 

 

Dovoz 

Textil         ▲  + 5,5 % 

Oděv         ▲  + 19,8 % 
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Celkové zhodnocení 

Celkový objem tržeb v textilním a oděvním průmyslu u firem s 20 a více zaměstnanci v roce 2016 dosáhl 

slušných 53,5 mld. Kč a potvrdil se tak dlouhodobý trend růstu tohoto odvětví, který započal v roce 2010. 

V textilním i oděvním průmyslu rovněž došlo k růstu počtu zaměstnanců a také mezd, což lze hodnotit 

pozitivně. Méně pozitivní ale je, že odvětví nedokázalo spolu s růstem tržeb, pracovníků a mezd udržet  

i odpovídající růst produktivity práce. Tato slabina je zvláště patrná u textilního průmyslu, kdy v meziročním 

srovnání došlo dokonce k jejímu mírnému poklesu. Jedním z hlavních důvodů je, že se odvětví obtížně 

vyrovnávalo s výrazným růstem ceny práce doprovázeným zvýšenou pracovní fluktuací a s ní související 

potřebou zapracovávat stále nové pracovníky, kteří zpočátku nedosahovali požadovaných výkonů. 

V zahraničním obchodu textilním a oděvním zbožím, obdobně jako v předchozích letech, převažují 

dovozy nad vývozy, a to díky výraznému dovozu oděvního zboží, které je dále patrně redistribuováno 

z ČR do dalších evropských zemí. V případě textilního zboží dlouhodobě převažuje kladná obchodní 

bilance, avšak diference mezi vývozem a dovozem se dlouhodobě snižuje.   
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