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INDEX EXPORTU: VÝVOZ MÍŘÍ VZHŮRU A EXPORTÉŘI SE MASIVNĚ 
ZAJIŠŤUJÍ 

 
Podle Index Exportu bude pokračovat expanze českého vývozu i ve druhém čtvrtletí 2017 a to 
tempem, který překoná přírůstky z prvního pololetí roku 2015 i 2016. Přestože červnová hodnota 
Indexu oproti květnové mírně klesla, v obou měsících by růst vývozu měl překonat loňské hodnoty. Největší 
zásluhu na tom má rostoucí důvěra evropských firem. „Do konečného výsledku mohou ale zásadně 
zasáhnout dva faktory. Prvním je stále palčivější nedostatek vhodných zaměstnanců a druhým je blížící se 
konec kurzového závazku České národní banky (ČNB)“, upozorňuje Helena Horská, hlavní ekonomka 
Raiffeisenbank a.s. a doplňuje: „Naštěstí od počátku roku se zájem exportérů o zajištění proti 
neočekávanému pohybu kurzu koruny prudce zvýšil. To do budoucna oslabuje nepříznivý dopad kurzu 
koruny na český vývoz. Posílení kurzu o 1 Kč může podle našich odhadů připravit český vývoz až o 150 
miliard korun za rok. 
„Předpověď exportu na červen tohoto roku prostřednictvím Indexu Exportu stále ještě vypadá optimisticky, i 
když ne už tolik, jako v květnu. Pro další vývoj exportních výsledků bude mít ve druhém pololetí, kromě 
přetrvávajícího nedostatku pracovních sil, i okamžik, kdy ČNB opustí intervenční režim. Způsob, jak tento 
režim opustí, a pak hlavně jak se bude vyvíjet kurz eura. Špatná predikovatelnost tohoto vývoje a 
očekávaná velká volatilita budou hrát „do karet“ spekulantům a průmysl na nich bude prodělávat. 
Kombinací všech těchto vlivů může vzniknout i vysoce explozivní koktejl,” doplňuje místopředseda 
Asociace exportérů Otto Daněk. 
 

 
Zdroj: Výpočet Raiffeisenbank a.s. ve spolupráci s Asociací Exportérů, Data k 24. 3. 2017. 

 
 
Šetření mezi českými vývozci 
Vedle Indexu Exportu provádí Raiffeisenbank a.s. ve spolupráci s Asociací exportérů jednou za tři měsíce 
šetření mezi českými vývozci. Toto šetření bylo tentokrát doplněno o anketu mezi exportéry na téma 
ukončení kurzového závazku ČNB. V rámci standardní části šetření se vývozců ptáme na dvě otázky 
„Jak hodnotíte současnou úroveň exportu Vaší společnosti ve srovnání s obdobím před 3 měsíci?“ a „Jaký 
očekáváte vývoj exportu Vaší společnosti za následující 3 měsíce ve srovnání s dneškem?“ Respondenti 
pokaždé vybírají ze škály 0-100. Podle šetření provedeného v průběhu března 2017 hodnotí čeští 
exportéři současnou úroveň exportu stejně jako v předchozích třech čtvrtletích, zatímco budoucí 
hodnotu exportu hodnotí lépe než v posledních třech čtvrtletích.   
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Z ankety připojené k tomuto šetření vyplynulo, že každý sedmý z deseti exportérů očekává konec 
kurzového závazku ČNB již v tomto, druhém, čtvrtletí 2017. Ze všech termínů byl nejčastěji uváděn 
letošní Zelený čtvrtek 13. dubna 2017. V odpovědích nechyběly ani listopadové termíny, dokonce se objevil 
i jeden lednový termín 2018. Téměř polovina dotázaných exportérů (46 %, tj. cca každý druhý) 
očekává, že kurz koruny měsíc po ukončení kurzového závazku ČNB se bude pohybovat v rozmezí 
26-26,50 za euro. Více než ¾ dotázaných předpovídá kurz měsíc „poté“ mezi 25-27,50 za euro. Jen každý 
desátý exportér ale věří (cca 10 % dotázaných), že koruna naopak oslabí přes 27 Kč za euro. „Výsledky 
průzkumu odpovídají nejistotě, která v souvislosti s ukončením kurzového závazku panuje. Několik dní, 
možná i týdnů může trvat, než se koruna ustálí na nějaké hodnotě. Proto nelze s jistotou říci, kde se bude 
kurz koruny měsíc po ukončení závazku pohybovat. Na konci letošního roku, ale očekáváme kurzu koruny 
na úrovni 25,90 za euro,“ upozorňuje Helena Horská. 
 
 
V případě ukončení kurzového závazku ČNB, jaký očekáváte vývoj koruny vůči euru měsíc po tomto 

ukončení? 

 
 
Zdroj: Anketa Raiffeisenbank a.s. a Asociace Exportérů mezi exportéry, Data k 22. 3. 2017. 

 
 

 
O Indexu Exportu 
Index Exportu je unikátní nástroj umožňující predikci vývoje výkonnosti českého exportu v několikaměsíčním předstihu na základě 
řady statistických dat a vybraných předstihových indikátorů. Jeho aktuální podoba vznikla jako výsledek prohloubení spolupráce 
mezi Raiffeisenbank a Asociací exportérů. Do indexu jsou zahrnuty následující parametry: index nákupních manažerů Eurozóny 
PMI, reálný efektivní kurs koruny vůči euru očištěný o inflaci v průmyslu, německé průmyslové zakázky a české zakázky  
ze zahraničí. V rámci sestavování Indexu jsou rovněž jednou za čtvrtletí dotazováni čeští exportéři na jejich očekávání ohledně 
budoucího vývoje exportu.  
 
Základní informace o Raiffeisenbank a.s. 
Raiffeisenbank poskytuje od roku 1993 v České republice široké spektrum bankovních služeb soukromé i firemní klientele. Banka obsluhuje  
klienty v síti více než 130 poboček a klientských center, poskytuje rovněž služby specializovaných hypotečních center, osobních, firemních  
a podnikatelských poradců. Podle celkových aktiv je Raiffeisenbank pátou největší bankou na českém trhu, která dává práci třem tisícovkám 
zaměstnanců. Majoritním akcionářem banky je rakouská finanční instituce Raiffeisen Bank International AG (RBI).  
 
Základní informace o Asociaci exportérů 
Asociace exportérů vznikla v roce 2002 s cílem zachovat a zvyšovat konkurenceschopnost tuzemských firem, zejména těch exportních. Zástupci 
Asociace sledují tendence a vývoj legislativy Evropské unie a upozorňují na možná rizika pro Českou republiku. Členové Asociace posilují 
komunikaci s vládou při přípravě proexportních opatření a upevňují i vztahy se zástupci České národní banky. Asociace spolupracuje rovněž  
se špičkovými analytiky na tvorbě ukazatelů, které vyjadřují vliv tuzemských exportních společností na ekonomiku České republiky. 
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