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První pololetí nad očekáváním – červen již ale s varováním 

 
 

Mladé Buky, 6. 8. 2019 – Podle dnes zveřejněných předběžných čísel skončila v červnu bilance zahraničního 
obchodu v národním pojetí v běžných cenách přebytkem 18,4 mld Kč, který tak byl meziročně výrazně vyšší o 
5,0 mld. Kč. V meziročním srovnání klesl v červnu vývoz o 4,2 % na 304,9 mld. Kč, dovoz klesl více, o 6,1 % na 
286,5 mld. Kč.  
 
Červen je prvním varováním: Automobilový průmysl poklesl ve vývozu meziročně o 2,7 mld. Kč, pokles o 1 mld. 
Kč zaznamenaly také stroje. Celkově došlo k poklesu exportu, což může být předzvěst zhoršující se kondice na 
klíčových evropských trzích. Ostatně vyhlídky pro vývoj exportu v následujících měsících lze označit termínem 
výrazná nejistota. I nadále pokračuje příliv slabých čísel z německého průmyslu. Poptávka po osobních 
automobilech v EU klesá, když z velkých zemí pouze v Německu byl v první polovině letošního roku meziročně 
zaznamenán mírný nárůst registrací nových vozidel (0,5 % r/r). Začátek srpna je navíc ve znamení prudké 
eskalace obchodního napětí mezi USA a Čínou, což dále znejišťuje výhled na růst globální ekonomiky a 
mezinárodní obchod. V posledních týdnech se navíc zvýšila i pravděpodobnost tzv. tvrdého brexitu. Výše 
uvedené faktory se tak budou ve druhé polovině letošního roku negativně promítat do zpomalení domácího 
exportu. Z pohledu domácího zahraničního obchodu vynikající především 2. čtvrtletí se tak v druhé polovině 
roku opakovat nebude. 
 
V červnu je jistým pozitivem růst obchodní bilance dané především nižšími ceny ropy na světových trzích a 
velmi výrazně propadl dovoz základních kovů (meziročně o 3,1 mld Kč). Celkově za první pololetí letošního roku  
dosáhl přebytek obchodní bilance v národním pojetí 114,7 mld. Kč, což představovalo meziroční růst 
o 23,6 mld. Kč. Od začátku roku také stoupl meziročně vývoz o 3,9 % a dovoz o 2,8 %. Jak jsme již ale uvedli, v 
následujících měsících nelze očekávat takto pozitivní vývoj, naopak vzhledem k řadě rizikových faktorů lze 
očekávat zpomalování. Přehnaný optimismus daný prvním pololetím tak jistě není na místě.  
 
 
 
 
Otto Daněk 
místopředseda Asociace exportérů 
 
V případě jakýchkoliv dalších dotazů kontaktujte: 
 
Otto Daňka, místopředsedu Asociace exportérů 
mailem: danek@atas.cz  
telefonicky: +420 605 239 636 

  
  

 
O Asociaci exportérů 
 Asociace exportérů byla založena 2002 a je dobrovolným sdružením podle zákona 83/1990 Sb. ve znění 
pozdějších změn a doplňků. Asociace zastupuje své členy při prosazování společných zájmů, zejména při 
prosazování průhledného, nediskriminujícího a svobodného podnikatelské prostředí s cílem zachování a 
zvyšování konkurenceschopnosti tuzemských firem a společností, zejména firem a společností exportních. 
Asociace jedná s orgány státní správy a s dalšími organizacemi nebo jednotlivci, kteří mohou přispět k prosazení 
cílů, propaguje své cíle v médiích, organizuje a provádí vzdělávací, společenské a propagační akce zaměřené na 
dosažení cílů. 
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