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První pololetí nad očekáváním – červenec již ale s varováním 

 
 

Mladé Buky, 6. 9. 2019 – Podle dnes zveřejněných předběžných čísel skončila v červenci bilance zahraničního 
obchodu v národním pojetí v běžných cenách nízkým přebytkem 0,1 mld Kč, což byl však výrazný růst oproti 
loňskému roku (schodek 8,2 mld. Kč). V meziročním srovnání stoupl v červenci vývoz výrazně o 8,4 % 
na 289,6 mld. Kč, dovoz také vzrostl o 5,1 % na 289,5 mld. Kč.  
 
V červenci vykázal velmi dobrý výsledek opět automobilový průmysl – meziročně vyšší přebytek bilance 
motorových vozidel o 8,0 mld. Kč je skutečně obdivuhodný, a ne zcela očekávaný. Vývoz automobilů rostl o 
13,7 mld. Kč. Klesl také deficit u ropy a zemního plynu o 2,2 mld. Kč. Naopak negativně působila na celkové 
saldo zejména horší bilance počítačů, elektronických a optických přístrojů o 3,2 mld. Kč a nižší aktivum u strojů 
a zařízení o 1,4 mld. Kč. 
 
Zveřejněná čísla zahraničního obchodu lze hodnotit pozitivně, byť v červenci pomáhaly dva pracovní dny navíc, 
nicméně výzvou, se kterou se čeští exportéři musí mimo jiné „poprat“, je slabá situace v německém 
proexportně laděném průmyslu. Těch výzev v 2. polovině roku je více a vyhlídky zůstávají nejisté. I nadále 
pokračuje příliv slabých čísel z německého průmyslu. Poptávka po osobních automobilech v EU klesá ve všech 
velkých zemích s výjimkou Německa. Během srpna dále výrazně eskalovalo obchodní napětí mezi USA a Čínou, 
což znejišťuje výhled na růst globální ekonomiky a mezinárodní obchod. V pesimistickém scénáři nelze vyloučit 
ani zavedení amerických cel na dovoz automobilů z EU. Zvyšuje se i pravděpodobnost tzv. tvrdého brexitu. Výše 
uvedené faktory se tak budou ve druhé polovině letošního roku negativně promítat do zpomalení domácího 
exportu. Příspěvek zahraničního obchodu do HDP bude ve 2. polovině roku rovněž významně nižší, než tomu 
bylo ve 2. čtvrtletí. 
 
 
 
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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