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I přes slabé poslední měsíce byl rok 2019 lepší než rok 2018 

 
 

Mladé Buky, 6. 2. 2020 – Podle dnes zveřejněných předběžných čísel skončila v prosinci bilance zahraničního 
obchodu v národním pojetí v běžných cenách schodkem 6,7 mld. Kč, což je oproti loňskému roku o 2,1 mld. Kč 
horší výsledek. V meziročním srovnání klesl vývoz o 2,4 % na 247,0 mld. Kč a dovoz o 1,5 % na 253,7 mld. Kč.  
 
Prosincový měsíc je specifický, neboť v něm importy vzhledem k vánočním svátkům převyšují export, jehož 
slabší výkon je dán celkovou náladou na konci roku: svátky, dovolené atd. V loňském prosinci navíc přibrzdil 
export motorových vozidel – došlo ke snížení kladného salda v tomto segmentu o 5,0 mld. Kč a prohloubil se 
schodek bilance s potravinářskými výrobky. Na druhé straně se příznivě na celkové saldo působil hlavně menší 
schodek bilance zahraničního obchodu s chemickými látkami a přípravky (o 1,7 mld. Kč) a počítači, 
elektronickými a optickými přístroji (o 1,1 mld. Kč). To mohlo být částečně způsobeno i trendem silnější koruny 
v závěru roku. 
 
Prosincová čísla doplnila mozaiku celého roku 2019, ve kterém dosáhl přebytek bilance zahraničního obchodu 
149,0 mld. Kč, což představovalo meziroční růst o 50,5 mld. Kč. V porovnání s rokem 2018 se vývoz zvýšil 
o 2,0 % a dovoz o 0,6 %. Loňský rok tak byl z pohledu českých exportérů celkem vydařený, a to i s ohledem na 
špatnou situaci v německém exportně laděném průmyslu. Jedním z důvodů velmi solidních výsledků ZO 
v loňském roce je silně přebytková bilance s motorovými vozidly. Druhým důvodem je slabší dovoz, který je 
propojen s nižší investiční aktivitou. Především u toho prvního důvodu nicméně již druhým měsícem v řadě 
pozorujeme ochlazení a celkově dochází ke zpomalování růstu exportu.  
 
Navíc vyhlídky pro vývoj exportu v 1. čtvrtletí letošního roku se bohužel zhoršují. Českému průmyslu se na 
základě měkkých ukazatelů (PMI) nedaří a průmyslová produkce v závěru loňského roku klesala. V Německu se 
sice objevují signály stabilizace situace ve zpracovatelském průmyslu, avšak celková produkce sektoru je 
meziročně nižší a oživování průmyslové aktivity bude spíše pozvolné. K tomu se přidává strašák skrytý pod 
názvem čínský koronavirus. Eskalace jeho výskytu zvyšuje pravděpodobnost zpomalení realizace subdodávek 
v rámci dodavatelských řetězců a v případě několikatýdenní či dokonce několikaměsíční paralýzy čínského 
hospodářství může německý průmysl a tím pádem i domácí exportéři pocítit opravdu silně negativní dopad na 
výrobu a nové exportní zakázky. A jako pomyslná „třešnička na dortu“ nehraje do karet českým exportérům 
kurz koruny, který se pohybuje těsně u hranice 25 CZK/EUR a může být otázkou času, kdy tuto hranici otestuje a 
případně se krátce dostane pod ni. 
 
Výsledky zahraničního obchodu v přeshraničním pojetí za rok 2019 podle předběžných statistik se dají hodnotit, 
s přihlédnutím k politickému dění ve světě, jako vynikající. Export dokonce překročil o 63 mld. naše prognózy 
z října minulého roku a vytvořil tak nový rekord v hodnotě 4,563 bil. Kč a překročil tak rekord z roku 2018 o 
159,5 mld. Kč (+3,6 %). A protože dovoz meziročně vzrostl jen o 38,8 mld. Kč, bilance ZO dosáhla 501,3 mld. Kč 
a meziročně vzrostla o 31,7 %. Vývoz do SRN dosáhl 1,449 bil. Kč (+1,6 %) a vývoz do EU 3,814 bil. Kč (+2,9 %). 
Osobních automobilů bylo vyvezeno za 514,9 mld. Kč (+4,5 %) a náhradních dílů k nim za 356,5 mld. Kč (+2,7 
%). Potud je vše dobré, ale je nutno si přiznat, že na kladných výsledcích meziročního porovnání má zásluhu 
především 1.pololetí, kde byl vytvořen meziroční rozdíl ve výši 116 mld. Kč. Prosinec loňského roku už nebyl 
v meziročním srovnání tak slavný, i když export dosáhl hodnoty 319,2 mld. Kč a překročil tak stejné období 
minulého roku o 2,7 mld. Kč (+0,9 %). A protože dovoz vzrostl o 4,3 mld. Kč (+1,4 %), bilance měsíce se 
meziročně zhoršila o 1,6 mld. Kč (-8,9 %). Export v prosinci do SRN propadl meziročně o 2,0 %, do EU o 1,2 %. U 
osobních aut propad dokonce dosáhl 11,5 % a náhradních dílů 1,5 %. Tyto signály je třeba brát jako významné 
memento! 
 

 
Otto Daněk 
místopředseda Asociace exportérů 
 
V případě jakýchkoliv dalších dotazů kontaktujte: 
 
Otto Daňka, místopředsedu Asociace exportérů 
mailem: danek@atas.cz  
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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. 

 


