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Rekordní schodek zahraničního obchodu  

 
 

Mladé Buky, 8. 6. 2020 – Podle dnes zveřejněných předběžných čísel skončila v dubnu bilance zahraničního 
obchodu v národním pojetí v běžných cenách rekordním schodkem 26,9 mld Kč, což je oproti loňskému roku o 
téměř 43 mld. Kč horší výsledek. V meziročním srovnání klesl vývoz o 39,3 % na 191,4 mld. Kč, dovoz potom o 
27,0 % na 218,3 mld. Kč.  
 
Výše uvedený schodek je od roku 2005 zdaleka nejhlubší a jednoznačně jde na vrub bezprecedentní situaci, 
která zde vznikla s šířením nového koronaviru a přijímání opatření proti jeho šíření. V jejich rámci docházelo 
k odstávkám výroby, omezováním produkce nebo uzavírání firem. Lakmusovým papírkem v tomto směru je 
zcela jistě automobilový průmysl, který je neoddiskutovatelným tahounem českého exportu, a ve kterém došlo 
k úplnému zastavení výroby. Kladné saldo motorových vozidel se tak v národním pojetí meziročně propadlo o 
35,7 mld. Kč, z čehož vývoz klesl o 69,8 mld. Kč a dovoz o 34,1 mld. Kč. Mírnou korekci vysokého schodku 
zahraničního obchodu zajistily extrémně nízké ceny ropy. Díky tomu se snížil deficit s touto komoditou snížil 
meziročně o 6,5 mld. Kč. 
 
Vzhledem k tomu, že se jedná o první celý měsíc, ve kterém se projevily dopady covid-19, byla podrobena 
porovnání i data z přeshraničního exportu, která potvrdila, že výpadek českého průmyslu, potažmo exportu 
nemá v dějinách samostatné České republiky obdoby. Export se propadl o 133 mld. Kč (-34 %), bilance ZO o 49 
mld. Kč, čímž skončila v debetu téměř 9 mld. Kč, export do EU v korunách se propadl o 119 mld. Kč  
(-36 %), export do EU v eurech se propadl o 5 mld. EUR (-40 %) – zde exportérům trochu pomohla slabší 
koruna, export do SRN zaznamenal meziroční výpadek 45 mld. Kč (-35 %) a export osobních aut propadl o 38 
mld. Kč ( -83 %). Jen pro zajímavost ještě uvedu výsledky „tichého“ tahouna našeho exportu, kterým je 
elektrotechnický průmysl. I on zaznamenal těžké rány. Tato komodita vyvezla zboží v hodnotě přesahující 96 
mld. Kč, čímž se meziročně propadla o 19 mld. Kč (- 17 %). 
  
Paralýza české a potažmo evropské (lze říci i světové) ekonomiky se promítla do dodavatelsko-odběratelských 
vztahů velmi výrazně a jejich korekce si vyžádá delší dobu. Proti-koronavirová opatření na významných 
zahraničních trzích navíc výrazně omezila objem exportních zakázek. Nadcházející měsíce již přinesou mírné 
oživení exportu, nejistota směrem k budoucímu vývoji však bude přetrvávat. Zatímco dubnová čísla 
zahraničního obchodu byla negativně ovlivněn primárně negativním nabídkovým šokem, tak nejbližší měsíce 
budou ve stále větší míře zatíženy uvadající poptávkou. Návrat k výsledkům srovnatelným s rokem 2019 tak 
může trvat 3 až 5 let! 

 
 
 
 
 
 

 
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 
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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. 

 


