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Vynikající září:  opět rozjetý automobilový průmysl a méně dovezené levnější ropy a zemního plynu  

 
 

Mladé Buky, 6. 11. 2020 – Podle dnes zveřejněných předběžných čísel skončila v září bilance zahraničního 
obchodu v národním pojetí v běžných cenách přebytkem 34,4 mld Kč, což je o 14,4 mld. Kč lepší výsledek než 
loni, a jedná se o druhý nejlepší výsledek letošního roku. Oproti stejnému období v loňském roce vzrostl vývoz o 
2,2 % na 334,4, mld. Kč, dovoz naopak klesl a to o 2,3 % na 300 mld. Kč.  
 
Čísla zahraničního obchodu za září jsou ještě na velmi pozitivní vlně ekonomického oživení napříč průmyslovými 
odvětvími. Výrazně to je vidět v klíčovém automobilovém průmyslu, kde se zvýšily prodeje a registrace nových 
automobilů. Přebytek bilance motorových vozidel byl meziročně vyšší o 6,1 mld. Kč. Na tom se velmi výrazně 
podepsal vyšší vývoz a to o 4,9 mld. Kč. Pozitivně na bilanci působila z druhé strany nižší cena ropy a zemního 
plynu a jejich nižší dovoz a také celkově menší investiční aktivita. Tyto faktory mimo jiné zpomalily import. 
Exportérům navíc do karet začala hrát v září oslabující koruna. To vše se podepsalo dokonce pod druhý nejvyšší 
přebytek bilance zahraničního obchodu (dle sezóně neočištěných dat) od roku 2005. 
 
V tuto chvíli máme k dispozici čísla za ¾ tohoto roku, podívejme se ještě na kumulativní výsledky. Národní 
export dosáhl hodnoty 2,515 bil. Kč a meziročně se propadl o 260 mld. Kč (tj. o 9,4 %). Propad našeho exportu 
do EU činí 9,5 % a do SRN 9,1 %. Vývoz motorových vozidel se propadl o 133 mld. Kč, což činí 17,3 %! 
 
Další měsíce letošního roku už ale tolik optimismu nepřinášejí. S nástupem druhé vlny pandemie Covid-19 
napříč Evropou panuje velmi vysoká nejistota. Výrobní sektor sice i v říjnu pokračoval v expanzi, ale je otázkou 
jak se dramaticky zhoršující se čísla počtu nakažených a s tím spojených opatření jednotlivých vlád promítnou 
do jednotlivých průmyslových odvětví.  
 
A protože se blíží konec roku, pokusím se o první odhad výsledků exportu v tomto roce. Je mi jasné, že jakékoliv 
prognózy v tuto chvíli mohou mít životnost stejnou jako sníh v nížině začátkem května, ale přesto se o to 
pokusím. Pokud nedojde k totálnímu „lock downu“, mohl by se národní export přiblížit hodnotě 3,2 bil. Kč, což 
by činilo meziroční propad cca 350 mld. Kč, tady 10 %. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 
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cílů, propaguje své cíle v médiích, organizuje a provádí vzdělávací, společenské a propagační akce zaměřené na 
dosažení cílů. 

 


