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Česko-německý obchod znovu lámal rekordy 

 

Praha 5. února 2018 – Objem zahraničního obchodu mezi Českem  

a Německem se v loňském roce vyšplhal na rekordních 2,35 bilionů 

korun a meziročně si polepšil o 6,3 procentního bodu. Německo 

potvrdilo svoji pozici nejvýznamnějšího obchodního partnera České 

republiky, na celkovém objemu zahraničního obchodu se podílelo 

téměř 30 procenty. „Obchod mezi oběma zeměmi je v nejlepší kondici. 

S pozitivním vývojem podle všeho nezamávalo ani loňské ukončení 

měnové intervence. Až na krizové roky 2008 a 2009 má zahraniční 

obchod rostoucí tendenci. Jeho roční objem se od vzniku Česko-

německé obchodní a průmyslové komory v roce 1993 téměř 

zdesetinásobil,“ komentuje dnes zveřejněné údaje Českého 

statistického úřadu Bernard Bauer, výkonný člen představenstva 

ČNOPK, a varuje: „Brzdou dalšího výraznějšího růstu by ovšem mohly 

být rostoucí mzdové náklady a nedostatek kvalifikovaných 

zaměstnanců.“ 

Vývoz do Německa rostl v roce 2017 rychleji než celkový vývoz z Česka, 

podíl Německa na tuzemském exportu se tím mírně zvýšil na téměř 33 

procent. Na dovozu do Česka se Německo podílelo zhruba 26 procenty. 

Nejvíce vyváženými i dováženými komoditami byla silniční vozidla, na ta 

připadl zhruba pětinový podíl česko-německého zahraničního obchodu, 

elektrická zařízení, přístroje a spotřebiče, stroje, zařízení a kovové 

výrobky. Česko se od roku 2016 drží v top 10 obchodních partnerů 

Německa.  

 

O ČNOPK: Česko-německá obchodní a průmyslová komora letos slaví 25 let své 

existence. ČNOPK je součástí celosvětové sítě německých bilaterálních zahraničních 

hospodářských komor. Se svými cca 650 členskými firmami je největší bilaterální 

obchodní komorou v ČR. Jejím posláním je podporovat česko-německý byznys  

a ekonomicko-politickou spolupráci obou zemí. Sleduje trendy a těm s největším 

potenciálem pro česko-německou ekonomickou spolupráci se věnuje intenzivně. V roce 

2015 komora v ČR rozpoutala diskuzi k tématu průmysl 4.0 a od roku 2016 organizuje 

soutěž Connect Visions to Solutions, jejímž cílem je propojit etablované firmy  

z průmyslu se startupy. Tyto aktivity komora v roce 2017 prohloubila TopTématem 

Inteligentní infrastruktura.  
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