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Zahraniční obchod: USA 

Bilance zahraničního obchodu s USA je v dostupné časové řadě od roku 2006 

převážně pasivní. Jinými slovy hodnota dovezeného zboží z USA je ve většině let vyšší 

než hodnota zboží do USA vyvezeného, a negativně tak přispívá k celkové bilanci 

zahraničního obchodu. V roce 2022 činil podíl hodnoty zboží vyvezeného do USA 

2,5 % celkové hodnoty vývozu České republiky. U dovozu amerického zboží podíl činil 

2,7 %. 

Struktura dovozu a vývozu (hodnoty v % udávají podíl hodnoty daných komodit na 

celkové hodnotě dovozu/vývozu z/do USA) 

V minulém roce největší část ve vývozu zaujímaly stroje a zařízení (19,2 %). Mezi další 

významné položky s 12,2 % na celkové hodnotě vývozu do USA patřily počítače, 

elektronické a optické přístroje a zařízení, dále pak pryžové a plastové výrobky 

(10,1 %) nebo kovodělné výrobky (8,7 %). 

Co se týče dovozu z USA do České republiky, nejvýznamnější položkou byly rovněž 

jako v případě vývozu stroje a zařízení s 17,7 % na celkové hodnotě dovozu z USA. 

12,9 % tvořil dovoz ropy a zemního plynu. U této komodity došlo (v posledních letech 

také částečně v souvislosti s energetickou krizí) ve struktuře dovozu k zásadnímu 

nárůstu jejího významu. V roce 2015, kdy časová řada dovozu a vývozu v členění dle 

jednotlivých komodit začíná, dovoz ropy a zemního plynu odpovídal po zaokrouhlení 

nule. Třetí nejvýznamnější položkou byly počítače, elektronické a optické přístroje a 

zařízení (11,3 %) a pomyslnou čtvrtou příčku zaujímaly chemické látky a chemické 

přípravky s 9,1 %. Kompletní tabulky struktury dovozu a vývozu jsou umístěny na konci 

materiálu. 
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Graf č.  1 Bilance zahraničního obchodu s USA (v mil. Kč, běžné ceny) 

 
Zdroj dat: ČSÚ 

 

Rizika dalšího vývoje zahraničního obchodu 

Limitující pro další vývoj vztahů v zahraničním obchodě s USA může být kurz koruny, 

který v současné době dosahuje výrazně silnějších hodnot neodpovídajících 

rovnovážnému kurzu. Krom kurzu koruny shledáváme jako problematická také rizika 

související s netarifními bariérami zahraničního obchodu. Jedním z rizik je zavedení 

daně z digitálních služeb, pokud by tato daň byla přijata s nevhodnými parametry na 

národní, a nikoliv na úrovni OECD, resp. EU. Naopak pozitivní vliv na vývoj 

v zahraničním obchodě by v budoucnu mohlo mít přijetí Transatlantické obchodní a 

investiční dohody (TTIP) mezi USA a EU, resp. její obdoby. 

Kompletní tabulky struktury vývozu a dovozu v letech 2015 a 2022 

Nuly v tabulce jsou dány zaokrouhlením. Fialovou barvou jsou vyznačeny komodity, u 

kterých nedochází k žádnému vývozu, nebo dovozu. 
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Podíl 
komodity na 

celkovém 
vývozu do 

USA 

Podíl 
komodity na 

celkovém 
dovozu z 

USA 

Podíl 
komodity na 

celkovém 
vývozu do 

USA 

Podíl 
komodity na 

celkovém 
dovozu z 

USA 

Produkty zemědělství a 
myslivosti a související služby 

0,1% 0,2% 0,2% 0,4% 

Produkty lesnictví, těžby dřeva a 
související služby 

0,0% 0,1% 0,0% 0,0% 

Ryby a jiné produkty rybolovu; 
produkty akvakultury; podpůrné 
služby pro rybolov a akvakulturu 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Černé a hnědé uhlí a lignit 

  0,5%   2,6% 

Ropa a zemní plyn 

  0,0%   12,9% 

Rudy 

  0,0% 0,0% 0,0% 

Ostatní těžba a dobývání 
nerostných surovin 

0,0% 0,2% 0,0% 0,1% 

Potravinářské výrobky, vč. 
souvisejících služeb a prací 

0,6% 2,8% 1,4% 1,6% 

Nápoje, vč. subdodavatelských 
prací 

0,3% 0,5% 0,2% 0,2% 

Tabákové výrobky, vč. 
subdodavatelských prací 

  0,1%   0,1% 

Textilie, vč. souvisejících služeb 
a prací 

1,5% 0,7% 1,9% 0,4% 

Oděvy, vč. subdodavatelských 
prací 

0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 
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komodity na 

celkovém 
vývozu do 

USA 

Podíl 
komodity na 

celkovém 
dovozu z 

USA 

Podíl 
komodity na 

celkovém 
vývozu do 

USA 

Podíl 
komodity na 

celkovém 
dovozu z 

USA 

Usně a související výrobky, vč. 
subdodavatelských prací 

0,0% 0,1% 0,1% 0,1% 

Dřevo a dřevěné a korkové 
výrobky, kromě nábytku; proutěné 
a slaměné výrobky, vč. 
souvisejících služeb a prací 0,3% 0,2% 1,2% 0,1% 

Papír a výrobky z papíru, vč. 
subdodavatelských prací 

0,8% 3,3% 1,2% 2,7% 

Tiskařské a nahrávací služby 

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Koks a rafinované ropné 
produkty, vč. subdodavatelských 
prací 

0,3% 0,0% 0,5% 0,1% 

Chemické látky a chemické 
přípravky, vč. subdodavatelských 
prací 

6,3% 9,0% 5,9% 9,1% 

Základní farmaceutické výrobky 
a farmaceutické přípravky, vč. 
subdodavatelských prací 

5,6% 8,1% 3,5% 7,3% 

Pryžové a plastové výrobky, vč. 
souvisejících služeb a prací 

9,7% 4,7% 10,1% 3,4% 

Ostatní nekovové minerální 
výrobky, vč. souvisejících služeb a 
prací 

2,5% 1,7% 2,6% 1,3% 

Základní kovy, vč. 
subdodavatelských prací 

7,4% 2,1% 5,1% 1,2% 
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Podíl 
komodity na 

celkovém 
vývozu do 

USA 

Podíl 
komodity na 

celkovém 
dovozu z 

USA 

Podíl 
komodity na 

celkovém 
vývozu do 

USA 

Podíl 
komodity na 

celkovém 
dovozu z 

USA 

Kovodělné výrobky, kromě strojů 
a zařízení, vč. subdodavatelských 
prací 

8,9% 4,5% 8,7% 3,3% 

Počítače, elektronické a optické 
přístroje a zařízení, vč. 
souvisejících služeb a prací 

7,3% 16,3% 12,2% 11,3% 

Elektrická zařízení, vč. 
subdodavatelských prací 

10,0% 5,4% 7,8% 5,0% 

Stroje a zařízení j. n., vč. 
souvisejících služeb a prací 

17,7% 17,1% 19,2% 17,7% 

Motorová vozidla (kromě 
motocyklů), přívěsy a návěsy, vč. 
subdodavatelských prací 

7,5% 7,9% 6,0% 6,7% 

Ostatní dopravní prostředky a 
zařízení, vč. souvisejících služeb a 
prací 

8,7% 7,8% 5,8% 5,9% 

Nábytek, vč. souvisejících služeb 
a prací 

0,8% 0,1% 1,4% 0,0% 

Ostatní výrobky 
zpracovatelského průmyslu, vč. 
subdodavatelských prací 

2,7% 5,4% 3,1% 5,2% 

Elektřina, plyn, pára a 
klimatizovaný vzduch 

        

Služby související s odpadními 
vodami 
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Podíl 
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celkovém 
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USA 

Podíl 
komodity na 

celkovém 
dovozu z 

USA 

Podíl 
komodity na 

celkovém 
vývozu do 

USA 

Podíl 
komodity na 

celkovém 
dovozu z 

USA 

Sběr, příprava k likvidaci a 
likvidace odpadu; zpracování 
odpadu k dalšímu využití 

0,1% 0,0% 0,5% 0,2% 

Vydavatelské služby 

0,1% 0,8% 0,1% 0,3% 

Produkce filmů, videozáznamů a 
televizních pořadů, zvukových 
nahrávek a hudební vydavatelské 
služby 0,5% 0,0% 1,1% 0,4% 

Architektonické a inženýrské 
služby; technické zkoušky a 
analýzy 

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Ostatní odborné, vědecké a 
technické služby 

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Tvůrčí, umělecké a zábavní 
služby 

0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 

Služby knihoven, archivů, muzeí 
a jiných kulturních zařízení 

0,0% 0,2% 0,0% 0,2% 

Ostatní osobní služby 

      0,0% 

Suma 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
 

 


