
Čtvrtletní přehled za leden až březen 2003 

ZAHRANIČNÍ OBCHOD ČESKÉ REPUBLIKY 

Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v prvním čtvrtletí 
roku 2003 obrat zahraničního obchodu v běžných cenách 661,9 mld. Kč, čímž se 
v meziročním srovnání zvýšil o 26,7 mld. Kč, tj. o 4,2 %. Struktura tohoto nárůstu však 
znamenala poněkud nepříznivější změnu poměru mezi vývozem a dovozem, když oproti 
podílu 49,3 % v prvním čtvrtletí 2002 se snížil podíl exportu ve stejném období roku 
2003 na 48,9 %, tj. o 0,4 procentního bodu, přičemž krytí dovozu vývozem meziročně 
pokleslo o 1,6 bodu na 95,6 %.  

Ve vývozu za leden až březen 2003 registrovaly meziroční absolutní zvýšení 
agregované zbožové skupiny primárních výrobků (kategorie 0-4) o 0,5 mld. Kč při 
indexu 101,7 a zpracovatelské výrobky (skupiny 5-8) o 10,0 mld. Kč s indexem 103,5. 
Ostatní zboží, tj. skupina 9, pokleslo v meziročním srovnání o 27 mil. Kč (index 93,9). 

<PV dovozu za první čtvrtletí roku 2003 vykázaly meziroční zvýšení všechny 
agregované zbožové skupiny: primární výrobky o 3,9 mld. Kč (index 107,7), 
zpracovatelské výrobky o 12,3 mld. Kč (index 104,5) a ostatní zboží o 6 mil. Kč (index 
109,7).  

Zboží s vyšší přidanou hodnotou,tj. středně a vysoce složité strojírenské a 
elektrotechnické výrobky spolu s ostatními finálními produkty, dosáhlo za období leden až 
březen 2003 podílu 63,8 % na celkovém vývozu (při meziročním snížení o 0,4 
procentního bodu) a 57,1 % na celkovém českém dovozu, což znamenalo meziroční 
zvýšení o 0,2 bodu. 

Vývoz zbožových položek patřících do High Technology Products (HT) zaznamenal v 
prvním čtvrtletí roku 2003 podíl na celkovém exportu ve výši 12,4 % (při meziročním 
nárůstu o 0,8 procentního bodu) a na celkovém dovozu 16,0 %, což představovalo 
meziroční pokles o 0,8 bodu. 

V dovozu dle užití největší podíl nadále zaznamenávalo výrobní užití, a to ve výši 50,7 
%. Následovalo investiční užití s 28,1 % a osobní spotřeba s 21,2 %. 

Dovoz k aktivnímu zušlechtění klesl meziročně o 1,0 % a vývoz po aktivním zušlechtění o 
8,9 %. Kladné saldo z aktivního zušlechťovacího styku představovalo 18,9 mld. Kč, 
což bylo o 7,9 mld. Kč méně než v prvním kvartálu roku 2002. 

V prvním čtvrtletí 2003 vzrostl meziročně celkový dovoz o 5,0 % a vývoz o 3,3 
%, čímž v meziročním srovnání narostl bilanční schodek o 5,7 mld. Kč na celkových 
14,8 mld. Kč. 

Vývoz podle skupin zemí a jednotlivých měsíců 1. čtvrtletí 2003 

  Leden Únor Březen 

Skupina zemí, země 2003 
2003 v 
% 2002 

2003 
2003 v 
% 2002 

2003 
2003 v 
% 2002 

Celkový zahraniční 
obchod ČR 

106 143 107,8 105 098 101,1 112 261 101,5 

v tom:             

Země s vyspělou 82 170 110,0 80 907 101,6 85 914 101,3 



ekonomikou 

v tom: EU 75 223 109,1 74 470 101,5 79 140 101,6 

          ostatní země 6 947 120,5 6 437 103,0 6 774 97,9 

Rozvojové země 3 633 96,1 3 124 95,1 3 364 80,7 

Evropské země s 
přechodovou 
ekonomikou vč. SNS 

19 792 101,9 20 237 98,8 21 925 104,2 

v tom: CEFTA 16 398 105,0 16 703 102,8 17 769 106,2 

          ostatní země 3 394 89,3 3 534 83,5 4 156 96,5 

Mimoevropské země s 
přechodovou a státní 
ekonomikou 1) 

383 96,2 577 151,0 598 198,0 

Nespecifikováno 165 85,1 253 124,6 460 176,9 

Z úhrnu obchod se 
zeměmi OECD 

96 642 109,0 95 749 102,0 101 771 102,4 

1)ČLR, KLDR, Kuba, Laos, MoLR, VSR  

------- 

V meziročním srovnání zaznamenaly všechny tři měsíce prvního čtvrtletí zvýšení 
vývozu. Největší nárůst celkového exportu přitom v relativní poloze vykázal leden s 
indexem 107,8 a naopak nejnižší přírůstek evidoval měsíc únor při indexu 101,1. 
Nejvyšší hodnotová úroveň byla dosažena v březnu ve výši 112,3 mld. Kč a nejnižší v 
únoru v rozsahu 105,1 mld. Kč. 

Meziroční relativní nárůst ve všech třech měsících zaznamenaly pouze země s vyspělou 
ekonomikou (i když při klesající tendenci), a to s indexy: 110,0; 101,6 a 101,3, přičemž 
hodnotově nejvyšší byl březnový vývoz v částce 85,9 mld. Kč. Meziročně vyšší exporty 
byly ve všech měsících evidovány do zemí Evropské unie, na rozdíl od ostatních zemí s 
vyspělou ekonomikou, u nichž vývoz v březnu meziročně klesl o 2,1 %. 

Do evropských zemí s přechodovou ekonomikou vč. SNS vývoz meziročně vzrostl v 
měsících lednu a březnu, zatímco v únoru klesl o 1,2 %. Nejvyšší hodnotová úroveň byla 
zaznamenána v březnu v rozsahu 21,9 mld. Kč. Pozitivně na vývoj exportu působily země 
CEFTA, do nichž vývoz ve všech sledovaných měsících překročil úroveň stejného období 
roku 2002. Na druhé straně výraznější meziroční pokles byl registrován v exportu do 
ostatních zemí uvedené teritoriální skupiny, jak naznačují indexy v jednotlivých měsících: 
89,3; 83,5 a 96,5.  

Do mimoevropských zemí s přechodovou a státní ekonomikou, po lednovém 
meziročním poklesu o 3,8 %, výrazně narůstal vývoz v dalších dvou měsících , a to o 
51,0 % a 98,0 %. Je však třeba konstatovat, že relativní nárůst byl realizován při velmi 
nízkém hodnotovém základu. 

Jedinou hlavní skupinou zemí, do níž export nedosáhl úrovně ledna až března roku 2002, 
byly rozvojové země s měsíčními indexy 96,1; 95,1 a 80,7. 

Dovoz podle skupin zemí a jednotlivých měsíců 1. čtvrtletí 2003 (v mil. Kč, běžné ceny) 

  Leden Únor Březen 

Skupina zemí, země 2003 
2003 v 
% 2002 

2003 
2003 v 
% 2002 

2003 
2003 v 
% 2002 



Celkový zahraniční 
obchod ČR 

108 900 104,4 107 991 106,7 121 459 104,2 

v tom:             

Země s vyspělou 
ekonomikou 

72 486 97,9 73 390 101,8 83 963 102,9 

v tom: EU 62 382 97,4 64 262 102,6 72 451 102,2 

          ostatní země 10 104 101,1 9 128 97,0 11 512 108,0 

Rozvojové země 10 260 127,8 9 062 127,1 8 435 88,7 

Evropské země s 
přechodovou 
ekonomikou vč. SNS 

19 503 109,7 20 031 111,1 22 871 113,6 

v tom: CEFTA 11 782 107,7 12 875 108,1 15 066 113,0 

          ostatní země 7 721 113,0 7 156 116,8 7 805 114,7 

Mimoevropské země s 
přechodovou a státní 
ekonomikou 1) 

6 518 148,0 5 434 138,6 6 084 115,2 

Nespecifikováno 133 207,8 74 80,4 106 132,5 

Z úhrnu obchod se 
zeměmi OECD 

84 168 99,6 85 846 102,9 98 332 103,9 

1) ČLR, KLDR, Kuba, Laos, MoLR, VSR 

Rovněž v celkovém dovozu vykázaly všechny tři měsíce prvního čtvrtletí 
meziroční relativní nárůst. Největší zvýšení registroval únor (index 106,7) a nejnižší 
březen (index 104,2). V absolutní úrovni nejvyšší dovoz zaznamenal březen v částce 
121,5 mld. Kč. 

Na rozdíl od vývozu, plynulý meziroční nárůst dovozu byl zaznamenán z evropských 
zemí s přechodovou ekonomikou vč. SNS, a to s indexy 109,7; 111,1 a 113,6, když 
ještě vyšší dovoz v relativní úrovni byl registrován z ostatních zemí uvedené teritoriální 
skupiny, než ze zemí CEFTA.  

Meziroční relativní nárůst dovozu ve všech měsících, avšak s klesající tendencí, byl 
evidován rovněž z mimoevropských zemí s přechodovou a státní ekonomikou 
(indexy 148,0; 138,6 a 115,2), nicméně při poměrně nízkém hodnotovém základu.  

Nerovnoměrný relativní vývoj dovozu byl naopak zaznamenán ze zemí s vyspělou 
ekonomikou, a to s indexy 97,9; 101,8 a 102,9, když hodnotově nejvyšší dovoz byl 
registrován v březnu v částce 84,0 mld. Kč. Meziročně nižší index dovozu byl u zemí 
Evropské unie evidován v lednu (97,4) a u ostatních zemí s vyspělou ekonomikou v 
únoru (97,0). 

Dovoz z rozvojových zemí po poměrně vysokém meziročním relativním nárůstu v lednu 
a únoru (indexy 127,8 a 127,1) v březnu poklesl o 11,3 %. 

Krytí dovozu vývozem 

(v %) 

  Leden Únor Březen 
Skupina zemí, země 20021) 20032) 20021) 20032) 20021) 20032) 

Celkový zahraniční obchod ČR -5 817 -2 757 2 719 -2 893 -6 003 - 9 198 



v tom:             

Země s vyspělou ekonomikou 660 9 684 7 545 7 517 3 225 1 951 

v tom: EU 4 889 12 841 10 705 10 208 6 970 6 689 

          ostatní země -4 229 -3 157 -3 160 -2 691 -3 745 -4 738 

Evropské země s přechodovou  
ekonomikou vč. SNS 

109,3 101,5 113,6 101,0 104,5 95,9 

v tom: CEFTA 142,8 139,2 136,4 129,7 125,5 117,9 

Mimoevropské země s 
přechodovou a státní 
ekonomikou 

9,0 5,9 9,7 10,6 5,7 9,8 

1) Zpřesněné údaje podle uzávěrky k 16. 4. 2003 

2) Předběžné údaje podle uzávěrky k 16. 4. 2003 

Ze shora uvedených údajů vyplývá, že obě hlavní teritoriální skupiny, tj. země s vyspělou 
ekonomikou a evropské země s přechodovou ekonomikou vč. SNS vykázaly v relativní 
úrovni v prvním čtvrtletí roku 2002 i 2003 (kromě března 2003 u posledně jmenované 
skupiny) globální krytí českého dovozu vývozem z ČR. Zejména obě hlavní podskupiny, 
tj. země Evropské unie a CEFTA napomohly k vyváženějším bilančním poměrům 
uvedených teritoriálních skupin. Podstatně hůře bylo realizováno krytí dovozu vývozem u 
rozvojových zemí a naprosto nedostatečně u mimoevropských zemí s přechodovou a 
státní ekonomikou. 

Z naznačených relativních vztahů vychází následující podrobnější bilanční vývoj (v 
hodnotové úrovni) s rozhodujícími partnerskými skupinami zemí, s nimiž provádí ČR 
zahraniční obchod: 

Bilance zahraničního obchodu podle skupin zemí a jednotlivých měsíců(v mil. Kč, běžné 
ceny) 

  Leden Únor Březen 
Skupina zemí, země 20021) 20032) 20021) 20032) 20021) 20032) 

Celkový zahraniční obchod ČR -5 817 -2 757 2 719 -2 893 -6 003 - 9 198 

v tom:             

Země s vyspělou ekonomikou 660 9 684 7 545 7 517 3 225 1 951 

v tom: EU 4 889 12 841 10 705 10 208 6 970 6 689 

     ostatní země -4 229 -3 157 -3 160 -2 691 -3 745 -4 738 

Rozvojové země -4 246 -6 627 -3 843 -5 938 -5 337 -5 071 

Evropské země s přechodovou 
ekonomikou vč. SNS 

1 646 289 2 444 206 909 -946 

v tom: CEFTA 4 678 4 616 4 336 3 828 3 405 2 703 

v tom: ostatní země -3 032 -4 327 -1 892 -3 622 -2 496 -3 649 

Mimoevropské země s 
přechodovou a státní ekonomikou 

-4 007 -6 135 -3 538 -4 857 -4 980 -5 486 

Nespecifikováno 130 32 111  179 180 354 

Z úhrnu obchod se zeměmi OECD 4 125 12 474 10 468 9 903 4 726 3 439 

Zatímco v lednu 2003 zaznamenala obchodní bilance výraznější zlepšení proti 
odpovídajícímu měsíci roku 2002 (ve výši 3,1 mld. Kč), v únoru se bilanční 
poměr zhoršil o 5,6 mld. Kč a v březnu o 3,2 mld. Kč.  



Ve vztahu k zemím s vyspělou ekonomikou byla sice obchodní bilance aktivní, ale 
postupně kladné saldo v meziročním srovnání klesalo (v lednu bylo aktivum o 9,0 mld. Kč 
vyšší, ale v únoru již o 28 mil. Kč nižší a v březnu dokonce kladné saldo pokleslo o 1,3 
mld. Kč). Podobný vývoj probíhal i ve vztahu k zemím Evropské unie. Zatímco v lednu 
bylo aktivní saldo meziročně o 8,0 mld. Kč vyšší, v únoru bylo již o 0,5 mld. Kč nižší a v 
březnu pokleslo o 0,3 mld. Kč. Ostatní země s vyspělou ekonomikou zaznamenaly sice 
meziročně nižší pasiva v lednu a únoru, v březnu však došlo ke zvýšení záporného salda 
o 1,0 mld. Kč. 

Bilanční výsledky z obchodu s evropskými zeměmi s přechodovou ekonomikou 
vč. SNS vykázaly v každém ze sledovaných měsíců meziroční zhoršení: v lednu snížení 
aktiva o 1,4 mld. Kč, v únoru jeho pokles o 2,2 mld. Kč a v březnu došlo k přechodu z 
kladného salda do pasiva v částce 1,9 mld. Kč. Výrazný podíl na bilančním zhoršení měly 
ostatní země uvedené teritoriální skupiny, když v lednu bylo s nimi pasivum meziročně o 
1,3 mld. Kč vyšší, v únoru narostlo o 1,7 mld. Kč a v březnu se zvětšilo o 1,2 mld. Kč. 

Meziroční vývoj bilančních sald dalších dvou hlavních skupin zemí, tj. rozvojových zemí 
a mimoevropských zemí s přechodovou a státní ekonomikou, měl do jisté míry 
společné rysy. Zatímco v lednu a únoru roku 2003 byla pasiva meziročně značně vyšší u 
obou skupin, v březnu bylo záporné saldo ve vztahu k mimoevropským zemím s 
přechodovou a státní ekonomikou větší pouze o 0,5 mld. Kč, ve vztahu k rozvojovým 
zemím bylo dokonce nižší o 0,3 mld. Kč. 

Zahraniční obchod podle skupin zemí v 1. čtvrtletí (v mil. Kč, běžné ceny)  

  Vývoz - leden až březen Dovoz - leden až březen 

Skupina zemí, země 2002 2003 
2003 v  
% 2002 

2002 2003 
2003 v  
% 2002 

Celkový zahraniční obchod ČR 313 043 323 502 103,3 322 144 338 350 105,0 

v tom:             

Země s vyspělou ekonomikou 239 133 248 991 104,1 227 703 229 839 100,9 

v tom: EU 220 198 228 833 103,9 197 634 199 095 100,7 

          z toho: SRN 115 245  119 984 104,1 105 465 109 855 104,2 

             Rakousko 17 121 19 420 113,4 13 902 14 041 101,0 

          ostatní 18 935 20 158 106,5 30 069 30 744 102,2 

Rozvojové země 11 239 10 121 90,1 24 665 27 757 112,5 

Evropské země s 
přechodovou ekonomikou vč. 
SNS 

60 932 61 954 101,7 55 933 62 405 111,6 

v tom: CEFTA 48 593 50 870 104,7 36 174 39 723 109,8 

          z toho :SR 22 907 23 550 102,8 15 751 17 170 109,0 

          ostatní 12 339 11 084 89,8 19 759 22 682 114,8 

          z toho Rusko 3 984 3 595 90,2 14 568 16 685 114,5 

Mimoevropské země s 
přechodovou a státní 
ekonomikou 

1 082 1 558 144,0 13 607 18 036 132,5 

Nespecifikováno 657 878 133,6  236 313 132,6 

Z úhrnu obchod se zeměmi 
OECD 

281 982 294 162 104,3 262 663 268 346 102,2 



Celkový vývoz za leden až březen činil 323,5 mld. Kč a meziročně vzrostl o 10,5 
mld. Kč, tj. o 3,3 %. V dolarovém přepočtu se celkový vývoz zvýšil o 27,0 % a 
při vyjádření v euru dosáhl přírůstku 3,7 %.  

Vývoz za první čtvrtletí roku 2003 zaznamenal meziroční nárůst do tří ze čtyř hlavních 
skupin zemí. Nejvyšší relativní nárůst byl vykázán do mimoevropských zemí s 
přechodovou a státní ekonomikou (index 144,0), který však v absolutní rovině znamenal 
pouhých 476 mil. Kč. Podstatné hodnotové zvýšení vývozu však bylo na druhé straně 
realizováno do zemí s vyspělou ekonomikou, a to o 9,8 mld. Kč při indexu 104,1. Výrazně 
vyšší podíl na tomto nárůstu měly země Evropské unie, do nichž bylo meziročně 
vyvezeno více o 8,6 mld. Kč (index 103,9), přičemž zhruba polovina této částky (tj. 4,7 
mld. Kč) byla umístěna na trhu v Německu. Ostatní země s vyspělou ekonomikou 
absorbovaly zvýšený český vývoz v rozsahu 1,2 mld. Kč. Do evropských zemí s 
přechodovou ekonomikou vč. SNS narostl meziročně export o 1,0 mld. Kč (index 101,7) 
při rozdílném vývoji uvnitř této teritoriální skupiny. Zatímco do zemí CEFTA se vývoz 
zvýšil o 2,3 mld. Kč při indexu 104,7, ostatní země uvedené teritoriální skupiny 
zaznamenaly meziročně pokles českého vývozu v částce 1,3 mld. Kč s indexem 89,8. Do 
rozvojových zemí bylo evidováno meziroční snížení českého exportu v rozsahu 1,1 mld. 
Kč při indexu 90,1. 

Z jednotlivých zemí, které měly dlouhodoběji větší podíl na obratu českého zahraničního 
obchodu, nejvýznamnější relativní nárůst exportu (nad 115 %) byl dosažen do Číny 
(index 152,9), Irska (index 132,0), Španělska (index 120,1), Slovinska (index 119,9) a 
Turecka (index 119,4). Naopak, ze zemí s dlouhodoběji větším podílem na obratu 
českého zahraničního obchodu byl v meziročním srovnání zaznamenán pokles vývozu pod 
index 100,0 na Tchaj-wan (index 74,2), do Norska (index 82,9), Japonska (index 83,6), 
Nizozemska (index 86,2), Ruska (index 90,2), na Ukrajinu (index 91,5), do Belgie (index 
91,7), Velké Británie (index 92,6) a do Dánska (index 96,7). 

Celkový dovoz v prvním čtvrtletí 2003 činil 338,4 mld. Kč, čímž se meziročně 
zvýšil o 16,2 mld. Kč, tj. o 5,0 %. V USD vykázal meziroční nárůst o 29,1 % a při 
vyjádření v euru zaznamenal přírůstek 5,4 %. 

V meziročním srovnání se import zvýšil ze všech hlavních skupin zemí. Nejvyšší meziroční 
absolutní nárůst byl realizován z evropských zemí s přechodovou ekonomikou vč. SNS v 
rozsahu 6,5 mld. Kč a s indexem 111,6. Z této sumy připadlo na dovoz ze zemí CEFTA 
3,6 mld. Kč při indexu 109,8 a z ostatních zemí uvedené teritoriální skupiny 2,9 mld. Kč 
(index 114,8). Druhý nejvyšší meziroční nárůst dovozu byl registrován z 
mimoevropských zemí s přechodovou a státní ekonomikou v rozsahu 4,4 mld. Kč (index 
132,5), když přírůstek importu jen ze samotné Číny představoval 4,5 mld. Kč. Z 
rozvojových zemí se dovoz meziročně zvýšil o 3,1 mld. Kč s indexem 112,5 a konečně ze 
zemí s vyspělou ekonomikou import narostl o 2,1 mld. Kč při indexu 100,9, přičemž větší 
podíl na meziročním růstu dovozu měly země Evropské unie, a to o 1,4 mld. Kč s 
indexem 100,7, zatímco z ostatních zemí s vyspělou ekonomikou import narostl o 0,7 
mld. Kč při indexu 102,2. 

Struktura a bilance zahraničního obchodu podle skupin zemí v 1. čtvrtletí 

  
Struktura vývozu v 

% 
Struktura dovozu 

v % 
Bilance v mil. Kč 

Skupina zemí, země 
1. - 3. 
2002 

1. - 3. 
2003 

1. - 3. 
2002 

1. - 3. 
2003 

1. - 3. 
2002 

1. - 3. 
2003 

Celkový zahraniční 
obchod ČR 

100,0 100,0 100,0 100,0 -9 101 -14 848 

v tom:             



Země s vyspělou 
ekonomikou 

76,4 77,0 70,7 67,9 11 430 19 152 

v tom: EU 70,3 70,7 61,4 58,8 22 564 29 738 

          ostatní země 6,1 6,3 9,3 9,1 -11 134 -10 586 

Rozvojové země 3,6 3,0 7,6 8,3 -13 426 -17 636 

Evropské země s 
přechodovou 
ekonomikou vč. SNS 

19,5 19,2 17,4 18,4 4 999 -451 

v tom: CEFTA 15,5 15,7 11,2 11,7 12 419 11 147 

          ostatní země 4,0 3,5 6,2 6,7 -7 420 -11 598 

Mimoevropské země s 
přechodovou a státní 
ekonomikou 

0,3 0,5 4,2 5,3 -12 525 -16 478 

Nespecifikováno 0,2 0,3 0,1 0,1 421 565 

Z úhrnu obchod se 
zeměmi OECD 

90,1 90,9 81,5 79,3 19 319 25 816 

V teritoriální struktuře za leden až březen 2003 ve vývozu meziročně narostl podíl 
zemí s vyspělou ekonomikou o 0,6 bodu na 77,0 % a účast mimoevropských zemí s 
přechodovou a státní ekonomikou se zvýšila o 0,2 bodu na 0,5 %. Na druhé straně se 
snížil podíl evropských zemí s přechodovou ekonomikou vč. SNS o 0,3 bodu na 19,2 % a 
účast rozvojových zemí v českém vývozu poklesla o 0,6 bodu na 3,0 %. (Nespecifikovaný 
globál se zvýšil o 0,1 bodu na 0,3 %.) 

Na souhrnném českém dovozu meziročně poklesla účast zemí s vyspělou ekonomikou 
o 2,8 bodu na 67,9 %. Na druhé straně se zvýšila účast evropských zemí s přechodovou 
ekonomikou vč. SNS o 1,0 procentní bod na 18,4 %, mimoevropských zemí s 
přechodovou a státní ekonomikou o 1,1 bodu na 5,3 % a rovněž vzrostl podíl 
rozvojových zemí na celkovém českém importu o 0,7 bodu na 8,3 %. 

Sousední země ( Německo, Slovensko, Rakousko, Polsko) se v období leden až březen 
2003 podílely na českém vývozu 54,9 % a na českém dovozu 45,5 %. Z jednotlivých 
zemí se na obratu českého zahraničního obchodu nejvíce účastnily: Německo se 34,7 % 
(zvýšení proti celoročnímu průměru roku 2002 o 0,3 bodu) a Slovensko se 6,2 % (snížení 
proti celoročnímu průměru roku 2002 o 0,2 bodu).  

Zahraniční obchod podle zbožových skupin (v mil. Kč, v %, běžné ceny)  

  Vývoz - leden až březen Dovoz - leden až březen 

Zbožová skupina SITC  2002 2003 
2003 v 

% 
2003 

2002 2003 
2003 v 

% 
2002 

0 až 9 zboží celkem 313 043 323 502 103,3 322 144 338 350 105,0 

v tom:             

0 Potraviny a živá zvířata 8 101 7 915 97,7 14 193 13 751 96,9 

1 Nápoje a tabák 1 839 1 554 84,5 1 693 1 632 96,4 

2 Suroviny nepoživatelné, bez 
paliv 

8 747 9 333 106,7 9 487 10 002 105,4 

3 Minerální paliva a maziva 8 455 8 808 104,2 23 975 27 707 115,6 

4 Živočišné a rostlinné oleje a 
tuky 

260 247 95,0 764 873 114,3 



5 Chemikálie 17 852 19 535 109,4 35 808 38 500 107,5 

6 Průmyslové zboží podle 
druhu materiálu 

75 897 74 371 98,0 65 080 67 260 103,3 

7 Stroje a dopravní prostředky 154 212 163 289 105,9 137 320 142 509 103,8 

8 Různé hotové výrobky 37 236 38 033 102,1 33 762 36 048 106,8 

9 Nespecifikováno 444 417 93,9 62 68 109,7 

V exportu za leden až březen 2003 zaznamenala polovina zbožových položek 
meziroční pokles a naopak druhá polovina vykázala růst. Největší meziroční 
zvýšení registrovaly stroje a dopravní prostředky v částce 9,1 mld. Kč s indexem 105,9. 
Podstatně nižší meziroční nárůst evidovaly chemikálie, a to v rozsahu 1,7 mld. Kč při 
indexu 109,4. Zvýšení ostatních zbožových kategorií se pohybovala od 353 do 797 mil. 
Kč. Nejvyšší pokles vývozu byl meziročně registrován u průmyslového zboží podle druhu 
materiálu v částce 1,5 mld. Kč s indexem 98,0. U zbývajících zbožových skupin byla 
meziroční snížení realizována v rozmezí 13 až 285 mil. Kč. Z hodnotově významnějších 
položek SITC se v meziročním srovnání (nad 120 %) zvýšil export ostatních dopravních a 
přepravních prostředků (index 154,9), elektrického proudu (index 127,4) a plastů v 
prvotní formě (index 121,2). Největší meziroční absolutní nárůst byl realizován 
elektrickými zařízeními, přístroji a spotřebiči (1,9 mld. Kč), stroji a zařízeními všeobecně 
užívanými v průmyslu (1,5 mld. Kč), ostatními dopravními a přepravními prostředky (1,4 
mld. Kč) a silničními vozidly (1,2 mld. Kč). Z položek, které poklesly pod úroveň indexu 
100,0, největší hodnotový úbytek zaznamenaly výrobky z pryže (2,5 mld. Kč). 

V celkovém importu za leden až březen 2003 registrovaly meziroční pokles 
pouze dvě skupiny: potraviny a živá zvířata (o 442 mil. Kč) a nápoje a tabák (o 61 mil. 
Kč). Ostatní zbožové skupiny zaznamenaly meziroční nárůst. Největší zvýšení 
registrovaly stroje a dopravní prostředky (5,2 mld. Kč, index 103,8), minerální paliva a 
maziva (3,7 mld. Kč, index 115,6), chemikálie (2,7 mld. Kč, index 107,5), různé hotové 
výrobky (2,3 mld. Kč, index 106,8) a průmyslové zboží podle druhu materiálu (2,2 mld. 
Kč, index 103,3). Z položek SITC vykázaly významnější meziroční relativní zvýšení 
importu (nad 120 %) ostatní dopravní a přepravní prostředky (index 202,7), ropa a 
ropné výrobky (index 126,7) a plasty v prvotní formě (index 120,8). Největší meziroční 
absolutní nárůst byl realizován položkami: ropa a ropné výrobky (3,6 mld. Kč), různé 
výrobky (2,6 mld. Kč), silniční vozidla, (2,0 mld. Kč), ostatní dopravní a přepravní 
prostředky (1,8 mld. Kč), plasty v prvotní formě (1,2 mld. Kč) a léčiva a farmaceutické 
výrobky (1,1 mld. Kč).  

Struktura a bilance zahraničního obchodu podle zbožových skupin (v %, mil. Kč, běžné 
ceny) 

Struktura vývozu v 
% 

Struktura dovozu v 
% 

Bilance v mil. Kč 
Zbožová skupina 

SITC 1. - 3. 
2002 

1. - 3. 
2003 

1. - 3. 
2002 

1. - 3. 
2003  

1. - 3. 
2002 

1. - 3. 
2003  

0 až 9 zboží celkem 100,0 100,0 100,0 100,0 -9 101 -14 848 

v tom:             

0 Potraviny a živá 
zvířata 

2,6 2,4 4,4 4,1 -6 092 -5 836 

1 Nápoje a tabák 0,6 0,5 0,5 0,5 146 -78 

2 Suroviny 
nepoživatelné, bez 
paliv 

2,8 2,9 2,9 3,0 -740 -669 

3 Minerální paliva a 2,7 2,7 7,4 8,2 -15 520 -18 899 



maziva 

4 Živočišné a rostlinné 
oleje a tuky 

0,1 0,1 0,2 0,3 -504 -626 

5 Chemikálie 5,7 6,0 11,3 11,2 -17 956 -18 965 

6 Průmyslové zboží 
podle druhu materiálu 

24,2 23,0 20,2 19,9 10 817 7 111 

7 Stroje a dopravní 
prostředky 

49,3 50,5 42,6 42,1 16 892 20 780 

8 Různé hotové 
výrobky 

11,9 11,8 10,5 10,7 3 474 1 985 

9 Nespecifikováno 0,1 0,1 0,0 0,0 382 349 

Ve zbožové struktuře vývozu za leden až březen 2003 zvýšila v meziročním 
srovnání své postavení skupina strojů a dopravních prostředků, a to o 1,2 bodu na 50,5 
% celkového vývozu. Vzrostl také podíl chemikálií o 0,3 bodu na 6,0 % a surovin 
nepoživatelných, bez paliv o 0,1 bodu na 2,9 %. Meziročně na svém podílu stagnovaly 
živočišné a rostlinné oleje a tuky, minerální paliva a maziva a nespecifikovaný globál. 
Ostatní zbožové skupiny podílovou účast na českém vývozu snížily. 

V dovozu za první čtvrtletí roku 2003 meziročně narostl podíl minerálních paliv a 
maziv o 0,8 bodu na 8,2 %, různých hotových výrobků o 0,2 bodu na 10,7 %, surovin 
nepoživatelných, bez paliv o 0,1 bodu na 3,0 % a živočišných a rostlinných olejů a tuků 
rovněž o 0,1 bodu na 0,3 %. Meziroční stagnaci evidovaly nápoje a tabák. Ostatní 
zbožové skupiny svou účast na celkovém českém dovozu snížily. 

Zbožová struktura ZO podle hlavních trhů v 1. čtvrtletí 2003 

Vývoz do Dovoz z 
Zbožová skupina SITC 

VE PE RZ PSE VE PE RZ PSE 

0 až 9 zboží celkem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

z toho:                 

0 Potraviny a živá zvířata 1,2 6,9 4,8 4,6 3,5 5,3 7,1 2,2 

1 Nápoje a tabák 0,3 1,2 0,0 0,0 0,4 0,8 0,5 0,1 

2 Suroviny nepoživatelné, 
bez paliv 

3,1 2,4 1,0 3,5 2,3 5,9 2,8 1,3 

3 Minerální paliva a maziva 2,2 5,2 0,8 0,4 2,3 33,9 4,2 0,0 

4 Živočišné a rostlinné oleje a 
tuky 

0,0 0,2 0,0 0,0 0,3 0,2 0,3 0,0 

5 Chemikálie 4,4 13,0 4,3 4,6 13,7 8,8 3,9 2,7 

6 Průmyslové zboží podle 
druhu materiálu 

21,2 28,5 34,5 14,5 21,9 22,5 5,8 6,5 

7 Stroje a dopravní 
prostředky 

54,5 33,9 48,9 65,9 44,2 15,4 67,2 69,1 

8 Různé hotové výrobky 12,8 8,6 5,7 6,5 11,3 7,2 8,3 18,0 

9 Nespecifikováno 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Poznámka:  

    VE - země s vyspělou ekonomikou 
    PE - evropské země s přechodovou ekonomikou vč. SNS 
    RZ - rozvojové země 



    PSE - mimoevropské země s přechodovou a státní ekonomikou  

Základní relativní poměry realizované zbožové struktury českého zahraničního 
obchodu se promítly i do složení vývozu a dovozu ve vztahu k jednotlivým 
hlavním trhům (i když s některými modifikacemi, zejména v dovozu). 

Zřetelně nejvyšší podíl ve vývozu zaznamenaly stroje a dopravní prostředky a rovněž 
průmyslové zboží podle druhu materiálu. Nad 10 % podílu na celkovém exportu byl do 
příslušné teritoriální relace uskutečněn ještě vývoz chemikálií, a to do evropských zemí s 
přechodovou ekonomikou vč. SNS (13,0 %) a export různých hotových výrobků do zemí 
s vyspělou ekonomikou (12,8 %). 

Rovněž ve struktuře českého dovozu z jednotlivých hlavních teritoriálních skupin zemí 
registrovaly nejvyšší podíl stroje a dopravní prostředky. U ostatních zbožových skupin 
byla situace poněkud diverzifikovanější než ve vývozu. Vyšší podíl (nad 10 %) v dovozu 
ze zemí s vyspělou ekonomikou zaznamenaly chemikálie (13,7 %), průmyslové zboží 
podle druhu materiálu (21,9 %) a různé hotové výrobky (11,3 %). Ve zbožové struktuře 
importů z evropských zemí s přechodovou a státní ekonomikou se podílově výrazně 
uplatnila minerální paliva a maziva s 33,9 % a průmyslové zboží podle druhu materiálu 
(22,5 %). Z mimoevropských zemí s přechodovou a státní ekonomikou vykázaly ve 
zbožové struktuře dovozu významnější podíl (18,0 %) ještě různé hotové výrobky. 

Celková obchodní bilance za leden až březen 2003 skončila záporným saldem ve 
výši 14,8 mld. Kč, což bylo o 5,7 mld. Kč více než za stejné období roku 2002. 
Největší deficit byl zaznamenán v březnu (9,2 mld. Kč při zvýšení proti stejnému měsíci 
roku 2002 o 3,2 mld. Kč) a naopak nejnižší záporné saldo bylo vykázáno v lednu (2,8 
mld. Kč při meziročním snížení bilančního schodku o 3,1 mld. Kč). Únor přinesl v 
meziročním srovnání největší negativní bilanční změnu, a to ve výši 5,6 mld. Kč, když 
aktivum ve stejném měsíci roku 2002 v částce 2,7 mld. Kč přešlo do pasiva v rozsahu 
2,9 mld. Kč v únoru 2003. 

Bilanční schodek vyjádřený za první čtvrtletí v amerických dolarech ve výši 503 
mil. USD meziročně narostl o 249 mil. USD a pasivum vyjádřené v euru částkou 
469 mil. EUR se zvýšilo o 181 mil. EUR. 

Z teritoriálního hlediska bylo za první čtvrtletí 2003 evidováno kladné saldo pouze se 
zeměmi s vyspělou ekonomikou, a to v částce 19,2 mld. Kč při meziročním zvýšení aktiva 
o 7,7 mld. Kč. Na tomto zlepšení měly zásluhu (nárůstem kladného salda o 7,2 mld. Kč) 
země Evropské unie a snížením pasiva o 0,5 mld. Kč i ostatní země s vyspělou 
ekonomikou. Meziroční přechod z aktiva ve výši 5,0 mld. Kč do pasiva v částce 0,5 mld. 
Kč však zaznamenaly evropské země s přechodovou ekonomikou vč. SNS. Na této 
zhoršující změně měly podíl jak země CEFTA (meziročním snížením aktiva o 1,3 mld. Kč 
na 11,1 mld. Kč), tak zejména ostatní země uvedené teritoriální skupiny, jejichž pasivum 
se meziročně zvýšilo o 4,2 mld. Kč. Podstatnější meziroční nárůst bilančních schodků 
vykázal obchod s rozvojovými zeměmi (o 4,2 mld. Kč na 17,6 mld. Kč v kumulaci za 
leden až březen 2003) a s mimoevropskými zeměmi s přechodovou a státní ekonomikou 
(o 4,0 mld. Kč na 16,5 mld. Kč v kumulaci za první čtvrtletí roku 2003). 

V poměru k jednotlivým zemím registrovala ČR za první čtvrtletí 2003 největší 
bilanční propad s Čínou (16,3 mld. Kč při meziročním zhoršení o 4,0 mld. Kč), Ruskem 
(13,1 mld. Kč, zhoršení o 2,5 mld. Kč), Japonskem (6,1 mld. Kč, zhoršení o 0,8 mld. Kč), 
Malajsií (5,2 mld. Kč, zhoršení o 1,8 mld. Kč) a Tchaj-wanem (4,3 mld. Kč, zhoršení o 
1,0 mld. Kč). Naproti tomu nejvyšší aktivní bilanci vykázala Česká republika z obchodu s 
Německem (10,1 mld. Kč při meziročním zlepšení o 0,3 mld. Kč), Velkou Británií (9,5 
mld. Kč, zlepšení o 0,4 mld. Kč), Slovenskem (6,4 mld. Kč při meziročním snížení 



aktivního salda o 0,8 mld. Kč), Rakouskem (5,4 mld. Kč, zlepšení o 2,2 mld. Kč) a 
Nizozemskem (4,3 mld. Kč při meziročním snížení aktivního salda o 2,0 mld. Kč). 

Z pohledu zbožové struktury bilanční deficit meziročně nejvíce narostl u chemikálií (o 
1,0 mld. Kč na 19,0 mld. Kč za tři měsíce roku 2003) a u minerálních paliv a maziv (o 
3,4 mld. Kč na 18,9 mld. Kč za první čtvrtletí roku 2003). Na celkovou úroveň obchodní 
bilance působila negativně meziročním snížením kladného salda (o 3,7 mld. Kč) i zbožová 
skupina průmyslového zboží podle druhu materiálu a rovněž i zbožová kategorie různých 
hotových výrobků, jejichž aktivum meziročně pokleslo o 1,5 mld. Kč. Naproti tomu 
značnější meziroční zvýšení kladného salda registrovaly stroje a dopravní prostředky o 
3,9 mld. Kč (na 20,8 mld. Kč v kumulaci za leden až březen roku 2003).  

Zbožové skupiny 6, 7, 8 a 9 vytvořily za období leden až březen 2003 společný 
přebytek ve výši 30,2 mld. Kč na rozdíl od skupin 0, 1, 2, 3, 4 a 5, které byly pasivní v 
celkové částce 45,0 mld. Kč. 

Ke zlepšení obchodní bilance za leden až březen 2003 nejvíce přispěly 
bilančními přebytky (nad 4,0 mld. Kč) tyto položky: silniční vozidla (21,8 mld. Kč), 
výrobky z nekovových nerostů (6,0 mld. Kč), nábytek a jeho díly (rovněž 6,0 mld. Kč) a 
kovové výrobky (4,5 mld. Kč). 

Naopak, na bilančním schodku za první čtvrtletí 2003 se (nad 4,0 mld. Kč) hlavně 
podílely: ropa a ropné výrobky (13,4 mld. Kč), topný plyn, zemní i průmyslově vyráběný 
(8,8 mld. Kč), elektrická zařízení, přístroje a spotřebiče (8,5 mld. Kč), léčiva a 
farmaceutické výrobky (7,7 mld. Kč), neželezné kovy (4,7 mld. Kč) a plasty v prvotní 
formě (4,1 mld. Kč). 

Zúčtování zahraničního obchodu ČR v prvním čtvrtletí 2003 bylo uskutečňováno 
výlučně ve směnitelných měnách. Ve věcné skladbě použité při zúčtování se jako 
vedoucí zúčtovací měna umístilo euro s podílem 66,3 % na celkovém dovozu a 70,7 % v 
celkovém vývozu. Druhou nejvíce používanou měnou byl USD s podílem 20,0 % v dovozu 
a 13,6 % ve vývozu. Největší bilanční schodek připadl na americký dolar ve výši 23,5 
mld. Kč a naopak, největší aktivum připadlo na zúčtování v EUR v částce 4,3 mld. Kč. 

Vývozní cenyměřené výběrovým indexem (včetně kurzového pohybu) se za leden až 
únor 2003 oproti stejnému období roku 2002 v průměru snížily o 2,0 %, zatímco dovozní 
ceny poklesly o 2,3 %. Směnná relace tak dosáhla hodnoty 100,2. 

V únoru oproti lednu 2003 ceny vývozu vzrostly o 0,3 % a u dovozu o 0,4 %.  

Vývozní ceny v lednu až únoru 2003 v průměru meziročně poklesly u většiny 
evidovaných zbožových skupin, kromě nápojů a tabáku, u nichž meziroční nárůst činil 
14,9 %, minerálních paliv a maziv, jejichž růst představoval 4,0 % a u chemikálií, jejichž 
vývozní ceny v průměru stouply o 1,4 %. 

U dovozních cen doznala v průměru za leden až únor 2003 meziroční snížení většina 
evidovaných zbožových skupin, kromě minerálních paliv a maziv, u nichž meziroční 
nárůst činil 13,3 % a živočišných a rostlinných olejů a tuků, jejichž růst představoval 7,0 
%. 

Pramen: data ČSÚ a MPO ČR 

 


