
 
 
 

 
 

Čtvrtletní přehled za leden až březen 2005 
 
 
 

Zahraniční obchod České republiky 
 

 
 
 

 Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu (vč. dopočtů), vyhlášených 
5. května, dosáhl v prvním čtvrtletí roku 2005 obrat zahraničního obchodu v běžných 
cenách 844,6 mld. Kč, čímž se v meziročním srovnání zvýšil o 92,7 mld. Kč, tj. o 12,3 %. 
Struktura tohoto nárůstu znamenala poněkud příznivější změnu poměru mezi vývozem a 
dovozem, když oproti podílu 50,1 % v prvním čtvrtletí 2004 se zvýšil podíl exportu ve 
stejném období roku 2005 na 50,9 %, tj. o 0,8 procentního bodu, přičemž krytí dovozu 
vývozem meziročně vzrostlo o 3,2 bodu.  
 
 Ve vývozu za leden až březen 2005 registrovaly meziroční absolutní zvýšení obě 
hlavní agregované zbožové skupiny. Export primárních výrobků (kategorie 0-4) vzrostl o 
6,5 mld. Kč při indexu 120,2 a vývoz zpracovatelských výrobků (skupiny 5-8) se zvýšil o 
46,6 mld. Kč s indexem 113,5.  
 
 I v dovozu za první čtvrtletí roku 2005 vykázaly meziroční nárůst jak primární 
výrobky (13,8 mld. Kč, index 125,3), tak zpracovatelské výrobky (25,9 mld. Kč s indexem 
108,1). 
 
 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 2005 podílu 62,07 % na celkovém vývozu (při meziročním snížení o 0,29 procentního 
bodu) a 56,16 % na celkovém českém dovozu, což znamenalo meziroční nárůst o 0,36 bodu. 
 
 Vývoz zbožových položek patřících do High Technology Products (HT) zaznamenal 
v prvním čtvrtletí roku 2005 podíl na celkovém exportu ve výši 11,1 % (při meziročním 
snížení o 0,7 procentního bodu) a na celkovém dovozu 14,9 %, což představovalo meziroční 
pokles o 0,8 bodu. 
 
 V dovozu dle užití největší podíl nadále zaznamenávalo výrobní užití, a to ve výši 
51,04 % při meziročním zvýšení o 0,79 bodu. Následovalo investiční užití s 27,02 % 
s meziročním poklesem o 2,03 bodu a osobní spotřeba s 21,94 % a meziročním nárůstem o 
1,24 bodu. 
 
 V prvním čtvrtletí roku 2005 vzrostl meziročně celkový dovoz o 10,6 % a vývoz o 
14,1 %, čímž v meziročním srovnání narostlo bilanční aktivum o 13,4 mld. Kč na celkových 
14,7 mld. Kč. 
 
 
 



 2 

 
Vývoz podle skupin zemí a jednotlivých měsíců 1. čtvrtletí 2005 

(v mil. Kč, běžné ceny) 
 

Leden Únor Březen 
 Skupina zemí, země 2005 2005 v % 

2004 2005 2005 v % 
2004 2005 2005 v % 

2004 
 Celkový vývoz ČR 140 433 130,0 137 910 109,6 151 303 106,0 
 v tom:       
  Země s vyspělou ekonomikou 130 616 129,9 126 079 108,3 136 876 103,4 
   v tom: EU 123 503 130,9 117 956 107,7 127 332 102,5 
              ostatní země 7 113 114,6 8 123 118,6 9 544 117,2 
  Rozvojové země 4 199 146,5 4 450 124,1 5 446 142,0 
  Evropské země s přechodovou       
  ekonomikou 2 451 113,5 3 233 135,0 3 821 135,3 
  Společenství nezávislých států 2 814 171,3 3 707 152,6 4 292 168,0 
  Ostatní země 1) 310   45,5 405   48,4 802   90,3 
  Nespecifikováno 43   26,9 35   16,0 65   29,7 
 Z úhrnu obchod se zeměmi OECD 128 818 130,1 124 506 108,5 134 980 103,5 
1)ČLR, KLDR, Kuba, Laos, MoLR, VSR 
Poznámka: Veškeré údaje v tabulkách jsou zpracovány z hodnot v korunách a následně zaokrouhleny na tisíce resp. miliony. 
Z tohoto důvodu nemusí souhlasit součet částí celku s celkovým údajem a mohou se vyskytnout i drobné diference. 
 
 Celkový vývoz v prvním čtvrtletí 2005 v relativní úrovni gradoval již v lednu, a to se 
značně vysokým indexem 130,0, zatímco v dalších měsících postupně klesal na indexy 109,6 
a 106,0. V absolutní úrovni byl však nejvyšší vývoz realizován až v březnu částkou         
151,3 mld. Kč, zatímco nejnižší hodnotová úroveň exportu byla zaznamenána v únoru 
v rozsahu 137,9 mld. Kč. 
 
 Země s vyspělou ekonomikou opisovaly v relativní úrovni ve značné míře vývoj 
celkového vývozu. Ve stejném trendu na ně navazoval i export do Evropské unie. Na druhé 
straně ostatní země s vyspělou ekonomikou vykázaly nejnižší meziroční relativní přírůstek v 
lednu (index 114,6), přičemž nejvyšší nárůst (o 18,6 %) byl registrován v únoru. V hodnotové 
poloze se však vývoj exportu do zemí s vyspělou ekonomikou realizoval v obráceném pořadí. 
Nejvyšší úrovně (při poklesu v únoru proti lednu), bylo dosaženo v březnu, a to v rozsahu 
136,9 mld. Kč. Třetí měsíc prvního čtvrtletí byl také nejúspěšnějším pro český vývoz jak do 
zemí Evropské unie tak i do ostatních zemí s vyspělou ekonomikou. 
 
 Do rozvojových zemí vývoz registroval meziročně nejvyšší relativní úroveň v lednu 
(index 146,5) a nejnižší pak v únoru (index 124,1). V hodnotové rovině měl však export do 
této teritoriální oblasti měsíc od měsíce stoupající trend ( v lednu 4,2 mld. Kč a v březnu     
5,4 mld. Kč).  
 
 Vývoz do evropských zemí s přechodovou ekonomikou dosáhl v meziročním 
relativním srovnání nejvyšší úrovně v březnu (index 135,3), zatímco v lednu byl export 
meziročně v relativní poloze nejnižší (index 113,5). Největší hodnotovou úroveň zaznamenal 
český vývoz do uvedené teritoriální relace v březnu, a to v částce 3,8 mld. Kč. 
 
 Export do Společenství nezávislých států zaznamenal vůbec nejvyšší meziroční 
relativní růst (index 171,3) v lednu. Po poklesu v únoru se však v březnu meziroční nárůst 
opět zvýšil až na index 168,0. V absolutní úrovni však vývoz zaznamenal plynule stoupající 
trend od ledna do března, kdy dosáhl částky 4,3 mld. Kč.  
 
 Nepříznivý meziroční vývoj registroval ve všech měsících prvního čtvrtletí vývoz do 
ostatních zemí (indexy 45,5; 48,4 a 90,3). I když export v absolutní úrovni vykázal v březnu 
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oproti lednu nárůst 0,5 mld. Kč, tj. o 158,7 %, nezaznamenává stále tolik potřebnou dynamiku 
s ohledem na existující bilanční deficit z obchodu s touto teritoriální oblastí.  
 
 

Dovoz podle skupin zemí a jednotlivých měsíců 1. čtvrtletí 2005 
(v mil. Kč, běžné ceny) 

 
Leden Únor Březen 

 Skupina zemí, země 2005 2005 v % 
2004 2005 2005 v % 

2004 2005 2005 v % 
2004 

 Celkový dovoz ČR 136 983 126,9 132 697 109,3 145 305   99,5 
 v tom:       
  Země s vyspělou ekonomikou 113 171 135,8 107 078 108,5 118 407   99,7 
   v tom: EU 91 647 125,2 95 028 109,0 104 277   99,4 
              ostatní země 21 524 212,3 12 050 104,7 14 130 101,4 
  Rozvojové země 8 113   87,5 7 656   95,6 8 289   81,3 
  Evropské země s přechodovou       
  ekonomikou 904 166,5 993 128,3 1 207 132,6 
  Společenství nezávislých států 9 084 118,5 10 773 155,7 10 597 136,6 
  Ostatní země 1) 5 605   78,8 6 041   86,1 6 644   79,5 
  Nespecifikováno 106   5 300,0 157   3 925,0 161   2 300,0 
 Z úhrnu obchod se zeměmi OECD 113 213 135,9 106 706 108,6 117 980   99,7 
1) ČLR, KLDR, Kuba, Laos, MoLR, VSR 
 
 Dovoz v jednotlivých  měsících prvního čtvrtletí roku 2005 měl od ledna do března 
v meziročním relativním srovnání klesající trend, který byl v březnu zakončen dokonce 
indexem 99,5. Na druhé straně v hodnotové úrovni (po menším poklesu v únoru oproti lednu), 
nejvyšší import byl realizován právě v březnu, a to v částce 145,3 mld. Kč.  
 
 Obdobnou tendenci jako celkový dovoz, měl i import ze zemí s vyspělou 
ekonomikou, a to jak v meziročním relativním srovnání, tak i v dosažené hodnotové úrovni, 
zejména vlivem vývoje dovozu z Evropské unie. U ostatních zemí s vyspělou ekonomikou, i 
když také u nich byl zachován podobný trend, se vývoj do určité míry nicméně lišil. Vysoký 
byl meziroční relativní nárůst v lednu (index 212,3), v únoru byl naopak relativní nárůst 
oproti celé skupině zemí s vyspělou ekonomikou o něco nižší, aby naopak v březnu přesáhl 
index 100,0. 
 
 Dovoz z rozvojových zemí byl v meziročním relativním srovnání ve všech třech 
sledovaných měsících nižší. V absolutním vyjádření pak (obdobně jako celkový dovoz) 
zaznamenal v únoru nižší hodnotu než v lednu, když nejvyšší dovoz byl pak realizován 
v březnu. 
 
 Import ze Společenství nezávislých států zaznamenal naopak nejvyšší meziroční 
relativní nárůst v únoru a v tomto měsíci byl rovněž realizován největší dovoz v hodnotové 
úrovni, a to v částce 10,8 mld. Kč. 
 
 Dovoz z ostatních zemí vykázal meziročně v relativní úrovni ve všech třech měsících 
pokles. V hodnotovém vyjádření byl import nejvyšší v březnu, a to v rozsahu 6,6 mld. Kč. 
 

 
Krytí dovozu vývozem 

(v %) 
Leden Únor Březen  Skupina zemí, země 2004 2005 2004 2005 2004 2005 

 Celkový zahraniční obchod ČR 100,1 102,5 103,7 103,9   97,7 104,1 
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 v tom:       
  Země s vyspělou ekonomikou 120,6 115,4 118,0 117,7 111,4 115,6 
   v tom: EU 128,9 134,8 125,7 124,1 118,5 122,1 
              ostatní země   61,2   33,0   59,5   67,4   58,4   67,5 
  Rozvojové země   30,9   51,8   44,8   58,1   37,6   65,7 
  Evropské země s přechodovou       
  ekonomikou 397,6 271,1 309,3 325,6 310,3 316,6 
  Společenství nezávislých států   21,4   31,0   35,1   34,4   32,9   40,5 
  Ostatní země 1)     9,6     5,5   11,9     6,7   10,6   12,1 
  Nespecifikováno   8 000,0   40,6   5 475,0   22,3   3 128,6   40,4 
 Z úhrnu obchod se zeměmi OECD 118,9 113,8 116,8 116,7 110,3 114,4 
1) ČLR, KLDR, Kuba, Laos, MoLR, VSR 
 
 Krytí dovozu vývozem vykázalo v meziročním srovnání příznivější výsledky 
v prvním čtvrtletí roku 2005 než v odpovídajícím období předcházejícího roku a tím 
napomohlo příhodnějším bilančním poměrům českého ZO. 
 
 Země s vyspělou ekonomikou dosáhly meziročně lepšího výsledku v březnu, zatímco 
v lednu a únoru byl poměr krytí dovozu vývozem poněkud uspokojivější v roce 2004, 
nicméně i tak bylo dosaženo velmi dobrého výsledného efektu. Tyto příznivé poměry mezi 
dovozem a vývozem byly výlučně důsledkem obchodních vztahů s Evropskou unií, na rozdíl 
od ostatních zemí s vyspělou ekonomikou, kde dovoz výrazně překračoval vývoz. 
 
 Nejlepší poměr krytí dovozu vývozem zaznamenaly evropské země s přechodovou 
ekonomikou, nicméně obrat s těmito zeměmi představoval za první čtvrtletí roku 2005 pouze 
1,5 % celkového obratu českého zahraničního obchodu. 
 
 U zbývajících tří skupin zemí (rozvojových zemí, Společenství nezávislých států a 
ostatních zemí) bylo krytí dovozu vývozem realizováno v podstatně horší míře, u ostatních 
zemí pak nedostatečně. 
 
 Z naznačených relativních vztahů následně vychází bilanční vývoj (v hodnotové 
úrovni) s rozhodujícími partnerskými skupinami zemí, s nimiž ČR provádí zahraniční obchod: 
 

Bilance zahraničního obchodu podle skupin zemí v jednotlivých měsících 1. čtvrtletí 
(v mil. Kč, běžné ceny) 

Leden Únor Březen  Skupina zemí, země 2004 2005 2004 2005 2004 2005 
 Celkový zahraniční obchod ČR 127 3 450 4 463 5 213 -3 345 5 998 
 v tom:       
  Země s vyspělou ekonomikou 17 207 17 445 17 719 19 001 13 558 18 469 
   v tom: EU 21 140 31 856 22 380 22 928 19 350 23 055 
              ostatní země -3 933 -14 411 -4 661 -3 927 -5 792 -4 586 
  Rozvojové země -6 401 -3 914 -4 426 -3 206 -6 356 -2 843 
  Evropské země s přechodovou       
  ekonomikou 1 616 1 547 1 620 2 240 1 914 2 614 
  Společenství nezávislých států -6 024 -6 270 -4 488 -7 066 -5 200 -6 305 
  Ostatní země 1) -6 429 -5 295 -6 178 -5 636 -7 474 -5 842 
  Nespecifikováno 158 -63 215 -122 212 -96 
 Z úhrnu obchod se zeměmi OECD 15 728 15 605 16 517 17 800 12 151 17 000 
1) ČLR, KLDR, Kuba, Laos, MoLR, VSR 
 
 Bilance zahraničního obchodu zaznamenala v jednotlivých měsících prvního 
čtvrtletí 2005 zvyšující se hodnotu kladného salda. Meziročně se aktivum v lednu zvýšilo o 
částku 3,3 mld. Kč na 3,5 mld. Kč. V únoru však meziroční nárůst kladného salda nebyl tak 
strmý, když představoval 0,8 mld. Kč, což bylo důsledkem již dosti vysokého aktiva v roce 
2004. Největší zlepšení bylo však vykázáno v březnu, meziročním přírůstkem ve výši          
9,3 mld. Kč, na celkových 6,0 mld. Kč. (Tento vysoký nárůst byl ovlivněn do jisté míry 
rozsahem pasiva v březnu 2004.) 
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 Značné bilanční aktivum bylo (stejně jako v prvém čtvrtletí roku 2004) realizováno 
ve všech třech měsících se zeměmi s vyspělou ekonomikou. Meziroční nárůst kladného 
salda se přitom v jednotlivých měsících vyvíjel v následujícím rozměru: 0,2 mld. Kč,          
1,3 mld. Kč a 4,9 mld. Kč. Rozhodující vliv na tento pozitivní vývoj měly země Evropské 
unie, které meziročně zaznamenaly zvýšení bilančního aktiva v rozsahu 10,7 mld. Kč,         
0,5 mld. Kč a 3,7 mld. Kč. Kladné saldo se přitom pohybovalo od 22,9 mld. Kč do            
31,9 mld. Kč. Tento pozitivní vývoj však snižovalo bilanční pasivum, které bylo 
zaznamenáno ve všech třech měsících prvního čtvrtletí z obchodu z ostatními zeměmi 
s vyspělou ekonomikou. I když v únoru a březnu se s nimi deficit meziročně snížil, v lednu 
naopak pasivum meziročně narostlo, a to o 10,5 mld. Kč na 14,4 mld. Kč.  
 
 Větší záporné saldo již dlouhodobě vyplývá z obchodu s rozvojovými zeměmi, i 
když ve všech měsících prvního čtvrtletí 2005 došlo k jeho meziročnímu poklesu                  
(o 2,5 mld. Kč, 1,2 mld. Kč a 3,5 mld. Kč). 
 
 Na druhé straně z obchodu s evropskými zeměmi s přechodovou ekonomikou 
vyplynulo ve všech třech měsících aktivní saldo, které se pohybovalo od 1,5 mld. Kč do    
2,6 mld. Kč. 
 
 Bilanční zhoršení naopak zaznamenával po celou sledovanou dobu výsledek obchodu 
se Společenstvím nezávislých států, když pasivní saldo meziročně narostlo o 0,2 mld. Kč, 
2,6 mld. Kč a 1,1 mld. Kč. 
 
 S ostatními zeměmi je dlouhodobě vykazován bilanční deficit, nicméně v důsledku 
poklesu dovozu se tento deficit meziročně snížil, a to o 1,1 mld. Kč, 0,5 mld. Kč a               
1,6 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 2004 2005 2005 v % 

2004 2004 2005 2005 v % 
2004 

 Celkový zahraniční obchod ČR 376 588 429 645 114,1 375 345 414 985 110,6 
 v tom:       
  Země s vyspělou ekonomikou 349 291 393 571 112,7 300 807 338 656 112,6 
  v tom: EU 328 093 368 792 112,4 265 223 290 952 109,7 
             ostatní země 21 198 24 779 116,9 35 584 47 704 134,1 
  Rozvojové země 10 287 14 095 137,0 27 470 24 057   87,6 
  Evropské země s přechodovou       
  ekonomikou 7 377 9 506 128,9 2 227 3 104 139,4 
  Společenství nezávislých států 6 628 10 814 163,2 22 340 30 454 136,3 
  Ostatní země 1) 2 407 1 517   63,0 22 487 18 290   81,3 
  Nespecifikováno 598 142   23,7 14 424   3 028,6 
 Z úhrnu obchod se zeměmi OECD 344 239 388 305 112,8 299 844 337 899 112,7 
1) ČLR, KLDR, Kuba, Laos, MoLR, VSR 
 
 Celkový vývoz za leden až březen 2005 činil 429,6 mld. Kč a meziročně vzrostl o 
53,1 mld. Kč, tj. o 14,1 %. V dolarovém přepočtu se celkový vývoz zvýšil o 31,1 % a při 
vyjádření v euru dosáhl přírůstku 24,9 %.  
 
 Vývoz za první čtvrtletí roku 2005 zaznamenal meziroční nárůst do čtyř z pěti 
hlavních skupin zemí. Nejvyšší relativní nárůst byl vykázán do Společenství nezávislých států 
(index 163,2), který však v absolutní rovině znamenal pouze 4,2 mld. Kč. Podstatné 
meziroční hodnotové zvýšení vývozu však bylo na druhé straně realizováno do zemí 
s vyspělou ekonomikou, a to o 44,3 mld. Kč při indexu 112,7. Rozhodující podíl na tomto 
nárůstu měly země Evropské unie, do nichž bylo meziročně vyvezeno více o 40,7 mld. Kč 
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(index 112,4). Ostatní země s vyspělou ekonomikou absorbovaly zvýšený český vývoz 
v rozsahu 3,6 mld. Kč. Do rozvojových zemí export meziročně narostl o 3,8 mld. Kč při 
indexu 137,0 a do evropských zemí s přechodovou ekonomikou o 2,1 mld. Kč s indexem 
128,9. Nepříznivě se však vyvíjel vývoz do ostatních zemí, když se meziročně snížil o         
0,9 mld. Kč při indexu 63,0. Pokles vývozu o 0,5 mld. Kč zaznamenal meziročně i 
nespecifikovaný globál s indexem 23,7. 
 
 Z jednotlivých zemí, které měly dlouhodoběji větší podíl na obratu českého 
zahraničního obchodu, nejvýznamnější relativní nárůst exportu (nad 120 %) byl dosažen do 
Ruska (index 175,7), Rumunska (index 159,3), Švédska (index 154,4), Malajsie (index 
143,8), Španělska (index 142,5), na Ukrajinu (index 138,7), do Japonska (index 133,6), 
Francie (index 132,9), Norska (index 129,9), na Slovensko (index 126,6), do USA (index 
124,3), Slovinska (index 122,7) a do Belgie (index 122,5). Naopak, ze zemí s dlouhodoběji 
větším podílem na obratu českého zahraničního obchodu byl v meziročním srovnání 
zaznamenán pokles vývozu pod index 100,0 do Číny (index 61,7), Turecka (index 84,7), 
Nizozemska (index 92,1), Velké Británie (index 92,6) a na Tchaj-wan (index 96,7). 
 
 Celkový dovoz v prvním čtvrtletí 2005 činil 415,0 mld. Kč, čímž se meziročně 
zvýšil o 39,6 mld. Kč, tj. o 10,6 %. V USD vykázal meziroční nárůst o 27,1 % a při 
vyjádření v euru zaznamenal přírůstek 21,1 %. 
 
 V meziročním srovnání se import zvýšil ze tří hlavních teritoriálních skupin. Nejvyšší 
meziroční absolutní nárůst byl realizován ze zemí s vyspělou ekonomikou, z nichž import 
narostl o 37,8 mld. Kč při indexu 112,6, přičemž výrazný podíl na meziročním růstu dovozu 
měly země Evropské unie v částce 25,7 mld. Kč s indexem 109,7, zatímco z ostatních zemí 
s vyspělou ekonomikou import narostl o 12,1 mld. Kč při indexu 134,1. Druhý nejvyšší 
meziroční absolutní nárůst importu byl registrován ze Společenství nezávislých států 
v rozsahu 8,1 mld. Kč a s indexem 136,3. Dovoz z evropských zemí s přechodovou 
ekonomikou se meziročně zvýšil o 0,9 mld. Kč při indexu 139,4. Nespecifikovaný globál 
meziročně narostl o 0,4 mld. Kč. Meziroční pokles dovozu byl na druhé straně zaznamenán 
z rozvojových zemí, a to v částce 3,4 mld. Kč s indexem 87,6 a rovněž z ostatních zemí 
v rozsahu 4,2 mld. Kč při indexu 81,3. 
 
 Z jednotlivých zemí, které měly dlouhodoběji větší podíl na obratu českého 
zahraničního obchodu, nejvýznamnější relativní nárůst importu (nad 120 %) byl zaznamenán 
z Ukrajiny (index 180,9), Nizozemska (index 179,4), USA (index 169,9), Turecka (index 
164,9), Rumunska (index 154,2), Ruska (index 128,2), Slovenska (index 123,5) a 
ze Španělska (index 121,2). Naopak ze zemí s dlouhodoběji větším podílem na obratu 
českého zahraničního obchodu byl v meziročním srovnání zaznamenán pokles dovozu pod 
index 100,0 z Malajsie (index 61,2), Číny (index 79,8), Tchaj-wanu (index 87,6), Slovinska 
(index 92,3) a z Dánska (index 99,4).  
 

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. 2004 1. – 3. 2005 1. - 3. 2004 1. – 3. 2005 1. - 3. 2004 1. – 3. 2005 
 Celkový zahraniční obchod ČR 100,0 100,0 100,0 100,0 1 243 14 660 
 v tom:       
  Země s vyspělou ekonomikou 92,8 91,6 80,1 81,6 48 484 54 915 
   v tom: EU 87,1 85,8 70,7 70,1 62 870 77 840 
              ostatní země 5,7 5,8 9,4 11,5 -14 386 -22 925 
  Rozvojové země 2,7 3,3 7,3 5,8 -17 183 -9 962 
  Evropské země s přechodovou       
  ekonomikou 2,0 2,2 0,6 0,7 5 150 6 402 
  Společenství nezávislých států 1,8 2,5 6,0 7,3 -15 712 -19 640 
  Ostatní země 1) 0,6 0,4 6,0 4,4 -20 080 -16 773 
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  Nespecifikováno 0,2 0,0 0,0 0,1 584 -282 
 Z úhrnu obchod se zeměmi OECD 91,4 90,4 79,9 81,4 44 395 50 406 
1) ČLR, KLDR, Kuba, Laos, MoLR, VSR 
 
 V teritoriální struktuře za leden až březen 2005 ve vývozu meziročně klesl podíl 
zemí s vyspělou ekonomikou o 1,2 bodu na 91,6 % a účast ostatních zemí se snížila o 0,2 
bodu na 0,4 %. Na druhé straně se zvýšil podíl evropských zemí s přechodovou ekonomikou 
o 0,2 bodu na 2,2 %, účast rozvojových zemí vzrostla o 0,6 bodu na 3,3 % a podíl 
Společenství nezávislých států narostl o 0,7 bodu na 2,5 %. (Nespecifikovaný globál klesl z 
0,2 bodu na 0,0 %.) 
 
 Na souhrnném českém dovozu meziročně vzrostla účast zemí s vyspělou 
ekonomikou o 1,5 bodu na 81,6 % a podíl evropských zemí s přechodovou ekonomikou se 
meziročně zvýšil o 0,1 bodu na 0,7 %. Rovněž vzrostl podíl Společenství nezávislých států, a 
to o 1,3 bodu na 7,3 %. Na druhé straně poklesla účast ostatních zemí o 1,6 bodu na 4,4 %, a 
podíl rozvojových zemí se snížil na celkovém českém importu o 1,5 bodu na 5,8 %. 
 
 Sousední země (Německo, Slovensko, Rakousko, Polsko) se v období leden až březen 
2005 podílely na českém vývozu 55,1 % a na českém dovozu 43,9 %. Z jednotlivých zemí se 
na obratu českého zahraničního obchodu nejvíce účastnily: Německo se 33,3 % (snížení proti 
celoročnímu průměru roku 2004 o 1,6 bodu) a Slovensko se 6,8 % (zvýšení proti celoročnímu 
průměru roku 2004 o 0,7 bodu).  
 

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

Vývoz – leden až březen Dovoz – leden až březen 
 Zbožová skupina SITC 2004 2005 2005 v % 

2004 2004 2005 2005 v % 
2004 

 0 až 9 zboží celkem 376 588 429 645 114,1 375 345 414 985 110,6 
 v tom:       
  0 Potraviny a živá zvířata 9 555 13 119 137,3 15 747 18 042 114,6 
  1 Nápoje a tabák 1 676 1 968 117,4 1 777 2 547 143,3 
  2 Suroviny nepoživatelné, bez paliv 10 583 11 075 104,6 11 643 13 738 118,0 
  3 Minerální paliva a maziva 10 079 12 114 120,2 24 297 32 976 135,7 
  4 Živočišné a rostlinné oleje a tuky 253 374 147,8 889 804   90,4 
  5 Chemikálie 22 289 27 100 121,6 44 305 47 009 106,1 
  6 Průmyslové zboží podle druhu       
     materiálu 87 456 97 678 111,7 78 481 87 828 111,9 
  7 Stroje a dopravní prostředky 190 252 219 401 115,3 158 645 166 483 104,9 
  8 Různé hotové výrobky 44 056 46 675 105,9 39 500 45 283 114,6 
  9 Nespecifikováno 389 141   36,2 61 275 450,8 
 
  V exportu za leden až březen 2005 zaznamenaly všechny zbožové skupiny 
(kromě poklesu nespecifikovaného globálu) meziroční růst. Největší meziroční zvýšení 
registrovaly stroje a dopravní prostředky v částce 29,1 mld. Kč s indexem 115,3 a průmyslové 
zboží podle druhu materiálu v rozsahu 10,2 mld. Kč při indexu 111,7. Podstatněji nižší 
meziroční nárůst vykázaly chemikálie v sumě 4,8 mld. Kč s indexem 121,6, potraviny a živá 
zvířata v částce 3,6 mld. Kč (index 137,3), různé hotové výrobky ve výši 2,6 mld. Kč (index 
105,9) a minerální paliva a maziva v rozsahu 2,0 mld. Kč (index 120,0). U zbývajících 
zbožových skupin se meziroční nárůst pohyboval od 121 do 492 mil. Kč. Z hodnotově 
nejvýznamnějších položek SITC se v relativním vyjádření meziročně zvýšila (nad 120 %) 
značná řada položek. Z nich lze jmenovat zejména železo a ocel s meziročním nárůstem    
42,1 %. Největší meziroční absolutní zvýšení vývozu (nad 3 mld. Kč) bylo pak realizováno 
silničními vozidly (14,2 mld. Kč), železem a ocelí (6,6 mld. Kč) stroji a zařízeními všeobecně 
užívanými v průmyslu (5,3 mld. Kč), ostatními dopravními a přepravními prostředky         
(3,4 mld. Kč) a elektrickými zařízeními, přístroji a spotřebiči (3,3 mld. Kč).  



 8 

 
 V celkovém importu za leden až březen 2005 registrovaly meziroční nárůst 
všechny zbožové skupiny, kromě živočišných a rostlinných olejů a tuků s propadem ve 
výši 85,0 mil. Kč s indexem 90,4. Největší zvýšení zaznamenalo průmyslové zboží podle 
druhu materiálu (9,3 mld. Kč), minerální paliva a maziva (8,7 mld. Kč), stroje a dopravní 
prostředky (7,8 mld. Kč) a různé hotové výrobky (5,8 mld. Kč). Zbývající zbožové skupiny 
vykázaly zvýšení od 214 mil.Kč do 2,7 mld. Kč. I v dovozu evidovala relativní meziroční 
nárůst (nad 125 %) řada položek SITC. Z nich lze jmenovat ostatní dopravní a přepravní 
prostředky (index 285,3), oděvní výrobky a doplňky (index 178,9) a železo a ocel (index 
149,1). Největší meziroční absolutní nárůst (nad 3,0 mld. Kč) byl realizován položkami: 
železem a ocelí (7,7 mld. Kč), ostatními dopravními a přepravními prostředky (7,5 mld. Kč), 
ropou a ropnými výrobky (5,1 mld. Kč), oděvními výrobky a doplňky (3,5 mld. Kč) a topným 
plynem (3,1 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. 2004 1. – 3. 2005 1. - 3. 2004 1. – 3. 2005 1. - 3. 2004 1. – 3. 2005 
 0 až 9 zboží celkem     100,0      100,0     100,0      100,0 1 243 14 660 
 v tom:       
  0 Potraviny a živá zvířata   2,5   3,1   4,2   4,3 -6 192 -4 923 
  1 Nápoje a tabák   0,4   0,5   0,5   0,6 -101 -579 
  2 Suroviny nepoživatelné, bez paliv   2,8   2,6   3,1   3,3 -1 060 -2 663 
  3 Minerální paliva a maziva   2,7   2,8   6,5   7,9 -14 218 -20 862 
  4 Živočišné a rostlinné oleje a tuky   0,1   0,1   0,2   0,2 -636 -430 
  5 Chemikálie   5,9   6,3 11,8 11,3 -22 016 -19 909 
  6 Průmyslové zboží podle druhu        
     materiálu 23,2 22,7 20,9 21,2 8 975 9 850 
  7 Stroje a dopravní prostředky 50,5 51,1 42,3 40,1 31 607 52 918 
  8 Různé hotové výrobky 11,7 10,9 10,5 10,9 4 556 1 392 
  9 Nespecifikováno   0,1   0,0   0,0   0,1 328 -134 

 
 Ve zbožové struktuře vývozu za leden až březen 2005 zvýšila v meziročním 
srovnání své postavení skupina strojů a dopravních prostředků o 0,6 bodu na 51,1 %,  
potravin a živých zvířat rovněž o 0,6 bodu na 3,1 %, chemikálií o 0,4 bodu na 6,3 %, nápojů a 
tabáku o 0,1 bodu na 0,5 % a minerálních paliv a maziv také o 0,1 bodu na 2,8 %. Svůj podíl 
meziročně snížily různé hotové výrobky o 0,8 bodu na 10,9 %, průmyslové zboží podle druhu 
materiálu o 0,5 bodu na 22,7 %, suroviny nepoživatelné, bez paliv o 0,2 bodu na 2,6 % a 
nespecifikovaný globál o 0,1 bodu na 0,0 %. Meziročně na svém podílu stagnovaly živočišné 
a rostlinné oleje a tuky. 
 
 V dovozu za první čtvrtletí roku 2005 meziročně klesl podíl strojů a dopravních 
prostředků o 2,2 bodu na 40,1 % a chemikálií o 0,5 bodu na 11,3 %. Meziroční stagnaci 
evidovaly živočišné a rostlinné oleje a tuky. Ostatní zbožové skupiny svou účast na celkovém 
českém dovozu meziročně zvýšily. 
 

Zbožová struktura ZO podle hlavních trhů v 1. čtvrtletí 2005 
 

Vývoz do Dovoz z  Zbožová skupina SITC VE PE RZ O VE PE RZ O 
 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   3,0   4,7   3,3   3,2   4,5   0,8   9,2   1,9 
  1 Nápoje a tabák   0,4   0,5   0,7   0,1   0,7   0,1   0,7   0,1 
  2 Suroviny nepoživatelné, bez paliv   2,7   2,2   0,9   3,9   2,2 13,9   6,1   1,0 
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  3 Minerální paliva a maziva   3,0   0,6   0,4   0,5   3,3 60,6   6,6   0,0 
  4 Živočišné a rostlinné oleje a tuky   0,1   0,0   0,0   0,0   0,2   0,0   0,5   0,0 
  5 Chemikálie   6,0 13,8   4,3 11,0 13,0   4,0   4,0   2,9 
  6 Průmyslové zboží podle druhu         
     materiálu 22,0 29,2 33,8 15,2 23,3 14,5   8,3   9,6 
  7 Stroje a dopravní prostředky 51,5 41,8 50,6 61,2 42,3   3,8 49,0 55,1 
  8 Různé hotové výrobky 11,3   7,1   5,9   4,9 10,5   2,2 15,5 29,4 
  9 Nespecifikováno   0,0   0,0   0,0   0,0   0,1   0,0   0,0   0,0 
Poznámka: VE – země s vyspělou ekonomikou 
    PE – evropské země s přechodovou ekonomikou vč. SNS 
    RZ – rozvojové země 
    O  - ostatní země, tj. ČLR, KLDR, Kuba, MoLR, VSR 
 
 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 (13,8 %). Podíl nad 10 % zaznamenal rovněž export různých 
hotových výrobků do zemí s vyspělou ekonomikou (11,3 %). 
 
 Rovněž ve struktuře českého dovozu z jednotlivých hlavních teritoriálních skupin 
zemí registrovaly nejvyšší podíl stroje a dopravní prostředky (kromě evropských zemí 
s přechodovou ekonomikou vč. SNS, kde jejich podíl evidoval pouze 3,8 %). U ostatních 
zbožových skupin byla situace poněkud diverzifikovanější než ve vývozu. Vyšší podíl (nad 
10 %) v dovozu ze zemí s vyspělou ekonomikou zaznamenaly chemikálie (13,0 %), 
průmyslové zboží podle druhu materiálu (23,3 %) a různé hotové výrobky (10,5 %). Ve 
zbožové struktuře importů z evropských zemí s přechodovou ekonomikou vč. SNS se 
podílově výrazně uplatnila minerální paliva a maziva s 60,6 %, průmyslové zboží podle druhu 
materiálu (14,5 %) a suroviny nepoživatelné, bez paliv (13,0). V dovozu z ostatních zemí 
vykázaly ve zbožové struktuře významnější podíl (29,4 %) ještě různé hotové výrobky. 
Z rozvojových zemí výraznější podíl na dovozu registrovaly rovněž různé hotové výrobky 
(15,5 %). 
 
 Celková obchodní bilance za leden až březen 2005 skončila aktivním saldem ve 
výši 14,7 mld. Kč, což bylo o 13,4 mld. Kč více než za stejné období roku 2004. Největší 
aktivum bylo realizováno v březnu (6,0 mld. Kč při meziročním zlepšení o 9,3 mld. Kč). 
Nejnižší kladné saldo pak bylo zaznamenáno v lednu v rozsahu 3,5 mld. Kč. 
 
 Bilanční aktivum vyjádřené za první čtvrtletí 2005 v amerických dolarech ve výši 
641 mil. USD se meziročně zvýšilo o 589 mil. USD a kladné saldo vyjádřené v euru 
částkou 489 mil. EUR narostlo o 450 mil. EUR. 
 
 Z teritoriálního hlediska bylo za první čtvrtletí 2005 evidováno kladné saldo se 
dvěmi hlavními skupinami zemí. Se zeměmi s  vyspělou ekonomikou v částce 54,9 mld. Kč 
při meziročním zvýšení aktiva o 6,4 mld. Kč. Na tomto zlepšení měly zásluhu (nárůstem 
kladného salda o 15,0 mld. Kč) země Evropské unie, na rozdíl od ostatních zemí s vyspělou 
ekonomikou, u nichž došlo k meziročnímu zvýšení pasiva o 8,5 mld. Kč. Evropské země 
s přechodovou ekonomikou zaznamenaly meziroční zlepšení o 1,3 mld. Kč na celkové 
aktivum ve výši 6,4 mld. Kč. Největší pasivum na druhé straně bylo vykázáno z obchodu se 
Společenstvím nezávislých států, a to v částce 19,6 mld. Kč při meziročním nárůstu 
záporného salda o 3,9 mld. Kč. Pasivum z obchodu s rozvojovými zeměmi meziročně sice 
značněji pokleslo (o 7,2 mld. Kč), nadále však zůstává bilanční vztah s touto oblastí 
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nevyrovnaný, když za první čtvrtletí 2005 zaznamenal deficit ve výši 10,0 mld. Kč. Meziroční 
pokles bilančního schodku vykazuje i obchod s ostatními zeměmi (o 3,3 mld. Kč na           
16,8 mld. Kč v kumulaci za první čtvrtletí roku 2005).  
 
 V poměru k jednotlivým zemím registrovala ČR za první čtvrtletí 2005 největší 
bilanční propad s Čínou (16,2 mld. Kč při meziročním zlepšení o 3,6 mld. Kč), Ruskem   
(15,0 mld. Kč při meziročním zhoršení o 1,9 mld. Kč), USA (10,8 mld. Kč, zhoršení              
o 6,7 mld. Kč) a Japonskem (9,5 mld. Kč, zhoršení o 1,3 mld. Kč). Naproti tomu nejvyšší 
aktivní bilanci vykázala Česká republika z obchodu s Německem (27,2 mld. Kč při 
meziročním zlepšení o 7,1 mld. Kč), Slovenskem (14,0 mld. Kč, zlepšení o 3,4 mld. Kč), 
Rakouskem (9,2 mld. Kč, zlepšení o 0,8 mld. Kč) a Velkou Británií (8,6 mld. Kč, zhoršení     
o 1,7 mld. Kč).  
 
 Z pohledu zbožové struktury bilanční deficit meziročně nejvíce narostl u 
minerálních paliv a maziv (o 6,6 mld. Kč na 20,9 mld. Kč za tři měsíce roku 2005) a u 
surovin nepoživatelných, bez paliv (o 1,6 mld. Kč na 2,7 mld. Kč za první čtvrtletí roku 
2005). Naproti tomu značnější meziroční zlepšení zaznamenala skupina chemikálií, a to 
poklesem pasivního salda o 2,1 mld. Kč na deficit 19,9 mld. Kč v kumulaci za leden až 
březen roku 2005 a rovněž poklesem bilančního deficitu skupina potravin a živých zvířat o 
1,3 mld. Kč na pasivum ve výši 4,9 mld. Kč. Nejvýraznější meziroční zlepšení však 
zaznamenala skupina strojů a dopravních prostředků nárůstem aktiva o 21,3 mld. Kč na    
52,9 mld. Kč v kumulaci za tři měsíce roku 2005. Současně však nepříznivě na bilanci 
zapůsobil meziroční pokles aktiva různých hotových výrobků, a to o 3,2 mld. Kč na            
1,4 mld. Kč v kumulaci za první čtvrtletí roku 2005.  
 
 Zbožové skupiny 6, 7 a 8 vytvořily za období leden až březen 2005 společný přebytek 
ve výši 64,2 mld. Kč na rozdíl od skupin 0, 1, 2, 3, 4, 5 a 9, které byly pasivní v celkové 
částce 49,5 mld. Kč. 
 
 Ke zlepšení obchodní bilance za leden až březen 2005 nejvíce přispěly bilančními 
přebytky (nad 4,0 mld. Kč) tyto položky: silniční vozidla (36,8 mld. Kč), stroje a zařízení 
všeobecně užívané v průmyslu (9,3 mld. Kč), kovové výrobky (6,8 mld. Kč), nábytek a jeho 
díly (6,5 mld. Kč), výrobky z nekovových nerostů (6,4 mld. Kč) a kancelářské stroje a 
zařízení k automatickému zpracování dat (rovněž 6,4 mld. Kč).  
 
 Naopak, na bilančním schodku za první čtvrtletí 2005 se (nad 4,0 mld. Kč) hlavně 
podílely: ropa a ropné výrobky (15,9 mld. Kč), topný plyn, zemní i průmyslově vyráběný 
(11,4 mld. Kč), léčiva a farmaceutické výrobky (8,7 mld. Kč) a neželezné kovy (6,3 mld. Kč).  
 
 Vývozní ceny měřené výběrovým indexem (včetně kurzového pohybu) se za leden až 
únor 2005 oproti stejnému období roku 2004 v průměru zvýšily o 0,7 %, zatímco dovozní 
ceny poklesly o 0,8 %. Směnná relace tak dosáhla hodnoty 101,5. 
 
 Vývozní ceny v lednu až únoru 2005 v průměru meziročně vzrostly u čtyř 
evidovaných zbožových skupin. Nejvyšší nárůst zaznamenala kategorie minerálních paliv a 
maziv o 21,0 %. Naopak, největší pokles vykázaly skupiny živočišných a rostlinných olejů a 
tuků o 8,2 % a opakovaně vyvážených strojů a dopravních prostředků o 5,2 %.  
 
 U dovozních cen zaznamenaly v průměru za leden až únor 2005 meziroční nárůst 
čtyři zbožové skupiny (nejvyšší zvýšení vykázala minerální paliva a maziva, a to o 18,7 %) a 
pět skupin registrovalo pokles (největší snížení evidovaly opakovaně dovážené stroje a 
dopravní prostředky o 5,5 %).  
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