
Čtvrtletní přehled za duben až červen a celkový vývoj v 1. pololetí roku 
2003 

 
 

Zahraniční obchod České republiky 
 
 Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl ve druhém čtvrtletí 
roku 2003 obrat zahraničního obchodu v běžných cenách 694,7 mld. Kč, čímž se 
v meziročním srovnání zvýšil o 47,2 mld. Kč, tj. o 7,3 %. Struktura tohoto nárůstu si 
zachovala meziročně stejný poměr mezi vývozem a dovozem, když podíl exportu na obratu 
dosáhl 49,0 %, přičemž krytí importu vývozem meziročně vzrostlo o 0,1 bodu na 96,1 %. Ve 
druhém čtvrtletí 2003 se celkový vývoz v meziročním srovnání zvýšil o 7,4 % a dovoz o 7,2 
%. V uvedeném období bilanční schodek meziročně narostl o 496 mil. Kč na celkových 13,7 
mld. Kč. 
 

Vývoz podle skupin zemí v jednotlivých měsících 2. čtvrtletí 2003 
(v mil. Kč, běžné ceny) 

 
 Duben Květen Červen 

Skupina zemí, země 
 2003 2003 v % 

2002 2003 2003 v % 
2002 2003 2003 v % 

2002 
 Celkový zahraniční obchod ČR 116 391 104,8 112 937 108,5 111 188 109,0 
 v tom:       
  Země s vyspělou ekonomikou 88 640 105,2 85 584 109,9 83 653 107,6 
   v tom: EU 82 305 106,4 79 045 111,5 77 154 109,1 
              ostatní země 6 335 91,8 6 539 93,1 6 499 92,5 
  Rozvojové země 3 128 73,8 3 053 87,8 2 932 92,3 
  Evropské země s přechodovou       
  ekonomikou vč. SNS 23 450 106,6 23 455 106,3 23 700 114,8 
   v tom: CEFTA 19 217 109,7 19 076 108,9 19 520 119,7 
              ostatní země 4 233 94,5 4 379 95,9 4 180 96,5 
  Mimoevropské země s přechodovou       
  a státní ekonomikou 1) 643 185,8 620 163,6 671 272,8 
  Nespecifikováno 530 251,2 225 92,2 232 112,1 
 Z úhrnu obchod se zeměmi OECD 105 853 106,2 102 554 109,8 101 021 109,7 

1)ČLR, KLDR, Kuba, Laos, MoLR, VSR 
 
 
 V meziročním srovnání zaznamenaly všechny tři měsíce druhého čtvrtletí zvýšení 
vývozu. Největší nárůst celkového exportu přitom v relativní poloze vykázal červen 
s indexem 109,0, a naopak nejnižší přírůstek evidoval měsíc duben při indexu 104,8. Nejvyšší 
hodnotová úroveň byla dosažena v dubnu ve výši 116,4 mld. Kč a nejnižší v červnu v rozsahu 
111,2 mld. Kč. 
 
 Meziroční relativní nárůst vývozu ve druhém čtvrtletí byl zaznamenán do všech 
hlavních skupin zemí, kromě rozvojových zemí, do nichž export nedosáhl ani v jednom 
měsíci úrovně druhého kvartálu roku 2002. Nejvyšší meziroční relativní zvýšení exportu 
(avšak při velmi nízkém hodnotovém základu) bylo registrováno do mimoevropských zemí 
s přechodovou a státní ekonomikou. Pokud jde o země s vyspělou ekonomikou, nejvyšší 
meziroční relativní nárůst exportu byl registrován v květnu (index 109,9), zatímco nejvyšší 
vývoz v hodnotové úrovni byl dosažen v dubnu v částce 88,6 mld. Kč. Výrazný podíl na 
uvedeném výsledku měl vývoz do zemí Evropské unie, na rozdíl od ostatních zemí uvedené 
teritoriální skupiny, do nichž export meziročně výrazněji poklesl. Do evropských zemí 
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s přechodovou ekonomikou vč. SNS se vývoz sice relativně v meziročním srovnání 
diferencovaně zvýšil, nicméně hodnotově se ve všech třech měsících pohyboval prakticky ve 
stejné rovině (od 23,5 mld. Kč do 23,7 mld. Kč). Zásluhu na relativním zvýšení vývozu do 
uvedené hlavní skupiny zemí měly země CEFTA, na rozdíl od ostatních zemí, které ani 
v jednom měsíci druhého čtvrtletí nedosáhly úrovně stejného období roku 2002.        
 

Dovoz podle skupin zemí v jednotlivých měsících 2. čtvrtletí 2003   
(v mil. Kč, běžné ceny) 

 
 Duben Květen Červen 

Skupina zemí, země 
 2003 2003 v % 

2002 2003 2003 v % 
2002 2003 2003 v % 

2002 
 Celkový zahraniční obchod ČR 124 314 111,9 115 340 100,1 114 518 110,1 
 v tom:       
  Země s vyspělou ekonomikou 87 351 110,5 80 827 98,9 79 930 108,5 
   v tom: EU 72 854 105,4 69 968 101,5 69 568 108,3 
              ostatní země 14 497 145,3 10 859 84,7 10 362 110,4 
  Rozvojové země 8 328 115,7 8 370 106,3 7 592 115,8 
  Evropské země s přechodovou       
  ekonomikou vč. SNS 22 640 113,4 20 298 98,1 21 781 113,0 
   v tom: CEFTA 14 984 115,0 13 928 102,4 14 370 113,4 
              ostatní země 7 656 110,3 6 370 90,0 7 411 112,4 
  Mimoevropské země s přechodovou       
  a státní ekonomikou 1) 5 872 123,7 5 652 117,0 5 064 115,3 
  Nespecifikováno 123 143,0 193 152,0 151 149,5 
 Z úhrnu obchod se zeměmi OECD 101 464 110,8 94 011 99,0 93 683 109,1 

1) ČLR, KLDR, Kuba, Laos, MoLR, VSR 
 
 
 Rovněž v celkovém dovozu vykázaly všechny tři měsíce druhého čtvrtletí 
meziroční relativní nárůst. Největší zvýšení registroval duben (index 111,9) a nejnižší 
květen (index 100,1). V absolutní úrovni nejvyšší dovoz zaznamenal duben v částce 124,3 
mld. Kč a nejnižší červen (114,5 mld. Kč). 
 
 Na rozdíl od vývozu, meziroční nárůst byl zaznamenán z rozvojových zemí v dovozu, 
a to s indexy 115,7; 106,3 a 115,8. Zvýšení ve všech měsících druhého čtvrtletí vykázal také 
import z mimoevropských zemí s přechodovou a státní ekonomikou, nicméně při klesající 
dynamice, jak v relativní tak absolutní úrovni. Společně podobný vývoj v dovozu ve druhém 
čtvrtletí vykázaly země s vyspělou ekonomikou a evropské země s přechodovou ekonomikou 
vč. SNS. Obě hlavní skupiny zemí klesly v květnu pod úroveň stejného měsíce roku 2002, což 
bylo ovlivněno snížením dovozu z ostatních zemí obou teritoriálních celků, na rozdíl od 
dovozů ze zemí Evropské unie i CEFTY, které úroveň květnových importů roku 2002 
překročily.    
 

Bilance zahraničního obchodu podle skupin zemí v jednotlivých měsících 2. čtvrtletí 
(v mil. Kč, běžné ceny) 

 
Duben Květen Červen Skupina zemí, země 

2002 2003  2002 2003  2002 2003  
 Celkový zahraniční obchod ČR -26 -7 923 -11 174 -2 403 -1 960 -3 330 
 v tom:       
  Země s vyspělou ekonomikou 5 184 1 289 -3 833 4 757 4 087 3 723 
   v tom: EU 8 258 9 451 1 969 9 077 6 447 7 586 
              ostatní země -3 074 -8 162 -5 802 -4 320 -2 360 -3 863 
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  Rozvojové země -2 959 -5 200 -4 400 -5 317 -3 382 -4 660 
  Evropské země s přechodovou       
  ekonomikou vč. SNS 2 025 810 1 392 3 157 1 376 1 919 
   v tom: CEFTA 4 484 4 233 3 902 5 148 3 635 5 150 
              ostatní země -2 459 -3 423 -2 510 -1 991 -2 259 -3 231 
  Mimoevropské země s přechodovou       
  a státní ekonomikou 1) -4 401 -5 229 -4 450 -5 032 -4 147 -4 393 
  Nespecifikováno 125 407 117 32 106 81 
 Z úhrnu obchod se zeměmi OECD 8 043 4 389 -1 591 8 543 6 232 7 338 

1) ČLR, KLDR, Kuba, Laos, MoLR, VSR 
 
 
 Zatímco v dubnu 2003 zaznamenala obchodní bilance výrazné zhoršení proti 
odpovídajícímu měsíci roku 2002, a to ve výši 7,9 mld. Kč, v květnu se bilanční poměr 
meziročně zlepšil o 8,8 mld. Kč, aby se v červnu opět zhoršil o 1,4 mld. Kč. 
 
 Ve vztahu k zemím s vyspělou ekonomikou byla sice obchodní bilance po celé druhé 
čtvrtletí aktivní, nicméně s rozdílnou dynamikou. Zatímco v dubnu bylo kladné saldo 
meziročně nižší o 3,9 mld. Kč, v květnu naopak přešla bilance z pasiva do aktiva v celkové 
částce zlepšení o 8,6 mld. Kč a v červnu kladné saldo v meziročním srovnání opět kleslo o 0,4 
mld. Kč. Se zeměmi Evropské unie bylo aktivum meziročně vyšší ve všech měsících druhého 
čtvrtletí na rozdíl od ostatních zemí, se kterými byla bilance ve všech třech měsících pasivní, 
přičemž v dubnu a červnu přesáhla i úroveň záporného salda v odpovídajících měsících roku 
2002. Nerovnoměrný bilanční vývoj byl zaznamenán také s evropskými zeměmi 
s přechodovou ekonomikou vč. SNS. Zatímco v dubnu byla aktivní bilance meziročně nižší, 
v květnu překročila úroveň roku 2002 o 1,8 mld. Kč a v červnu o 0,5 mld. Kč. Na tuto 
rozkolísanost měly i u tohoto teritoriálního bloku vliv ostatní země. Rozvojové země a 
mimoevropské země s přechodovou a státní ekonomikou ve všech třech měsících druhého 
čtvrtletí přesáhly úroveň pasiva odpovídajícího období roku 2002.    
 

Zahraniční obchod podle skupin zemí za 2. čtvrtletí celkem 
(v mil. Kč, běžné ceny) 

 
Vývoz – duben až červen Dovoz – duben až červen 

Skupina zemí, země 2002 2003  2003 v % 
2002 2002 2003 2003 v % 

2002 
 Celkový zahraniční obchod ČR 317 143 340 516 107,4 330 303 354 172 107,2 
 v tom:       
  Země s vyspělou ekonomikou 239 903 257 877 107,5 234 465 248 108 105,8 
  v tom: EU 218 952 238 504 108,9 202 278 212 390 105,0 
             ostatní země 20 951 19 373 92,5 32 187 35 718 111,0 
  Rozvojové země 10 891 9 113 83,7 21 632 24 290 112,3 
  Evropské země s přechodovou       
  ekonomikou vč. SNS 64 716 70 605 109,1 59 923 64 719 108,0 
  v tom: CEFTA 51 340 57 813 112,6 39 319 43 282 110,1 
              ostatní země 13 376 12 792 95,6 20 604 21 437 104,0 
  Mimoevropské země s přechodovou       
  a státní ekonomikou 1) 971 1 934 199,2 13 969 16 588 118,7 
  Nespecifikováno 662 987 149,1 314 467 148,7 
 Z úhrnu obchod se zeměmi OECD 285 124 309 428 108,5 272 440 289 158 106,1 

1) ČLR, KLDR, Kuba, Laos, MoLR, VSR 
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 Celkový vývoz za duben až červen činil 340,5 mld. Kč a meziročně vzrostl o 23,4 
mld. Kč, tj. o 7,4 %. V dolarovém přepočtu se celkový vývoz zvýšil o 28,3 % a při 
vyjádření v euru dosáhl přírůstku 3,7 %.  
 
 Vývoz za druhé 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 199,2), který však v absolutním vyjádření 
představoval pouze 963 mil. Kč. Podstatné hodnotové zvýšení vývozu však bylo na druhé 
straně realizováno do zemí s vyspělou ekonomikou, a to o 18,0 mld. Kč při indexu 107,5, 
avšak při rozdílném vývoji uvnitř této teritoriální skupiny. Zatímco export do zemí Evropské 
unie se meziročně zvýšil o 19,6 mld. Kč (index 108,9), vývoz do ostatních zemí se meziročně 
snížil o 1,6 mld. Kč s indexem 92,5. Do evropských zemí s přechodovou ekonomikou vč. 
SNS narostl meziročně export o 5,9 mld. Kč (index 109,1), rovněž při rozdílném vývoji uvnitř 
této teritoriální skupiny. Zatímco do zemí CEFTA se vývoz zvýšil o 6,5 mld. Kč při indexu 
112,6, ostatní země zaznamenaly meziročně pokles českého vývozu v částce 0,6 mld. Kč 
s indexem 95,6. Do rozvojových zemí bylo evidováno meziroční snížení českého exportu 
v rozsahu 1,8 mld. Kč při indexu 83,7. 
 
 Celkový dovoz ve druhém čtvrtletí 2003 činil 354,2 mld. Kč, čímž se meziročně 
zvýšil o 23,9 mld. Kč, tj. o 7,2 %. V USD vykázal meziroční nárůst o 28,0 % a při 
vyjádření v euru zaznamenal přírůstek 3,6 %. 
 
 V meziročním srovnání se import zvýšil ze všech hlavních skupin zemí. Nejvyšší 
meziroční absolutní nárůst byl realizován ze zemí s vyspělou ekonomikou v rozsahu 13,6 mld. 
Kč a s indexem 105,8. Z této částky připadlo na dovoz ze zemí Evropské unie 10,1 mld. Kč 
při indexu 105,0 a z ostatních zemí uvedené teritoriální skupiny 3,5 mld. Kč (index 111,0). 
Druhý nejvyšší meziroční nárůst dovozu byl registrován z evropských zemí s přechodovou 
ekonomikou vč. SNS v rozsahu 4,8 mld. Kč (index 108,0), přičemž větší podíl na meziročním 
růstu dovozu měly země CEFTA ve výši 4,0 mld. Kč s indexem 110,1, zatímco z ostatních 
zemí uvedené teritoriální skupiny import narostl o 0,8 mld. Kč při indexu 104,0. 
Z rozvojových zemí se dovoz meziročně zvýšil o 2,7 mld. Kč s indexem 112,3 a 
z mimoevropských zemí s přechodovou a státní ekonomikou import narostl o 2,6 mld. Kč při 
indexu 118,7.  
 

Struktura a bilance zahraničního obchodu podle skupin zemí za 2. čtvrtletí celkem 
 

Struktura vývozu v % Struktura dovozu v % Bilance v mil. Kč Skupina zemí, země 4. - 6. 2002 4. – 6. 2003 4. – 6. 2002 4. – 6. 2003 4. - 6. 2002 4. – 6. 2003 
 Celkový zahraniční obchod ČR 100,0 100,0 100,0 100,0 -13 160 -13 656 
 v tom:       
  Země s vyspělou ekonomikou 75,6 75,7 71,0 70,1 5 438 9 769 
   v tom: EU 69,0 70,0 61,2 60,0 16 674 26 114 
              ostatní země 6,6 5,7 9,8 10,1 -11 236 -16 345 
  Rozvojové země 3,5 2,7 6,6 6,8 -10 741 -15 177 
  Evropské země s přechodovou       
  ekonomikou vč. SNS 20,4 20,7 18,1 18,3 4 793 5 886 
   v tom: CEFTA 16,2 17,0 11,9 12,2 12 021 14 531 
              ostatní země 4,2 3,7 6,2 6,1 -7 228 -8 645 
  Mimoevropské země s přechodovou       
  a státní ekonomikou 1) 0,3 0,6 4,2 4,7 -12 998 -14 654 
  Nespecifikováno 0,2 0,3 0,1 0,1 348 520 
 Z úhrnu obchod se zeměmi OECD 89,9 90,9 82,5 81,6 12 684 20 270 

1) ČLR, KLDR, Kuba, Laos, MoLR, VSR 
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 V teritoriální struktuře za duben až červen 2003 ve vývozu meziročně narostl podíl 
zemí s vyspělou ekonomikou o 0,1 bodu na 75,7 %, účast evropských zemí s přechodovou 
ekonomikou vč. SNS se zvýšila o 0,3 bodu na 20,7 % a podíl mimoevropských zemí 
s přechodovou a státní ekonomikou vzrostl o 0,3 bodu na 0,6 %. Na druhé straně podíl 
rozvojových zemí poklesl o 0,8 bodu na 2,7 %.  
 
 Na souhrnném českém dovozu se meziročně snížila účast zemí s vyspělou 
ekonomikou o 0,9 bodu na 70,1 %. Na druhé straně se zvýšil podíl evropských zemí 
s přechodovou ekonomikou vč. SNS o 0,2 bodu na 18,3 %, mimoevropských zemí 
s přechodovou a státní ekonomikou o 0,5 bodu na 4,7 % a rovněž vzrostl podíl rozvojových 
zemí na celkovém českém importu o 0,2 bodu na 6,8 %. 
 

Zahraniční obchod podle zbožových skupin za 2. čtvrtletí celkem  
(v mil. Kč, v %, běžné ceny) 

  
Vývoz – duben až červen Dovoz – duben až červen 

Zbožová skupina SITC 2002 2003 2003 v % 
2002 2002 2003 2003 v % 

2002 
0 až 9 zboží celkem 317 143 340 516 107,4 330 303 354 172 107,2 
v tom:       
  0 Potraviny a živá zvířata 7 441 9 422 126,6 13 038 13 677 104,9 
  1 Nápoje a tabák 2 330 2 709 116,3 1 607 1 783 111,0 
  2 Suroviny nepoživatelné, bez paliv 8 566 9 642 112,6 9 864 10 525 106,7 
  3 Minerální paliva a maziva 9 485 9 543 100,6 23 456 25 693 109,5 
  4 Živočišné a rostlinné oleje a tuky 239 235 98,3 762 980 128,6 
  5 Chemikálie 20 770 20 720 99,8 39 196 42 178 107,6 
  6 Průmyslové zboží podle druhu       
     materiálu 76 249 80 204 105,2 68 641 72 351 105,4 
  7 Stroje a dopravní prostředky 153 240 168 646 110,1 140 465 151 736 108,0 
  8 Různé hotové výrobky 38 085 38 961 102,3 33 208 35 174 105,9 
  9 Nespecifikováno 738 434 58,8 66 75 113,6 

 
 
 V exportu za duben až červen zaznamenala většina zbožových skupin meziročně 
nárůst. Největší meziroční zvýšení registrovaly stroje a dopravní prostředky v částce 15,4 
mld. Kč s indexem 110,1. Podstatně nižší růst evidovalo průmyslové zboží podle druhu 
materiálu, a to v rozsahu 4,0 mld. Kč a potraviny a živá zvířata v částce 2,0 mld. Kč. Zvýšení 
dalších zbožových kategorií se pohybovala od 58 mil. Kč do 107,6 mil. Kč. Meziroční pokles 
tří zbožových skupin nebyl hodnotově nijak podstatný (od 4 mil. Kč do 304 mil. Kč). 
 
 V dovozu za duben až červen registrovaly všechny zbožové skupiny meziroční 
nárůst. Největší zvýšení importu zaznamenaly stroje a dopravní prostředky (11,3 mld. Kč, 
index 108,0), průmyslové zboží podle druhu materiálu (3,7 mld. Kč, index 105,4), chemikálie 
(3,0 mld. Kč, index 107,6), minerální paliva a maziva (2,2 mld. Kč, index 109,5) a různé 
hotové výrobky (2,0 mld. Kč, index 105,9). Meziroční nárůst ostatních zbožových skupin se 
pohyboval od 9 mil. Kč do 661 mil. Kč.    
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Struktura a bilance zahraničního obchodu podle zbožových skupin za 2. čtvrtletí celkem 
(v %, mil. Kč, běžné ceny) 

 
Struktura vývozu v % Struktura dovozu v % Bilance v mil. Kč Zbožová skupina SITC 4. - 6. 2002 4. – 6. 2003  4. - 6. 2002 4. – 6. 2003  4. - 6. 2002 4. – 6. 2003  

0 až 9 zboží celkem 100,0 100,0 100,0 100,0 -13 160 -13 656 
v tom:       
  0 Potraviny a živá zvířata 2,4 2,8 3,9 3,9 -5 597 -4 255 
  1 Nápoje a tabák 0,7 0,8 0,5 0,5 723 926 
  2 Suroviny nepoživatelné, bez paliv 2,7 2,8 3,0 3,0 -1 298 -883 
  3 Minerální paliva a maziva 3,0 2,8 7,1 7,3 -13 971 -16 150 
  4 Živočišné a rostlinné oleje a tuky 0,1 0,1 0,2 0,3 -523 -745 
  5 Chemikálie 6,6 6,1 11,9 11,9 -18 426 -21 458 
  6 Průmyslové zboží podle druhu        
     materiálu 24,0 23,6 20,8 20,4 7 608 7 853 
  7 Stroje a dopravní prostředky 48,3 49,5 42,5 42,8 12 775 16 910 
  8 Různé hotové výrobky 12,0 11,4 10,1 9,9 4 877 3 787 
  9 Nespecifikováno 0,2 0,1 0,0 0,0 672 359 

 
 
 Ve zbožové struktuře vývozu za duben až červen 2003 zvýšila v meziročním 
srovnání své postavení skupina strojů a dopravních prostředků o 1,2 bodu na 49,5 % 
celkového vývozu. Vzrostl také podíl potravin a živých zvířat o 0,4 bodu na 2,8 %, surovin 
nepoživatelných, bez paliv o 0,1 bodu na 2,8 % a rovněž o 0,1 bodu, ale na 0,8 % i podíl 
nápojů a tabáku. Meziročně na svém podílu stagnovaly živočišné a rostlinné oleje a tuky. 
Ostatní zbožové skupiny účast na českém vývozu snížily.  
 

V dovozu za druhé čtvrtletí roku 2003 meziročně narostl podíl strojů a dopravních 
prostředků o 0,3 bodu na 42,8 %, minerálních paliv a maziv o 0,2 bodu na 7,3 % a 
živočišných a rostlinných olejů a tuků o 0,1 bodu na 0,3 %. Na druhé straně meziročně 
poklesl podíl průmyslového zboží podle druhu materiálu a různých hotových výrobků. Ostatní 
zbožové skupiny na svém podílu meziročně stagnovaly.   
 
 Celková obchodní bilance za duben až červen 2003 skončila záporným saldem ve 
výši 13,7 mld. Kč, což bylo o 0,5 mld. Kč více než za stejné období roku 2002. Největší 
deficit byl zaznamenán v dubnu (7,9 mld. Kč při zvýšení proti stejnému měsíci roku 2002 o 
stejnou částku) a naopak, nejnižší záporné saldo v rozsahu 2,4 mld. Kč bylo vykázáno 
v květnu při meziročním snížení bilančního schodku o 8,8 mld. Kč. 
 
 Bilanční deficit za druhé čtvrtletí v amerických dolarech ve výši 484 mil. USD 
meziročně narostl o 86 mil. USD a pasivum vyjádřené v euru částkou 433 mil. EUR se 
meziročně zvýšilo o 3 mil. EUR. 
 
 Z teritoriálního hlediska bylo za druhé čtvrtletí evidováno kladné saldo se dvěma ze 
čtyř hlavních skupin zemí. Země s vyspělou ekonomikou zaznamenaly aktivum ve výši 9,8 
mld. Kč při meziročním zvýšení kladného salda o 4,3 mld. Kč. Na tomto zlepšení měly 
zásluhu (meziročním nárůstem aktiva v rozsahu 9,4 mld. Kč) země Evropské unie, zatímco 
s ostatními zeměmi uvedené teritoriální skupiny se bilanční schodek meziročně zvýšil o 5,1 
mld. Kč. Obdobná situace nastala u bilančních výsledků z obchodu s evropskými zeměmi 
s přechodovou ekonomikou vč. SNS, když se s nimi v meziročním srovnání zvýšilo aktivum o 
1,1 mld. Kč, a to díky zemím CEFTA, se kterými kladné saldo meziročně narostlo o 2,5 mld. 
Kč, zatímco z obchodu s ostatními zeměmi uvedené teritoriální skupiny se bilanční deficit 
dále meziročně zvýšil o 1,4 mld. Kč. Podstatnější meziroční nárůst bilančních schodků 
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vykázal obchod s rozvojovými zeměmi (o 4,4 mld. Kč na 15,2 mld. Kč v kumulaci za duben 
až červen) a rovněž s mimoevropskými zeměmi s přechodovou a státní ekonomikou (o 1,7 
mld. Kč na 14,7 mld. Kč v kumulaci za druhé čtvrtletí 2003). 
 
 Z pohledu zbožové struktury bilanční deficit meziročně nejvíce narostl u chemikálií 
(o 3,0 mld. Kč na 21,5 mld. Kč za duben až červen 2003) a u minerálních paliv a maziv (o 2,2 
mld. Kč na 16,2 mld. Kč za druhé čtvrtletí stejného roku). Na celkovou úroveň obchodní 
bilance působila negativně i zbožová skupina různých hotových výrobků, jejíž aktivum 
meziročně pokleslo o 1,1 mld. Kč. Naproti tomu značnější meziroční zvýšení kladného salda 
registrovaly stroje a dopravní prostředky , a to o 4,1 mld. Kč na 16,9 mld. Kč v kumulaci za 
duben až červen 2003.        
 
 

x     x     x 
 
 
 V prvním pololetí roku 2003 dosáhl podle revidovaných a předběžných údajů 
Českého statistického úřadu obrat zahraničního obchodu v běžných cenách 1 366,1 mld. 
Kč, čímž se v meziročním srovnání zvýšil o 83,6 mld. Kč, tj. o 6,5 %. Struktura tohoto 
nárůstu znamenala poněkud příznivější změnu poměru mezi vývozem a dovozem, když oproti 
podílu 49,1 % v prvním pololetí 2002 se zvýšil podíl exportu ve stejném období roku 2003 na 
49,3 %, tj. o 0,2 procentního bodu, přičemž krytí dovozu vývozem se meziročně zvýšilo o 0,8 
bodu na 97,4 %.  
 
 Zboží s vyšší přidanou hodnotou, tj. středně a vysoce složité strojírenské a 
elektrotechnické výrobky spolu s ostatními finálními produkty, dosáhlo za období leden až 
červen 2003 podílu 63,4 % na celkovém vývozu (při meziročním snížení o 0,4 procentního 
bodu) a 57,0 % na celkovém českém dovozu, což znamenalo meziroční zvýšení o 0,2 bodu. 
 
 Vývoz zbožových položek patřících do High Technology Products (HT) zaznamenal 
za první pololetí roku 2003 podíl na celkovém exportu ve výši 12,4 % (při meziročním 
nárůstu o 1,6 procentního bodu) a na celkovém dovozu 15,6 %, což představovalo meziroční 
pokles o 0,5 bodu. 
 
 V dovozu dle užití největší podíl nadále zaznamenávalo výrobní užití, a to ve výši 
50,3 %. Následovalo investiční užití s 28,8 % a osobní spotřeba s 20,9 %. 
 
 Dovoz k aktivnímu zušlechtění se meziročně snížil o 1,7 % a jeho podíl na celkovém 
dovozu klesl z 20,6 % v prvním pololetí 2002 na 19,1 % za leden až červen 2003. Vývoz po 
aktivním zušlechtění se meziročně rovněž snížil, a to o 0,7 %, přičemž jeho podíl na 
celkovém vývozu klesl v meziročním srovnání z 29,4 % na 27,3 %.  
 

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

 
Vývoz – leden až červen Dovoz – leden až červen 

Skupina zemí, země 2002 2003  2003 v % 
2002 2002 2003 2003 v % 

2002 
 Celkový zahraniční obchod ČR 630 067 674 020 107,0 652 424 692 094 106,1 
 v tom:       
  Země s vyspělou ekonomikou 478 940 515 512 107,6 462 138 477 610 103,3 
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  v tom: EU 439 067 475 686 108,3 399 884 411 729 103,0 
             ostatní země 39 873 39 826 99,9 62 254 65 881 105,8 
  Rozvojové země 22 124 19 258 87,0 46 300 52 017 112,3 
  Evropské země s přechodovou       
  ekonomikou vč. SNS 125 631 133 511 106,3 115 857 127 093 109,7 
  v tom: CEFTA 99 916 109 573 109,7 75 493 82 951 109,9 
              ostatní země 25 715 23 938 93,1 40 364 44 142 109,4 
  Mimoevropské země s přechodovou       
  a státní ekonomikou 1) 2 053 3 506 170,8 27 579 34 596 125,4 
  Nespecifikováno 1 319 2 233 169,3 550 778 141,5 
 Z úhrnu obchod se zeměmi OECD 566 994 613 043 108,1 535 075 557 109 104,1 

1) ČLR, KLDR, Kuba, Laos, MoLR, VSR 
 
 
 Celkový vývoz za 1. pololetí 2003 činil 674,0 mld. Kč a meziročně vzrostl o 44,0 
mld. Kč, tj. o 7,0 %. V dolarovém přepočtu se celkový vývoz zvýšil o 29,6 % a při 
vyjádření v euru dosáhl přírůstku 5,3 %.  
 
 Vývoz za první pololetí 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 170,8), který však v absolutní úrovni znamenal pouze částku 1,5 
mld. Kč. Podstatné meziroční hodnotové zvýšení vývozu však bylo na druhé straně 
uskutečněno do zemí s vyspělou ekonomikou, a to o 36,6 mld. Kč při indexu 107,6, když celá 
tato suma byla realizována do zemí Evropské unie, přičemž do ostatních zemí uvedené 
teritoriální skupiny se meziročně export snížil o 47 mil. Kč při indexu 99,9. Do evropských 
zemí s přechodovou ekonomikou vč. SNS narostl meziročně vývoz o 7,9 mld. Kč (index 
106,3) při rozdílném vývoji uvnitř této teritoriální skupiny. Zatímco do zemí CEFTA se vývoz 
zvýšil o 9,7 mld. Kč s indexem 109,7, export do ostatních zemí uvedené teritoriální skupiny 
meziročně poklesl o 1,8 mld. Kč při indexu 93,1. Do rozvojových zemí bylo evidováno 
meziroční snížení českého exportu v rozsahu 2,9 mld. Kč s indexem 87,0. 
 
 Z jednotlivých zemí, které měly dlouhodoběji větší podíl na obratu českého 
zahraničního obchodu, nejvýznamnější relativní nárůst exportu (nad 115 %) byl dosažen do 
Číny (index 185,5), Slovinska (index 124,7), Maďarska (index 122,6), Rakouska (index 
120,8), Irska (index 118,3) a Španělska (index 115,5). Naopak, ze zemí s dlouhodoběji větším 
podílem na obratu českého zahraničního obchodu byl v meziročním srovnání zaznamenán 
pokles vývozu pod index 100,0 do Malajsie (index 69,7), Norska (index 74,4), Ruska (index 
90,4), Japonska (index 90,9), na Ukrajinu (index 94,0), do Velké Británie (index 99,1) a 
Švýcarska (index 99,7). 
 
 Celkový dovoz za první pololetí 2003 činil 692,1 mld. Kč, čímž se meziročně zvýšil 
o 39,7 mld. Kč, tj. o 6,1 %. V USD vykázal meziroční nárůst o 28,4 % a při vyjádření 
v euru zaznamenal přírůstek 4,4 %. 
 
 V meziročním srovnání se import zvýšil ze všech hlavních skupin zemí. Nejvyšší 
meziroční absolutní nárůst byl realizován ze zemí s vyspělou ekonomikou v rozsahu 15,5 mld. 
Kč a s indexem 103,3. Z této sumy připadlo na dovoz ze zemí Evropské unie 11,9 mld. Kč při 
indexu 103,0 a na import z ostatních zemí uvedené teritoriální skupiny 3,6 mld. Kč (index 
105,8). Druhý nejvyšší meziroční nárůst dovozu byl registrován z evropských zemí 
s přechodovou ekonomikou vč. SNS ve výši 11,2 mld. Kč při indexu 109,7, přičemž větší 
podíl na meziročním růstu dovozu měly země CEFTA, a to v rozsahu 7,4 mld. Kč s indexem 
109,9, zatímco z ostatních zemí uvedené teritoriální skupiny import narostl o 3,8 mld. Kč při 
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indexu 109,4. Třetí nejvyšší meziroční nárůst dovozu byl registrován z mimoevropských zemí 
s přechodovou a státní ekonomikou v rozsahu 7,0 mld. Kč (index 125,4). Dovoz z 
rozvojových zemí se meziročně zvýšil o 5,7 mld. Kč s indexem 112,3. 
 
 Z jednotlivých zemí, které měly dlouhodoběji větší podíl na obratu českého 
zahraničního obchodu, největší relativní nárůst dovozu (nad 120 %) byl realizován z Malajsie 
(index 137,6), Turecka (index 135,7) a z Číny (index 126,3). Naopak, ze zemí s dlouhodoběji 
větším podílem na obratu českého zahraničního obchodu byl v meziročním srovnání 
zaznamenán pokles dovozu pod index 90,0 z Irska (index 76,6) a z Velké Británie (index 
87,7). 
 

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

Struktura vývozu v % Struktura dovozu v % Bilance v mil. Kč Skupina zemí, země 1. - 6. 2002 1. – 6. 2003 1. – 6. 2002 1. – 6. 2003 1. - 6. 2002 1. – 6. 2003 
 Celkový zahraniční obchod ČR 100,0 100,0 100,0 100,0 -22 357 -18 074 
 v tom:       
  Země s vyspělou ekonomikou 76,0 76,5 70,8 69,0 16 802 37 902 
   v tom: EU 69,7 70,6 61,3 59,5 39 183 63 957 
              ostatní země 6,3 5,9 9,5 9,5 -22 381 -26 055 
  Rozvojové země 3,5 2,9 7,1 7,5 -24 176 -32 759 
  Evropské země s přechodovou       
  ekonomikou vč. SNS 20,0 19,8 17,8 18,4 9 774 6 418 
   v tom: CEFTA 15,9 16,3 11,6 12,0 24 423 26 622 
              ostatní země 4,1 3,5 6,2 6,4 -14 649 -20 204 
  Mimoevropské země s přechodovou       
  a státní ekonomikou 1) 0,3 0,5 4,2 5,0 -25 526 -31 090 
  Nespecifikováno 0,2 0,3 0,1 0,1 769 1 455 
 Z úhrnu obchod se zeměmi OECD 90,0 91,0 82,0 80,5 31 919 55 934 

1) ČLR, KLDR, Kuba, Laos, MoLR, VSR 

 
 

V teritoriální struktuře za leden až červen 2003 ve vývozu meziročně narostl podíl 
zemí s vyspělou ekonomikou o 0,5 bodu na 76,5 % 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 0,2 bodu na 19,8 % a účast 
rozvojových zemí v českém vývozu poklesla o 0,6 bodu na 2,9 %. (Nespecifikovaný globál se 
zvýšil o 0,1 bodu na 0,3 %.) 
 
 Na souhrnném českém dovozu meziročně poklesla účast zemí s vyspělou 
ekonomikou o 1,8 bodu na 69,0 %. Na druhé straně se zvýšila účast evropských zemí 
s přechodovou ekonomikou vč. SNS o 0,6 procentního bodu na 18,4 %, mimoevropských 
zemí s přechodovou a státní ekonomikou o 0,8 bodu na 5,0 % a rovněž vzrostl podíl 
rozvojových zemí na celkovém českém importu o 0,4 bodu na 7,5 %. 
 
 Sousední země ( Německo, Slovensko, Rakousko, Polsko) se v období leden až 
červen 2003 podílely na českém vývozu 55,3 % a na českém dovozu 45,9 %. 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 6,4 % (stagnace na 
stejném podílu roku 2002). 
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Zahraniční obchod podle zbožových skupin v 1. pololetí  
(v mil. Kč, v %, běžné ceny) 

  
Vývoz – leden až červen Dovoz – leden až červen 

Zbožová skupina SITC 2002 2003 2003 v % 
2002 2002 2003 2003 v % 

2002 
0 až 9 zboží celkem 630 067 674 020 107,0 652 424 692 094 106,1 
v tom:       
  0 Potraviny a živá zvířata 15 539 17 422 112,1 27 232 27 368 100,5 
  1 Nápoje a tabák 4 169 4 281 102,7 3 301 3 411 103,3 
  2 Suroviny nepoživatelné, bez paliv 17 312 19 381 112,0 19 351 20 521 106,0 
  3 Minerální paliva a maziva 17 940 18 767 104,6 47 431 53 393 112,6 
  4 Živočišné a rostlinné oleje a tuky 499 490 98,2 1 526 1 847 121,0 
  5 Chemikálie 38 595 40 409 104,7 75 009 80 590 107,4 
  6 Průmyslové zboží podle druhu       
     materiálu 152 109 155 238 102,1 133 687 139 608 104,4 
  7 Stroje a dopravní prostředky 307 435 340 128 110,6 277 784 293 999 105,8 
  8 Různé hotové výrobky 75 287 77 053 102,3 66 975 71 214 106,3 
  9 Nespecifikováno 1 182 851 72,0 128 143 111,7 

 
 
  V exportu za leden až červen 2003 zaznamenaly všechny zbožové skupiny  
meziroční zvýšení, kromě živočišných a rostlinných olejů a tuků (pokles pouze o 9 mil. 
Kč) a nespecifikovaného globálu (snížení o 331 mil. Kč). Nejvyšší meziroční nárůst vývozu 
vykázaly stroje a dopravní prostředky, a to o 32,7 mld. Kč s indexem 110,6. S podstatně 
nižším zvýšením exportu následovaly skupiny: průmyslové zboží podle druhu materiálu (3,1 
mld. Kč, index 102,1), suroviny nepoživatelné, bez paliv (2,1 mld. Kč, index 112,0), 
potraviny a živá zvířata (1,9 mld. Kč, index 112,1), chemikálie (1,8 mld. Kč, index 104,7) a 
různé hotové výrobky (rovněž 1,8 mld. Kč, index 102,3). Z hodnotově významnějších 
položek SITC se v meziročním srovnání (nad 120 %) zvýšil export obilovin a obilných 
výrobků (index 198,5), ostatních dopravních a přepravních prostředků (index 138,3), zařízení 
k telekomunikaci a záznamu a reprodukci zvuku (index 128,3), kancelářských strojů a 
zařízení k automatickému zpracování dat (index 124,1) a korku a dřeva (index 121,5). 
Největší meziroční absolutní nárůst byl realizován kancelářskými stroji a zařízeními 
k automatickému zpracování dat (8,2 mld. Kč), stroji a zařízeními všeobecně užívanými 
v průmyslu (5,2 mld. Kč), zařízeními k telekomunikaci a záznamu a reprodukci zvuku (4,6 
mld. Kč) a elektrickými zařízeními, přístroji a spotřebiči (4,3 mld. Kč).  

 
 V celkovém importu za leden až červen 2003 zaznamenaly všechny zbožové 
skupiny meziroční nárůst. Největší zvýšení registrovaly stroje a dopravní prostředky (16,2 
mld. Kč, index 105,8), minerální paliva a maziva (6,0 mld. Kč, index 112,6), průmyslové 
zboží podle druhu materiálu (5,9 mld. Kč, index 104,4), chemikálie (5,6 mld. Kč, index 
107,4) a různé hotové výrobky (4,2 mld. Kč, index 106,3). Z položek SITC vykázaly 
významnější meziroční relativní zvýšení importu (nad 120 %) ostatní dopravní a přepravní 
prostředky (index 187,1) a zařízení k telekomunikaci a záznamu a reprodukci zvuku (index 
123,1). Největší meziroční absolutní nárůst byl realizován položkami: silniční vozidla (5,2 
mld. Kč), ostatní dopravní a přepravní prostředky (4,7 mld. Kč) a ropa a ropné výrobky (4,3 
mld. Kč). 
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Struktura a bilance zahraničního obchodu podle zbožových skupin v 1. pololetí 
(v %, mil. Kč, běžné ceny) 

 
Struktura vývozu v % Struktura dovozu v % Bilance v mil. Kč Zbožová skupina SITC 1. - 6. 2002 1. – 6. 2003  1. - 6. 2002 1. – 6. 2003  1. - 6. 2002 1. – 6. 2003  

0 až 9 zboží celkem 100,0 100,0 100,0 100,0 -22 357 -18 074 
v tom:       
  0 Potraviny a živá zvířata 2,5 2,6 4,2 4,0 -11 693 -9 946 
  1 Nápoje a tabák 0,7 0,6 0,5 0,5 868 870 
  2 Suroviny nepoživatelné, bez paliv 2,7 2,9 3,0 3,0 -2 039 -1 140 
  3 Minerální paliva a maziva 2,8 2,8 7,3 7,7 -29 491 -34 626 
  4 Živočišné a rostlinné oleje a tuky 0,1 0,1 0,2 0,3 -1 027 -1 357 
  5 Chemikálie 6,1 6,0 11,4 11,5 -36 414 -40 181 
  6 Průmyslové zboží podle druhu        
     materiálu 24,2 23,0 20,5 20,2 18 422 15 630 
  7 Stroje a dopravní prostředky 48,8 50,5 42,6 42,5 29 651 46 129 
  8 Různé hotové výrobky 11,9 11,4 10,3 10,3 8 312 5 839 
  9 Nespecifikováno 0,2 0,1 0,0 0,0 1 054 708 

 
 
 Ve zbožové struktuře vývozu za leden až červen 2003 zvýšila v meziročním 
srovnání své postavení skupina strojů a dopravních prostředků, a to o 1,7 bodu na 50,5 % 
celkového vývozu. Vzrostl také podíl potravin a živých zvířat o 0,1 bodu na 2,6 % a surovin 
nepoživatelných, bez paliv o 0,2 bodu na 2,9 %. Meziročně na svém podílu stagnovaly 
živočišné a rostlinné oleje a tuky a minerální paliva a maziva. Ostatní zbožové skupiny 
podílovou účast na českém vývozu snížily. 
 
 V dovozu za první pololetí roku 2003 meziročně narostl podíl minerálních paliv a 
maziv o 0,4 bodu na 7,7 %, živočišných a rostlinných olejů a tuků o 0,1 bodu na 0,3 % a 
chemikálií rovněž o 0,1 bodu na 11,5 %. Meziroční stagnaci evidovaly nápoje a tabák, 
suroviny nepoživatelné, bez paliv a různé hotové výrobky. Ostatní zbožové skupiny svou 
účast na celkovém českém dovozu snížily. 
 
 Celková obchodní bilance za leden až červen 2003 skončila záporným saldem ve 
výši 18,1 mld. Kč, což bylo o 4,3 mld. Kč méně než za stejné období roku 2002. Největší 
deficit byl zaznamenán v dubnu (7,9 mld. Kč při totožném meziročním zvýšení pasiva) a 
naopak nejnižší záporné saldo bylo vykázáno v lednu (0,6 mld. Kč při meziročním snížení 
bilančního deficitu o 5,3 mld. Kč).  
 
 Bilanční schodek v amerických dolarech ve výši 634 mil. USD se meziročně snížil 
o 21 mil. USD a pasivum vyjádřené v eurech částkou 573 mil. EUR meziročně pokleslo o 
147 mil. EUR. 
 
 Z teritoriálního hlediska bylo za první pololetí 2003 evidováno kladné saldo se 
zeměmi s vyspělou ekonomikou, a to v částce 37,9 mld. Kč při meziročním nárůstu aktiva o 
21,1 mld. Kč. Na tomto zlepšení měly zásluhu výsledky obchodu se zeměmi Evropské unie 
meziročním nárůstem kladného salda o 24,8 mld. Kč, zatímco bilanční deficit s ostatními 
zeměmi s vyspělou ekonomikou se meziročně zvýšil o 3,7 mld. Kč na 26,1 mld. Kč 
v kumulaci za první pololetí roku 2003. Kladné saldo vyplynulo také z obchodu s evropskými 
zeměmi s přechodovou ekonomikou vč. SNS, a to ve výši 6,4 mld. Kč, nicméně při 
meziročním zhoršení o 3,4 mld. Kč, a to v důsledku zvýšeného pasiva o 5,6 mld. Kč 
s ostatními zeměmi uvedené teritoriální skupiny, zatímco aktivum z obchodu se zeměmi 
CEFTA meziročně narostlo o 2,2 mld. Kč. Podstatný meziroční nárůst bilančních schodků 
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vykázal na druhé straně obchod s rozvojovými zeměmi (o 8,6 mld. Kč na 32,8 mld. Kč 
v kumulaci za leden až červen 2003) a s mimoevropskými zeměmi s přechodovou a státní 
ekonomikou (o 5,6 mld. Kč na 31,1 mld. Kč v kumulaci za 1. pololetí 2003). 
 
 V poměru k jednotlivým zemím registrovala ČR za první pololetí 2003 největší 
bilanční propad s Čínou (30,7 mld. Kč při meziročním zhoršení o 5,6 mld. Kč), Ruskem (23,9 
mld. Kč, zhoršení o 3,2 mld. Kč), Japonskem (13,0 mld. Kč, zhoršení o 1,7 mld. Kč) a 
Malajsií (9,0 mld. Kč, zhoršení o 2,8 mld. Kč). Naproti tomu nejvyšší aktivní bilanci vykázala 
Česká republika z obchodu s Německem (23,0 mld. Kč při meziročním zlepšení o 3,8 mld. 
Kč), Velkou Británií (18,4 mld. Kč, zlepšení o 2,3 mld. Kč), Slovenskem (16,1 mld. Kč, 
zlepšení o 1,9 mld. Kč), Nizozemskem (13,1 mld. Kč, zlepšení o 3,3 mld. Kč) a Rakouskem 
(12,3 mld. Kč, zlepšení o 6,2 mld. Kč). 
 
 Z pohledu zbožové struktury bilanční deficit meziročně nejvíce narostl u 
minerálních paliv a maziv (o 5,1 mld. Kč na 34,6 mld. Kč za první pololetí roku 2003) a u 
chemikálií (o 3,8 mld. Kč na 40,2 mld. Kč za šest měsíců roku 2003). Na celkovou úroveň 
obchodní bilance působila negativně meziročním snížením kladného salda (o 2,8 mld. Kč) i 
zbožová skupina průmyslového zboží podle druhu materiálu a rovněž i zbožová kategorie 
různých hotových výrobků, jejichž aktivum meziročně pokleslo o 2,5 mld. Kč. Naproti tomu 
výrazné meziroční zvýšení kladného salda registrovaly stroje a dopravní prostředky o 16,5 
mld. Kč (na 46,1 mld. Kč v kumulaci za leden až červen roku 2003).  
 
 Zbožové skupiny 1, 6, 7, 8 a 9 vytvořily za období leden až červen 2003 společný 
přebytek ve výši 69,2 mld. Kč na rozdíl od skupin 0, 2, 3, 4 a 5, které byly pasivní v celkové 
částce 87,3 mld. Kč. 
 
 Ke zlepšení obchodní bilance za leden až červen 2003 nejvíce přispěly bilančními 
přebytky (nad 7,0 mld. Kč) tyto položky: silniční vozidla (43,9 mld. Kč), výrobky 
z nekovových nerostů (12,2 mld. Kč), kancelářské stroje a zařízení k automatickému 
zpracování dat (11,5 mld. Kč), nábytek a jeho díly (11,3 mld. Kč) a kovové výrobky (9,9 mld. 
Kč). 
 
 Naopak, na bilančním schodku za první pololetí 2003 se (nad 7,0 mld. Kč) hlavně 
podílely: ropa a ropné výrobky (24,3 mld. Kč), topný plyn zemní i průmyslově vyráběný 
(18,1 mld. Kč), léčiva a farmaceutické výrobky (15,8 mld. Kč), elektrická zařízení, přístroje a 
spotřebiče (13,2 mld. Kč), neželezné kovy (9,7 mld. Kč), plasty v prvotní formě (7,9 mld. Kč) 
a zelenina a ovoce (7,3 mld. Kč). 
 
 Zúčtování zahraničního obchodu ČR v prvním pololetí roku 2003 se uskutečnilo 
výlučně ve směnitelných měnách. Ve věcné skladbě použité při zúčtování se jako vedoucí 
zúčtovací měna umístilo euro s podílem 67,3 % na celkovém dovozu a 70,4 % v celkovém 
vývozu. Druhou nejvíce používanou měnou byl USD s podílem 18,7 % v dovozu a 13,4 % ve 
vývozu. Největší bilanční schodek připadl na americký dolar ve výši 39,3 mld. Kč a naopak, 
největší aktivum připadlo na zúčtování v EUR v částce 8,2 mld. Kč. 
 
 Vývozní ceny měřené výběrovým indexem (včetně kurzového pohybu se za leden až 
květen 2003 oproti stejnému období roku 2002 v průměru snížily o 0,7 %, zatímco dovozní 
ceny poklesly o 1,5 %. Směnná relace tak dosáhla hodnoty 100,8. 
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 V květnu oproti dubnu 2003 ceny poklesly u dovozu o 1,2 % a u vývozu o 1,0 %, 
přičemž se snížily u všech sledovaných skupin, což bylo významně ovlivněno posilováním 
kurzu koruny.  
 
 Vývozní ceny v lednu až květnu 2003 v průměru meziročně poklesly u pěti 
sledovaných skupin, zatímco u čtyř skupin meziročně narostly. Největší zvýšení zaznamenala 
skupina nápojů a tabáku, jejíž růst meziročně představoval 12,2 %. 
 
 U dovozních cen doznala v průměru za leden až květen 2003 meziroční snížení 
většina evidovaných zbožových skupin, kromě minerálních paliv a maziv, u nichž meziroční 
nárůst činil 8,9 % a živočišných a rostlinných olejů a tuků, jejichž růst představoval 7,0 %. 
 
 
 
 
Pramen: data ČSÚ a MPO ČR               


