
Čtvrtletní přehled za červenec až září a celkový vývoj za tři čtvrtletí roku 

2008 
 

 

 

Zahraniční obchod České republiky 

 

 

 Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu (vč. dopočtů) dosáhl ve 

třetím čtvrtletí roku 2008 obrat zahraničního obchodu v běžných cenách 1 190,5 mld. Kč, 

čímţ se v meziročním srovnání sníţil o 6,4 mld. Kč, tj. o 0,5 %. Struktura tohoto poklesu 

nicméně znamenala meziroční zvýšení podílu exportu na obratu o 0,4 bodu na 50,9 %, 

přičemţ krytí importu vývozem meziročně vzrostlo o 1,6 bodu na 103,7 %. Ve třetím čtvrtletí 

2008 se celkový vývoz v meziročním srovnání zvýšil o 0,2 % a dovoz poklesl o 1,3 %. 

V uvedeném období bylo zaznamenáno kladné saldo ve výši 21,7 mld. Kč. Ve srovnání 

s třetím čtvrtletím roku 2007, kdy byla bilance aktivní v rozsahu 12,7 mld. Kč, došlo ke 

zlepšení o 9,0 mld. Kč. 

 

Vývoz podle skupin zemí v jednotlivých měsících 3. čtvrtletí 2008 
(v mil. Kč, běžné ceny) 

 

 Červenec Srpen Září 

Skupina zemí, země 
2008 

2008 v % 

2007 
2008 

2008 v % 

2007 
2008 

2008 v % 

2007  

 Celkový vývoz ČR 204 067 103,2 178 305 91,9 223 739 105,1 

 v tom:       

  Země s vyspělou ekonomikou 184 125 102,0 161 634 91,7 201 597 104,4 

   v tom: EU 27 173 474 102,5 152 356 92,6 189 884 106,1 

              ostatní země 10 651 94,2 9 278 78,5 11 713 82,6 

  Rozvojové země 6 483 100,6 5 804 82,7 7 203 105,2 

  Evropské země s přechodovou       

  ekonomikou 1 952 99,6 1 616 86,1 2 008 96,3 

  Společenství nezávislých států 10 229 145,2 8 069 107,1 11 471 119,2 

  Ostatní země
1)

 1 092 66,7 1 016 80,5 1 291 112,4 

  Nespecifikováno 186 167,6 166 164,4 170 182,8 

 Z úhrnu vývoz do zemí OECD 177 422 101,7 155 602 91,7 194 187 105,2 

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. 

 

 V meziročním srovnání zaznamenaly ve třetím čtvrtletí zvýšení vývozu měsíce 

červenec a září, na rozdíl od srpna, který vykázal meziroční pokles (index 91,9). Vyšší 

nárůst celkového exportu přitom v relativní poloze vykázalo září s indexem 105,1, a naopak 

niţší přírůstek evidoval červenec při indexu 103,2. Nejvyšší hodnotová úroveň byla dosaţena 

v září, a to 223,7 mld. Kč a nejniţší v srpnu, v rozsahu 178,3 mld. Kč. 

 

 Meziroční relativní nárůst vývozu ve všech měsících třetího čtvrtletí byl zaznamenán 

pouze do Společenství nezávislých států, zatímco zbývající skupiny zemí nedosáhly úrovně 

roku 2007 minimálně v jednom ze sledovaných měsíců. Do zemí s vyspělou ekonomikou (do 

nichţ vývoz je svou mimořádnou hodnotovou výší nesouměřitelný s exporty do ostatních 

skupin zemí) byla evidována nejvyšší absolutní úroveň českého exportu v září, a to ve výši         

201,6 mld. Kč, díky meziročně vyšším vývozům do zemí Evropské unie.  
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Dovoz podle skupin zemí v jednotlivých měsících 3. čtvrtletí 2008   
(v mil. Kč, běžné ceny) 

 

 Červenec Srpen Září 

Skupina zemí, země 
2008 

2008 v % 

2007 
2008 

2008 v % 

2007 
2008 

2008 v % 

2007  

 Celkový dovoz ČR 196 825 99,1 174 714 89,9 212 863 106,8 

 v tom:       

  Země s vyspělou ekonomikou 151 061 96,4 129 506 87,0 160 831 102,6 

   v tom: EU 27 133 383 95,0 115 359 86,3 144 221 102,1 

              ostatní země 17 678 108,2 14 147 92,7 16 610 107,1 

  Rozvojové země 9 933 91,8 10 637 87,0 12 942 115,3 

  Evropské země s přechodovou       

  ekonomikou 600 77,7 473 77,9 537 93,9 

  Společenství nezávislých států 17 835 121,5 16 905 119,9 16 934 132,9 

  Ostatní země
1)

 16 957 110,4 16 830 93,1 21 233 121,4 

  Nespecifikováno 438 150,5 362 112,8 385 99,5 

 Z úhrnu dovoz ze zemí OECD 149 416 96,4 128 763 87,3 159 470 102,5 

1) ČLR, KLDR, Kuba, Laos, MoLR, VSR 

 

V celkovém dovozu vykázalo meziroční relativní nárůst pouze září. Červenec 

přitom evidoval index 99,1 a srpen zaznamenal index 89,9. V absolutní úrovni nejvyšší dovoz 

vykázalo září v částce 212,9 mld. Kč a nejniţší srpen v rozsahu 174,7 mld. Kč. 
 

 V teritoriální struktuře dovozu byl registrován meziroční relativní nárůst (ve všech 

měsících třetího čtvrtletí) pouze ze Společenství nezávislých států. Z této teritoriální oblasti 

byl rovněţ zaznamenán nejvyšší relativní meziroční nárůst dovozu, a to v září s indexem 

132,9. Nejvyšší absolutní úroveň českého importu byla na druhé straně dosaţena zeměmi 

s vyspělou ekonomikou také v září, a to v rozsahu 160,8 mld.Kč při rozhodujícím podílu 

dovozu ze zemí Evropské unie (144,2 mld. Kč). 
 

Bilance zahraničního obchodu podle skupin zemí v jednotlivých měsících 3. čtvrtletí 
(v mil. Kč, běžné ceny) 

 

Skupina zemí, země 
Červenec Srpen Září 

2007 2008  2007 2008  2007 2008  

 Celkový zahraniční obchod ČR -846 7 242 -171 3 591 13 715 10 876 

 v tom:       

  Země s vyspělou ekonomikou 23 891 33 064 27 355 32 128 36 340 40 766 

   v tom: EU 27 28 915 40 090 30 802 36 997 37 674 45 663 

              ostatní země -5 024 -7 026 -3 447 -4 869 -1 334 -4 897 

  Rozvojové země -4 382 -3 450 -5 202 -4 833 -4 379 -5 739 

  Evropské země s přechodovou       

  ekonomikou 1 188 1 352 1 269 1 143 1 514 1 471 

  Společenství nezávislých států -7 637 -7 607 -6 560 -8 837 -3 121 -5 463 

  Ostatní země
1)

 -13 726 -15 865 -16 813 -15 814 -16 346 -19 942 

  Nespecifikováno -180 -252 -220 -196 -294 -216 

 Z úhrnu obchod se zeměmi OECD 19 414 28 006 22 108 26 839 29 011 34 716 

1) ČLR, KLDR, Kuba, Laos, MoLR, VSR 

 

 Bilance zahraničního obchodu měla v jednotlivých měsících třetího čtvrtletí 

kolísavý charakter. Zatímco v červenci zaznamenala meziročně přechod z pasiva do 

aktiva o 8,1 mld. Kč a v srpnu o 3,8 mld. Kč, tak aktivum v září oproti kladnému saldu 

stejného měsíce roku 2007 pokleslo, a to o 2,8 mld. Kč. 
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 Nejvýraznější aktivum vyplynulo z obchodu se zeměmi s vyspělou ekonomikou, 

respektive se zeměmi Evropské unie, a to i přesto, ţe trvalé pasivum z obchodu s ostatními 

zeměmi celkové kladné saldo uvedené hlavní skupiny zemí sniţovalo. Aktivní bilanci měla 

ČR ve všech měsících třetího čtvrtletí i z obchodu s evropskými zeměmi s přechodovou 

ekonomikou. Se zbývajícími třemi hlavními skupinami zemí je však dlouhodobě 

zaznamenáváno pasivum, které ve sledovaných měsících z převaţující části meziročně 

narůstalo. 

 

Zahraniční obchod podle skupin zemí za 3. čtvrtletí celkem 
(v mil. Kč, běžné ceny) 

 

Skupina zemí, země 

Vývoz – červenec až září Dovoz – červenec až září 

2007 2008  
2008 v % 

2007 
2007 2008  

2008 v % 

2007 

 Celkový zahraniční obchod ČR 604 820 606 111 100,2 592 122 584 402 98,7 

 v tom:       

  Země s vyspělou ekonomikou 550 029 547 355 99,5 462 442 441 398 95,4 

  v tom: EU 27 512 724 515 713 100,6 415 333 392 963 94,6 

             ostatní země 37 305 31 642 84,8 47 109 48 435 102,8 

  Rozvojové země 20 314 19 490 95,9 34 276 33 512 97,8 

  Evropské země s přechodovou       

  ekonomikou 5 921 5 576 94,2 1 951 1 610 82,5 

  Společenství nezávislých států 24 203 29 769 123,0 41 522 51 674 124,4 

  Ostatní země
1)

 4 048 3 399 84,0 50 932 55 021 108,0 

  Nespecifikováno 305 522 171,1 999 1 185 118,6 

 Z úhrnu obchod se zeměmi OECD 528 590 527 210 99,7 458 056 437 649 95,5 

1) ČLR, KLDR, Kuba, Laos, MoLR, VSR 

 

 Celkový vývoz za červenec až září činil 606,1 mld. Kč a meziročně vzrostl             

o 1,3 mld. Kč, tj. o 0,2 %. V dolarovém přepočtu se celkový vývoz zvýšil o 26,8 % a při 

vyjádření v euru dosáhl přírůstku 16,0 %.  

 

 Vývoz za třetí čtvrtletí roku 2008 zaznamenal meziroční pokles do čtyř z pěti hlavních 

skupin zemí. Nárůst exportu byl vykázán pouze do Společenství nezávislých států (index 

123,0) při meziročním absolutním zvýšení o 5,6 mld. Kč. Podstatnější hodnotové sníţení 

vývozu bylo na druhé straně vykázáno do zemí s vyspělou ekonomikou, a to o 2,7 mld. Kč při 

indexu 99,5. Zatímco meziroční pokles do ostatních zemí této teritoriální skupiny přestavoval 

5,7 mld. Kč (index 84,8), vývoz do Evropské unie zaznamenal meziroční zvýšení o             

3,0 mld. Kč. 

 

 Celkový dovoz ve třetím čtvrtletí 2008 činil 584,4 mld. Kč, čímž se meziročně 

snížil o 7,7 mld. Kč, tj. o 1,3 %. V USD vykázal meziroční nárůst o 25,0 % a při 

vyjádření v euru zaznamenal přírůstek 14,3 %. 

 

 V meziročním srovnání se import zvýšil ze dvou hlavních skupin zemí. U 

Společenství nezávislých států byl zaznamenán nárůst dovozu o 10,2 mld. Kč při indexu 

124,4 a do ostatních zemí zvýšení představovalo 4,1 mld. Kč s indexem 108,0. Ze zemí 

s vyspělou ekonomikou byl registrován meziroční absolutní pokles v částce 21,0 mld. Kč, 

přičemţ na sníţení dovozu ze zemí Evropské unie připadlo 22,4 mld. Kč při indexu 94,6, 

zatímco import z ostatních zemí uvedené teritoriální skupiny představoval meziroční zvýšení 

o 1,3 mld. Kč (index 102,8). Z rozvojových zemí byl zaznamenán pokles v rozsahu             
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0,8 mld. Kč s indexem 97,8 a z evropských zemí s přechodovou ekonomikou import klesl o 

341 mil. Kč s indexem 82,5.  

 

Struktura a bilance zahraničního obchodu podle skupin zemí za 3. čtvrtletí celkem 

 

 Skupina zemí, země 
Struktura vývozu v % Struktura dovozu v % Bilance v mil. Kč 

7. - 9. 2007 7. – 9. 2008  7. – 9. 2007 7. – 9. 2008  7. - 9. 2007 7. – 9. 2008  

 Celkový zahraniční obchod ČR 100,0 100,0 100,0 100,0 12 698 21 709 

 v tom:       

  Země s vyspělou ekonomikou 90,9 90,3 78,1 75,5 87 587 105 957 

   v tom: EU 27 84,8 85,1 70,1 67,2 97 391 122 750 

              ostatní země 6,1 5,2 8,0 8,3 -9 804 -16 793 

  Rozvojové země 3,4 3,2 5,8 5,7 -13 962 -14 022 

  Evropské země s přechodovou       

  ekonomikou 1,0 0,9 0,3 0,3 3 970 3 966 

  Společenství nezávislých států 4,0 4,9 7,0 8,8 -17 319 -21 905 

  Ostatní země
 1)

 0,7 0,6 8,6 9,4 -46 884 -51 622 

  Nespecifikováno 0,0 0,1 0,2 0,2 -694 -663 

 Z úhrnu obchod se zeměmi OECD 87,4 87,0 77,4 74,9 70 534 89 561 

1) ČLR, KLDR, Kuba, Laos, MoLR, VSR 

 

 V teritoriální struktuře vývozu za červenec aţ září 2008 se v rámci hlavních skupin 

zemí meziročně zvýšil pouze podíl Společenství nezávislých států, a to o 0,9 bodu na 4,9 %. 

Podíl zbývajících skupin zemí se meziročně sníţil.  

 

 Na souhrnném českém dovozu meziročně narostla účast Společenství nezávislých 

států o 1,8 bodu na 8,8 % a podíl ostatních zemí se zvýšil o 0,8 bodu na 9,4 %. Zatímco podíl 

evropských zemí s přechodovou ekonomikou meziročně stagnoval, zbývající hlavní 

teritoriální skupiny svou účast na českém dovozu sníţily.  

 

Zahraniční obchod podle zbožových skupin za 3. čtvrtletí celkem  
(v mil. Kč, v %, běžné ceny) 

  

Zbožová skupina SITC 

Vývoz – červenec až září Dovoz – červenec až září 

2007 2008  
2008 v % 

2007 
2007 2008  

2008 v % 

2007 

0 až 9 zboží celkem 604 820 606 111 100,2 592 122 584 402 98,7 

v tom:       

  0 Potraviny a ţivá zvířata 19 361 18 975 98,0 25 983 24 925 95,9 

  1 Nápoje a tabák 3 799 3 875 102,0 3 964 3 390 85,5 

  2 Suroviny nepoţivatelné, bez paliv 16 017 17 559 109,6 14 864 14 271 96,0 

  3 Minerální paliva a maziva 17 141 21 729 126,8 50 380 62 706 124,5 

  4 Ţivočišné a rostlinné oleje a tuky 509 741 145,6 832 1 098 132,0 

  5 Chemikálie 36 471 37 210 102,0 61 910 61 644 99,6 

  6 Průmyslové zboţí podle druhu       

     materiálu 123 871 122 714 99,1 124 691 119 390 95,7 

  7 Stroje a dopravní prostředky 318 313 315 094 99,0 246 291 231 488 94,0 

  8 Různé hotové výrobky 69 170 67 935 98,2 62 896 65 060 103,4 

  9 Nespecifikováno 169 277 163,9 312 430 137,8 

 

 V exportu za červenec až září zaznamenala větší část zbožových skupin 

meziročně nárůst. Největší meziroční zvýšení registrovala minerální paliva a maziva 

v částce 4,6 mld. Kč s indexem 126,8. Podstatně niţší růst zaznamenaly suroviny 

nepoţivatelné, bez paliv v sumě 1,5 mld. Kč a chemikálie v rozsahu 0,7 mld. Kč. Na druhé 

straně výraznější meziroční pokles vykázaly zejména stroje a dopravní prostředky v rozsahu 
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3,2 mld. Kč (index 99,0), různé hotové výrobky v částce 1,2 mld. Kč a průmyslové zboţí 

podle druhu materiálu rovněţ ve výši 1,2 mld. Kč.  

 
 V dovozu za červenec až září registrovalo šest zbožových skupin meziroční pokles 

a čtyři kategorie vykázaly nárůst. Největší zvýšení v meziročním srovnání evidovala 

minerální paliva a maziva, a to v rozsahu 12,3 mld. Kč s indexem 124,5 a různé hotové 

výrobky (2,2 mld. Kč, index 103,4). Největší pokles zaznamenaly na druhé straně stroje a 

dopravní prostředky (o 14,8 mld. Kč, index 94,0), průmyslové zboţí podle druhu materiálu   

(o 5,3 mld. Kč, index 95,7) a potraviny a ţivá zvířata (1,1 mld. Kč, index 95,9).  

 
Struktura a bilance zahraničního obchodu podle zbožových skupin za 3. čtvrtletí celkem 

(v %, mil. Kč, běžné ceny) 

 

Zbožová skupina SITC 
Struktura vývozu v % Struktura dovozu v % Bilance v mil. Kč 

7. - 9. 2007 7. – 9. 2008  7. – 9. 2007 7. – 9. 2008  7. - 9. 2007 7. – 9. 2008  

0 až 9 zboží celkem 100,0 100,0 100,0 100,0 12 698 21 709 

v tom:       

  0 Potraviny a ţivá zvířata 3,2 3,1 4,4 4,3 -6 622 -5 950 

  1 Nápoje a tabák 0,6 0,6 0,7 0,6 -165 485 

  2 Suroviny nepoţivatelné, bez paliv 2,7 2,9 2,5 2,4 1 153 3 288 

  3 Minerální paliva a maziva 2,8 3,6 8,5 10,7 -33 239 -40 977 

  4 Ţivočišné a rostlinné oleje a tuky 0,1 0,1 0,1 0,2 -323 -357 

  5 Chemikálie 6,0 6,1 10,5 10,5 -25 439 -24 434 

  6 Průmyslové zboţí podle druhu        

     materiálu 20,5 20,2 21,1 20,4 -820 3 324 

  7 Stroje a dopravní prostředky 52,6 52,0 41,6 39,6 72 022 83 606 

  8 Různé hotové výrobky 11,4 11,2 10,6 11,1 6 274 2 875 

  9 Nespecifikováno 0,0 0,1 0,0 0,1 -143 -153 

 
 Ve zbožové struktuře vývozu za červenec aţ září 2008 zvýšily v meziročním 

srovnání své postavení suroviny nepoţivatelné, bez paliv o 0,2 bodu na 2,9 %, minerální 

paliva a maziva o 0,8 bodu na 3,6 % a chemikálie o 0,1 bodu na 6,0 % celkového českého 

vývozu. Zatímco ţivočišné a rostlinné oleje a tuky a nápoje a tabák meziročně stagnovaly na 

svém podílu, ostatní zboţové skupiny účast na českém vývozu sníţily.  

 
V dovozu za třetí čtvrtletí roku 2008 meziročně narostl podíl minerálních paliv a 

maziv (o 2,2 bodu na 10,7 %), ţivočišných a rostlinných olejů a tuků (o 0,1 bodu na 0,2 %) a 

různých hotových výrobků (o 0,5 bodu na 11,1 %). Zatímco chemikálie stagnovaly na svém 

podílu 10,5 %, ostatní zboţové skupiny svůj podíl na českém dovozu meziročně sníţily.  

 
 Celková obchodní bilance za červenec až září 2008 skončila aktivním saldem ve 

výši 21,7 mld. Kč, což byl o 9,0 mld. Kč lepší výsledek než za stejné období roku 2007. 
Aktivní saldo bylo evidováno ve všech třech měsících, nejvyšší pak bylo registrováno v září v 

rozsahu 10,9 mld. Kč. 

 
 Bilanční aktivum za třetí čtvrtletí v amerických dolarech zaznamenalo výši          

1 344 mil. USD a kladné saldo vyjádřené v euru bylo registrováno v částce                   

900 mil. EUR. 

 
 Z teritoriálního hlediska bylo za třetí čtvrtletí evidováno kladné saldo se dvěma z 

pěti hlavních skupin zemí. Země s vyspělou ekonomikou zaznamenaly aktivum ve výši     
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106,0 mld. Kč při meziročním zvýšení kladného salda o 18,4 mld. Kč. Na tomto zlepšení se 

podílely země Evropské unie (meziročním nárůstem aktivního salda o 25,4 mld. Kč), 

zatímco ostatní země uvedené teritoriální skupiny zaznamenaly meziroční zvýšení bilančního 

schodku o 7,0 mld. Kč na 16,8 mld. Kč. S evropskými zeměmi s přechodovou ekonomikou 

kladné saldo v meziročním srovnání stagnovalo ve výši 4,0 mld. Kč. Bilanční schodek 

s rozvojovými zeměmi se meziročně zvýšil o 60 mil. Kč na 14,0 mld. Kč a záporné saldo 

s ostatními státy narostlo o 4,7 mld. Kč na 51,6 mld. Kč. Pasivum z obchodu se 

Společenstvím nezávislých států rovněţ meziročně vzrostlo, a to o 4,6 mld. Kč na              

21,9 mld. Kč.  

 
 Z pohledu zbožové struktury na celkovou úroveň obchodní bilance působila 

negativně zboţová skupina minerálních paliv a maziv s pasivem 41,0 mld. Kč při jeho 

meziročním zvýšení o 7,7 mld. Kč a kategorie chemikálií pasivem ve výši 24,4 mld. Kč při 

meziročním zlepšení o 1,0 mld. Kč. Nepříznivě měl rovněţ na bilanci vliv pokles aktiva 

různých hotových výrobků o 3,4 mld. Kč na 2,9 mld. Kč. Naproti tomu značnější meziroční 

zvýšení aktivního salda registrovaly stroje a dopravní prostředky, a to o 11,6 mld. Kč na 

celkových 83,6 mld. Kč v kumulaci za červenec aţ září 2008. Pozitivní byl také meziroční 

přechod z pasiva do aktiva průmyslového zboţí podle druhu materiálu o 4,1 mld. Kč a nárůst 

aktiva surovin nepoţivatelných, bez paliv o 2,1 mld. Kč. 

 

 

 

 

x     x     x 

 

 

 

 

 

 Za tři čtvrtletí roku 2008 dosáhl podle předběžných údajů Českého statistického 

úřadu (vč. dopočtů) obrat zahraničního obchodu v běžných cenách 3 704,5 mld. Kč, čímţ 

se v meziročním srovnání zvýšil o 132,1 mld. Kč, tj. o 3,7 %. Podíl vývozu na obratu 

představoval 51,2 %, přičemţ krytí dovozu vývozem se meziročně zvýšilo o 0,8 bodu na 

104,8 %.  

 
 Zboží s vyšší přidanou hodnotou, tj. středně a vysoce sloţité strojírenské a 

elektrotechnické výrobky spolu s ostatními finálními produkty, dosáhlo za období leden aţ 

září 2008 podílu 64,18 % na celkovém vývozu (při meziročním poklesu o 0,66 procentního 

bodu) a 57,95 % na celkovém českém dovozu, coţ znamenalo meziroční sníţení o 0,40 bodu. 

 
 Vývoz zboţových poloţek patřících do High Technology Products (HT) zaznamenal 

za tři čtvrtletí roku 2008 podíl na celkovém exportu ve výši 14,2 % (při meziročním nárůstu o 

1,0 procentní bod) a na celkovém dovozu 14,8 %, coţ představovalo meziroční sníţení o 0,2 

bodu. 

 
 V dovozu dle užití největší podíl nadále zaznamenávalo výrobní uţití, a to ve výši 

50,5 %. Následovalo investiční uţití s 29,3 % a osobní spotřeba s 20,1 %. 

 



 7 

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

 

Skupina zemí, země 

Vývoz – leden až září Dovoz – leden až září 

2007 2008  
2008 v % 

2007 
2007 2008  

2008 v % 

2007 

 Celkový zahraniční obchod ČR 1 821 255 1 895 879 104,1 1 751 211 1 808 640 103,3 

 v tom:       

  Země s vyspělou ekonomikou 1 663 610 1 721 515 103,5 1 391 715 1 381 592 99,3 

  v tom: EU 27 1 556 467 1 619 940 104,1 1 247 259 1 232 950 98,9 

             ostatní země 107 143 101 575 94,8 144 456 148 642 102,9 

  Rozvojové země 62 000 61 469 99,1 98 330 105 932 107,7 

  Evropské země s přechodovou       

  ekonomikou 18 549 17 990 97,0 4 954 6 898 139,2 

  Společenství nezávislých států 65 530 79 551 121,4 121 630 157 897 129,8 

  Ostatní země
 1)

 10 782 11 106 103,0 132 235 152 567 115,4 

  Nespecifikováno 784 4 248 541,8 2 347 3 754 159,9 

 Z úhrnu obchod se zeměmi OECD 1 604 389 1 657 684 103,3 1 377 972 1 373 145 99,6 

1) ČLR, KLDR, Kuba, Laos, MoLR, VSR 

 
 Celkový vývoz za tři čtvrtletí 2008 činil 1 895,9 mld. Kč a meziročně vzrostl o  

74,6 mld. Kč, tj. o 4,1 %. V dolarovém přepočtu se celkový vývoz zvýšil o 33,3 % a při 

vyjádření v euru o 17,7 %.  

 
 Vývoz za tři čtvrtletí roku 2008 zaznamenal meziroční nárůst do většiny hlavních 

skupin zemí, kromě evropských zemí s přechodovou ekonomikou, do nichţ bylo exportováno 

v meziročním srovnání o 0,6 mld. Kč méně při indexu 97,0 a do rozvojových zemí, kam byl 

vývoz o 0,5 mld. Kč niţší při indexu 99,1. Nejvyšší relativní nárůst vývozu byl vykázán do 

Společenství nezávislých států (index 121,4), který v absolutní úrovni znamenal částku     

14,0 mld. Kč. Podstatnější meziroční hodnotové zvýšení vývozu však bylo na druhé straně 

uskutečněno do zemí s vyspělou ekonomikou, a to o 57,9 mld. Kč při indexu 103,5, kdyţ do 

zemí Evropské unie bylo realizováno zvýšení v částce 63,5 mld. Kč s indexem 104,1, zatímco 

do ostatních zemí uvedené teritoriální skupiny se export meziročně sníţil o 5,6 mld. Kč (index 

94,8).  

 
 Z jednotlivých zemí, které měly dlouhodoběji větší podíl na obratu českého 

zahraničního obchodu, nejvýznamnější relativní nárůst exportu (nad 120 %) byl dosaţen do 

Rumunska (index 125,5) a do Ruska (index 124,1). Naopak, ze zemí s dlouhodoběji větším 

podílem na obratu českého zahraničního obchodu byl v meziročním srovnání zaznamenán 

pokles vývozu pod index 100,0 do USA (index 86,1), na Tchaj-wan (index 91,0), Španělska 

(index 91,8), Dánska (index 93,6), Maďarska (index 96,1), Japonska (index 97,3), Belgie 

(index 98,0) a Velké Británie (index 98,6).  

 
 Celkový dovoz za tři čtvrtletí roku 2008 činil 1 808,6 mld. Kč, čímž se meziročně 

zvýšil o 57,4 mld. Kč, tj. o 3,3 %. V USD vykázal meziroční nárůst o 32,2 % a při 

vyjádření v euru zaznamenal přírůstek 16,8 %. 

 
 V meziročním srovnání se zvýšil import ze všech hlavních skupin zemí, kromě zemí 

s vyspělou ekonomikou, u nichţ pokles představoval 10,1 mld. Kč s indexem 99,3. Dovoz ze 

zemí Evropské unie se přitom sníţil o 14,3 mld. Kč při indexu 98,9, zatímco import 

z ostatních zemí uvedené teritoriální skupiny se meziročně zvýšil o 4,2 mld. Kč s indexem 
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102,9. Nejvyšší hodnotový nárůst dovozu byl realizován ze Společenství nezávislých států 

v částce 36,3 mld. Kč a s indexem 129,8. Další meziroční přírůstek dovozu byl registrován 

z ostatních zemí v rozsahu 20,3 mld. Kč při indexu 115,4, z rozvojových zemí v částce        

7,6 mld. Kč s indexem 107,7 a z evropských zemí s přechodovou ekonomikou v částce       

1,9 mld. Kč s indexem 139,2.  

 

 Z jednotlivých zemí, které měly dlouhodoběji větší podíl na obratu českého 

zahraničního obchodu, největší relativní nárůst dovozu (nad 125 %) byl realizován z Jiţní 

Koreje (index 132,4) a z Ruska (index 129,3). Naopak, ze zemí s dlouhodoběji větším 

podílem na obratu českého zahraničního obchodu byl v meziročním srovnání zaznamenán 

pokles dovozu pod index 100,0 z Dánska (index 79,8), Nizozemska (index 82,3), Finska 

(index 85,0), Francie (index 89,6), Tchaj-wanu (index 89,7), Švédska (index 91,0), USA 

(index 94,5), Slovinska (index rovněţ 94,5), Velké Británie (index 95,1), Itálie (index 97,2) a 

z Maďarska (index 99,9). 

 

Struktura a bilance zahraničního obchodu podle skupin zemí za tři čtvrtletí 

 

Skupina zemí, země 
Struktura vývozu v % Struktura dovozu v % Bilance v mil. Kč 

1. - 9. 2007 1. – 9. 2008  1. – 9. 2007 1. – 9. 2008  1. - 9. 2007 1. – 9. 2008  

 Celkový zahraniční obchod ČR 100,0 100,0 100,0 100,0 70 044 87 239 

 v tom:       

  Země s vyspělou ekonomikou 91,3 90,8 79,5 76,4 271 895 339 923 

   v tom: EU 27 85,5 85,4 71,2 68,2 309 208 386 990 

              ostatní země 5,8 5,4 8,3 8,2 -37 313 -47 067 

  Rozvojové země 3,4 3,2 5,6 5,9 -36 330 -44 463 

  Evropské země s přechodovou       

  ekonomikou  1,0 0,9 0,3 0,4 13 595 11 092 

  Společenství nezávislých států 3,6 4,2 6,9 8,7 -56 100 -78 346 

  Ostatní země
 1)

 0,6 0,6 7,6 8,4 -121 453 -141 461 

  Nespecifikováno 0,0 0,2 0,1 0,2 -1 563 494 

 Z úhrnu obchod se zeměmi OECD 88,1 87,4 78,7 75,9 226 417 284 539 

1) ČLR, KLDR, Kuba, Laos, MoLR, VSR 

 

V teritoriální struktuře za leden aţ září 2008 ve vývozu meziročně poklesl podíl 

zemí s vyspělou ekonomikou o 0,5 bodu na 90,8 %, podíl evropských zemí s přechodovou 

ekonomikou o 0,1 bodu na 0,9 % a účast rozvojových zemí o 0,2 bodu na 3,2 % celkového 

českého vývozu. Na druhé straně se zvýšil podíl Společenství nezávislých států o 0,6 bodu na 

4,2 % a účast ostatních zemí meziročně stagnovala na 0,6 % celkového českého exportu.  

 

 Na souhrnném českém dovozu se meziročně zvýšil podíl ostatních zemí o 0,8 bodu 

na 8,4 %, účast rozvojových zemí o 0,3 bodu na 5,9 %, podíl evropských zemí s přechodovou 

ekonomikou narostl o 0,1 bodu na 0,4 % a účast Společenství nezávislých států se zvýšila o 

1,8 bodu na 8,7 % českého dovozu. Na druhé straně poklesl meziročně podíl zemí s vyspělou 

ekonomikou o 3,1 bodu na 76,4 %.  

 

 Sousední země (Německo, Slovensko, Rakousko a Polsko) se v období leden aţ září 

2008 podílely na českém vývozu 51,1 % a na českém dovozu 42,8 %. Z jednotlivých zemí se 

na obratu českého zahraničního obchodu nejvíce účastnily: Německo s 29,2 % (pokles proti 

stejnému období roku 2007 o 0,5 bodu) a Slovensko se 7,3 % (nárůst proti stejnému období 

roku 2007 o 0,3 bodu). 
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Zahraniční obchod podle zbožových skupin za tři čtvrtletí 
(v mil. Kč, v %, běžné ceny) 

  

Zbožová skupina SITC 

Vývoz – leden až září Dovoz – leden až září 

2007 2008  
2008 v % 

2007 
2007 2008  

2008 v % 

2007 

0 až 9 zboží celkem 1 821 255 1 895 879 104,1 1 751 211 1 808 640 103,3 

v tom:       

  0 Potraviny a ţivá zvířata 51 664 57 474 111,2 75 275 75 920 100,9 

  1 Nápoje a tabák 10 321 12 127 117,5 10 355 9 048 87,4 

  2 Suroviny nepoţivatelné, bez paliv 49 194 52 123 106,0 44 231 46 892 106,0 

  3 Minerální paliva a maziva 48 447 62 367 128,7 141 315 183 711 130,0 

  4 Ţivočišné a rostlinné oleje a tuky 1 450 2 057 141,9 2 456 3 127 127,3 

  5 Chemikálie 109 134 113 370 103,9 185 398 191 342 103,2 

  6 Průmyslové zboţí podle druhu       

     materiálu 377 948 378 427 100,1 378 039 369 617 97,8 

  7 Stroje a dopravní prostředky 975 136 1 017 308 104,3 737 430 742 462 100,7 

  8 Různé hotové výrobky 197 390 199 711 101,2 175 751 185 130 105,3 

  9 Nespecifikováno 571 915 160,2 961 1 391 144,7 

 

  V exportu za leden až září 2008 zaznamenaly všechny zbožové skupiny  

meziroční zvýšení. Nejvyšší meziroční nárůst vývozu vykázaly stroje a dopravní prostředky, 

a to o 42,2 mld. Kč s indexem 104,3. S podstatněji niţším zvýšením exportu následovaly 

skupiny: minerální paliva a maziva (13,9 mld. Kč, index 128,7), potraviny a ţivá zvířata    

(5,8 mld. Kč, index 111,2), chemikálie (4,2 mld. Kč, index 103,9), suroviny nepoţivatelné, 

bez paliv (2,9 mld. Kč, index 106,0), různé hotové výrobky (2,3 mld. Kč, index 101,2) a 

nápoje a tabák (1,8 mld. Kč, index 117,5). Meziroční nárůst vývozu zbývajících zboţových 

skupin se pohyboval od 344 mil. Kč do 607 mil. Kč. Z hodnotově významnějších poloţek 

SITC se v meziročním srovnání (nad 125 %) nejvíce zvýšil export ropy a ropných výrobků 

(index 166,8), uhlí, koksu a briket (index 136,4) a zařízení k telekomunikaci a záznamu a 

reprodukci zvuku (index 128,3). Největší meziroční absolutní nárůst vývozu byl realizován  

zařízeními k telekomunikaci a záznamu a reprodukci zvuku (26,8 mld. Kč).  
 

 V celkovém importu za leden až září 2008 zaznamenala převažující část 

zbožových skupin meziroční nárůst. Největší absolutní zvýšení registrovala minerální 

paliva a maziva (42,4 mld. Kč, index 130,0), dále pak různé hotové výrobky (9,4 mld. Kč, 

index 105,3), chemikálie (5,9 mld. Kč, index 103,2), stroje a dopravní prostředky               

(5,0 mld. Kč, index 100,7) a suroviny nepoţivatelné, bez paliv (2,7 mld. Kč, index 106,0). 

Podstatnější meziroční pokles pak vykázalo průmyslové zboţí podle druhu materiálu         

(8,4 mld. Kč, index 97,8). Meziroční sníţení registrovaly ještě nápoje a tabák (1,3 mld. Kč, 

index 87,4). Z hodnotově významnějších poloţek SITC vykázaly značnější meziroční 

relativní zvýšení importu (nad 125 %): elektrický proud (index 165,0) a topný plyn, zemní i 

průmyslově vyráběný (index 143,5). Největší meziroční absolutní nárůst byl realizován 

poloţkami: ropa a ropné výrobky (20,5 mld. Kč), topný plyn, zemní i průmyslově vyráběný 

(15,9 mld. Kč) a zařízení k telekomunikaci a záznamu a reprodukci zvuku (10,0 mld. Kč). 
 

 Ve zbožové struktuře vývozu za leden až září 2008 zvýšila v meziročním srovnání 

své postavení skupina minerálních paliv a maziv o 0,6 bodu na 3,3 %, potravin a ţivých zvířat 

o 0,2 bodu na 3,0 % a kategorie strojů a dopravních prostředků o 0,2 bodu na 53,7 %. Pokles 

zaznamenalo průmyslové zboţí podle druhu materiálu o 0,8 bodu na 20,0 % a různé hotové 

výrobky o 0,3 bodu na 10,5 %. Ostatní zboţové skupiny stagnovaly meziročně na svém 

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

 

Zbožová skupina SITC 
Struktura vývozu v % Struktura dovozu v % Bilance v mil. Kč 

1. - 9. 2007 1. – 9. 2008  1. – 9. 2007 1. – 9. 2008  1. - 9. 2007 1. – 9. 2008  

0 až 9 zboží celkem 100,0 100,0 100,0 100,0 70 044 87 239 

v tom:       

  0 Potraviny a ţivá zvířata 2,8 3,0 4,3 4,2 -23 611 -18 446 

  1 Nápoje a tabák 0,6 0,6 0,6 0,5 -34 3 079 

  2 Suroviny nepoţivatelné, bez paliv 2,7 2,7 2,5 2,6 4 963 5 231 

  3 Minerální paliva a maziva 2,7 3,3 8,1 10,2 -92 868 -121 344 

  4 Ţivočišné a rostlinné oleje a tuky 0,1 0,1 0,1 0,2 -1 006 -1 070 

  5 Chemikálie 6,0 6,0 10,6 10,6 -76 264 -77 972 

  6 Průmyslové zboţí podle druhu        

     materiálu 20,8 20,0 21,6 20,4 -91 8 810 

  7 Stroje a dopravní prostředky 53,5 53,7 42,1 41,1 237 706 274 846 

  8 Různé hotové výrobky 10,8 10,5 10,0 10,2 21 639 14 581 

  9 Nespecifikováno 0,0 0,0 0,1 0,1 -390 -476 

 

 V dovozu za tři čtvrtletí roku 2008 meziročně nejvíce narostl podíl minerálních paliv 

a maziv, a to o 2,1 bodu na 10,2 %, dále pak různých hotových výrobků o 0,2 bodu na       

10,2 %, surovin nepoţivatelných, bez paliv o 0,1 bodu na 2,6 % a ţivočišných a rostlinných 

olejů a tuků o 0,1 bodu na 0,2 % celkového českého dovozu. Meziročně na svém podílu 

stagnovaly chemikálie. Ostatní zboţové skupiny svou účast na dovozu sníţily.  

 

 Celková obchodní bilance za leden až září 2008 skončila aktivním saldem ve výši 

87,2 mld. Kč, což byl o 17,2 mld. Kč lepší bilanční výsledek než ve stejném období roku 

2007. Nejlepší bilanční výsledek přinesl červen s aktivem 15,3 mld. Kč při jeho meziročním 

zvýšení o 5,5 mld. Kč a únor s kladným saldem 13,7 mld. Kč při meziročním zlepšení o      

0,2 mld. Kč.  

 

 Bilanční přebytek v amerických dolarech za tři čtvrtletí roku 2008 ve výši            

5 320 mil. USD meziročně narostl o 1 982 mil. USD a aktivum vyjádřené v eurech 

částkou 3 506 mil. EUR se meziročně zvýšilo o 1 007 mil. EUR. 

 

 Z teritoriálního hlediska bylo za tři čtvrtletí roku 2008 evidováno kladné saldo se 

zeměmi s vyspělou ekonomikou, a to v částce 339,9 mld. Kč při meziročním nárůstu aktiva o 

68,0 mld. Kč. Na tomto zlepšení měly zásluhu výsledky obchodu se zeměmi Evropské unie 

meziročním nárůstem kladného salda o 77,8 mld. Kč, kdyţ bilanční deficit s ostatními 

zeměmi s vyspělou ekonomikou se meziročně zvýšil o 9,8 mld. Kč. Kladné saldo vyplynulo 

také z obchodu s evropskými zeměmi s přechodovou ekonomikou, a to ve výši 11,1 mld. Kč, 

při meziročním zhoršení o 2,5 mld. Kč. Nárůst bilančního schodku vykázal v meziročním 

srovnání obchod se Společenstvím nezávislých států, a to o 22,2 mld. Kč na 78,3 mld. Kč. 

Pasivum z obchodu s rozvojovými zeměmi ve výši 44,5 mld. Kč za tři čtvrtletí roku 2008 se 

rovněţ meziročně zvýšilo, a to o 8,1 mld. Kč a z obchodu s ostatními zeměmi narostlo o   

20,0 mld. Kč na 141,5 mld. Kč. 

 

 V poměru k jednotlivým zemím registrovala ČR za tři čtvrtletí 2008 největší bilanční 

propad s Čínou (139,1 mld. Kč při meziročním zhoršení o 19,8 mld. Kč), Ruskem            

(62,6 mld. Kč, zhoršení o 15,8 mld. Kč) a Japonskem (52,0 mld. Kč, zhoršení o 5,8 mld. Kč). 

Naproti tomu nejvyšší aktivní bilanci vykázala Česká republika z obchodu s Německem  

(87,1 mld. Kč při meziročním zvýšení aktiva o 16,0 mld. Kč), Slovenskem (68,7 mld. Kč, 
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zlepšení o 6,5 mld. Kč), Velkou Británií (47,6 mld. Kč, zlepšení o 1,0 mld. Kč), Francií   

(27,0 mld. Kč, zlepšení o 10,6 mld. Kč) a Rakouskem (22,1 mld. Kč, zlepšení o 4,0 mld. Kč). 

 

 Z pohledu zbožové struktury bilanční deficit meziročně nejvíce narostl u 

minerálních paliv a maziv (o 28,5 mld. Kč na 121,3 mld. Kč za leden aţ září 2008). Naopak, 

výrazné meziroční zvýšení kladného salda o 37,1 mld. Kč (na 274,8 mld. Kč v kumulaci za 

leden aţ září roku 2008) registrovaly stroje a dopravní prostředky. Příznivě na bilanci 

významněji působil také meziroční přechod z pasiva do aktiva nápojů a tabáku o 3,1 mld. Kč, 

průmyslového zboţí podle druhu materiálu o 8,9 mld. Kč na 8,8 mld. Kč a sníţením pasiva o 

5,2 mld. Kč potravin a ţivých zvířat. Nepříznivě na bilanci na druhé straně působil také 

meziroční pokles aktiva různých hotových výrobků, a to o 7,1 mld. Kč. 

 

 Zbožové skupiny 1, 2, 6, 7 a 8 vytvořily za období leden aţ září 2008 společný 

přebytek ve výši 306,5 mld. Kč, na rozdíl od skupin 0, 3, 4, 5 a 9, které byly pasivní v celkové 

částce 219,3 mld. Kč. 

 

 Ke zlepšení obchodní bilance za leden až září 2008 nejvíce přispěly bilančními 

přebytky (nad 15,0 mld. Kč) tyto položky: silniční vozidla (149,1 mld. Kč), stroje a zařízení 

všeobecně uţívané v průmyslu (36,9 mld. Kč), kovové výrobky (26,7 mld. Kč), zařízení 

k telekomunikaci a záznamu a reprodukci zvuku (24,2 mld. Kč), kancelářské stroje a zařízení 

k automatickému zpracování dat (20,7 mld. Kč), výrobky z nekovových nerostů               

(18,4 mld. Kč), elektrická zařízení, přístroje a spotřebiče (16,7 mld. Kč) a výrobky z pryţe 

(15,6 mld. Kč). 

 

 Naopak, na bilančním schodku za tři čtvrtletí roku 2008 se (nad 15,0 mld. Kč) 

hlavně podílely: ropa a ropné výrobky (92,2 mld. Kč), topný plyn zemní i průmyslově 

vyráběný (47,9 mld. Kč), neţelezné kovy (34,5 mld. Kč), léčiva a farmaceutické výrobky           

(31,8 mld. Kč) a ţelezo a ocel (18,3 mld. Kč).  

 

 Vývozní ceny měřené výběrovým indexem (včetně kurzového pohybu) se za leden aţ 

srpen 2008 oproti stejnému období roku 2007 v průměru sníţily o 5,8 %, zatímco dovozní 

ceny klesly o 4,1 %. Směnná relace tak dosáhla hodnoty 98,2. 

 

 Vývozní ceny se v lednu aţ srpnu 2008 v průměru meziročně sníţily u pěti 

sledovaných zboţových skupin, nejvíce u strojů a dopravních prostředků, jejichţ pokles 

představoval index 91,4. Na druhé straně nejvyšší nárůst vykázaly ţivočišné a rostlinné oleje 

a tuky (index 118,0) a minerální paliva a maziva (index 115,8).  

 

 U dovozních cen doznalo v průměru za leden aţ srpen 2008 meziroční sníţení pět 

zboţových skupin, nejvíce opět stroje a dopravní prostředky (index 90,4). Ostatní zboţové 

skupiny zaznamenaly meziročně zvýšení. Nejvyšší nárůst přitom vykázala minerální paliva a 

maziva (index 122,6).  

 

 

 

Pramen: data ČSÚ a MPO ČR  


