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Zahraniční obchod České republiky 

 

 

 

Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl ve třetím čtvrtletí 

roku 2013 obrat zahraničního obchodu v běžných cenách 1 472,2 mld. Kč, čímž se 

v meziročním srovnání zvýšil o 60,0 mld. Kč, tj. o 4,3%. Struktura tohoto navýšení 

znamenala meziroční nárůst podílu exportu na obratu o 0,3 bodu na 52,8% a zlepšení krytí 

dovozu vývozem o 1,3 bodu na 111,7%. Ve třetím čtvrtletí 2013 vzrostl vývoz v meziročním 

srovnání o 4,8% a dovoz o 3,6%. Kladné saldo obchodní bilance se tak meziročně zvýšilo o 

11,6 mld. Kč na celkových 81,2 mld. Kč. 

 

Vývoz podle skupin zemí v jednotlivých měsících 3. čtvrtletí 2013 
(v mil. Kč, běžné ceny) 

 Červenec Srpen Září 

Skupina zemí, země 
2013 

2013 v % 

2012 
2013 

2013 v % 

2012 
2013 

2013 v % 

2012  

 Celkový vývoz ČR 254 531 104,1 242 736 101,8 279 449 108,3 

 v tom:       

  Země s vyspělou ekonomikou 223 888 103,8 214 091 102,3 249 221 108,6 

   v tom: EU 27 204 264 103,7 195 182 102,3 228 606 108,1 

              ostatní země 19 624 104,3 18 909 102,5 20 615 114,4 

  Rozvojové země 11 016 101,8 9 266 93,1 10 748 114,4 

  Evropské země s přechodovou       

  ekonomikou 1 385 121,7 1 342 97,0 1 585 127,6 

  Společenství nezávislých států 14 514 107,4 13 619 92,1 14 118 93,3 

  Ostatní země
1)

 3 459 113,4 4 152 149,5 3 470 143,7 

  Nespecifikováno 270 104,2 266 131,0 306 141,7 

 Z úhrnu vývoz do zemí OECD 218 234 103,7 208 726 102,5 243 239 108,6 

1) Čína, Severní Korea, Kuba, Laos, Mongolsko, Vietnam  

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 bylo ve třetím čtvrtletí 2013 zaznamenáno zvýšení vývozu 

ve všech jednotlivých měsících, nejvyšší pak v září s indexem 108,3. Největší hodnotová 

úroveň byla přitom rovněž dosažena v září, a to částkou 279,4 mld. Kč a nejnižší v srpnu 

v rozsahu 242,7 mld. Kč. 

 

Vývoz do sledovaných hlavních skupin zemí byl v jednotlivých měsících třetího 

čtvrtletí v absolutní i relativní úrovni meziročně vyšší pouze u zemí s vyspělou ekonomikou a 

u ostatních zemí. Nejvyšší hodnotovou hladinu zaznamenal export do zemí s vyspělou 

ekonomikou v září, a to v rozsahu 249,2 mld. Kč, což představovalo 89,2 celkového českého 

vývozu daného měsíce. Nejvyšší relativní nárůst byl evidován u ostatních zemí v srpnu 

s indexem 149,5. 
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Dovoz podle skupin zemí v jednotlivých měsících 3. čtvrtletí 2013   
(v mil. Kč, běžné ceny) 

 Červenec Srpen Září 

Skupina zemí, země 
2013 

2013 v % 

2012 
2013 

2013 v % 

2012 
2013 

2013 v % 

2012  

 Celkový dovoz ČR 227 543 102,9 223 555 100,7 244 386 107,2 

 v tom:       

  Země s vyspělou ekonomikou 167 793 102,7 159 881 100,9 177 655 108,3 

   v tom: EU 27 150 874 103,6 143 934 102,1 160 315 108,5 

              ostatní země 16 919 95,2 15 947 90,8 17 340 106,8 

  Rozvojové země 16 460 104,1 17 637 101,0 17 126 113,5 

  Evropské země s přechodovou       

  ekonomikou 1 315 174,9 1 222 140,3 1 405 147,9 

  Společenství nezávislých států 16 749 96,6 20 321 109,0 20 501 108,0 

  Ostatní země
1)

 24 198 105,5 22 912  89,6 25 526 90,8 

  Nespecifikováno 1 028 101,8 1 581 164,0 2 172 240,0 

 Z úhrnu dovoz ze zemí OECD 168 711 102,5 162 093 100,3 178 608 108,1 

1) Čína, Severní Korea, Kuba, Laos, Mongolsko, Vietnam 

 

V celkovém dovozu byla meziročně překročena úroveň importu třetího čtvrtletí 

roku 2013 rovněž ve všech jednotlivých měsících, a to nejvíce v září s indexem 107,2, když 

největší hodnotový objem byl vykázán rovněž v září částkou 244,4 mld. Kč a nejnižší v srpnu 

v rozsahu 223,6 mld. Kč.  

 

Úroveň importu třetího čtvrtletí roku 2013 byla ve všech měsících vyšší u všech 

hlavních skupin zemí s výjimkou Společenství nezávislých států a ostatních zemí. Nejvyšší 

hodnotový objem importu byl přitom zaznamenán ze zemí s vyspělou ekonomikou, a to v září 

v rozsahu 177,7 mld. Kč, zatímco nejnižší úroveň dovozu byla registrována (kromě 

nespecifikovaného globálu) z evropských zemí s přechodovou ekonomikou v srpnu v částce 

1,2 mld. Kč. Největší relativní meziroční nárůst byl sice vykázán u nespecifikovaného globálu 

v září s indexem 240,0, ale z hlavních skupin zemí to byly evropské země s přechodovou 

ekonomikou při indexu 174,9 v červenci. 

 

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

Skupina zemí, země 
Červenec Srpen Září 

2012 2013  2012 2013  2012 2013  

 Celkový zahraniční obchod ČR 23 294 26 988 16 342 19 181 29 952 35 063 

 v tom:       

  Země s vyspělou ekonomikou 52 346 56 095 50 771 54 210 65 591 71 566 

   v tom: EU 27 51 303 53 390 49 882 51 248 63 805 68 291 

              ostatní země 1 043 2 705 889 2 962 1 786 3 275 

  Rozvojové země -4 988 -5 444 -7 517 -8 371 -5 700 -6 378 

  Evropské země s přechodovou       

  ekonomikou 386 70 512 120 292 180 

  Společenství nezávislých států -3 817 -2 235 -3 867 -6 702 -3 841 -6 383 

  Ostatní země
1)

 -19 881 -20 739 -22 795 -18 760 -25 701 -22 056 

  Nespecifikováno -751 -758 -761 -1 315 -689 -1 866 

 Z úhrnu obchod se zeměmi OECD 45 853 49 523 41 885 46 633 58 738 64 631 

1) Čína, Severní Korea, Kuba, Laos, Mongolsko, Vietnam 

 

Obchodní bilance zaznamenala ve třetím čtvrtletí 2013 v meziročním srovnání 

nárůst aktivního salda ve všech třech měsících, nejvyšší pak v září, a to o 5,1 mld. Kč na 

35,1 mld. Kč. 
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Nejvýraznější aktivní saldo bylo ve všech měsících sledovaného období dosahováno 

se zeměmi s vyspělou ekonomikou, když nejvyšší jeho úroveň byla evidována v září v 

rozsahu 71,6 mld. Kč a nejnižší v srpnu částkou 54,2 mld. Kč. Z ostatních hlavních skupin 

zemí měla ČR aktivní bilanci již pouze s evropskými státy s přechodovou ekonomikou, která 

se sice v průběhu 3. čtvrtletí postupně zlepšovala, nicméně se držela na velmi nízké úrovni, 

aniž by dosáhla výsledků předchozího roku. Bilanční vztah k rozvojovým zemím, který ve 2. 

čtvrtletí vykazoval meziroční snižování pasivního salda, a to ve všech třech měsících, nabral 

ve 3. čtvrtletí opačný trend, který naopak přinesl ve všech jeho třech měsících meziroční 

zhoršení pasiva. Nepříznivě se vyvíjela i bilance ve vztahu ke Společenství nezávislých států. 

Zatímco v květnu, červnu a červenci bylo její celkové pasivum meziročně nižší, tak v srpnu a 

září došlo k výraznému meziročnímu nárůstu jejího schodku. Primát nepříznivého bilančního 

vztahu k ČR mají i nadále ostatní země, nicméně v srpnu a v září vykázaly meziroční snížení 

pasiva o 4,0 mld. Kč a 3,6 mld. Kč. 

 

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 

2012 2013  
2013 v % 

2012 
2012 2013  

2013 v % 

2012 

 Celkový zahraniční obchod ČR 740 884 776 716 104,8 671 296 695 484 103,6 

 v tom:       

  Země s vyspělou ekonomikou 654 607 687 200 105,0 485 901 505 329 104,0 

  v tom: EU 27 599 323  628 051 104,8 434 333 455 124 104,8 

             ostatní země 55 284  59 149 107,0 51 568 50 205 97,4 

  Rozvojové země 30 162 31 030 102,9 48 367 51 223 105,9 

  Evropské země s přechodovou       

  ekonomikou 3 762 4 312 114,6 2 573 3 942 153,2 

  Společenství nezávislých států 43 435 42 252 97,3 54 958 57 572 104,8 

  Ostatní země
1)

 8 241 11 081 134,5 76 619 72 636 94,8 

  Nespecifikováno 678 842 124,2 2 878 4 781 166,1 

 Z úhrnu obchod se zeměmi OECD 637 990 670 199 105,0 491 513 509 413 103,6 

1) Čína, Severní Korea, Kuba, Laos, Mongolsko, Vietnam 

 

 Celkový vývoz za červenec až září 2013 činil 776,7 mld. Kč a meziročně narostl o 

35,8 mld. Kč, tj. o 4,8%. V dolarovém přepočtu pak celkový vývoz evidoval navýšení o 

7,5%, zatímco při vyjádření v euru pouze 1,6%. 

 

 Vývoz za třetí čtvrtletí roku 2013 zaznamenal meziroční nárůst do všech hlavních 

skupin zemí, kromě Společenství nezávislých států, u nichž pokles představoval 1,2 mld. Kč, 

tj. 2,7%. Největší meziroční zvýšení vývozu bylo vykázáno do zemí s vyspělou ekonomikou, 

a to 32,6 mld. Kč (při rozhodujícím nárůstu exportu do zemí EU v částce 28,7 mld. Kč), dále 

pak do ostatních zemí o 2,8 mld. Kč, rozvojových zemí o 0,9 mld. Kč a do evropských zemí 

s přechodovou ekonomikou o 550 mil. Kč. 

 

 Celkový dovoz ve třetím čtvrtletí 2013 činil 695,5 mld. Kč, čímž se meziročně 

zvýšil o 24,2 mld. Kč, resp. o 3,6%. V USD vykázal meziroční nárůst o 6,3% při vyjádření 

v euru o 0,4%. Dovoz za třetí čtvrtletí roku 2013 evidoval meziroční navýšení do všech 

hlavních skupin zemí, s výjimkou ostatních zemí, u nichž pokles představoval 4,0 mld. Kč, tj. 

5,2%. Na druhé straně největší meziroční nárůst dovozu byl zaznamenán ze zemí s vyspělou 

ekonomikou, a to o 19,4 mld. Kč (když se dovoz ze zemí evropské unie meziročně zvýšil o 

20,8 mld. Kč a z ostatních zemí dané skupiny se snížil o 1,4 mld. Kč), dále pak z rozvojových 
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zemí o 2,9 mld. Kč, ze Společenství nezávislých států o 2,6 mld. Kč a z evropských zemí 

s přechodovou ekonomikou o 1,4 mld. Kč. 

 

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. 2012 7. – 9. 2013  7. - 9. 2012 7. – 9. 2013  7. - 9. 2012 7. – 9. 2013  

 Celkový zahraniční obchod ČR 100,0 100,0 100,0 100,0 69 588 81 232 

 v tom:       

  Země s vyspělou ekonomikou 88,4 88,5 72,4 72,6 168 706 181 871 

   v tom: EU 27 80,9 80,9 64,7 65,4 164 990 172 927 

              ostatní země 7,5 7,6 7,7 7,2 3 716 8 944 

  Rozvojové země 4,1 4,0 7,2 7,4 -18 205 -20 193 

  Evropské země s přechodovou       

  ekonomikou 0,5 0,6 0,4 0,6 1 189 370 

  Společenství nezávislých států 5,9 5,4 8,2 8,3 -11 523 -15 320 

  Ostatní země
 1)

 1,1 1,4 11,4 10,4 -68 378 -61 555 

  Nespecifikováno 0,1 0,1 0,4 0,7 -2 200 -3 939 

 Z úhrnu obchod se zeměmi OECD 86,1 86,3 73,2 73,2 146 477 160 786 

1) Čína, Severní Korea, Kuba, Laos, Mongolsko, Vietnam 

 

 V teritoriální struktuře za červenec až září 2013 ve vývozu meziročně stoupl podíl 

ostatních zemí o 0,3 p. b. na 1,4%, zemí s vyspělou ekonomikou a evropských zemí 

s přechodovou ekonomikou shodně o 0,1 p. b. na 88,5% a na 0,6%. Naproti tomu klesl podíl 

Společenství nezávislých států o 0,5 p. b. na 5,4% a podíl rozvojových zemí o 0,1 p. b. na 

4,0% celkového vývozu. 

 

 Na souhrnném českém dovozu se přitom meziročně zvýšila účast všech hlavních 

skupin zemí, s výjimkou ostatních zemí, kde došlo k poklesu o 1,0 p. b. na 10,4%. Země 

s vyspělou ekonomikou, jakož i rozvojové země a evropské země s přechodovou ekonomikou 

zvýšily svůj podíl na českém dovozu shodně o 0,2 p. b., a to na 72,6% (když podíl EU narostl 

o 0,7 p.b. na 65,4% a podíl ostatních zemí dané skupiny klesl o 0,5 p.b. na 7,2%), na 7,4% a 

na 0,6% a Společenství nezávislých států o 0,1 p. b. na 8,3% celkového dovozu. 

 

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 

2012 2013  
2013 v % 

2012 
2012 2013  

2013 v % 

2012 

0 až 9 zboží celkem 740 884 776 716 104,8 671 296 695 484 103,6 

v tom:       

  0 Potraviny a živá zvířata 26 343 28 795 109,3 33 676 35 821 106,4 

  1 Nápoje a tabák 5 086  5 741 112,9 4 403 4 743 107,7 

  2 Suroviny nepoživatelné, bez paliv 21 441 19 995 93,3 19 897 19 726 99,1 

  3 Minerální paliva a maziva 30 132 23 127 76,8 76 821 78 670 102,4 

  4 Živočišné a rostlinné oleje a tuky 2 230 2 066 92,6 1 161 1 716 147,8 

  5 Chemikálie 47 792 48 783 102,1 75 429 79 391 105,3 

  6 Průmyslové zboží podle druhu       

     materiálu 131 457 139 751 106,3 120 191 126 723 105,4 

  7 Stroje a dopravní prostředky 389 448 413 711 106,2 269 282 274 317 101,9 

  8 Různé hotové výrobky 85 817 92 825 108,2 68 646 72 477 105,6 

  9 Nespecifikováno 1 138 1 923 169,0 1 790 1 900 106,1 

 

 V exportu za červenec až září 2013 zaznamenala většina zbožových skupin 

meziroční nárůst. Největší meziroční zvýšení přitom registrovaly stroje a dopravní 

prostředky (24,3 mld. Kč), průmyslové zboží podle druhu materiálu (8,3 mld. Kč) a různé 
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hotové výrobky (7,0 mld. Kč). Největší pokles na druhé straně vykázala minerální paliva a 

maziva v sumě 7,0 mld. Kč (index 76,8). 

 

 V dovozu za červenec až září 2013 registrovaly všechny zbožové skupiny meziroční 

nárůst, s výjimkou skupiny surovin nepoživatelných, bez paliv (pokles o 171 mil. Kč). 

Největší zvýšení v meziročním srovnání evidovalo průmyslové zboží podle druhu materiálu, a 

to o 6,5 mld. Kč (index 105,4) a stroje a dopravní prostředky o 5,0 mld. Kč (index 101,9). 

 

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. 2012 7. – 9. 2013  7. - 9. 2012 7. – 9. 2013  7. - 9. 2012 7. – 9. 2013  

0 až 9 zboží celkem 100,0 100,0 100,0 100,0 69 588 81 232 

v tom:       

  0 Potraviny a živá zvířata 3,6 3,7 5,0 5,2 -7 333 -7 026 

  1 Nápoje a tabák 0,7 0,7 0,7 0,7 683 998 

  2 Suroviny nepoživatelné, bez paliv 2,9 2,6 3,0 2,8 1 544 269 

  3 Minerální paliva a maziva 4,1 3,0 11,4 11,3 -46 689 -55 543 

  4 Živočišné a rostlinné oleje a tuky 0,3 0,3 0,2 0,2 1 069 350 

  5 Chemikálie 6,4 6,3 11,2 11,4 -27 637 -30 608 

  6 Průmyslové zboží podle druhu        

     materiálu 17,7 18,0 17,9 18,2 11 266 13 028 

  7 Stroje a dopravní prostředky 52,6 53,3 40,1 39,4 120 166 139 394 

  8 Různé hotové výrobky 11,6 12,0 10,2 10,4 17 171 20 348 

  9 Nespecifikováno 0,1 0,2 0,3 0,3 -652 23 

 

 Ve zbožové struktuře vývozu za třetí čtvrtletí 2013 meziročně nejvíce poklesl podíl 

minerálních paliv a maziv (o 1,1 p. b. na 3,0%), dále podíl surovin nepoživatelných, bez paliv 

(o 0,3 p. b. na 2,6%) a chemikálií (o 0,1 p. b. na 6,3%). Podíly skupiny nápojů a tabáku a 

skupiny živočišných a rostlinných olejů a tuků meziročně stagnovaly. Naproti tomu narostl 

podíl strojů a dopravních prostředků (o 0,7 p. b. na 53,3%), různých hotových výrobků (o 0,4 

p. b. na 12,0%), průmyslového zboží podle druhu materiálu (o 0,3 p. b. na 18,0%), ale i 

potravin a živých zvířat a nespecifikovaného globálu (shodně o 0,1 p. b.). 

  

V dovozu za červenec až září 2013 snížily v meziročním srovnání své postavení stroje 

a dopravní prostředky (o 0,7 p. b. na 39,4%), suroviny nepoživatelné, bez paliv (o 0,2 p. b. na 

2,8%) a minerální paliva a maziva (o 0,1 p. b. na 11,3%). Na svém podílu meziročně 

stagnovaly nápoje a tabák, živočišné a rostlinné oleje a tuky a nespecifikovaný globál. Čtyři 

skupiny svůj podíl na dovozu meziročně zvýšily, nejvíce průmyslové zboží podle druhu 

materiálu (o 0,3 p. b. na 18,2%) a zbývající skupiny, tj. potraviny a živá zvířata, chemikálie a 

různé hotové výrobky shodně o 0,2 p. b. 

  

Celková obchodní bilance za červenec až září 2013 skončila aktivním saldem ve 

výši 81,2 mld. Kč, což byl o 11,6 mld. Kč lepší výsledek než ve stejném období roku 2012. 

Aktivní saldo bylo evidováno ve všech třech měsících, nejvyšší pak v září v rozsahu          

35,1 mld. Kč. 

  

Bilanční aktivum za třetí čtvrtletí v amerických dolarech zaznamenalo výši   

4 163 mil. USD a kladné saldo vyjádřené v euru bylo registrováno v částce                

3 143 mil. EUR. 
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Z teritoriálního hlediska bylo za třetí čtvrtletí 2013 evidováno kladné saldo se dvěma 

z pěti hlavních skupin zemí. Země s vyspělou ekonomikou zaznamenaly aktivum ve výši 

181,9 mld. Kč při meziročním navýšení kladného salda o 13,2 mld. Kč. Na tomto výsledku se 

podílely země Evropské unie meziročním nárůstem aktivního salda o 7,9 mld. Kč. 

S evropskými zeměmi s přechodovou ekonomikou kladné saldo v meziročním srovnání 

pokleslo o 0,8 mld. Kč na 370 mil. Kč. Bilanční schodky se meziročně navýšily se 

Společenstvím nezávislých států (o 3,8 mld. Kč na 15,3 mld. Kč), s rozvojovými zeměmi (o 

2,0 mld. Kč na 20,2 mld. Kč) a u nespecifikovaného globálu (o 1,7 mld. Kč na 3,9 mld. Kč) a 

snížily pouze s ostatními zeměmi (o 6,8 mld. Kč na 61,6 mld. Kč). 

 

Z pohledu zbožové struktury meziroční nárůst kladného salda nebo snížení záporné 

bilance ve 3. čtvrtletí 2013 registrovalo pět zbožových skupin a nespecifikovaný globál. 

Největší zvýšení aktiva pak zaznamenaly stroje a dopravní prostředky v sumě 19,2 mld. Kč na 

139,4 mld. Kč, různé hotové výrobky v částce 3,2 mld. Kč na celkových 20,3 mld. Kč a 

průmyslové zboží podle druhu materiálu zvýšením kladného salda o 1,8 mld. Kč na aktivum 

13,0 mld. Kč. Na druhé straně značnější meziroční propad zaznamenala minerální paliva a 

maziva, a to o 8,9 mld. Kč na pasivum v částce 55,5 mld. Kč a chemikálie o 3,0 mld. Kč na 

bilanční schodek ve výši 30,6 mld. Kč. 

 

 

x     x     x 

 

 

Za tři čtvrtletí roku 2013 dosáhl podle předběžných údajů Českého statistického 

úřadu obrat zahraničního obchodu v běžných cenách 4 343,9 mld. Kč, čímž se 

v meziročním srovnání snížil o 17,8 mld. Kč, tj. o 0,4%. Podíl vývozu na obratu představoval 

53,1% proti 52,7% v roce 2012 a krytí dovozu vývozem se zlepšilo ze 111,3% na 113,3%. 

 

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

Skupina zemí, země 

Vývoz – leden až září Dovoz – leden až září 

2012 2013  
2013 v % 

2012 
2012 2013  

2013 v % 

2012 

 Celkový zahraniční obchod ČR 2 297 732 2 307 330 100,4 2 063 919 2 036 557 98,7 

 v tom:       

  Země s vyspělou ekonomikou 2 038 860 2 040 381 100,1 1 490 838 1 481 837 99,4 

  v tom: EU 27 1 870 972 1 866 713 99,8 1 330 531 1 327 497 99,8 

             ostatní země 167 888 173 668 103,4 160 307 154 340 96,3 

  Rozvojové země 91 173 96 588 105,9 158 052 152 516 96,5 

  Evropské země s přechodovou       

  ekonomikou 12 898 12 125 94,0 7 368 11 326 153,7 

  Společenství nezávislých států 126 014 125 708 99,8 171 457 164 235 95,8 

  Ostatní země
 1)

 26 929 30 415 112,9 227 507 214 671 94,4 

  Nespecifikováno 1 858 2 113 113,7 8 697 11 972 137,7 

 Z úhrnu obchod se zeměmi OECD 1 990 474 1 989 323 99,9 1 511 784 1 495 970 99,0 

1) Čína, Severní Korea, Kuba, Laos, Mongolsko, Vietnam 

 

 Celkový vývoz za tři čtvrtletí 2013 činil 2 307,3 mld. Kč a meziročně stoupl o     

9,6 mld. Kč, tj. o 0,4%. V dolarovém přepočtu celkový vývoz v meziročním srovnání 

představoval 100,6% a při vyjádření v euru 98,0%. 
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 Vývoz za tři čtvrtletí roku 2012 zaznamenal meziroční pokles dvou hlavních skupin 

zemí, a to do evropských zemí s přechodovou ekonomikou o 773 mil. Kč, tj. o 6,0% a do 

Společenství nezávislých států o 306 mil. Kč, resp. o 0,2%. Naproti tomu výraznější 

meziroční nárůst vývozu byl realizován do rozvojových zemí, který dosáhl 5,4 mld. Kč (index 

105,9) a do ostatních zemí v úrovni 3,5 mld. Kč při indexu 112,9. Vývoz do zemí s vyspělou 

ekonomikou meziročně narostl o 1,5 mld. Kč (index 100,1) což bylo zásluhou ostatních zemí 

dané skupiny, které absorbovaly meziroční zvýšení českého vývozu ve výši 5,8 mld. Kč při 

indexu 103,4, zatímco vývoz do členských zemí EU proti roku 2012 poklesl o 4,3 mld. Kč 

(index 99,8). 

 

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

zahraničního obchodu, nejvyšší relativní nárůst exportu byl dosažen do Ázerbájdžánu (index 

132,9), do Turecka (index 129,9), do Maďarska (index 112,2), do Číny (index 111,3) a do 

Japonska (index 110,2). Na druhé straně větší meziroční pokles vykázalo Nizozemsko (index 

84,9). 

 

 Celkový dovoz za tři čtvrtletí 2013 činil 2 036,6 mld. Kč, čímž se meziročně snížil 

o 27,4 mld. Kč, tj. o 1,3%. V dolarovém přepočtu vykázal pokles o 1,1% a při vyjádření 

v eurech zaznamenal snížení o 3,7%. 

 

 V meziročním srovnání se import zvýšil (kromě nespecifikovaného globálu s indexem 

137,7) pouze z evropských zemí s přechodovou ekonomikou, a to o 4,0 mld. Kč při indexu 

153,7. Naopak největší meziroční absolutní propad vykázal dovoz z ostatních zemí, a to    

12,8 mld. Kč s indexem 94,4 a dovoz ze zemí s vyspělou ekonomikou ve výši 9,0 mld. Kč při 

indexu 99,4, na němž se podílelo snížení importu ze zemí EU částkou 3,0 mld. Kč a snížení 

importu z ostatních zemí dané skupiny sumou 6,0 mld. Kč. Meziroční propad pak zaznamenal 

i dovoz ze Společenství nezávislých států, a to 7,2 mld. Kč a z rozvojových zemí ve výši     

5,5 mld. Kč. Z jednotlivých zemí, které měly dlouhodoběji větší podíl na obratu českého 

zahraničního obchodu, zaznamenalo v dovozu nejvyšší relativní úroveň nárůstu Rumunsko 

s indexem 121,9, Dánsko s indexem 104,1, Ukrajina (index 104,0), Polsko (index 103,9) a 

Švédsko (index 103,7) a nejvyšší absolutní úroveň nárůstu Polsko s hodnotou 5,6 mld. Kč. Na 

druhé straně největší meziroční relativní pokles vykázaly tyto země: Thajsko (index 87,0), 

Japonsko (index 92,6), Ázerbájdžán (index 93,7) a Korea (index 94,0) a největší meziroční 

absolutní pokles Čína v částce 13,1 mld. Kč a Německo v sumě 5,5 mld. Kč. 

 

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. 2012 1. – 9. 2013  1. - 9. 2012 1. – 9. 2013  1. - 9. 2012 1. – 9. 2013  

 Celkový zahraniční obchod ČR 100,0 100,0 100,0 100,0 233 813 270 773 

 v tom:       

  Země s vyspělou ekonomikou 88,7 88,4 72,2 72,8 548 022 558 544 

   v tom: EU 27 81,4 80,9 64,5 65,2 540 441 539 216 

              ostatní země 7,3 7,5 7,7 7,6 7 581 19 328 

  Rozvojové země 4,0 4,2 7,7 7,5 -66 879 -55 928 

  Evropské země s přechodovou       

  ekonomikou  0,6 0,5 0,4 0,6 5 530 799 

  Společenství nezávislých států 5,5 5,4 8,3 8,1 -45 443 -38 527 

  Ostatní země
 1)

 1,2 1,3 11,0 10,5 -200 578 -184 256 

  Nespecifikováno 0,1 0,1 0,4 0,6 -6 839 -9 859 

 Z úhrnu obchod se zeměmi OECD 86,6 86,2 73,2 73,5 478 690 493 353 

1) Čína, Severní Korea, Kuba, Laos, Mongolsko, Vietnam 
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 V teritoriální struktuře vývozu za leden až září 2013 meziročně klesl podíl zemí 

s vyspělou ekonomikou o 0,3 bodu na 88,4%, evropských zemí s přechodovou ekonomikou a 

Společenství nezávislých států shodně o 0,1 bodu na 0,5% a 5,4% celkového českého exportu. 

Zatímco nespecifikovaný globál meziročně stagnoval na svém podílu 0,1%, rozvojové země 

svůj podíl meziročně zvýšily o 0,2 bodu na 4,2% a ostatní země o 0,1 p. b. na 1,3%. 

 

 Na souhrnném českém dovozu se meziročně snížila účast ostatních zemí o 0,5 p. b. 

na 11,0%, rozvojových zemí a Společenství nezávislých států shodně o 0,2 p. b. na 7,5% a 

8,1% a narostla účast zemí s vyspělou ekonomikou o 0,6 p. b. na 72,8%, evropských zemí 

s přechodovou ekonomikou o 0,2 p. b. na 0,6% a nespecifikovaného globálu o 0,2 p. b. na 

0,6%. 

 

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

podílely na českém vývozu 50,6% a na českém dovozu 42,1%. Z jednotlivých zemí se na 

obratu českého zahraničního obchodu nejvíce účastnily: Německo s 28,6% (pokles proti roku 

2012 o 0,2 p. b.), Slovensko se 7,4% (při meziročním poklesu o 0,1 p. b.), Polsko se 6,7% 

(meziroční navýšení o 0,2 p. b.), Čína s 5,4% (proti roku 2012 pokles o 0,3 p. b.) a Rusko se 

4,5% (při meziročním snížení o 0,2 p. b.). 

 

 V exportu za leden až září 2013 zaznamenala většina zbožových skupin meziroční 

navýšení, největší pak různé hotové výrobky v sumě 18,3 mld. Kč při indexu 107,4, dále 

průmyslové zboží podle druhu materiálu (8,8 mld. Kč), chemikálie (5,8 mld. Kč) a potraviny 

a živá zvířata (4,1 mld. Kč). Výraznější pokles vývozu však přitom vykázaly: minerální paliva 

a maziva v částce 17,7 mld. Kč, stroje a dopravní prostředky v úrovni 10,4 mld. Kč a suroviny 

nepoživatelné, bez paliv v hodnotě 3,2 mld. Kč. 

 

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 

2012 2013  
2013 v % 

2012 
2012 2013  

2013 v % 

2012 

0 až 9 zboží celkem 2 297 732 2 307 330 100,4 2 063 919 2 036 557 98,7 

v tom:       

  0 Potraviny a živá zvířata 78 761 82 816 105,1 99 750 104 783 105,0 

  1 Nápoje a tabák 14 768 16 591 112,3 12 557 12 778 101,8 

  2 Suroviny nepoživatelné, bez paliv 65 751 62 515 95,1 59 990 59 053 98,4 

  3 Minerální paliva a maziva 91 166 73 488 80,6 230 101 220 650 95,9 

  4 Živočišné a rostlinné oleje a tuky 6 400 6 362 99,4 4 030 4 527 112,3 

  5 Chemikálie 142 342 148 108 104,1 230 193 237 345 103,1 

  6 Průmyslové zboží podle druhu       

     materiálu 404 991 413 800 102,2 374 377  375 026 100,2 

  7 Stroje a dopravní prostředky 1 243 666 1 233 249 99,2 850 161 812 247 95,5 

  8 Různé hotové výrobky 246 899 265 247 107,4 197 624 202 893 102,7 

  9 Nespecifikováno 2 988 5 154 172,5 5 136 7 255 141,3 

 

 V celkovém importu za leden až září 2013 zaznamenala rovněž většina zbožových 

skupin meziroční nárůst. Největší zvýšení registrovaly chemikálie (7,2 mld. Kč, index 

103,1), různé hotové výrobky (5,3 mld. Kč, index 102,7) a potraviny a živá zvířata             

(5,0 mld. Kč, index 105,0). Naproti tomu hluboký meziroční pokles vykázaly stroje a 

dopravní prostředky (37,9 mld. Kč při indexu 95,5) a minerální paliva a maziva (9,5 mld. Kč, 

index 95,9). 
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 Ve zbožové struktuře vývozu za leden až září 2013 meziročně na svém podílu (0,3%) 

stagnovaly živočišné a rostlinné oleje a tuky. Pokles vykázaly: minerální paliva a maziva o 

0,8 p. b. na 3,2%, stroje a dopravní prostředky o 0,7 p. b. na 53,4% a suroviny nepoživatelné, 

bez paliv o 0,2 p. b. na 2,7% celkového českého vývozu. Ostatní zbožové skupiny podílovou 

účast na českém vývozu zvýšily, nejvíce různé hotové výrobky, a to o 0,8 p. b. na 11,5%. 
 

 V dovozu za leden až září 2013 meziročně narostl podíl chemikálií o 0,5 p. b. na 

11,7%, různých hotových výrobků o 0,4 p. b. na 10,0%, průmyslového spotřebního zboží o 

0,3 p. b. na 18,4%, potravin a živých zvířat rovněž o 0,3 p. b. na 5,1% a nespecifikovaného 

globálu o 0,2 p. b. na 0,4%. Na své úrovni stagnovaly nápoje a tabák (0,6%), suroviny 

nepoživatelné, bez paliv (2,9%) a živočišné a rostlinné oleje a tuky (0,2%). Naproti tomu klesl 

podíl strojů a dopravních prostředků o 1,3 p. b. na 39,9% a minerálních paliv a maziv o 0,3 p. 

b. na 10,8% celkového českého importu. 
 

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. 2012 1. – 9. 2013  1. - 9. 2012 1. – 9. 2013  1. - 9. 2012 1. – 9. 2013  

0 až 9 zboží celkem 100,0 100,0 100,0 100,0 233 813 270 773 

v tom:       

  0 Potraviny a živá zvířata 3,4 3,6 4,8 5,1 -20 989 -21 967 

  1 Nápoje a tabák 0,6 0,7 0,6 0,6 2 211 3 813 

  2 Suroviny nepoživatelné, bez paliv 2,9 2,7 2,9 2,9 5 761 3 462 

  3 Minerální paliva a maziva 4,0 3,2 11,1 10,8 -138 935 -147 162 

  4 Živočišné a rostlinné oleje a tuky 0,3 0,3 0,2 0,2 2 370 1 835 

  5 Chemikálie 6,2 6,4 11,2 11,7 -87 851 -89 237 

  6 Průmyslové zboží podle druhu        

     materiálu 17,6 17,9 18,1 18,4 30 614 38 774 

  7 Stroje a dopravní prostředky 54,1 53,4 41,2 39,9 393 505 421 002 

  8 Různé hotové výrobky 10,7 11,5 9,6 10,0 49 275 62 354 

  9 Nespecifikováno 0,1 0,2 0,2 0,4 -2 148 -2 101 

 

 Celková obchodní bilance za leden až září 2013 skončila kladným saldem ve výši 

270,8 mld. Kč, což znamenalo meziroční zvýšení aktiva o 37,0 mld. Kč. Nejlepší bilanční 

výsledek přitom přineslo září s kladným saldem 35,1 mld. Kč při jeho meziročním nárůstu o 

5,1 mld. Kč. 
 

 Bilanční přebytek v amerických dolarech za tři čtvrtletí roku 2013 dosáhl            

13 849 mil. USD a meziročně narostl o 1 887 mil. USD. Aktivum vyjádřené v eurech částkou 

10 519 mil. EUR se meziročně zvýšilo o 1212 mil. EUR. 
 

 Z teritoriálního hlediska bylo za tři čtvrtletí roku 2013 evidováno kladné saldo se 

zeměmi s vyspělou ekonomikou, a to v částce 558,5 mld. Kč při meziročním nárůstu aktiva o 

10,5 mld. Kč. Na tomto výsledku se podílely země Evropské unie meziročním poklesem 

svého aktiva o 1,2 mld. Kč a ostatní země dané skupiny naopak přírůstkem aktiva o           

11,7 mld. Kč. Kladné saldo vyplynulo také z obchodu s evropskými zeměmi s přechodovou 

ekonomikou, a to ve výši 799 mil. Kč při meziročním poklesu o 4,7 mld. Kč. Ve sledovaném 

období přitom došlo k meziročnímu snížení existujících pasiv u dílčích bilancí všech hlavních 

skupin zemí: pasivum z obchodu s rozvojovými zeměmi kleslo o 10,9 mld. Kč na              

55,9 mld. Kč, pasivum z obchodu se Společenstvím nezávislých států o 6,9 mld. Kč na      

38,5 mld. Kč, schodek z obchodu s ostatními zeměmi o 16,3 mld. Kč na 184,3 mld. Kč, a 

schodek u nespecifikovaného globálu se zvýšil meziročně o 3,0 mld. Kč na 9,9 mld. Kč. 
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 V poměru k jednotlivým zemím registrovala ČR za leden až září 2013 největší 

bilanční propad s Čínou (181,3 mld. Kč, ale při meziročním zlepšení o 15,9 mld. Kč), 

s Koreou (-34,3 mld. Kč, pokles pasiva o 3,0 mld. Kč), s Ruskem (27,5 mld. Kč, snížení 

schodku o 2,9 mld. Kč), s Japonskem (26,7 mld. Kč, zlepšení o 4,1 mld. Kč) a 

s Ázerbájdžánem (20,4 mld. Kč, pokles pasiva o 2,1 mld. Kč). 
 

 Z pohledu zbožové struktury největší meziroční nárůst kladného salda registrovaly 

stroje a dopravní prostředky, a to o 27,5 mld. Kč na 421,0 mld. Kč, různé hotové výrobky o 

13,1 mld. Kč na 62,4 mld. Kč a průmyslové zboží podle druhu materiálu o 8,2 mld. Kč na 

38,8 mld. Kč v kumulaci za leden až září 2013. Nejvyšší nárůst záporného salda pak 

zaznamenaly: minerální paliva a maziva v sumě 8,2 mld. Kč na 147,2 mld. Kč, chemikálie 

v částce 1,4 mld. Kč na 89,2 mld. Kč a potraviny a živá zvířata v hodnotě 978 mil. Kč na 

21 967 mil. Kč. 
 

 Zbožové skupiny 1,2,4,6,7 a 8 SITC vytvořily za období leden až září 2013 společný 

přebytek ve výši 531 240 mil. Kč na rozdíl od skupin 0,3,5 a 9, které byly pasivní v celkové 

částce 260 467 mil. Kč. 
 

 Ke zlepšení obchodní bilance za leden až září 2013 nejvíce přispěly bilančními 

přebytky (nad 20,0 mld. Kč) tyto položky: silniční vozidla (241,7 mld. Kč), stoje a zařízení 

všeobecně užívané v průmyslu (59,0 mld. Kč), různé výrobky (44,0 mld. Kč), kovové 

výrobky, j. n. (40,7 mld. Kč), kancelářské stroje a zařízení k automatickému zpracování dat 

(37,6 mld. Kč), elektrická zařízení k automatickému zpracování dat (37,6 mld. Kč), elektrická 

zařízení, přístroje a spotřebiče (27,2 mld. Kč), výrobky z pryže (23,4 mld. Kč) a strojní 

zařízení pro určitá odvětví průmyslu (20,1 mld. Kč). 
 

 Obchodní bilanci za tři čtvrtletí 2013 naopak zatěžovaly svým pasivem (nad    

20,0 mld. Kč): ropa a ropné výrobky (94,6 mld. Kč), topný plyn zemní i průmyslově vyráběný 

(68,0 mld. Kč), léčiva a farmaceutické výrobky (28,1 mld. Kč), neželezné kovy                

(26,0 mld. Kč) a plasty v prvotní formě (20,5 mld. Kč). 
 

 Vývozní ceny za období leden až srpen 2013 se meziročně v průměru zvýšily o 0,6%, 

když z významnějších skupin zboží nejvíce narostly ceny různých hotových výrobků (o 

1,9%), strojů a dopravních prostředků (o 1,3%) a chemikálií (o 0,6%). Naproti tomu nejvíce 

klesly ceny minerálních paliv a maziv (o 4,7%) a surovin nepoživatelných, bez paliv (o 

1,8%). 
 

 Dovozní ceny se za období leden až srpen 2013 meziročně v průměru snížily o 0,7%, 

což ovlivnily zejména ceny surovin nepoživatelných, bez paliv, které meziročně klesly o 

7,2% a ceny minerálních paliv a maziv při jejich meziročním propadu o 6,4%. Nejvíce 

naopak narostly ceny nápojů a tabáku (o 9,1%) a ceny potravin a živých zvířat (o 5,9%). 
 

 Směnné relace vykázaly ve sledovaném období pozitivní hodnoty v úrovni 101,3%. 

Z nejvýznamnějších skupin zboží evidovaly nejvyšší hodnoty směnných relací suroviny 

nepoživatelné, bez paliv (105,8%) a minerální paliva a maziva (101,8%). Dále následovaly 

chemikálie (101,3%), stroje a dopravní prostředky (100,8%) a různé hotové výrobky 

(100,5%). Negativní T/T naproti tomu v období leden až srpen 2013 zaznamenaly nápoje a 

tabák (96,2%), potraviny a živá zvířata (97,8%) a průmyslové zboží podle druhu materiálu 

(99,4%). 
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 Nově do systému statistického sledování zahraničního obchodu ČR, tj. obratu, vývozu, 

dovozu a bilance, byly od ledna 2013 zařazeny dva bloky teritorií, a sice:  

 
1) zahraniční obchod s prioritními zeměmi a 

2) zahraniční obchod se zeměmi zájmu mimo EU. 

 

Do systému sledování zahraničního obchodu s prioritními zeměmi byla zahrnuta tato 

teritoria: Brazílie, Čína, Indie, Irák, Kazachstán, Mexiko, Rusko, Srbsko, Turecko, Ukrajina, 

USA a Vietnam. Za leden až září 2013 vykázala ČR za uvedený blok zemí následující 

zahraničně obchodní vazby: 

 

 
Obrat 

v mil. Kč 

Index 

13/12  

v % 

Vývoz 

v mil. Kč 

Index 

13/12  

v % 

Dovoz 

v mil. Kč 

Index 

13/12  

v % 

Bilance 

v mil. Kč 

 Celkem 695 869,2 98,6 256 085,7 102,3 439 783,5 96,6 -183 697,8 

  z toho největší obchodní partneři: 

 Čína 236 580,5 95,8 27 619,9 111,3 208 960,6 94,1 -181 340,7 

 Rusko 197 089,7 96,9 84 808,5 98,0 112 281,2 76,1 -27 472,7 

 USA 94 737,2 96,4 50 877,7 95,9 43 859,5 97,0 7 018,2 

 

Z celkového obratu zahraničního obchodu ČR za období leden až září 2013 

představoval obrat s prioritními zeměmi 16,0%, na souhrnném českém vývozu se podílely 

11,1% a na dovozu ve výši 21,6%. 

 

 Z obchodu ČR s daným blokem vyplynulo ve sledovaném období vysoké pasivní 

saldo v úrovni 183,7 mld. Kč, byť doznalo meziroční snížení o 21,3 mld. Kč. 

 

 Druhým nově sledovaným blokem zemí v zahraničním obchodu ČR jsou země zájmu 

mimo EU, kterých je 25. Vývoj obchodu s tímto blokem zemí dokumentuje za leden až září 

2013 následující přehled: 

 

 
Obrat 

v mil. Kč 

Index 

13/12  

v % 

Vývoz 

v mil. Kč 

Index 

13/12  

v % 

Dovoz 

v mil. Kč 

Index 

13/12  

v % 

Bilance 

v mil. Kč 

 Celkem 281 514,3 97,4 129 422,9 104,9 152 091,4 91,7 -22 668,5 

  z toho největší obchodní partneři: 

 Švýcarsko 56 628,5 96,5 35 443,6 94,7 21 238,9 99,8 14 204,7 

 Japonsko 49 559,7 96,1 11 409,4 110,2 38 150,3 92,6 -26 740,9 

 Norsko 32 538,5 97,1 11 612,9 95,9 20 925,6 97,9 -9 312,7 

 Ázerbájdžán 25 139,3 96,4 2 372,2 132,9 22 767,1 93,7 -20 394,9 

 Thajsko 18 787,0 88,9 2 324,1 105,2 16 462,9 87,0 -14 138,8 

 

Z celkového obratu zahraničního obchodu ČR za období leden až září 2013 

představoval obrat se zeměmi zájmu mimo EU 6,5%, na souhrnném českém vývozu se 

podílely 5,6% a na dovozu v úrovni 7,5%. 

 

 Také se zeměmi zájmu vyplynula ve sledovaném období pasivní bilance, a to ve výši 

22,7 mld. Kč při meziročním zlepšení schodku o 19,8 mld. Kč. 

 

 

Pramen: data ČSÚ a MPO ČR  

 


