
                                              
 

Čtvrtletní přehled za říjen až prosinec a celkový vývoj za celý rok 2007 
 

Zahraniční obchod České republiky 
 
 Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu (vč. dopočtů) dosáhl ve 
čtvrtém čtvrtletí roku 2007 obrat zahraničního obchodu v běžných cenách                
1 282,3 mld. Kč, čímž se v meziročním srovnání zvýšil o 107,4 mld. Kč, tj. o 9,1 %. 
Struktura tohoto nárůstu znamenala meziročně příznivé zvýšení podílu exportu na obratu o 
0,5 bodu na 50,7 %, přičemž krytí importu vývozem meziročně vzrostlo o 2,1 bodu na    
103,0 %. Ve čtvrtém čtvrtletí 2007 se celkový vývoz v meziročním srovnání zvýšil o 10,3 % a 
dovoz o 8,0 %. V uvedeném období bilanční aktivum meziročně narostlo o 13,8 mld. Kč na 
18 882 mil. Kč. 
 

Vývoz podle skupin zemí v jednotlivých měsících 4. čtvrtletí 2007 
(v mil. Kč, běžné ceny) 

 
 Říjen Listopad Prosinec 

Skupina zemí, země 
 2007 2007 v % 

2006 2007 2007 v % 
2006 2007 2007 v % 

2006 
 Celkový vývoz ČR 238 363 113,6 233 915 111,0 178 300 105,2 
 v tom:       
  Země s vyspělou ekonomikou 215 845 112,0 211 804 109,6 160 180 104,3 
   v tom: EU 27 200 831 111,5 198 635 109,3 149 988 104,7 
              ostatní země 15 014 118,8 13 169 114,1 10 192 98,2 
  Rozvojové země 8 139 125,6 7 748 123,5 6 820 117,1 
  Evropské země s přechodovou       
  ekonomikou 2 747 130,6 1 872 93,9 1 710 80,1 
  Společenství nezávislých států 9 456 127,2 9 681 120,3 7 834 116,5 
  Ostatní země1) 1 632 162,5 2 224 205,4 1 311 122,4 
  Nespecifikováno 544 597,8 585 750,0 444 528,6 
 Z úhrnu vývoz do zemí OECD 206 921 111,6 204 851 109,8 154 221 104,0 
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 všechny tři měsíce čtvrtého čtvrtletí zvýšení 
vývozu. Největší nárůst celkového exportu přitom v relativní poloze vykázal říjen s indexem 
113,6, a naopak nejnižší přírůstek evidoval prosinec při indexu 105,2. Nejvyšší hodnotová 
úroveň byla dosažena v říjnu ve výši 238,4 mld. Kč a nejnižší v prosinci v rozsahu           
178,3 mld. Kč. 
 
 Meziroční relativní nárůst vývozu ve čtvrtém čtvrtletí byl zaznamenán do všech 
hlavních skupin zemí, kromě evropských zemí s přechodovou ekonomikou, které v listopadu 
a v prosinci evidovaly indexy 93,9 a 80,1. Pokles registrovaly navíc v prosinci i ostatní země 
(index 98,2) ze skupiny zemí s vyspělou ekonomikou. Nejvyšší relativní růst na druhé straně 
zaznamenala skupina ostatních zemí v listopadu (index 205,4), v říjnu (index 162,5) a 
v prosinci s indexem 122,4. Nejvyšší absolutní úrovně českého exportu bylo dosaženo do 
zemí s vyspělou ekonomikou v říjnu, a to ve výši 215,8 mld. Kč. Rozhodující podíl na 
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uvedeném výsledku měl přitom vývoz do zemí Evropské unie. Také vývozy do rozvojových 
zemí, Společenství nezávislých států a ostatních zemí překročily ve všech měsících čtvrtého 
čtvrtletí absolutní úroveň stejného období roku 2006, na rozdíl od evropských zemí 
s přechodovou ekonomikou, u nichž byl meziroční nárůst vykázán pouze v říjnu.  
 

Dovoz podle skupin zemí v jednotlivých měsících 4. čtvrtletí 2007  
(v mil. Kč, běžné ceny) 

 
 Říjen Listopad Prosinec 

Skupina zemí, země 
 2007 2007 v % 

2006 2007 2007 v % 
2006 2007 2007 v % 

2006 
 Celkový dovoz ČR 229 750 111,5 222 576 108,2 179 370 103,6 
 v tom:       
  Země s vyspělou ekonomikou 183 947 112,8 175 697 107,8 138 998 102,3 
   v tom: EU 27 161 893 111,3 154 931 107,2 122 249 100,3 
              ostatní země 22 054 125,6 20 766 112,6 16 749 120,1 
  Rozvojové země 13 727 111,4 14 092 116,3 11 170 112,9 
  Evropské země s přechodovou       
  ekonomikou 567 72,7 536 77,0 421 84,9 
  Společenství nezávislých států 10 274 71,5 11 559 82,7 13 471 98,2 
  Ostatní země1) 20 885 137,0 20 413 129,6 15 076 115,6 
  Nespecifikováno 350 157,0 279 114,8 235 146,0 
 Z úhrnu dovoz ze zemí OECD 182 584 113,2 174 235 107,8 138 937 103,2 
1) ČLR, KLDR, Kuba, Laos, MoLR, VSR 
 
 Rovněž v celkovém dovozu vykázaly všechny měsíce čtvrtého kvartálu meziroční 
relativní nárůst. Největší zvýšení registroval říjen (index 111,5) a nejnižší prosinec (index 
103,6). Nejvyšší dovoz v absolutní úrovni zaznamenal říjen v částce 229,7 mld. Kč a nejnižší 
prosinec (v rozsahu 179,4 mld. Kč). 
 
 V teritoriální struktuře dovozu byl registrován meziroční nárůst do třech hlavních 
skupin zemí, přičemž pokles importu byl vykázán ze Společenství nezávislých států a 
z evropských zemí s přechodovou ekonomikou. Nejvyšší relativní nárůst byl zaznamenán 
v říjnu a listopadu z ostatních zemí (indexy 137,0 a 129,6), zatímco nejvyšší relativní 
přírůstek v prosinci byl vykázán z ostatních zemí s vyspělou ekonomikou (index 120,1). Na 
druhé straně nejvýznamnější hodnotový nárůst dovozu byl realizován ve všech třech měsících 
ze zemí s vyspělou ekonomikou, při hlavním podílu zemí Evropské unie.   
 

Bilance zahraničního obchodu podle skupin zemí v jednotlivých měsících 4. čtvrtletí 
(v mil. Kč, běžné ceny) 

 
Říjen Listopad Prosinec Skupina zemí, země 

2006 2007  2006 2007  2006 2007  
 Celkový zahraniční obchod ČR 3 853 8 613 4 972 11 339 -3 703 -1 070 
 v tom:       
  Země s vyspělou ekonomikou 29 676 31 898 30 277 36 107 17 778 21 182 
   v tom: EU 27 34 590 38 937 37 185 43 704 21 345 27 739 
              ostatní země -4 914 -7 040 -6 908 -7 597 -3 567 -6 557 
  Rozvojové země -5 844 -5 588 -5 842 -6 344 -4 070 -4 350 
  Evropské země s přechodovou       
  ekonomikou 1 324 2 180 1 297 1 336 1 640 1 289 
  Společenství nezávislých států -6 929 -817 -5 932 -1 878 -6 998 -5 637 
  Ostatní země1) -14 241 -19 253 -14 664 -18 188 -11 975 -13 764 
  Nespecifikováno -132 194 -164 306 -77 209 
 Z úhrnu obchod se zeměmi OECD 24 089 24 337 25 067 30 616 13 666 15 285 
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1) ČLR, KLDR, Kuba, Laos, MoLR, VSR 
 
 Ve všech třech sledovaných měsících doznala obchodní bilance v meziročním 
srovnání zlepšení. V říjnu se meziročně aktivum zlepšilo o 4,8 mld. Kč, v listopadu 
meziročně narostlo o 6,4 mld. Kč na 11,3 mld. Kč a v prosinci se pasivum meziročně 
snížilo o 2,6 mld. Kč na 1,1 mld. Kč.  
 
 Nejvýraznější aktivum vyplynulo z obchodu se zeměmi s vyspělou ekonomikou, 
respektive se zeměmi Evropské unie, přestože trvalé pasivum z obchodu s ostatními zeměmi 
s vyspělou ekonomikou celkové kladné saldo uvedené hlavní skupiny zemí snižovalo. Aktivní 
bilanci měla ČR ve všech měsících čtvrtého čtvrtletí i z obchodu s evropskými zeměmi 
s přechodovou ekonomikou. Se zbývajícími třemi hlavními skupinami zemí je však 
dlouhodobě zaznamenáváno pasivum, i když s rozdílnými tendencemi. Zatímco se 
Společenstvím nezávislých států bylo záporné saldo ve všech sledovaných měsících 
meziročně nižší a ve vztahu k rozvojovým zemím bylo zaznamenáno snížení záporného salda 
pouze v říjnu, z obchodu s ostatními zeměmi bylo pasivum ve všech měsících meziročně 
vyšší.    
 

Zahraniční obchod podle skupin zemí za 4. čtvrtletí celkem 
(v mil. Kč, běžné ceny) 

 
Vývoz – říjen až prosinec Dovoz – říjen až prosinec 

Skupina zemí, země 2006 2007  2007 v % 
2006 2006 2007  2007 v % 

2006 
 Celkový zahraniční obchod ČR 589 992 650 578 110,3 584 870 631 696 108,0 
 v tom:       
  Země s vyspělou ekonomikou 539 573 587 829 108,9 461 842 498 641 108,0 
  v tom: EU 27 505 019 549 454 108,8 411 899 439 073 106,6 
             ostatní země 34 554 38 375 111,1 49 943 59 569 119,3 
  Rozvojové země 18 574 22 707 122,3 34 330 38 990 113,6 
  Evropské země s přechodovou       
  ekonomikou 6 233 6 330 101,6 1 972 1 525 77,3 
  Společenství nezávislých států 22 201 26 971 121,5 42 061 35 303 83,9 
  Ostatní země1) 3 158 5 167 163,6 44 039 56 373 128,0 
  Nespecifikováno 254 1 573 619,3 627 864 137,8 
 Z úhrnu obchod se zeměmi OECD 520 336 565 993 108,8 457 513 495 756 108,4 
1) ČLR, KLDR, Kuba, Laos, MoLR, VSR 
 
 Celkový vývoz za říjen až prosinec činil 650,6 mld. Kč a meziročně vzrostl o    
60,6 mld. Kč, tj. o 10,3 %. V dolarovém přepočtu se celkový vývoz zvýšil o 29,6 % a při 
vyjádření v euru dosáhl přírůstku 15,3 %.  
 
 Export za čtvrté čtvrtletí roku 2007 zaznamenal meziroční nárůst do všech hlavních 
skupin zemí. Nejvyšší relativní zvýšení bylo vykázáno do ostatních zemí (index 163,6), avšak 
při poměrně nízkém meziročním absolutním nárůstu o 2,0 mld. Kč. Podstatné hodnotové 
zvýšení vývozu však bylo na druhé straně realizováno do zemí s vyspělou ekonomikou, a to o 
48,3 mld. Kč s indexem 108,9. Rozhodující část tohoto zvýšení byla uskutečněna vývozem do 
zemí Evropské unie v rozsahu 44,4 mld. Kč při indexu 108,8. Meziroční zvýšení exportu do 
Společenství nezávislých států představovalo 4,8 mld. Kč s indexem 121,5, do rozvojových 
zemí 4,1 mld. Kč při indexu 122,3, zatímco do evropských zemí s přechodovou ekonomikou 
byl přírůstek realizován jen v rozsahu 97 mil. Kč (index 101,6).  
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 Celkový dovoz ve čtvrtém čtvrtletí 2007 činil 631,7 mld. Kč, čímž se meziročně 
zvýšil o 46,8 mld. Kč, tj. o 8,0 %. V USD vykázal meziroční nárůst o 27,0 % a při 
vyjádření v euru zaznamenal přírůstek 12,9 %. 
 
 V meziročním srovnání se import zvýšil ze tří hlavních skupin zemí. Nejvyšší 
meziroční absolutní nárůst byl realizován ze zemí s vyspělou ekonomikou, a to v rozsahu  
36,8 mld. Kč s indexem 108,0. Z této částky připadlo na dovoz ze zemí Evropské unie       
27,2 mld. Kč při indexu 106,6 a z ostatních zemí uvedené teritoriální skupiny 9,6 mld. Kč 
(index 119,3). Meziroční nárůst importu, který byl evidován z rozvojových zemí, 
představoval 4,7 mld. Kč s indexem 113,6, z ostatních zemí zvýšení dovozu znamenalo     
12,3 mld. Kč a index 128,0. Na druhé straně meziroční snížení dovozu bylo vykázáno z 
evropských zemí s přechodovou ekonomikou, a to v částce 447 mil. Kč, zatímco import 
ze Společenství nezávislých států poklesl meziročně o 6,8 mld. Kč s indexem 83,9.  
 

Struktura a bilance zahraničního obchodu podle skupin zemí za 4. čtvrtletí celkem 
 

Struktura vývozu v % Struktura dovozu v % Bilance v mil. Kč 
Skupina zemí, země 10. - 12. 

2006 
10. – 12. 

2007  
10. - 12. 

2006 
10. – 12. 

2007  
10. - 12. 

2006 
10. – 12. 

2007  
 Celkový zahraniční obchod ČR 100,0 100,0 100,0 100,0 5 122 18 882 
 v tom:       
  Země s vyspělou ekonomikou 91,5 90,4 79,0 78,9 77 731 89 188 
   v tom: EU 27 85,6 84,5 70,4 69,5 93 120 110 381 
              ostatní země 5,9 5,9 8,6 9,4 -15 389 -21 194 
  Rozvojové země 3,1 3,5 5,9 6,2 -15 756 -16 283 
  Evropské země s přechodovou       
  ekonomikou 1,1 1,0 0,3 0,2 4 261 4 805 
  Společenství nezávislých států 3,8 4,1 7,2 5,6 -19 860 -8 332 
  Ostatní země 1) 0,5 0,8 7,5 8,9 -40 881 -51 206 
  Nespecifikováno 0,0 0,2 0,1 0,1 -373 709 
 Z úhrnu obchod se zeměmi OECD 88,2 87,0 78,2 78,5 62 823 70 237 
1) ČLR, KLDR, Kuba, Laos, MoLR, VSR 

 
 V teritoriální struktuře vývozu za říjen až prosinec 2007 meziročně klesl podíl zemí 
s vyspělou ekonomikou o 1,1 bodu na 90,4 % a u evropských zemí s přechodovou 
ekonomikou se podíl snížil o 0,1 bodu na 1,0 %. Na druhé straně narostl podíl rozvojových 
zemí o 0,4 bodu na 3,5 %, Společenství nezávislých států o 0,3 bodu na 4,1 % a ostatních 
zemí o 0,3 bodu na 0,8 %.  
 
 Na souhrnném českém dovozu se meziročně snížila účast zemí s vyspělou 
ekonomikou o 0,1 bodu na 78,9 %, podíl evropských zemí s přechodovou ekonomikou 
poklesl o 0,1 bodu na 0,2 % a účast Společenství nezávislých států se snížila o 1,6 bodu na  
5,6 %. Na druhé straně výraznější nárůst zaznamenal podíl ostatních zemí, jejichž účast se na 
celkovém českém dovozu zvýšila o 1,4 bodu na 8,9 %. Meziročně narostl rovněž podíl 
rozvojových zemí, a to o 0,3 bodu na 6,2 % celkového českého importu.  
 
 V exportu za říjen až prosinec zaznamenaly všechny zbožové skupiny meziročně 
nárůst. Největší meziroční zvýšení registrovaly stroje a dopravní prostředky v částce        
38,2 mld. Kč s indexem 111,8. Podstatně nižší růst evidovalo průmyslového zboží podle 
druhu materiálu, a to v rozsahu 7,4 mld. Kč, minerální paliva a maziva v částce 4,1 mld. Kč, 
potraviny a živá zvířata ve výši 3,7 mld. Kč, různé hotové výrobky v částce 2,8 mld. Kč a 
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chemikálie v rozsahu 2,0 mld. Kč. Zvýšení zbývajících zbožových kategorií se pohybovalo od 
34 mil. Kč do 1,1 mld. Kč.  
 
 

Zahraniční obchod podle zbožových skupin za 4. čtvrtletí celkem 
(v mil. Kč, v %, běžné ceny) 

  

Vývoz – říjen až prosinec Dovoz – říjen až prosinec 
Zbožová skupina SITC 

2006 2007  2007 v % 
2006 2006 2007  2007 v % 

2006 
0 až 9 zboží celkem 589 992 650 578 110,3 584 870 631 696 108,0 
v tom:       
  0 Potraviny a živá zvířata 17 003 20 713 121,8 24 923 27 347 109,7 
  1 Nápoje a tabák 3 020 4 147 137,3 3 347 5 426 162,1 
  2 Suroviny nepoživatelné, bez paliv 14 935 15 979 107,0 15 327 12 804 83,5 
  3 Minerální paliva a maziva 15 478 19 602 126,6 45 924 49 578 108,0 
  4 Živočišné a rostlinné oleje a tuky 388 426 109,8 933 864 92,6 
  5 Chemikálie 33 401 35 364 105,9 57 357 62 499 109,0 
  6 Průmyslové zboží podle druhu       
     materiálu 117 717 125 166 106,3 116 311 121 014 104,0 
  7 Stroje a dopravní prostředky 323 005 361 254 111,8 258 321 287 244 111,2 
  8 Různé hotové výrobky 64 829 67 678 104,4 62 137 64 571 103,9 
  9 Nespecifikováno 215 249 115,8 292 350 119,9 
 

V dovozu za říjen až prosinec registrovala většina zbožových skupin meziroční 
nárůst. Největší zvýšení v meziročním srovnání evidovaly stroje a dopravní prostředky 
(přírůstek 28,9 mld. Kč, index 111,2), chemikálie (nárůst o 5,1 mld. Kč, index 109,0), 
průmyslové zboží podle druhu materiálu (4,7 mld. Kč s indexem 104,0), minerální paliva a 
maziva (3,7 mld. Kč, index 108,0), různé hotové výrobky (2,4 mld. Kč, index 103,9), 
potraviny a živá zvířata (zvýšení o 2,4 mld. Kč, index 109,7) a nápoje a tabák (nárůst          
2,1 mld. Kč, index 162,1). Pokles naopak vykázaly suroviny nepoživatelné, bez paliv         
(2,5 mld. Kč s indexem 83,5) a živočišné a rostlinné oleje a tuky (69 mil. Kč, index 92,6).  
 
Struktura a bilance zahraničního obchodu podle zbožových skupin za 4. čtvrtletí celkem 

(v %, mil. Kč, běžné ceny) 
 

Struktura vývozu v % Struktura dovozu v % Bilance v mil. Kč 
Zbožová skupina SITC 10. - 12. 

2006 
10. – 12. 

2007  
10. - 12. 

2006 
10. – 12. 

2007  
10. - 12. 

2006 
10. – 12. 

2007  
0 až 9 zboží celkem 100,0 100,0 100,0 100,0 5 122 18 882 
v tom:       
  0 Potraviny a živá zvířata 2,9 3,2 4,3 4,3 -7 920 -6 634 
  1 Nápoje a tabák 0,5 0,6 0,6 0,9 -327 -1 279 
  2 Suroviny nepoživatelné, bez paliv 2,5 2,5 2,6 2,0 -392 3 175 
  3 Minerální paliva a maziva 2,6 3,0 7,8 7,8 -30 446 -29 976 
  4 Živočišné a rostlinné oleje a tuky 0,1 0,1 0,2 0,1 -545 -438 
  5 Chemikálie 5,7 5,4 9,8 9,9 -23 956 -27 135 
  6 Průmyslové zboží podle druhu        
     materiálu 20,0 19,2 19,9 19,2 1 406 4 152 
  7 Stroje a dopravní prostředky 54,7 55,5 44,2 45,5 64 684 74 010 
  8 Různé hotové výrobky 11,0 10,4 10,6 10,2 2 692 3 107 
  9 Nespecifikováno 0,0 0,0 0,0 0,1 -77 -101 

 
 Ve zbožové struktuře vývozu za říjen až prosinec 2007 zvýšila v meziročním 
srovnání své postavení zejména skupina strojů a dopravních prostředků, a to o 0,8 bodu na 
55,5 %, dále pak skupina potravin a živých zvířat (o 0,3 bodu na 3,2 %), minerálních paliv a 
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maziv (o 0,4 bodu na 3,0 %) a nápojů a tabáku (o 0,1 bodu na 0,6 %). Zatímco živočišné a 
rostlinné oleje a tuky stagnovaly na podílu 0,1 % a suroviny nepoživatelné, bez paliv na 
podílu 2,5 %, zbývající zbožové skupiny svou účast na českém vývozu meziročně snížily.  
 

V dovozu za čtvrté čtvrtletí roku 2007 meziročně narostl zejména podíl strojů a 
dopravních prostředků, a to o 1,3 bodu na 45,5 %, dále pak nápojů a tabáku (o 0,3 bodu na  
0,9 %) a chemikálií (o 0,1 bodu na 9,9 %) celkového dovozu. Při meziroční stagnaci potravin 
a živých zvířat na 4,3 % a minerálních paliv a maziv na 7,8 %, zbývající zbožové skupiny 
svou účast meziročně na českém dovozu snížily.  
 
 Celková obchodní bilance za říjen až prosinec 2007 skončila aktivním saldem ve 
výši 18,9 mld. Kč, což bylo o 13,8 mld. Kč více než za stejné období roku 2006. Deficit byl 
zaznamenán v prosinci ve výši 1,1 mld. Kč (nicméně při poklesu proti stejnému měsíci roku 
2006 o 2,6 mld. Kč) a naopak, aktivní saldo v rozsahu 8,6 mld. Kč bylo vykázáno v říjnu, při 
meziročním zlepšení o 4,8 mld. Kč. Kladné saldo bylo rovněž registrováno v listopadu, a to 
ve výši 11,3 mld. Kč při meziročním zlepšení o 6,4 mld. Kč. 
 
 Bilanční aktivum za čtvrté čtvrtletí v amerických dolarech ve výši 1 012 mil. USD 
se zvýšilo meziročně o 787 mil. USD a kladné saldo vyjádřené v euru částkou               
698 mil. EUR meziročně stouplo o 518 mil. EUR. 
 

Z teritoriálního hlediska bylo za čtvrté čtvrtletí evidováno kladné saldo se dvěma z 
pěti hlavních skupin zemí. Země s vyspělou ekonomikou zaznamenaly aktivum ve výši     
89,2 mld. Kč při meziročním zvýšení kladného salda o 11,5 mld. Kč. Na zlepšení měly vliv 
pouze země Evropské unie (meziročním nárůstem aktivního salda o 17,3 mld. Kč na        
110,4 mld. Kč), zatímco ostatní země uvedené teritoriální skupiny zaznamenaly nárůst 
bilančního schodku o 5,8 mld. Kč na 21,2 mld. Kč. S evropskými zeměmi s přechodovou 
ekonomikou se kladné saldo v meziročním srovnání zvýšilo o 544 mil. Kč na 4,8 mld. Kč a 
bilanční schodek se Společenstvím nezávislých států se meziročně snížil o 11,5 mld. Kč na 
8,3 mld. Kč. Na druhé straně se z obchodu s rozvojovými zeměmi pasivum meziročně 
prohloubilo o 0,5 mld. Kč na 16,3 mld. Kč a s ostatními státy záporné saldo vzrostlo o       
10,3 mld. Kč na 51,2 mld. Kč.  
 
 Z pohledu zbožové struktury bilanční deficit za říjen až prosinec roku 2007 
meziročně nejvíce narostl u chemikálií, jejichž pasivní saldo se meziročně zvýšilo o            
3,2 mld. Kč na 27,1 mld. Kč. Na celkovou úroveň obchodní bilance působila negativně i 
zbožová skupina nápojů a tabáku, jejíž záporné saldo se meziročně zvýšilo o 1,0 mld. Kč na 
1,3 mld. Kč. Naproti tomu značné meziroční zvýšení aktiva registrovaly stroje a dopravní 
prostředky, a to o 9,3 mld. Kč na celkových 74,0 mld. Kč v kumulaci za říjen až prosinec 
2007. Výraznější meziroční bilanční zlepšení zaznamenaly suroviny nepoživatelné, bez paliv 
o 3,6 mld. Kč přechodem z pasiva do aktiva, průmyslové zboží podle druhu materiálu 
zvýšením aktiva o 2,7 mld. Kč na 4,2 mld. Kč a snížením pasiva o 1,3 mld. Kč na 6,6 mld. Kč 
i potraviny a živá zvířata.  
 

x     x     x 
 
 Za celý rok 2007 dosáhl podle předběžných údajů Českého statistického úřadu 
(vč. dopočtů) obrat zahraničního obchodu v běžných cenách 4 846,1 mld. Kč, čímž se 
v meziročním srovnání zvýšil o 596,7 mld. Kč, tj. o 14,0 %. Struktura tohoto nárůstu 
znamenala poněkud příznivější změnu poměru mezi vývozem a dovozem, když oproti podílu 
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50,5 % za rok 2006 se zvýšil podíl exportu v roce 2007 na 50,9 %, tj. o 0,4 procentního bodu, 
přičemž krytí dovozu vývozem se meziročně zvýšilo o 1,7 bodu na 103,6 %.  
 
 Zboží s vyšší přidanou hodnotou, tj. středně a vysoce složité strojírenské a 
elektrotechnické výrobky spolu s ostatními finálními produkty, dosáhlo za období leden až 
prosinec 2007 podílu 64,75 % na celkovém vývozu (při meziročním růstu o 0,06 procentního 
bodu) a 59,06 % na celkovém českém dovozu, což znamenalo meziroční zvýšení o 1,68 bodu. 
 
 Vývoz zbožových položek patřících do High Technology Products (HT) zaznamenal 
v roce 2007 podíl na celkovém exportu ve výši 12,4 % (při meziročním poklesu o 0,9 
procentního bodu) a na celkovém dovozu 14,1 %, což představovalo meziroční snížení o 0,8 
bodu. 
 
 V dovozu dle užití největší podíl nadále zaznamenávalo výrobní užití, a to ve výši 
48,86 %. Následovalo investiční užití s 31,04 % a osobní spotřeba s 20,10 %. 
 

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

 
Vývoz – leden až prosinec Dovoz – leden až prosinec 

Skupina zemí, země 2006 2007  2007 v % 
2006 2006 2007  2007 v % 

2006 
 Celkový zahraniční obchod ČR 2 144 573 2 466 096 115,0 2 104 812 2 380 002 113,1 
 v tom:       
  Země s vyspělou ekonomikou 1 967 937 2 244 806 114,1 1 674 071 1 885 212 112,6 
  v tom: EU 27 1 837 052 2 099 215 114,3 1 487 278 1 677 748 112,8 
             ostatní země 130 885 145 591 111,2 186 793 207 464 111,1 
  Rozvojové země 69 677 85 549 122,8 117 283 138 284 117,9 
  Evropské země s přechodovou       
  ekonomikou 21 981 20 705 94,2 6 335 7 482 118,1 
  Společenství nezávislých států 73 330 92 574 126,2 173 301 157 353 90,8 
  Ostatní země 1) 10 484 15 877 151,4 131 426 188 783 143,6 
  Nespecifikováno 1 164 6 585 565,7 2 396 2 888 120,5 
 Z úhrnu obchod se zeměmi OECD 1 901 365 2 164 381 113,8 1 657 714 1 868 166 112,7 
1) ČLR, KLDR, Kuba, Laos, MoLR, VSR 
 
 Celkový vývoz v roce 2007 činil 2 466,1 mld. Kč a meziročně vzrostl o             
321,5 mld. Kč, tj. o 15,0 %. V dolarovém přepočtu se celkový vývoz zvýšil o 28,3 % a při 
vyjádření v euru o 17,5 %.  
 
 Vývoz za celý rok 2007 zaznamenal meziroční nárůst do všech hlavních skupin zemí, 
kromě evropských zemí s přechodovou ekonomikou, které registrovaly meziroční pokles o 
1,3 mld. Kč při indexu 94,2. Nejvyšší relativní nárůst byl vykázán do ostatních zemí (index 
151,4), který však v absolutní úrovni znamenal částku pouze 5,4 mld. Kč. Podstatné 
meziroční hodnotové zvýšení vývozu bylo na druhé straně uskutečněno do zemí s vyspělou 
ekonomikou, a to o 276,9 mld. Kč při indexu 114,1, když rozhodující část této sumy ve výši 
262,2 mld. Kč (index 114,3) byla realizována do zemí Evropské unie. Do ostatních zemí 
uvedené teritoriální skupiny se export meziročně zvýšil o 14,7 mld. Kč (index 111,2). Do 
Společenství nezávislých států bylo evidováno meziroční zvýšení českého exportu v rozsahu 
19,2 mld. Kč (index 126,2) a do rozvojových zemí vývoz meziročně narostl o 15,9 mld. Kč 
při indexu 122,8.  
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 Z jednotlivých zemí, které měly dlouhodoběji větší podíl na obratu českého 
zahraničního obchodu, nejvýznamnější relativní nárůst exportu (nad 125 %) byl dosažen do 
Číny (index 155,6), Norska (index 142,6) a do Ruska (index 135,4). 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 97,4).  
 
 Celkový dovoz v roce 2007 činil 2 380,0 mld. Kč, čímž se meziročně zvýšil o   
275,2 mld. Kč, tj. o 13,1 %. V USD vykázal meziroční nárůst o 26,2 % a při vyjádření 
v euru zaznamenal přírůstek 15,5 %. 
 
 V meziročním srovnání se import zvýšil ze všech hlavních skupin zemí, kromě 
Společenství nezávislých států, z nichž dovoz meziročně klesl o 15,9 mld. Kč s indexem 90,8. 
Nejvyšší meziroční absolutní nárůst byl realizován ze zemí s vyspělou ekonomikou v rozsahu 
211,1 mld. Kč a s indexem 112,6. Z této sumy připadlo na dovoz ze zemí Evropské unie 
190,4 mld. Kč při indexu 112,8, zatímco z ostatních zemí uvedené teritoriální skupiny dovoz 
narostl o 20,7 mld. Kč s indexem 111,1. Druhý nejvyšší meziroční nárůst dovozu byl 
registrován z ostatních zemí ve výši 57,4 mld. Kč při indexu 143,6. Meziroční přírůstky 
importu byly dále evidovány z evropských zemí s přechodovou ekonomikou v rozsahu        
1,1 mld. Kč (index 118,1) a z rozvojových zemí, z nichž dovoz meziročně narostl o           
21,0 mld. Kč při indexu 117,9. 
 
 Z jednotlivých zemí, které měly dlouhodoběji větší podíl na obratu českého 
zahraničního obchodu, největší relativní nárůst dovozu (nad 125 %) byl realizován z  Číny 
(index 144,1) a z Maďarska (index 132,7). Naopak, ze zemí s dlouhodoběji větším podílem na 
obratu českého zahraničního obchodu byl v meziročním srovnání zaznamenán pokles dovozu 
pod index 100,0 z Norska (index 64,5), z Ruska (index 89,6), Ázerbájdžánu (index 94,5), z 
Ukrajiny (index 96,1) a z Tchaj-wanu (index 98,5). 
 

Struktura a bilance zahraničního obchodu podle skupin zemí 
 

Struktura vývozu v % Struktura dovozu v % Bilance v mil. Kč 
Skupina zemí, země 1. - 12. 

2006 
1. – 12. 
2007  

1. - 12. 
2006 

1. – 12. 
2007  

1. - 12. 
2006 

1. – 12. 
2007  

 Celkový zahraniční obchod ČR 100,0 100,0 100,0 100,0 39 761 86 094 
 v tom:       
  Země s vyspělou ekonomikou 91,8 91,0 79,5 79,2 293 866 359 594 
   v tom: EU 27 85,7 85,1 70,7 70,5 349 774 421 467 
              ostatní země 6,1 5,9 8,8 8,7 -55 908 -61 873 
  Rozvojové země 3,2 3,5 5,6 5,8 -47 606 -52 735 
  Evropské země s přechodovou       
  ekonomikou  1,0 0,8 0,3 0,3 15 646 13 223 
  Společenství nezávislých států 3,4 3,8 8,2 6,6 -99 971 -64 779 
  Ostatní země 1) 0,5 0,6 6,2 7,9 -120 942 -172 906 
  Nespecifikováno 0,1 0,3 0,1 0,1 -1 232 3 697 
 Z úhrnu obchod se zeměmi OECD 88,7 87,8 78,8 78,5 243 651 296 215 
1) ČLR, KLDR, Kuba, Laos, MoLR, VSR 
 

V teritoriální struktuře za leden až prosinec 2007 ve vývozu meziročně poklesl podíl 
zemí s vyspělou ekonomikou o 0,8 bodu na 91,0 % a snížil se podíl evropských zemí 
s přechodovou ekonomikou o 0,2 bodu na 0,8 %. Na druhé straně se zvýšil podíl Společenství 
nezávislých států o 0,4 bodu na 3,8 %, účast ostatních zemí na českém vývozu meziročně 
narostla o 0,1 bodu na 0,6 % a podíl rozvojových zemí se zvýšil o 0,3 bodu na 3,5 %.  
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 Na souhrnném českém dovozu se meziročně zvýšila účast rozvojových zemí o 0,2 
bodu na 5,8 % a podíl ostatních zemí narostl o 1,7 bodu na 7,9 % celkového českého dovozu. 
Na druhé straně se snížil podíl Společenství nezávislých států o 1,6 bodu na 6,6 % a zemí 
s vyspělou ekonomikou o 0,3 bodu na 79,2 %. Účast evropských zemí s přechodovou 
ekonomikou na souhrnném českém dovozu stagnovala na 0,3 % 
 
 Sousední země (Německo, Slovensko, Rakousko, Polsko) se v období leden až 
prosinec 2007 podílely na českém vývozu 50,6 % a na českém dovozu 42,8 %. Z jednotlivých 
zemí se na obratu českého zahraničního obchodu nejvíce účastnily: Německo se 29,5 % 
(pokles proti stejnému období roku 2006 o 0,7 bodu) a Slovensko se 7,1 % (nárůst proti 
stejnému období roku 2006 o 0,2 bodu). 
 

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

  
Vývoz – leden až prosinec Dovoz – leden až prosinec 

Zbožová skupina SITC 2006 2007  2007 v % 
2006 2006 2007  2007 v % 

2006 
0 až 9 zboží celkem 2 144 573 2 466 096 115,0 2 104 812 2 380 002 113,1 
v tom:       
  0 Potraviny a živá zvířata 61 972 73 250 118,2 88 992 102 214 114,9 
  1 Nápoje a tabák 10 689 14 637 136,9 12 990 15 713 121,0 
  2 Suroviny nepoživatelné, bez paliv 54 975 65 505 119,2 57 317 55 907 97,5 
  3 Minerální paliva a maziva 61 823 68 493 110,8 200 791 191 105 95,2 
  4 Živočišné a rostlinné oleje a tuky 1 577 1 855 117,6 3 745 3 279 87,6 
  5 Chemikálie 129 936 145 479 112,0 219 077 248 178 113,3 
  6 Průmyslové zboží podle druhu       
     materiálu 445 260 505 125 113,4 428 546 499 025 116,4 
  7 Stroje a dopravní prostředky 1 141 747 1 330 908 116,6 870 733 1 023 953 117,6 
  8 Různé hotové výrobky 235 931 260 011 110,2 221 504 239 329 108,0 
  9 Nespecifikováno 663 833 125,6 1 117 1 299 116,3 
 

V exportu za leden až prosinec 2007 zaznamenaly všechny zbožové skupiny  
meziroční zvýšení. Nejvyšší meziroční hodnotový nárůst vývozu vykázaly stroje a dopravní 
prostředky, a to o 189,2 mld. Kč s indexem 116,6. S podstatně nižším zvýšením exportu 
následovaly zejména skupiny: průmyslové zboží podle druhu materiálu (59,9 mld. Kč, index 
113,4), různé hotové výrobky (24,1 mld. Kč, index 110,2), chemikálie (15,5 mld. Kč, index 
112,0), potraviny a živá zvířata (11,3 mld. Kč, index 118,2), suroviny nepoživatelné, bez 
paliv (10,5 mld. Kč, index 119,2), minerální paliva a maziva (6,7 mld. Kč, index 110,8) a 
nápoje a tabák (3,9 mld. Kč, index 136,9). Z hodnotově významnějších položek SITC se 
v meziročním srovnání (nad 140 %) zvýšil export zařízení k telekomunikaci a záznamu a 
reprodukci zvuku (index 157,2) a ostatních dopravních prostředků (index 144,5). Největší 
meziroční absolutní nárůst vývozu byl realizován zařízeními k telekomunikaci a záznamu a 
reprodukci zvuku (47,9 mld. Kč), silničními vozidly (43,6 mld. Kč), elektrickými zařízeními, 
přístroji a spotřebiči (24,0 mld. Kč) a stroji a zařízeními všeobecně užívanými v průmyslu 
(21,4 mld. Kč).  
 

V celkovém importu za leden až prosinec 2007 zaznamenala většina zbožových 
skupin meziroční nárůst. Největší zvýšení registrovaly stroje a dopravní prostředky     
(153,2 mld. Kč, index 117,6), průmyslové zboží podle druhu materiálu (70,5 mld. Kč, index 
116,4), chemikálie (29,1 mld. Kč, index 113,3), různé hotové výrobky (17,8 mld. Kč, index 
108,0) a  potraviny a živá zvířata (13,2 mld. Kč, index 114,9). Naopak, výraznější meziroční 
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pokles dovozu registrovala minerální paliva a maziva, a to v částce 9,7 mld. Kč a s indexem 
95,2. Z hodnotově významnějších položek SITC vykázaly značnější meziroční relativní 
zvýšení importu (nad 150 %) zařízení k telekomunikaci a záznamu a reprodukci zvuku (index 
155,2). Největší meziroční absolutní nárůst byl realizován položkami: zařízení 
k telekomunikaci a záznamu a reprodukci zvuku (47,1 mld. Kč), železo a ocel (27,5 mld. Kč) 
a silniční vozidla (rovněž 27,5 mld. Kč). 
 

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

 
Struktura vývozu v % Struktura dovozu v % Bilance v mil. Kč 

Zbožová skupina SITC 1. - 12. 
2006 

1. – 12. 
2007  

1. - 12. 
2006 

1. – 12. 
2007  

1. - 12. 
2006 

1. – 12. 
2007  

0 až 9 zboží celkem 100,0 100,0 100,0 100,0 39 761 86 094 
v tom:       
  0 Potraviny a živá zvířata 2,9 3,0 4,2 4,3 -27 020 -28 964 
  1 Nápoje a tabák 0,5 0,6 0,6 0,7 -2 301 -1 076 
  2 Suroviny nepoživatelné, bez paliv 2,6 2,7 2,7 2,3 -2 342 9 598 
  3 Minerální paliva a maziva 2,9 2,8 9,5 8,0 -138 968 -122 612 
  4 Živočišné a rostlinné oleje a tuky 0,1 0,1 0,2 0,1 -2 168 -1 424 
  5 Chemikálie 6,1 5,9 10,4 10,4 -89 141 -102 699 
  6 Průmyslové zboží podle druhu        
     materiálu 20,8 20,5 20,4 21,0 16 714 6 100 
  7 Stroje a dopravní prostředky 53,2 54,0 41,4 43,0 271 014 306 955 
  8 Různé hotové výrobky 11,0 10,5 10,5 10,1 14 427 20 682 
  9 Nespecifikováno 0,0 0,0 0,1 0,1 -454 -466 
 
 Ve zbožové struktuře vývozu za leden až prosinec 2007 zvýšila v meziročním 
srovnání své postavení skupina strojů a dopravních prostředků, a to o 0,8 bodu na 54,0 %, 
suroviny nepoživatelné, bez paliv o 0,1 bodu na 2,7 %, nápoje a tabák o 0,1 bodu na 0,6 % a 
potraviny a živá zvířata rovněž o 0,1 bodu na 3,0 % celkového vývozu. Meziročně na svém 
podílu stagnovaly živočišné a rostlinné oleje a tuky. Ostatní zbožové skupiny podílovou účast 
na českém vývozu snížily.  
 
 V dovozu za celý rok 2007 meziročně narostl podíl strojů a dopravních prostředků o 
1,6 bodu na 43,0 %, průmyslového zboží podle druhu materiálu o 0,6 bodu na 21,0 %, nápojů 
a tabáku o 0,1 bodu na 0,7 % a potravin a živých zvířat rovněž o 0,1 bodu na 4,3 %. 
Meziročně na svém podílu stagnovaly chemikálie. Ostatní zbožové skupiny svou účast na 
dovozu snížily. 
 
 Podle informace ČSÚ o podílech jednotlivých krajů na vývozu ČR, největší účast 
za rok 2007 zaznamenaly: Středočeský kraj 19,2 % (meziroční změna -0,3 bodu), 
Moravskoslezský kraj 10,2 % (změna -0,3 bodu), Plzeňský kraj 8,9 % (změna +0,7 bodu), 
Pardubický kraj 7,3 % (změna +0,1 bodu), Jihomoravský kraj 7,1 % (beze změny), Ústecký 
kraj 6,4 % (změna -0,4 bodu) a Hlavní město Praha 5,6 % (změna -0,4 bodu). 
 
 Celková obchodní bilance za leden až prosinec 2007 skončila aktivním saldem ve 
výši 86,1 mld. Kč, což byl o 46,3 mld. Kč lepší výsledek než ve stejném období roku 2006 
a současně nejlepší roční výsledek obchodní bilance od vzniku České republiky v roce 
1993.  
 

Největší deficit byl přitom zaznamenán v srpnu (1,6 mld. Kč při meziročním nárůstu 
pasiva o 0,5 mld. Kč) a naopak nejlepší bilanční výsledek přinesl březen s aktivem            
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16,7 mld. Kč při meziročním zlepšení o 9,3 mld. Kč. Kladné saldo přitom zaznamenaly 
kromě července, srpna a prosince, všechny zbývající měsíce. 
 

Bilanční kladný výsledek ve výši 4 213 mil. USD se meziročně zlepšil o                   
2 499 mil. USD a aktivum vyjádřené v eurech částkou 3 097 mil. EUR doznalo 
meziročně zlepšení o 1 706 mil. EUR. 
 
 Z teritoriálního hlediska bylo v roce 2007 evidováno kladné saldo se zeměmi 
s vyspělou ekonomikou, a to v částce 359,6 mld. Kč při meziročním nárůstu aktiva o         
65,7 mld. Kč. Na tomto zlepšení měly zásluhu výsledky obchodu se zeměmi Evropské unie 
meziročním růstem kladného salda o 71,7 mld. Kč, zatímco s ostatními zeměmi s vyspělou 
ekonomikou byl zaznamenán nárůst pasiva o 6,0 mld. Kč. Kladné saldo vyplynulo také 
z obchodu s evropskými zeměmi s přechodovou ekonomikou, a to ve výši 13,2 mld. Kč, při 
meziročním zhoršení o 2,4 mld. Kč. Záporné saldo z obchodu se Společenstvím nezávislých 
států meziročně pokleslo, a to o 35,2 mld. Kč na 64,8 mld. Kč. Na druhé straně nárůst 
bilančního schodku vykázal v meziročním srovnání obchod s ostatními zeměmi                     
(o 52,0 mld. Kč na 172,9 mld. Kč v kumulaci za leden až prosinec 2007). Pasivum z obchodu 
s rozvojovými zeměmi ve výši 52,7 mld. Kč za celý rok 2007 meziročně narostlo o              
5,1 mld. Kč.  
 

V poměru k jednotlivým zemím registrovala ČR za rok 2007 největší bilanční 
propad s Čínou (170,7 mld. Kč při meziročním zhoršení o 51,5 mld. Kč), Japonskem        
(67,0 mld. Kč při meziročním zhoršení o 12,4 mld. Kč) a Ruskem (55,3 mld. Kč, při 
meziročním zlepšení o 28,3 mld. Kč). Naproti tomu nejvyšší aktivní bilanci vykázala Česká 
republika z obchodu s Německem (98,2 mld. Kč při meziročním zvýšení aktiva o              
12,6 mld. Kč), Slovenskem (91,4 mld. Kč, zlepšení o 23,8 mld. Kč), Velkou Británií        
(59,8 mld. Kč, při meziročním zvýšení aktiva o 12,4 mld. Kč) a Rakouskem (25,0 mld. Kč, 
zhoršení o 6,0 mld. Kč).  
 

Z pohledu zbožové struktury bilanční deficit meziročně nejvíce narostl u chemikálií, 
v rozsahu 13,6 mld. Kč a potravin a živých zvířat v částce 1,9 mld. Kč. Nepříznivě na snížení 
celkového aktiva zapůsobil meziroční pokles kladného salda u průmyslového zboží podle 
druhu materiálu o 10,6 mld. Kč Rozhodujícím vyrovnávacím činitelem celkové kladné 
bilance se stala skupina strojů a dopravních prostředků, která zaznamenala meziroční zvýšení 
svého aktiva o 35,9 mld. Kč, dále pak minerální paliva a maziva meziročním poklesem pasiva 
o 16,4 mld. Kč a suroviny nepoživatelné, bez paliv přechodem z pasiva do aktiva v částce 
11,9 mld. Kč. 
 
 Zbožové skupiny 2, 6, 7 a 8 vytvořily za období leden až prosinec 2007 společný 
přebytek ve výši 343,3 mld. Kč, na rozdíl od skupin 0, 1, 3, 4, 5 a 9, které byly pasivní 
v celkové částce 257,2 mld. Kč. 
 
 Ke zlepšení obchodní bilance za leden až prosinec 2007 nejvíce přispěly 
bilančními přebytky (nad 15,0 mld. Kč) tyto položky: silniční vozidla (202,0 mld. Kč), 
stroje a zařízení všeobecně užívané v průmyslu (40,1 mld. Kč), kovové výrobky               
(33,5 mld. Kč), výrobky z nekovových nerostů (27,9 mld. Kč), kancelářské stroje a zařízení 
k automatickému zpracování dat (24,2 mld. Kč), výrobky z pryže (22,4 mld. Kč), nábytek a 
jeho díly (20,6 mld. Kč) a elektrický proud (16,4 mld. Kč).  
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 Naopak, na bilančním schodku za rok 2007 se (nad 15,0 mld. Kč) hlavně podílely: 
ropa a ropné výrobky (104,7 mld. Kč), neželezné kovy (53,8 mld. Kč), topný plyn zemní i 
průmyslově vyráběný (48,0 mld. Kč), léčiva a farmaceutické výrobky (38,0 mld. Kč), železo a 
ocel (25,7 mld. Kč), plasty v prvotní formě (20,8 mld. Kč), zelenina a ovoce (19,7 mld. Kč) a 
plastické hmoty v neprvotních formách (16,3 mld. Kč).  
 
 Vývozní ceny měřené výběrovým indexem (včetně kurzového pohybu) za leden až 
listopad 2007 oproti stejnému období roku 2006 v průměru stouply o 1,7 %, zatímco dovozní 
ceny v průměru klesly o 1,0 %. Směnná relace tak dosáhla hodnoty 102,7. 
 
 Vývozní ceny v lednu až listopadu 2007 v průměru meziročně vzrostly u většiny 
sledovaných zbožových skupin, kromě strojů a dopravních prostředků, jejichž meziroční 
pokles představoval 0,5 % a různých hotových výrobků (meziroční snížení o 0,6 %).  
 
 Dovozní ceny přes nárůst pěti zbožových skupin, doznaly celkový pokles o 1,0 %, 
zejména vlivem zbožové kategorie strojů a dopravních prostředků jejíž ceny se meziročně 
snížily o 3,6 %.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pramen: data ČSÚ a MPO ČR 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM FONDEM PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ A 
MINISTERSTVEM PRŮMYSLU A OBCHODU 


