
Čtvrtletní přehled za říjen až prosinec a celkový vývoj za celý rok 2008 
 

 

 

 

 

Zahraniční obchod České republiky 

 

 

 

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

čtvrtém čtvrtletí roku 2008 obrat zahraničního obchodu v běžných cenách                

1 147,3 mld. Kč, čímţ se v meziročním srovnání sníţil o 150,8 mld. Kč, tj. o 11,6 %. 

Struktura tohoto poklesu znamenala meziročně sníţení podílu exportu na obratu o 1,4 bodu na 

49,3 %, přičemţ krytí importu vývozem meziročně kleslo o 5,6 bodu na 97,2 %. Ve čtvrtém 

čtvrtletí 2008 se celkový vývoz v meziročním srovnání sníţil o 14,1 % a dovoz o 9,1 %. 

V uvedeném období přešla bilance z aktiva do pasiva o 34,1 mld. Kč na -16 217 mil. Kč. 

 
Vývoz podle skupin zemí v jednotlivých měsících 4. čtvrtletí 2008 

(v mil. Kč, běžné ceny) 

 
 Říjen Listopad Prosinec 

Skupina zemí, země 
2008 

2008 v % 

2007 
2008 

2008 v % 

2007 
2008 

2008 v % 

2007  

 Celkový vývoz ČR 217 448 89,3 194 731 82,1 153 344 86,6 

 v tom:       

  Země s vyspělou ekonomikou 195 459 88,4 176 321 81,9 135 353 85,1 

   v tom: EU 27 184 454 89,5 165 420 81,8 125 419 84,3 

              ostatní země 11 005 73,4 10 901 83,0 9 934 98,0 

  Rozvojové země 7 194 88,7 6 985 90,6 6 897 101,1 

  Evropské země s přechodovou       

  ekonomikou 2 908 91,5 1 809 77,2 1 646 79,7 

  Společenství nezávislých států 10 565 112,9 8 504 88,2 8 179 104,4 

  Ostatní země
1)

 1 129 69,3 975 44,3 1 123 86,0 

  Nespecifikováno 192 184,6 137 124,5 146 143,1 

 Z úhrnu vývoz do zemí OECD 188 338 89,0 170 681 82,1 130 190 85,3 

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 snížení 

vývozu. Největší pokles celkového exportu přitom v relativní poloze vykázal listopad 

s indexem 82,1, a naopak nejmenší sníţení evidoval říjen při indexu 89,3. Nejvyšší hodnotová 

úroveň byla dosaţena také v říjnu ve výši 217,4 mld. Kč a nejniţší v prosinci v rozsahu   

153,3 mld. Kč. 

 
 Meziroční relativní nárůst vývozu ve čtvrtém čtvrtletí byl (kromě nespecifikovaného 

globálu) zaznamenán pouze v říjnu a prosinci do Společenství nezávislých států a v prosinci 

do rozvojových zemí. Zbývající skupiny zemí nedosáhly v ţádném z měsíců čtvrtého čtvrtletí 

úrovně předcházejícího roku. Nejvyšší absolutní úrovně českého exportu bylo přitom 

dosaţeno do zemí s vyspělou ekonomikou v říjnu, a to ve výši 195,5 mld. Kč, nicméně pouze 
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s indexem 88,4. Rozhodující podíl na uvedeném výsledku měl přitom vývoz do zemí 

Evropské unie.  

 
Dovoz podle skupin zemí v jednotlivých měsících 4. čtvrtletí 2008  

(v mil. Kč, běžné ceny) 
 

 Říjen Listopad Prosinec 

Skupina zemí, země 
2008 

2008 v % 

2007 
2008 

2008 v % 

2007 
2008 

2008 v % 

2007  

 Celkový dovoz ČR 221 401 94,1 195 204 86,8 165 135 91,8 

 v tom:       

  Země s vyspělou ekonomikou 163 979 87,2 144 991 82,0 117 550 84,3 

   v tom: EU 27 141 650 85,2 126 203 80,7 102 563 83,3 

              ostatní země 22 329 102,0 18 788 92,1 14 987 91,8 

  Rozvojové země 14 664 104,7 12 600 88,8 11 016 99,2 

  Evropské země s přechodovou       

  ekonomikou 446 80,4 355 66,6 273 66,3 

  Společenství nezávislých států 18 435 171,9 15 398 126,8 17 830 131,7 

  Ostatní země
1)

 23 386 108,2 21 444 103,3 18 002 118,6 

  Nespecifikováno 490 117,5 416 120,2 465 183,1 

 Z úhrnu dovoz ze zemí OECD 163 237 87,4 144 208 81,8 117 644 84,4 

1) ČLR, KLDR, Kuba, Laos, MoLR, VSR 

 
 Rovněž v celkovém dovozu vykázaly všechny měsíce čtvrtého kvartálu meziroční 

relativní pokles. Největší sníţení registroval listopad (index 86,8) a nejniţší říjen (index 

94,1). Nejvyšší dovoz v absolutní úrovni zaznamenal říjen v částce 221,4 mld. Kč a nejniţší 

prosinec (v rozsahu 165,1 mld. Kč). 

 
 V teritoriální struktuře dovozu bylo registrováno meziroční zvýšení ve všech 

sledovaných měsících ze Společenství nezávislých států a z ostatních zemí, přičemţ vyšší 

nárůst vykázaly ještě rozvojové země v říjnu. Nejvyšší relativní nárůst byl zaznamenán ze 

Společenství nezávislých států rovněţ v říjnu s indexem 171,9. Nejvýznamnější hodnotová 

úroveň dovozu byla nicméně realizována 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) 
 

Skupina zemí, země 
Říjen Listopad Prosinec 

2007 2008  2007 2008  2007 2008  

 Celkový zahraniční obchod ČR 8 136 -3 953 12 531 -473 -2 796 -11 791 

 v tom:       

  Země s vyspělou ekonomikou 33 081 31 480 38 482 31 330 19 552 17 804 

   v tom: EU 27 39 980 42 804 45 746 39 217 25 733 22 856 

              ostatní země -6 899 -11 324 -7 264 -7 887 -6 181 -5 052 

  Rozvojové země -5 894 -7 470 -6 471 -5 615 -4 276 -4 119 

  Evropské země s přechodovou       

  ekonomikou 2 622 2 462 1 809 1 454 1 653 1 373 

  Společenství nezávislých států -1 369 -7 870 -2 499 -6 894 -5 704 -9 651 

  Ostatní země
1)

 -19 991 -22 257 -18 554 -20 469 -13 868 -16 879 

  Nespecifikováno -313 -298 -236 -279 -152 -319 

 Z úhrnu obchod se zeměmi OECD 24 956 25 101 31 616 26 473 13234 12 546 

1) ČLR, KLDR, Kuba, Laos, MoLR, VSR 
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 Ve všech třech sledovaných měsících doznala obchodní bilance v meziročním 

srovnání zhoršení. V říjnu meziročně aktivum přešlo do pasiva o 12,1 mld. Kč, 

v listopadu o 13,0 mld. Kč na 0,5 mld. Kč a v prosinci se pasivum meziročně zvýšilo o  

9,0 mld. Kč na 11,8 mld. Kč.  

 
 Aktivum vyplynulo z obchodu se zeměmi s vyspělou ekonomikou, respektive se 

zeměmi Evropské unie (i kdyţ meziročně niţší), a to i přesto, ţe trvalé pasivum z obchodu 

s ostatními zeměmi s vyspělou ekonomikou celkové kladné saldo uvedené hlavní skupiny 

zemí sniţovalo. 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, přičemţ se Společenstvím nezávislých 

států a z obchodu s ostatními zeměmi bylo pasivum ve všech sledovaných měsících 

meziročně vyšší, zatímco ve vztahu k rozvojovým zemím bylo zaznamenáno meziroční 

sníţení záporného salda v listopadu a v prosinci.    

 
Zahraniční obchod podle skupin zemí za 4. čtvrtletí celkem 

(v mil. Kč, běžné ceny) 

 

Skupina zemí, země 

Vývoz – říjen až prosinec Dovoz – říjen až prosinec 

2007 2008  
2008 v % 

2007 
2007 2008  

2008 v % 

2007 

 Celkový zahraniční obchod ČR 657 979 565 523 85,9 640 108 581 740 90,9 

 v tom:       

  Země s vyspělou ekonomikou 595 448 507 133 85,2 504 333 426 520 84,6 

  v tom: EU 27 557 182 475 293 85,3 445 723 370 416 83,1 

             ostatní země 38 266 31 840 83,2 58 610 56 104 95,7 

  Rozvojové země 22 653 21 076 93,0 39 294 38 280 97,4 

  Evropské země s přechodovou       

  ekonomikou 7 584 6 363 83,9 1 500 1 074 71,6 

  Společenství nezávislých států 26 840 27 248 101,5 36 412 51 663 141,9 

  Ostatní země
1)

 5 138 3 227 62,8 57 551 62 832 109,2 

  Nespecifikováno 316 475 150,3 1 017 1 371 134,8 

 Z úhrnu obchod se zeměmi OECD 572 215 489 209 85,5 502 409 425 090 84,6 

1) ČLR, KLDR, Kuba, Laos, MoLR, VSR 

 
 Celkový vývoz za říjen až prosinec činil 565,5 mld. Kč, když meziročně poklesl o 

92,5 mld. Kč, tj. o 14,1 %. V dolarovém přepočtu se celkový vývoz snížil o 17,2 % a při 

vyjádření v euru poklesl o 8,7%.  

 
 Export za čtvrté čtvrtletí roku 2008 zaznamenal meziroční nárůst (kromě 

nespecifikovaného globálu) pouze do Společenství nezávislých států, a to o 408 mil. Kč 

s indexem 101,5. Podstatné hodnotové sníţení vývozu bylo na druhé straně realizováno do 

zemí s vyspělou ekonomikou, a to o 88,3 mld. Kč s indexem 85,2. Rozhodující část tohoto 

poklesu byla uskutečněna ve vývozu do zemí Evropské unie, a to v rozsahu 81,9 mld. Kč při 

indexu 85,3. Meziroční sníţení exportu do rozvojových zemí představovalo 1,6 mld. Kč při 

indexu 93,0. Do evropských zemí s přechodovou ekonomikou byl pokles realizován v rozsahu 

1,2 mld. Kč (index 83,9) a do ostatních zemí v částce 1,9 mld. Kč s indexem 62,8.  
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 Celkový dovoz ve čtvrtém čtvrtletí 2008 činil 581,7 mld. Kč, čímž se meziročně 

snížil o 58,4 mld. Kč, tj. o 9,1 %. V USD vykázal meziroční snížení o 12,4 % a při 

vyjádření v euru zaznamenal pokles o 3,6 %. 

 
 V meziročním srovnání se import zvýšil (kromě nespecifikovaného globálu) ze dvou 

hlavních skupin zemí. Vyšší meziroční absolutní nárůst byl realizován ze Společenství 

nezávislých států v částce 15,3 mld. Kč s indexem 141,9. Z  ostatních zemí zvýšení dovozu 

znamenalo 5,3 mld. Kč a index 109,2. Ze zemí s vyspělou ekonomikou bylo meziroční 

sníţení uskutečněno ve výši 77,8 mld. Kč s indexem 84,6. Z této částky připadlo na pokles 

dovozu ze zemí Evropské unie 75,3 mld. Kč při indexu 83,1 a z ostatních zemí uvedené 

teritoriální skupiny 2,5 mld. Kč (index 95,7). Meziroční pokles importu, který byl evidován 

z rozvojových zemí, představoval 1,0 mld. Kč s indexem 97,4. Sníţení dovozu z evropských 

zemí s přechodovou ekonomikou dosáhlo meziročně 0,4 mld. Kč (index 71,6).  

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

 

Skupina zemí, země 

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

10. - 12. 

2007 

10. – 12. 

2008  

10. - 12. 

2007 

10. – 12. 

2008  

10. - 12. 

2007 

10. – 12. 

2008  

 Celkový zahraniční obchod ČR 100,0 100,0 100,0 100,0 17 871 -16 217 

 v tom:       

  Země s vyspělou ekonomikou 90,5 89,7 78,8 73,3 91 115 80 613 

   v tom: EU 27 84,7 84,1 69,6 63,7 111 459 104 877 

              ostatní země 5,8 5,6 9,2 9,6 -20 344 -24 264 

  Rozvojové země 3,4 3,7 6,1 6,6 -16 641 -17 204 

  Evropské země s přechodovou       

  ekonomikou 1,2 1,1 0,2 0,2 6 084 5 289 

  Společenství nezávislých států 4,1 4,8 5,7 8,9 -9 572 -24 415 

  Ostatní země
 1)

 0,8 0,6 9,0 10,8 -52 413 -59 605 

  Nespecifikováno 0,0 0,1 0,2 0,2 -701 -896 

 Z úhrnu obchod se zeměmi OECD 87,0 86,5 78,5 73,1 69 806 64 120 

1) ČLR, KLDR, Kuba, Laos, MoLR, VSR 

 
 V teritoriální struktuře vývozu za říjen aţ prosinec 2008 meziročně klesl podíl zemí 

s vyspělou ekonomikou o 0,8 bodu na 89,7 %, u evropských zemí s přechodovou ekonomikou 

se podíl sníţil o 0,1 bodu na 1,1 % a u ostatních zemí o 0,2 bodu na 0,6 %. Na druhé straně 

narostl podíl rozvojových zemí o 0,3 bodu na 3,7 % a Společenství nezávislých států o 0,7 

bodu na 4,8 %. 

 
 Na souhrnném českém dovozu se meziročně sníţila účast zemí s vyspělou 

ekonomikou o 5,5 bodu na 73,3 %. Podíl evropských zemí s přechodovou ekonomikou 

stagnoval na 0,2 %. Na druhé straně výraznější nárůst zaznamenalo Společenství nezávislých 

států, a to o 3,2 bodu na 8,9 % a podíl ostatních zemí se na celkovém českém dovozu zvýšil o 

1,8 bodu na 10,8 %. Meziročně narostl rovněţ podíl rozvojových zemí, a to o 0,5 bodu na   

6,6 % celkového českého importu.  

 
 V exportu za říjen až prosinec zaznamenala většina zbožových skupin meziročně 

pokles. Největší meziroční sníţení registrovaly stroje a dopravní prostředky v částce         

68,5 mld. Kč s indexem 81,4. Podstatně niţší pokles evidovalo průmyslového zboţí podle 

druhu materiálu, a to v rozsahu 16,8 mld. Kč, různé hotové výrobky v částce 4,5 mld. Kč, 

suroviny nepoţivatelné, bez paliv v sumě 2,9 mld. Kč a chemikálie v rozsahu 2,3 mld. Kč. Na 
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druhé straně výraznější zvýšení registrovala minerální paliva a maziva v částce 2,8 mld. Kč 

s indexem 114,7. Meziroční zvýšení event. sníţení zbývajících skupin nebyla podstatná. 

 

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

  

Zbožová skupina SITC 

Vývoz – říjen až prosinec Dovoz – říjen až prosinec 

2007 2008  
2008 v % 

2007 
2007 2008  

2008 v % 

2007 

0 až 9 zboží celkem 657 979 565 523 85,9 640 108 581 740 90,9 

v tom:       

  0 Potraviny a ţivá zvířata 20 210 19 778 97,9 27 661 28 172 101,8 

  1 Nápoje a tabák 4 136 4 333 104,8 5 366 3 712 69,2 

  2 Suroviny nepoţivatelné, bez paliv 15 670 12 783 81,6 14 085 13 256 94,1 

  3 Minerální paliva a maziva 19 095 21 904 114,7 50 001 66 320 132,6 

  4 Ţivočišné a rostlinné oleje a tuky 600 502 83,7 871 1 191 136,7 

  5 Chemikálie 35 020 32 713 93,4 63 059 55 465 88,0 

  6 Průmyslové zboţí podle druhu       

     materiálu 123 163 106 331 86,3 122 198 104 773 85,7 

  7 Stroje a dopravní prostředky 368 260 299 741 81,4 290 615 241 652 83,2 

  8 Různé hotové výrobky 71 565 67 042 93,7 65 903 66 610 101,1 

  9 Nespecifikováno 259 396 152,9 348 591 169,8 

 

V dovozu za říjen až prosinec registrovala polovina zbožových skupin meziroční 

nárůst. Největší zvýšení v meziročním srovnání evidovala minerální paliva a maziva       

(16,3 mld. Kč, index 132,6). Výraznější pokles naopak vykázaly stroje a dopravní prostředky 

(sníţení 49,0 mld. Kč, index 83,2), průmyslové zboţí podle druhu materiálu (17,4 mld. Kč s 

indexem 85,7) a chemikálie (pokles o 7,6 mld. Kč, index 88,0). Zbývající zboţové skupiny, 

které zaznamenaly nárůst, vykázaly zvýšení v rozmezí pouze 0,2 aţ 0,7 mld. Kč.  

 

Struktura a bilance zahraničního obchodu podle zbožových skupin za 4. čtvrtletí celkem 
(v %, mil. Kč, běžné ceny) 

 

Zbožová skupina SITC 

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

10. - 12. 

2007 

10. – 12. 

2008  

10. - 12. 

2007 

10. – 12. 

2008  

10. - 12. 

2007 

10. – 12. 

2008  

0 až 9 zboží celkem 100,0 100,0 100,0 100,0 17 871 -16 217 

v tom:       

  0 Potraviny a ţivá zvířata 3,1 3,5 4,3 4,8 -7 451 -8 394 

  1 Nápoje a tabák 0,6 0,8 0,8 0,6 -1 230 621 

  2 Suroviny nepoţivatelné, bez paliv 2,4 2,3 2,2 2,3 1 585 -473 

  3 Minerální paliva a maziva 2,9 3,9 7,8 11,4 -30 906 -44 416 

  4 Ţivočišné a rostlinné oleje a tuky 0,1 0,1 0,1 0,2 -271 -689 

  5 Chemikálie 5,3 5,8 9,9 9,5 -28 039 -22 752 

  6 Průmyslové zboţí podle druhu        

     materiálu 18,7 18,8 19,1 18,0 965 1 558 

  7 Stroje a dopravní prostředky 56,0 53,0 45,4 41,5 77 645 58 089 

  8 Různé hotové výrobky 10,9 11,8 10,3 11,5 5 662 432 

  9 Nespecifikováno 0,0 0,0 0,1 0,1 -89 -195 

 

 Ve zbožové struktuře vývozu za říjen aţ prosinec 2008 zvýšila v meziročním 

srovnání své postavení zejména skupina minerálních paliv a maziv o 1,0 bod na 3,9 %, dále 

pak skupina potravin a ţivých zvířat (o 0,4 bodu na 3,5 %), nápojů a tabáku (o 0,2 bodu na 

0,8 %), chemikálií (o 0,5 bodu na 5,8 %) a průmyslového zboţí podle druhu materiálu (o 0,1 

bodu na 18,8 % celkového vývozu). Ţivočišné a rostlinné oleje a tuky stagnovaly na 0,1 % 
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celkového exportu. Zbývající zboţové skupiny svou účast na českém vývozu meziročně 

sníţily. (Stroje a dopravní prostředky přitom zaznamenaly pokles o 3,0 body na 53,0 % 

celkového českého exportu.)  

 

V dovozu za čtvrté čtvrtletí roku 2008 meziročně narostl zejména podíl minerálních 

paliv a maziv o 3,6 bodu na 11,4 %, potravin a ţivých zvířat o 0,5 bodu na 4,8 %, různých 

hotových výrobků o 1,2 bodu na 11,5 %, surovin nepoţivatelných, bez paliv o 0,1 bodu na  

2,3 % a ţivočišných a rostlinných olejů a tuků rovněţ o 0,1 bodu na 0,2 % celkového českého 

dovozu. Kromě nespecifikovaného globálu, který stagnoval na 0,1 % celkového dovozu, 

zbývající zboţové skupiny své podíly v importu sníţily. (Výraznější pokles, a to o 3,9 bodu 

na 41,5 % registrovaly stroje a dopravní prostředky.)  

 

 Celková obchodní bilance za říjen až prosinec 2008 skončila pasivním saldem ve 

výši 16,2 mld. Kč, což představovalo oproti stejnému období roku 2007 zhoršení o     

34,1 mld. Kč. Nejvyšší deficit byl zaznamenán v prosinci ve výši 11,8 mld. Kč (při nárůstu 

proti stejnému měsíci roku 2007 o 9,0 mld. Kč). Záporné saldo v rozsahu 0,5 mld. Kč bylo 

vykázáno i v listopadu, při meziročním zhoršení o 13,0 mld. Kč. Pasivum bylo rovněţ 

registrováno v říjnu, a to ve výši 4,0 mld. Kč při meziročním zvýšení o 12,1 mld. Kč. 

 

 Bilanční pasivum za čtvrté čtvrtletí v amerických dolarech bylo zaznamenáno ve 

výši 841 mil. USD a záporné saldo vyjádřené v euru bylo vykázáno částkou                  

629 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     

80,6 mld. Kč, i kdyţ při meziročním sníţení kladného salda o 10,5 mld. Kč. Na kladný 

výsledek měly vliv pouze země Evropské unie (i kdyţ při meziročním poklesu aktivního salda 

o 6,6 mld. Kč na 104,9 mld. Kč), zatímco ostatní země uvedené teritoriální skupiny 

zaznamenaly nárůst bilančního schodku o 3,9 mld. Kč na 24,3 mld. Kč. S evropskými 

zeměmi s přechodovou ekonomikou se kladné saldo v meziročním srovnání sníţilo o           

0,8 mld. Kč na 5,3 mld. Kč. Bilanční schodek se Společenstvím nezávislých států se 

meziročně zvýšil o 14,8 mld. Kč na 24,4 mld. Kč. Z obchodu s rozvojovými zeměmi se 

pasivum meziročně prohloubilo o 0,6 mld. Kč na 17,2 mld. Kč a s ostatními státy záporné 

saldo vzrostlo o 7,2 mld. Kč na 59,6 mld. Kč.  

 

 Z pohledu zbožové struktury bilanční deficit za říjen aţ prosinec roku 2008 

meziročně nejvíce narostl u minerálních paliv a maziv, jejichţ pasivní saldo se meziročně 

zvýšilo o 13,5 mld. Kč na 44,4 mld. Kč. Na celkovou úroveň obchodní bilance působila 

negativně rovněţ zboţová skupina surovin nepoţivatelných, bez paliv, jejíţ aktivní saldo 

meziročně přešlo do pasiva ve výši 2,1 mld. Kč. Značné meziroční sníţení aktiva registrovaly 

stroje a dopravní prostředky, a to o 19,6 mld. Kč na celkových 58,1 mld. Kč v kumulaci za 

říjen aţ prosinec 2008. Výraznější meziroční bilanční zlepšení zaznamenaly na druhé straně 

chemikálie, a to sníţením pasiva o 5,3 mld. Kč, nicméně schodkem ve výši 22,8 mld. Kč stále 

představovaly druhé největší zatíţení celkové obchodní bilance.  

 

x     x     x 

 

 Za celý rok 2008 dosáhl podle předběžných údajů Českého statistického úřadu 

(vč. dopočtů) obrat zahraničního obchodu v běžných cenách 4 856,9 mld. Kč, čímţ se 

v meziročním srovnání sníţil o 13,7 mld. Kč, tj. o 0,3 %. Struktura tohoto poklesu znamenala 
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změnu poměru mezi vývozem a dovozem, kdyţ oproti podílu 50,9 % za rok 2007 se sníţil 

podíl exportu v roce 2008 na 50,7 %, tj. o 0,2 procentního bodu, přičemţ krytí dovozu 

vývozem meziročně pokleslo o 0,8 bodu na 102,9 %.  

 

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

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

prosinec 2008 podílu 64,31 % na celkovém vývozu (při meziročním poklesu o 0,97 

procentního bodu) a 58,17 % na celkovém českém dovozu, coţ znamenalo meziroční sníţení 

o 0,96 bodu. 

 

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

v roce 2008 podíl na celkovém exportu ve výši 14,6 % (při meziročním poklesu o 0,1 

procentního bodu) a na celkovém dovozu 15,4 %, coţ rovněţ představovalo meziroční sníţení 

rovněţ o 0,1 bodu. 

 

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

48,72 %. Následovalo investiční uţití s 30,76 % a osobní spotřeba s 20,52 %. 

 

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

 

Skupina zemí, země 

Vývoz – leden až prosinec Dovoz – leden až prosinec 

2007 2008  
2008 v % 

2007 
2007 2008  

2008 v % 

2007 

 Celkový zahraniční obchod ČR 2 479 234 2 463 119 99,4 2 391 319 2 393 732 100,1 

 v tom:       

  Země s vyspělou ekonomikou 2 259 058 2 230 127 98,7 1 896 048 1 809 532 95,4 

  v tom: EU 27 2 113 649 2 096 517 99,2 1 692 981 1 604 774 94,8 

             ostatní země 145 409 133 610 91,9 203 067 204 758 100,8 

  Rozvojové země 84 654 82 619 97,6 137 625 144 716 105,2 

  Evropské země s přechodovou       

  ekonomikou 26 133 24 358 93,2 6 453 7 969 123,5 

  Společenství nezávislých států 92 370 106 818 115,6 158 042 211 412 133,8 

  Ostatní země
 1)

 15 919 14 342 90,1 189 786 214 997 113,3 

  Nespecifikováno 1 100 4 855 441,4 3 365 5 106 151,7 

 Z úhrnu obchod se zeměmi OECD 2 176 603 2 148 117 98,7 1 880 381 1 799 524 95,7 

1) ČLR, KLDR, Kuba, Laos, MoLR, VSR 

 

 Celkový vývoz v roce 2008 činil 2 463,1 mld. Kč a meziročně klesl o 16,1 mld. Kč, 

tj. o 0,6 %. V dolarovém přepočtu se celkový vývoz zvýšil o 18,8 % a při vyjádření 

v euru o 10,5 %.  

 

 Vývoz za celý rok 2008 zaznamenal meziroční pokles do všech hlavních skupin zemí, 

kromě Společenství nezávislých států, do nichţ bylo registrováno meziroční zvýšení o       

14,4 mld. Kč při indexu 115,6. Podstatnější meziroční hodnotové sníţení vývozu bylo na 

druhé straně uskutečněno ve vztahu k zemím s vyspělou ekonomikou, a to o 28,9 mld. Kč při 

indexu 98,7, kdyţ rozhodující část tohoto poklesu ve výši 17,1 mld. Kč (index 99,2) byla 

zaznamenána do zemí Evropské unie. Do ostatních zemí uvedené teritoriální skupiny se 

export meziročně sníţil o 11,8 mld. Kč (index 91,9). Do rozvojových zemí vývoz meziročně 

poklesl o 2,0 mld. Kč při indexu 97,6, do evropských zemí s přechodovou ekonomikou se 

sníţil o 1,8 mld. Kč (index 93,2) a do ostatních zemí export meziročně poklesl o 1,6 mld. Kč 

s indexem 90,1. 
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 Z jednotlivých zemí, které měly dlouhodoběji větší podíl na obratu českého 

zahraničního obchodu, nejvýznamnější relativní nárůst exportu (nad 110 %) byl dosaţen do 

Ruska (index 118,0), Rumunska (index 113,4) a do Finska (index 111,7). Naopak, z 25 zemí s 

dlouhodoběji větším podílem na obratu českého zahraničního obchodu byl v meziročním 

srovnání zaznamenán pokles vývozu pod index 100,0 do šestnácti zemí, z toho do Maďarska, 

Španělska a na Tchaj-wan pod index 90,0.  
 

 Celkový dovoz v roce 2008 činil 2 393,7 mld. Kč, čímž se meziročně zvýšil o       

2,4 mld. Kč, tj. o 0,1 %. V USD vykázal meziroční nárůst o 19,4 % a při vyjádření 

v euru zaznamenal přírůstek 11,3 %. 
 

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

s vyspělou ekonomikou, z nichţ dovoz meziročně klesl o 86,5 mld. Kč s indexem 95,4. Na 

pokles dovozu ze zemí Evropské unie přitom připadlo 88,2 mld. Kč při indexu 94,8, zatímco 

z ostatních zemí uvedené teritoriální skupiny dovoz narostl o 1,7 mld. Kč s indexem 100,8. 

Nejvyšší meziroční absolutní nárůst importu byl realizován ze Společenství nezávislých států 

v rozsahu 53,4 mld. Kč a s indexem 133,8. Druhý nejvyšší meziroční nárůst dovozu byl 

registrován z ostatních zemí ve výši 25,2 mld. Kč při indexu 113,3. Meziroční přírůstky 

importu byly dále evidovány z evropských zemí s přechodovou ekonomikou v rozsahu        

1,5 mld. Kč (index 123,5) a z rozvojových zemí, z nichţ dovoz meziročně narostl o             

7,1 mld. Kč při indexu 105,2.  
 

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

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

(index 134,9) a z Ukrajiny (index 128,2). Naopak, ze zemí s dlouhodoběji větším podílem na 

obratu českého zahraničního obchodu byl v meziročním srovnání zaznamenán pokles dovozu 

pod index 100,0 z patnácti zemí, z toho z Francie, V. Británie, Nizozemska, Švédska, Dánska, 

Tchaj-wanu a z Finska pod index 90,0. 
 

Struktura a bilance zahraničního obchodu podle skupin zemí 
 

Skupina zemí, země 

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

1. - 12. 

2007 

1. – 12. 

2008  

1. - 12. 

2007 

1. – 12. 

2008  

1. - 12. 

2007 

1. – 12. 

2008  

 Celkový zahraniční obchod ČR 100,0 100,0 100,0 100,0 87 915 69 387 

 v tom:       

  Země s vyspělou ekonomikou 91,1 90,5 79,3 75,6 363 010 420 595 

   v tom: EU 27 85,3 85,1 70,8 67,0 420 668 491 743 

              ostatní země 5,8 5,4 8,5 8,6 -57 658 -71 148 

  Rozvojové země 3,4 3,4 5,8 6,0 -52 971 -62 097 

  Evropské země s přechodovou       

  ekonomikou  1,1 1,0 0,3 0,3 19 680 16 389 

  Společenství nezávislých států 3,7 4,3 6,6 8,8 -65 672 -104 594 

  Ostatní země
 1)

 0,6 0,6 7,9 9,0 -173 867 -200 655 

  Nespecifikováno 0,0 0,2 0,1 0,2 -2 265 -251 

 Z úhrnu obchod se zeměmi OECD 87,8 87,2 78,6 75,2 296 222 348 593 

1) ČLR, KLDR, Kuba, Laos, MoLR, VSR 

 

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

zemí s vyspělou ekonomikou o 0,6 bodu na 90,5 % a sníţil se podíl evropských zemí 

s přechodovou ekonomikou o 0,1 bodu na 1,0 %. Na druhé straně se zvýšil podíl Společenství 

nezávislých států o 0,6 bodu na 4,3 %. Účast ostatních zemí na českém vývozu meziročně 

stagnovala na 0,6 % a podíl rozvojových zemí setrval na výši 3,4 %.  
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 Na souhrnném českém dovozu se meziročně zvýšila účast rozvojových zemí o 0,2 

bodu na 6,0 %, podíl Společenství nezávislých států narostl o 2,2 bodu na 8,8 % a podíl 

ostatních zemí se zvýšil o 1,1 bodu na 9,0 % celkového českého dovozu. Na druhé straně se 

sníţil podíl zemí s vyspělou ekonomikou o 3,7 bodu na 75,6 %. Účast evropských zemí 

s přechodovou ekonomikou na souhrnném českém dovozu stagnovala na 0,3 %.  

 

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

prosinec 2008 podílely na českém vývozu 51,3 % a na českém dovozu 42,0 %. Z jednotlivých 

zemí se na obratu českého zahraničního obchodu nejvíce účastnily: Německo s 28,8 % 

(pokles proti stejnému období roku 2007 o 0,6 bodu) a Slovensko se 7,5 % (nárůst proti 

stejnému období roku 2007 o 0,5 bodu). 

 

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

  

Zbožová skupina SITC 

Vývoz – leden až prosinec Dovoz – leden až prosinec 

2007 2008  
2008 v % 

2007 
2007 2008  

2008 v % 

2007 

0 až 9 zboží celkem 2 479 234 2 463 119 99,4 2 391 319 2 393 732 100,1 

v tom:       

  0 Potraviny a ţivá zvířata 71 874 77 666 108,1 102 934 104 320 101,3 

  1 Nápoje a tabák 14 457 16 456 113,8 15 723 12 695 80,7 

  2 Suroviny nepoţivatelné, bez paliv 64 864 64 997 100,2 58 316 61 856 106,1 

  3 Minerální paliva a maziva 67 542 84 550 125,2 191 316 250 107 130,7 

  4 Ţivočišné a rostlinné oleje a tuky 2 050 2 613 127,5 3 327 4 288 128,9 

  5 Chemikálie 144 154 146 542 101,7 248 458 246 503 99,2 

  6 Průmyslové zboţí podle druhu       

     materiálu 501 111 484 826 96,8 500 237 475 058 95,0 

  7 Stroje a dopravní prostředky 1 343 396 1 316 598 98,0 1 028 045 985 684 95,9 

  8 Různé hotové výrobky 268 956 267 587 99,5 241 654 251 207 104,0 

  9 Nespecifikováno 830 1 284 154,7 1 309 2 014 153,9 

 

V exportu za leden až prosinec 2008 zaznamenala většina zbožových skupin  

meziroční zvýšení. Nejvyšší meziroční hodnotový nárůst vývozu vykázala minerální paliva a 

maziva (17,0 mld. Kč, index 125,2), potraviny a ţivá zvířata (5,8 mld. Kč, index 108,1), 

chemikálie (2,4 mld. Kč, index 101,7) a nápoje a tabák (2,0 mld. Kč, index 113,8). Na druhé 

straně však hodnotově nejvýznamnější zboţové skupiny zaznamenaly meziroční pokles: 

stroje a dopravní prostředky o 26,8 mld. Kč (index 98,0), průmyslové zboţí podle druhu 

materiálu o 16,3 mld. Kč (index 96,8) a různé hotové výrobky o 1,4 mld. Kč s indexem 99,5. 

Z hodnotově významnějších poloţek SITC se v meziročním srovnání (nad 140 %) zvýšil 

export topného plynu, zemního i průmyslově vyráběného (index 257,2) a ropy a ropných 

výrobků (index 159,2). Největší meziroční absolutní nárůst vývozu byl realizován zařízeními 

k telekomunikaci a záznamu a reprodukci zvuku (18,0 mld. Kč). Na druhé straně výrazný 

pokles exportu vykázala silniční vozidla (27,9 mld. Kč).  

 

V celkovém importu za leden až prosinec 2008 zaznamenala většina zbožových 

skupin meziroční nárůst. Největší hodnotové zvýšení registrovala minerální paliva a maziva 

(58,8 mld. Kč, index 130,7) a různé hotové výrobky (9,6 mld. Kč, index 104,0). Naopak, 

výraznější meziroční pokles dovozu registrovaly stroje a dopravní prostředky a to v částce 

42,4 mld. Kč s indexem 95,9 a průmyslové zboţí podle druhu materiálu  v rozsahu            

25,2 mld. Kč při indexu 95,0. Z hodnotově významnějších poloţek SITC vykázal značnější 

meziroční relativní zvýšení importu (nad 150 %) elektrický proud (index 160,7). Největší 
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meziroční absolutní nárůst byl realizován poloţkami: ropa a ropné výrobky (28,3 mld. Kč) a 

topný plyn, zemní i průmyslově vyráběný (22,3 mld. Kč). 

 

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

 

Zbožová skupina SITC 

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

1. - 12. 

2007 

1. – 12. 

2008  

1. - 12. 

2007 

1. – 12. 

2008  

1. - 12. 

2007 

1. – 12. 

2008  

0 až 9 zboží celkem 100,0 100,0 100,0 100,0 87 915 69 387 

v tom:       

  0 Potraviny a ţivá zvířata 2,9 3,2 4,3 4,4 -31 060 -26 654 

  1 Nápoje a tabák 0,6 0,7 0,7 0,5 -1 266 3 761 

  2 Suroviny nepoţivatelné, bez paliv 2,6 2,6 2,4 2,6 6 548 3 141 

  3 Minerální paliva a maziva 2,7 3,4 8,0 10,4 -123 774 -165 557 

  4 Ţivočišné a rostlinné oleje a tuky 0,1 0,1 0,1 0,2 -1 277 -1 675 

  5 Chemikálie 5,8 5,9 10,4 10,3 -104 304 -99 961 

  6 Průmyslové zboţí podle druhu        

     materiálu 20,2 19,7 20,9 19,8 874 9 768 

  7 Stroje a dopravní prostředky 54,2 53,5 43,0 41,2 315 351 330 914 

  8 Různé hotové výrobky 10,8 10,9 10,1 10,5 27 302 16 380 

  9 Nespecifikováno 0,0 0,1 0,1 0,1 -479 -730 

 

 Ve zbožové struktuře vývozu za leden až prosinec 2008 zvýšila v meziročním 

srovnání své postavení skupina minerálních paliv a maziv, a to o 0,7 bodu na 3,4 %, potravin 

a ţivých zvířat o 0,3 bodu na 3,2 %, nápojů a tabáku o 0,1 bodu na 0,7 %, chemikálií rovněţ o 

0,1 bodu na 5,9 % a různých hotových výrobků také o 0,1 bodu na 10,9 % celkového vývozu. 

Meziročně na svém podílu stagnovaly ţivočišné a rostlinné oleje a tuky a suroviny 

nepoţivatelné, bez paliv. Ostatní zboţové skupiny podílovou účast na českém vývozu sníţily.  

 

 V dovozu za celý rok 2008 meziročně narostl podíl minerálních paliv a maziv o 2,4 

bodu na 10,4 %, různých hotových výrobků o 0,4 bodu na 10,5 %, ţivočišných a rostlinných 

olejů a tuků o 0,1 bodu na 0,2 %, surovin nepoţivatelných, bez paliv o 0,2 bodu na 2,6 % a 

potravin a ţivých zvířat o 0,1 bodu na 4,4 %. Ostatní zboţové skupiny svou účast na dovozu 

sníţily. 

 

 Celková obchodní bilance za leden až prosinec 2008 skončila aktivním saldem ve 

výši 69,4 mld. Kč, což byl o 18,5 mld. Kč horší výsledek než ve stejném období roku 

2007. 

 

Největší deficit byl přitom zaznamenán v prosinci (11,8 mld. Kč při meziročním 

nárůstu pasiva o 9,0 mld. Kč) a naopak nejlepší bilanční výsledek přinesl červen s aktivem 

14,8 mld. Kč při meziročním zlepšení o 5,0 mld. Kč. Kladné saldo přitom zaznamenaly 

kromě října, listopadu a prosince, všechny zbývající měsíce. 

 

Bilanční kladný výsledek ve výši 4 373 mil. USD se meziročně zlepšil o                 

78 mil. USD a aktivum vyjádřené v eurech částkou 2 806 mil. EUR doznalo meziročně 

snížení o 354 mil. EUR. 

 

 Z teritoriálního hlediska bylo v roce 2008 evidováno kladné saldo se zeměmi 

s vyspělou ekonomikou, a to v částce 420,6 mld. Kč při meziročním nárůstu aktiva o         

57,6 mld. Kč. Na tomto zlepšení měly zásluhu výsledky obchodu se zeměmi Evropské unie 

meziročním růstem kladného salda o 71,1 mld. Kč, zatímco s ostatními zeměmi s vyspělou 
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ekonomikou byl zaznamenán nárůst pasiva o 13,5 mld. Kč. Kladné saldo vyplynulo také 

z obchodu s evropskými zeměmi s přechodovou ekonomikou, a to ve výši 16,4 mld. Kč, při 

meziročním zhoršení o 3,3 mld. Kč. Záporné saldo z obchodu se Společenstvím nezávislých 

států meziročně narostlo, a to o 38,9 mld. Kč na 104,6 mld. Kč. Nárůst bilančního schodku 

vykázal v meziročním srovnání rovněţ obchod s ostatními zeměmi (o 26,8 mld. Kč na     

200,7 mld. Kč v kumulaci za leden aţ prosinec 2008). Pasivum z obchodu s rozvojovými 

zeměmi ve výši 62,1 mld. Kč za celý rok 2008 meziročně narostlo o 9,1 mld. Kč.  
 

V poměru k jednotlivým zemím registrovala ČR za rok 2008 největší bilanční 

propad s Čínou (197,2 mld. Kč při meziročním zhoršení o 25,6 mld. Kč), Ruskem            

(85,9 mld. Kč při meziročním zhoršení o 29,4 mld. Kč) a Japonskem (69,9 mld. Kč, při 

meziročním zhoršení o 2,5 mld. Kč). Naproti tomu nejvyšší aktivní bilanci vykázala Česká 

republika z obchodu s Německem (117,8 mld. Kč při meziročním zvýšení aktiva o            

25,6 mld. Kč), Slovenskem (94,5 mld. Kč, zlepšení o 7,6 mld. Kč), Velkou Británií          

(60,2 mld. Kč, při meziročním sníţení aktiva o 0,9 mld. Kč), Francií (34,4 mld. Kč, při 

meziročním zvýšení aktiva o 9,5 mld. Kč) a Rakouskem (28,3 mld. Kč, zlepšení o 5,6 mld. 

Kč).  
 

Z pohledu zbožové struktury bilanční deficit meziročně nejvíce narostl u 

minerálních paliv a maziv, v rozsahu 41,8 mld. Kč. Nepříznivě na sníţení celkového aktiva 

zapůsobil meziroční pokles kladného salda u různých hotových výrobků o 10,9 mld. Kč a u 

surovin nepoţivatelných, bez paliv v částce 3,4 mld. Kč. Rozhodujícím vyrovnávacím 

činitelem celkové kladné bilance se stala skupina strojů a dopravních prostředků, která 

zaznamenala meziroční zvýšení svého aktiva o 15,6 mld. Kč a rovněţ průmyslového zboţí 

podle druhu materiálu nárůstem aktiva o 8,9 mld. Kč. Příznivý vliv na bilanci mělo také 

meziroční sníţení pasiva u chemikálií o 4,3 mld. Kč, potravin a ţivých zvířat o 4,4 mld. Kč a 

přechod z pasiva do aktiva nápojů a tabáku o 5,0 mld. Kč.  
 

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

přebytek ve výši 364,0 mld. Kč, na rozdíl od skupin 0, 3, 4, 5 a 9, které byly pasivní v celkové 

částce 294,6 mld. Kč. 
 

 Ke zlepšení obchodní bilance za leden až prosinec 2008 nejvíce přispěly 

bilančními přebytky (nad 15,0 mld. Kč) tyto položky: silniční vozidla (184,6 mld. Kč), 

stroje a zařízení všeobecně uţívané v průmyslu (47,0 mld. Kč), kovové výrobky               

(36,2 mld. Kč), zařízení k telekomunikaci a záznamu a reprodukci zvuku (24,9 mld. Kč), 

výrobky z nekovových nerostů (24,2 mld. Kč), kancelářské stroje a zařízení k automatickému 

zpracování dat (21,9 mld. Kč), výrobky z pryţe (18,7 mld. Kč), nábytek a jeho díly          

(18,0 mld. Kč), uhlí, koks a brikety (18,0 mld. Kč) a elektrická zařízení, přístroje a spotřebiče 

(15,3 mld. Kč).  
 

 Naopak, na bilančním schodku za rok 2008 se (nad 15,0 mld. Kč) hlavně podílely: 

ropa a ropné výrobky (124,5 mld. Kč), topný plyn zemní i průmyslově vyráběný               

(64,5 mld. Kč), neţelezné kovy (42,4 mld. Kč), léčiva a farmaceutické výrobky                

(40,5 mld. Kč), ţelezo a ocel (26,8 mld. Kč), zelenina a ovoce (19,5 mld. Kč) a plasty 

v prvotní formě (16,6 mld. Kč).  
 

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

listopad 2008 oproti stejnému období roku 2007 se v průměru sníţily o 5,1 %, zatímco 

dovozní ceny v průměru klesly o 3,4 %. Směnná relace tak dosáhla hodnoty 98,2. 
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 Vývozní ceny v lednu aţ listopadu 2008 v průměru meziročně klesly u většiny 

sledovaných zboţových skupin, kromě minerálních paliv a maziv, jejichţ meziroční nárůst 

představoval 16,2 %, ţivočišných a rostlinných olejů a tuků (meziroční zvýšení o 15,7 %) a 

potravin a ţivých zvířat (nárůst o 0,1 %).  

 

 Dovozní ceny přes nárůst tří zboţových skupin, doznaly celkový pokles o 3,4 %, 

zejména vlivem zboţové kategorie strojů a dopravních prostředků jejíţ ceny se meziročně 

sníţily o 8,8 %.  

 

 

 

 

 

 

Pramen: data ČSÚ a MPO ČR 

 

 

 


