
Čtvrtletní přehled za říjen až prosinec a celkový vývoj za rok 2009 
 

 

 

Zahraniční obchod České republiky 

 

 

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

čtvrtém čtvrtletí roku 2009 obrat zahraničního obchodu v běžných cenách                

1 072,6 mld. Kč, čímž se v meziročním srovnání snížil o 84,3 mld. Kč, tj. o 7,3 %. Struktura 

tohoto poklesu nicméně znamenala meziročně zvýšení podílu exportu na obratu o 2,3 bodu na 

51,6 %, přičemž krytí importu vývozem meziročně vzrostlo o 9,3 bodu na 106,7 %. Ve 

čtvrtém čtvrtletí 2009 se celkový vývoz v meziročním srovnání snížil o 3,0 % a dovoz o    

11,5 %. V uvedeném období přešla bilance z pasiva do aktiva o 50,2 mld. Kč na                   

34 830 mil. Kč. 

 

Vývoz podle skupin zemí v jednotlivých měsících 4. čtvrtletí 2009 
(v mil. Kč, běžné ceny) 

 

 Říjen Listopad Prosinec 

Skupina zemí, země 
2009 

2009 v % 

2008 
2009 

2009 v % 

2008 
2009 

2009 v % 

2008  

 Celkový vývoz ČR 194 095 88,8 194 880 100,0 164 715 104,8 

 v tom:       

  Země s vyspělou ekonomikou 178 810 90,9 178 382 101,0 147 077 105,6 

   v tom: EU 27 170 879 92,1 170 694 103,0 137 210 106,1 

              ostatní země 7 931 72,2 7 688 70,4 9 867 99,3 

  Rozvojové země 7 467 103,7 7 730 110,8 8 134 118,0 

  Evropské země s přechodovou       

  ekonomikou 1 609 55,2 1 514 83,5 1 469 88,7 

  Společenství nezávislých států 5 021 47,4 6 024 71,7 6 086 74,2 

  Ostatní země
1)

 1 127 100,0 1 140 116,9 1 847 164,5 

  Nespecifikováno 62 39,7 90 103,4 102 70,8 

 Z úhrnu vývoz do zemí OECD 173 319 91,5 172 469 100,9 142 477 106,1 

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 jednotlivé měsíce čtvrtého čtvrtletí rozdílný 

vývoj vývozu. Pokles celkového exportu přitom v relativní poloze vykázal říjen s indexem 

88,8, meziroční stagnaci měsíc listopad a naopak nárůst evidoval prosinec při indexu 104,8. 

Nejvyšší hodnotová úroveň byla dosažena v listopadu ve výši 194,9 mld. Kč a nejnižší 

v prosinci v rozsahu 164,7 mld. Kč. 

 

 Meziroční relativní nárůst vývozu ve čtvrtém čtvrtletí byl zaznamenán ve všech 

měsících pouze do rozvojových zemí a při meziročně vyrovnané výši exportu v říjnu i do 

ostatních zemí. Státy s vyspělou ekonomikou pak vykázaly meziroční zvýšení exportu 

v listopadu a v prosinci. Zbývající skupiny zemí nedosáhly v žádném z měsíců čtvrtého 

čtvrtletí úrovně předcházejícího roku. Nejvyšší absolutní úrovně českého exportu bylo přitom 

dosaženo do zemí s vyspělou ekonomikou v říjnu, a to ve výši 178,8 mld. Kč, nicméně pouze 

s indexem 90,9. Rozhodující podíl na uvedeném výsledku měl přitom vývoz do zemí 

Evropské unie.  
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Dovoz podle skupin zemí v jednotlivých měsících 4. čtvrtletí 2009  
(v mil. Kč, běžné ceny) 

 

 Říjen Listopad Prosinec 

Skupina zemí, země 
2009 

2009 v % 

2008 
2009 

2009 v % 

2008 
2009 

2009 v % 

2008  

 Celkový dovoz ČR 176 612 78,9 180 342 92,0 161 906 97,4 

 v tom:       

  Země s vyspělou ekonomikou 135 594 82,0 138 201 94,8 117 779 99,6 

   v tom: EU 27 121 788 85,4 123 571 97,3 104 253 101,1 

              ostatní země 13 806 60,8 14 630 78,0 13 526 89,4 

  Rozvojové země 11 895 80,7 11 817 92,7 12 043 106,0 

  Evropské země s přechodovou       

  ekonomikou 537 119,1 462 130,1 283 104,4 

  Společenství nezávislých států 10 314 53,0 11 202 73,8 12 416 69,6 

  Ostatní země
1)

 17 562 75,0 17 796 82,7 18 646 102,9 

  Nespecifikováno 709 148,0 864 215,5 738 164,7 

 Z úhrnu dovoz ze zemí OECD 135 106 82,1 137 672 94,8 117 645 99,3 

1) ČLR, KLDR, Kuba, Laos, MoLR, VSR 

 

 V celkovém dovozu vykázaly všechny měsíce čtvrtého kvartálu meziročně 

relativní pokles. Největší snížení registroval říjen (index 78,9) a nejnižší prosinec (index 

97,4). Nejvyšší dovoz v absolutní úrovni pak zaznamenal listopad v částce 180,3 mld. Kč a 

nejnižší prosinec (v rozsahu 161,9 mld. Kč). 

 

 V teritoriální struktuře dovozu bylo registrováno meziročně absolutní zvýšení (kromě 

nespecifikovaného globálu) ve všech sledovaných měsících pouze z evropských zemí 

s přechodovou ekonomikou, přičemž vyšší nárůst vykázaly ještě rozvojové země a ostatní 

země v prosinci. Největší relativní nárůst byl zaznamenán rovněž z evropských zemí 

s přechodovou ekonomikou také v listopadu s indexem 130,1. 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 

2008 2009  2008 2009  2008 2009  

 Celkový zahraniční obchod ČR -5 222 17 483 -1 092 14 538 -9 069 2 809 

 v tom:       

  Země s vyspělou ekonomikou 31 341 43 216 30 862 40 181 20 938 29 298 

   v tom: EU 27 43 070 49 091 38 691 47 123 26 132 32 957 

              ostatní země -11 729 -5 875 -7 829 -6 942 -5 194 -3 659 

  Rozvojové země -7 545 -4 428 -5 777 -4 087 -4 464 -3 909 

  Evropské země s přechodovou       

  ekonomikou 2 463 1 072 1 459 1 052 1 385 1 186 

  Společenství nezávislých států -8 878 -5 293 -6 781 -5 178 -9 628 -6 330 

  Ostatní země
1)

 -22 281 -16 435 -20 540 -16 656 -16 995 -16 799 

  Nespecifikováno -323 -647 -314 -774 -304 -636 

 Z úhrnu obchod se zeměmi OECD 24 873 38 213 25 707 34 797 15 756 24 832 

1) ČLR, KLDR, Kuba, Laos, MoLR, VSR 

 

 Ve všech třech sledovaných měsících doznala obchodní bilance v meziročním 

srovnání zlepšení. V říjnu meziročně pasivum přešlo do aktiva o 22,7 mld. Kč na        
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17,5 mld. Kč, v listopadu o 15,6 mld. Kč na 14,5 mld. Kč a v prosinci o 11,9 mld. Kč na 

2,8 mld. Kč.  

 

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

se zeměmi Evropské unie, a to i přesto, že 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, i když při meziročním poklesu kladného salda. Se zbývajícími 

třemi hlavními skupinami zemí je však dlouhodobě zaznamenáváno pasivum, nicméně ve 

všech třech měsících meziročně nižší.    

 

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 

2008 2009  
2009 v % 

2008 
2008 2009  

2009 v % 

2008 

 Celkový zahraniční obchod ČR 570 738 553 690 97,0 586 121 518 860 88,5 

 v tom:       

  Země s vyspělou ekonomikou 512 488 504 269 98,4 429 345 391 574 91,2 

  v tom: EU 27 480 644 478 783 99,6 372 751 349 612 93,8 

             ostatní země 31 844 25 486 80,0 56 595 41 962 74,1 

  Rozvojové země 21 070 23 331 110,7 38 856 35 755 92,0 

  Evropské země s přechodovou       

  ekonomikou 6 384 4 592 71,9 1 077 1 282 119,0 

  Společenství nezávislých států 27 186 17 131 63,0 52 473 33 933 64,7 

  Ostatní země
1)

 3 225 4 114 127,6 63 041 54 004 85,7 

  Nespecifikováno 387 254 65,6 1 329 2 312 174,0 

 Z úhrnu obchod se zeměmi OECD 494 493 488 265 98,7 428 156 390 423 91,2 

1) ČLR, KLDR, Kuba, Laos, MoLR, VSR 

 

 Celkový vývoz za říjen až prosinec činil 553,7 mld. Kč, když meziročně poklesl o 

17,0 mld. Kč, tj. o 3,0 %. V dolarovém přepočtu se celkový vývoz zvýšil o 6,5 % a při 

vyjádření v euru se snížil o 5,3 %.  

 

 Export za čtvrté čtvrtletí roku 2009 zaznamenal nejvyšší meziroční pokles do 

Společenství nezávislých států, a to o 10,1 mld. Kč s indexem 63,0. Podstatnější hodnotové 

snížení vývozu bylo realizováno i do zemí s vyspělou ekonomikou, a to o 8,2 mld. Kč s 

indexem 98,4. Rozhodující část tohoto poklesu byla uskutečněna ve vývozu do ostatních zemí 

uvedeného teritoriálního bloku, a to v rozsahu 6,4 mld. Kč při indexu 80,0. Do evropských 

zemí s přechodovou ekonomikou byl pokles realizován v rozsahu 1,8 mld. Kč a indexu 71,9. 

Na druhé straně meziroční zvýšení exportu do rozvojových zemí představovalo 2,3 mld. Kč s 

indexem 110,7 a do ostatních zemí v částce 0,9 mld. Kč při indexu 127,6. 

 

 Celkový dovoz ve čtvrtém čtvrtletí 2009 činil 518,9 mld. Kč, čímž se meziročně 

snížil o 67,3 mld. Kč, tj. o 11,5 %. V USD vykázal meziroční snížení o 2,9 % a při 

vyjádření v euru zaznamenal pokles o 13,6 %. 

 

 V meziročním srovnání se import zvýšil (kromě nespecifikovaného globálu) pouze z 

evropských zemí s přechodovou ekonomikou, a to o 0,2 mld. Kč s indexem 119,0. Ze zemí 

s vyspělou ekonomikou bylo meziroční snížení uskutečněno ve výši 37,8 mld. Kč s indexem 

91,2. Z této částky připadlo na pokles dovozu ze zemí Evropské unie 23,1 mld. Kč při indexu 
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93,8 a z ostatních zemí uvedené teritoriální skupiny snížení představovalo 14,6 mld. Kč 

(index 74,1). Významnější pokles byl zaznamenán také ze Společenství nezávislých států, a to 

v částce 18,5 mld. Kč (index 64,7) a z ostatních zemí ve výši 9,0 mld. Kč při indexu 85,7. 

Meziroční snížení importu, který byl evidován z rozvojových zemí, představoval 3,1 mld. Kč 

s indexem 92,0.  
 

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. 

2008 

10. – 12. 

2009  

10. - 12. 

2008 

10. – 12. 

2009  

10. - 12. 

2008 

10. – 12. 

2009  

 Celkový zahraniční obchod ČR 100,0 100,0 100,0 100,0 -15 383 34 830 

 v tom:       

  Země s vyspělou ekonomikou 89,8 91,1 73,3 75,5 83 142 112 695 

   v tom: EU 27 84,2 86,5 63,6 67,4 107 893 129 171 

              ostatní země 5,6 4,6 9,7 8,1 -24 751 -16 476 

  Rozvojové země 3,7 4,2 6,6 6,9 -17 786 -12 424 

  Evropské země s přechodovou       

  ekonomikou 1,1 0,8 0,2 0,2 5 307 3 309 

  Společenství nezávislých států 4,8 3,1 8,9 6,5 -25 287 -16 802 

  Ostatní země
 1)

 0,6 0,7 10,8 10,4 -59 815 -49 890 

  Nespecifikováno 0,0 0,0 0,2 0,4 -943 -2 057 

 Z úhrnu obchod se zeměmi OECD 86,6 88,2 73,0 75,2 66 337 97 843 

1) ČLR, KLDR, Kuba, Laos, MoLR, VSR 

 

 V teritoriální struktuře vývozu za říjen až prosinec 2009 meziročně klesl podíl 

evropských zemí s přechodovou ekonomikou o 0,3 bodu na 0,8 % a Společenství nezávislých 

států o 1,7 bodu na 3,1 %. Při stagnaci nespecifikovaného globálu pak meziročně zvýšily své 

podíly zbývající teritoriální skupiny.  
 

 Na souhrnném českém dovozu se meziročně snížila účast Společenství nezávislých 

států, a to o 2,4 bodu na 6,5 % a podíl ostatních zemí na celkovém českém dovozu klesl o 0,4 

bodu na 10,4 %. Při meziroční stagnaci výše podílu evropských zemí s přechodovou 

ekonomikou na 0,2 %, zbývající skupiny zemí (vč. nespecifikovaného globálu) svůj podíl na 

celkovém importu zvýšily. 
 

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 

2008 2009  
2009 v % 

2008 
2008 2009  

2009 v % 

2008 

0 až 9 zboží celkem 570 738 553 690 97,0 586 121 518 860 88,5 

v tom:       

  0 Potraviny a živá zvířata 20 101 19 777 98,4 28 427 27 736 97,6 

  1 Nápoje a tabák 4 321 4 144 95,9 3 691 3 897 105,6 

  2 Suroviny nepoživatelné, bez paliv 12 472 15 428 123,7 14 209 11 421 80,4 

  3 Minerální paliva a maziva 21 692 20 756 95,7 66 304 48 885 73,7 

  4 Živočišné a rostlinné oleje a tuky 665 852 128,1 1 338 1 187 88,7 

  5 Chemikálie 32 952 34 581 104,9 55 733 54 623 98,0 

  6 Průmyslové zboží podle druhu       

     materiálu 105 285 96 224 91,4 104 039 90 124 86,6 

  7 Stroje a dopravní prostředky 306 900 296 067 96,5 245 241 221 642 90,4 

  8 Různé hotové výrobky 65 930 65 272 99,0 66 521 58 795 88,4 

  9 Nespecifikováno 418 590 141,1 618 549 88,8 
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 V exportu za říjen až prosinec zaznamenala většina zbožových skupin meziročně 

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

10,8 mld. Kč s indexem 96,5. Značnější pokles evidovalo i průmyslové zboží podle druhu 

materiálu, a to v rozsahu 9,1 mld. Kč při indexu 91,4. Na druhé straně výraznější zvýšení 

registrovaly suroviny nepoživatelné, bez paliv v částce 3,0 mld. Kč s indexem 123,7 a 

chemikálie v rozsahu 1,6 mld. Kč při indexu 104,9. Meziroční zvýšení event. snížení 

zbývajících skupin se pohybovala do 0,9 mld. Kč. 

 

V dovozu za říjen až prosinec registrovala rozhodující většina zbožových skupin 

meziroční pokles. Jediné zvýšení v meziročním srovnání evidovaly nápoje a tabák            

(0,2 mld. Kč, index 105,6). Výrazný pokles naopak vykázaly stroje a dopravní prostředky 

(snížení 23,6 mld. Kč, index 90,4), minerální paliva a maziva (17,4 mld. Kč, index 73,7), 

průmyslové zboží podle druhu materiálu (13,9 mld. Kč s indexem 86,6), různé hotové 

výrobky (snížení o 7,7 mld. Kč při indexu 88,4), suroviny nepoživatelné, bez paliv (pokles o 

2,8 mld. Kč, index 80,4) a chemikálie (snížení o 1,1 mld. Kč, index 98,0). Zbývající zbožové 

skupiny, které zaznamenaly pokles, vykázaly snížení od 0,1 do 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. 

2008 

10. – 12. 

2009  

10. - 12. 

2008 

10. – 12. 

2009  

10. - 12. 

2008 

10. – 12. 

2009  

0 až 9 zboží celkem 100,0 100,0 100,0 100,0 -15 383 34 830 

v tom:       

  0 Potraviny a živá zvířata 3,5 3,6 4,9 5,3 -8 326 -7 959 

  1 Nápoje a tabák 0,8 0,7 0,6 0,8 630 247 

  2 Suroviny nepoživatelné, bez paliv 2,2 2,8 2,4 2,2 -1 737 4 007 

  3 Minerální paliva a maziva 3,8 3,7 11,3 9,4 -44 612 -28 129 

  4 Živočišné a rostlinné oleje a tuky 0,1 0,2 0,2 0,2 -673 -335 

  5 Chemikálie 5,8 6,2 9,5 10,5 -22 781 -20 042 

  6 Průmyslové zboží podle druhu        

     materiálu 18,4 17,4 17,8 17,4 1 246 6 100 

  7 Stroje a dopravní prostředky 53,8 53,5 41,8 42,7 61 659 74 425 

  8 Různé hotové výrobky 11,5 11,8 11,3 11,3 -591 6 477 

  9 Nespecifikováno 0,1 0,1 0,1 0,1 -200 41 

 

 Ve zbožové struktuře vývozu za říjen až prosinec 2009 zvýšilo v meziročním 

srovnání své postavení pět zbožových skupin, a to v rozmezí od 0,1 bodu do 0,6 bodu. Na 

druhé straně (při stagnaci nespecifikovaného globálu) zaznamenaly pokles čtyři zbožové 

skupiny. Největší snížení mezi nimi pak vykázalo průmyslové zboží podle druhu materiálu, a 

to o jeden bod na 17,4 % celkového českého vývozu.  

 

V dovozu za čtvrté čtvrtletí roku 2009 meziročně narostl podíl čtyř zbožových skupin; 

největší nárůst přitom vykázaly chemikálie, zvýšením o 1,0 bod (z 9,5 % na 10,5 %). Naopak, 

snížení registrovaly tři zbožové kategorie. Největší meziroční pokles přitom vykázala 

minerální paliva a maziva, a to o 1,9 bodu na 9,4 % celkového českého dovozu. Tři zbožové 

skupiny na svém podílu meziročně stagnovaly.  

 

 Celková obchodní bilance za říjen až prosinec 2009 skončila aktivním saldem ve 

výši 34,8 mld. Kč, což představovalo oproti stejnému období roku 2008 zlepšení              

o 50,2 mld. Kč. Nejvyšší kladné saldo bylo zaznamenáno v říjnu ve výši 17,5 mld. Kč (při 

nárůstu proti stejnému měsíci roku 2008 o 22,7 mld. Kč). Aktivum v rozsahu 14,5 mld. Kč 
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bylo vykázáno i v listopadu, při meziročním zlepšení o 15,6 mld. Kč a kladné saldo bylo 

rovněž registrováno v prosinci, a to ve výši 2,8 mld. Kč při meziročním zlepšení                     

o 11,9 mld. Kč. 

 

 Bilanční aktivum za čtvrté čtvrtletí v amerických dolarech bylo zaznamenáno ve 

výši 2 000 mil. USD a kladné saldo vyjádřené v euru bylo vykázáno částkou                     

1 348 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   

112,7 mld. Kč při meziročním zvýšení kladného salda o 29,6 mld. Kč. Na pozitivní výsledek 

měly vliv jak země Evropské unie (při meziročním zvýšení aktivního salda o 21,3 mld. Kč na 

129,2 mld. Kč), tak i ostatní země uvedené teritoriální skupiny, které zaznamenaly pokles 

bilančního schodku o 8,3 mld. Kč na 16,5 mld. Kč. S evropskými zeměmi s přechodovou 

ekonomikou se kladné saldo v meziročním srovnání snížilo o 2,0 mld. Kč na 3,3 mld. Kč a 

bilanční schodek se Společenstvím nezávislých států meziročně klesl o 8,5 mld. Kč na      

16,8 mld. Kč. Z obchodu s rozvojovými zeměmi se pasivum meziročně snížilo o 5,4 mld. Kč 

na 12,4 mld. Kč a s ostatními státy záporné saldo rovněž kleslo, a to o 9,9 mld. Kč na        

49,9 mld. Kč.  

 

 Z pohledu zbožové struktury se na celkovém bilančním zlepšení za říjen až prosinec 

roku 2009 meziročně nejvíce podílely minerální paliva a maziva, jejichž pasivní saldo 

meziročně pokleslo o 16,5 mld. Kč na 28,1 mld. Kč. Na celkovou úroveň obchodní bilance 

působila pozitivně rovněž zbožová skupina surovin nepoživatelných, bez paliv, jejíž pasivní 

saldo meziročně přešlo do aktiva o 5,7 mld. Kč. Meziroční bilanční zlepšení zaznamenaly 

rovněž chemikálie, a to snížením pasiva o 2,7 mld. Kč, nicméně se schodkem ve výši        

20,0 mld. Kč stále představovaly druhé největší zatížení celkové obchodní bilance. Pozitivně 

v meziročním srovnání působily i skupiny průmyslového zboží podle druhu materiálu 

(nárůstem aktiva o 4,9 mld. Kč) a různé hotové výrobky (přechodem z pasiva do aktiva 

v rozsahu 7,1 mld. Kč). Výraznější meziroční zvýšení kladného salda registrovaly stroje a 

dopravní prostředky, a to o 12,8 mld. Kč na celkových 74,4 mld. Kč v kumulaci za říjen až 

prosinec 2009. 

 

x     x     x 

 

 Za celý rok 2009 dosáhl podle předběžných údajů Českého statistického úřadu 

(vč. dopočtů) obrat zahraničního obchodu v běžných cenách 4 097,0 mld. Kč, čímž se 

v meziročním srovnání snížil o 783,2 mld. Kč, tj. o 16,0 %. Struktura tohoto poklesu 

znamenala změnu poměru mezi vývozem a dovozem, když oproti podílu 50,7 % za rok 2008 

se zvýšil podíl exportu v roce 2009 na 51,9 %, tj. o 1,2 procentního bodu, přičemž krytí 

dovozu vývozem meziročně narostlo o 5,0 bodu na 107,8 %.  

 

 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 2009 podílu 65,86 % na celkovém vývozu (při meziročním nárůstu o 1,45 

procentního bodu) a 59,67 % na celkovém českém dovozu, což znamenalo meziroční zvýšení 

o 1,44 bodu. 

 

 Vývoz zbožových položek patřících do High Technology Products (HT) zaznamenal 

v roce 2009 podíl na celkovém exportu ve výši 15,1 % (při meziročním nárůstu o 0,3 
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procentního bodu) a na celkovém dovozu 17,5 %, což představovalo meziroční zvýšení o 2,1 

bodu. 

 

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

46,82 %. Následovalo investiční užití s 29,06 % a osobní spotřeba s 24,12 %. 

 

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

 

Skupina zemí, země 

Vývoz – leden až prosinec Dovoz – leden až prosinec 

2008 2009  
2009 v % 

2008 
2008 2009  

2009 v % 

2008 

 Celkový zahraniční obchod ČR 2 473 736 2 125 104 85,9 2 406 489 1 971 913 81,9 

 v tom:       

  Země s vyspělou ekonomikou 2 241 353 1 938 399 86,5 1 817 318 1 501 295 82,6 

  v tom: EU 27 2 107 915 1 829 371 86,8 1 611 350 1 330 911 82,6 

             ostatní země 133 438 109 028 81,7 205 968 170 384 82,7 

  Rozvojové země 82 549 85 110 103,1 145 387 132 765 91,3 

  Evropské země s přechodovou       

  ekonomikou 24 385 17 068 70,0 8 009 5 884 73,5 

  Společenství nezávislých států 106 327 68 641 64,6 213 565 131 523 61,6 

  Ostatní země
 1)

 14 331 14 887 103,9 217 139 192 540 88,7 

  Nespecifikováno 4 791 999 20,9 5 071 7 906 155,9 

 Z úhrnu obchod se zeměmi OECD 2 159 604 1 879 345 87,0 1 807 515 1 495 722 82,8 

1) ČLR, KLDR, Kuba, Laos, MoLR, VSR 

 

 Celkový vývoz v roce 2009 činil 2 125,1 mld. Kč a meziročně klesl                           

o 348,6 mld. Kč, tj. o 14,1 %. V dolarovém přepočtu se celkový vývoz snížil o 23,2 % a 

při vyjádření v euru o 18,9 %.  

 

 Vývoz za celý rok 2009 zaznamenal meziroční pokles do většiny hlavních skupin 

zemí, kromě rozvojových a ostatních zemí do nichž bylo registrováno meziroční zvýšení        

o 2,6 mld. Kč při indexu 103,1 a o 556 mil. Kč s indexem 103,9. Podstatné meziroční 

hodnotové snížení vývozu bylo na druhé straně uskutečněno ve vztahu k zemím s vyspělou 

ekonomikou, a to o 303,0 mld. Kč při indexu 86,5, když rozhodující část tohoto poklesu ve 

výši 278,5 mld. Kč (index 86,8) byla zaznamenána do zemí Evropské unie. Do ostatních zemí 

uvedené teritoriální skupiny se export meziročně snížil o 24,4 mld. Kč s indexem 81,7. Do 

evropských zemí s přechodovou ekonomikou vývoz poklesl o 7,3 mld. Kč (index 70,0) a do 

Společenství nezávislých států se export meziročně snížil o 37,7 mld. Kč s indexem 64,6.  

 

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

zahraničního obchodu, významnější relativní nárůst exportu (nad 100 %) byl dosažen do Číny 

(index 104,9) a do Turecka (index 103,8). 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 dvacetitří zemí, z toho do Ruska, Japonska, Rumunska a Ukrajiny 

pod index 70,0, přičemž na Ukrajinu byl vývoz realizován dokonce jen s indexem 53,2.  

 

 Celkový dovoz v roce 2009 činil 1 971,9 mld. Kč, čímž se meziročně snížil              

o 434,6 mld. Kč, tj. o 18,1 %. V USD vykázal meziroční pokles o 26,6 % a při vyjádření 

v euru zaznamenal snížení o 22,7 %. 
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 V meziročním srovnání import klesl ze všech hlavních skupin zemí (kromě 

nespecifikovaného globálu). Největší pokles byl zaznamenán ze zemí s vyspělou 

ekonomikou, z nichž se dovoz meziročně snížil o 316,0 mld. Kč s indexem 82,6. Na pokles 

dovozu ze zemí Evropské unie přitom připadlo 280,4 mld. Kč při indexu 82,6, zatímco 

z ostatních zemí uvedené teritoriální skupiny se dovoz snížil o 35,6 mld. Kč s indexem 82,7. 

Druhý nejvyšší meziroční absolutní pokles importu byl realizován ze Společenství 

nezávislých států v rozsahu 82,0 mld. Kč a s indexem 61,6. Další pokles dovozu byl 

registrován z ostatních zemí, a to ve výši 24,6 mld. Kč při indexu 88,7. Z rozvojových zemí 

dovoz meziročně poklesl o 12,6 mld. Kč při indexu 91,3 a z evropských zemí s přechodovou 

ekonomikou se import snížil v rozsahu 2,1 mld. Kč s indexem 73,5.  

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

zahraničního obchodu relativní nárůst dovozu (nad 100 %) nebyl realizován z žádného z 25 

sledovaných teritorií. Největší pokles (v meziročním srovnání) byl přitom zaznamenán 

z Ukrajiny (index 51,7) a z Ázerbájdžánu (index 48,7). 

 
Struktura a bilance zahraničního obchodu podle skupin zemí 

 

Skupina zemí, země 

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

1. - 12. 

2008 

1. – 12. 

2009  

1. - 12. 

2008 

1. – 12. 

2009  

1. - 12. 

2008 

1. – 12. 

2009  

 Celkový zahraniční obchod ČR 100,0 100,0 100,0 100,0 67 247 153 191 

 v tom:       

  Země s vyspělou ekonomikou 90,6 91,2 75,5 76,1 424 035 437 104 

   v tom: EU 27 85,2 86,1 67,0 67,5 496 565 498 460 

              ostatní země 5,4 5,1 8,5 8,6 -72 530 -61 356 

  Rozvojové země 3,3 4,0 6,0 6,7 -62 838 -47 655 

  Evropské země s přechodovou       

  ekonomikou  1,0 0,8 0,3 0,3 16 376 11 184 

  Společenství nezávislých států 4,3 3,2 8,9 6,7 -107 238 -62 882 

  Ostatní země
 1)

 0,6 0,7 9,0 9,8 -202 808 -177 653 

  Nespecifikováno 0,2 0,1 0,2 0,4 -280 -6 907 

 Z úhrnu obchod se zeměmi OECD 87,3 88,4 75,1 75,9 352 089 383 623 

1) ČLR, KLDR, Kuba, Laos, MoLR, VSR 

 
V teritoriální struktuře za leden až prosinec 2009 ve vývozu meziročně narostl podíl 

zemí s vyspělou ekonomikou o 0,6 bodu na 91,2 %, podíl rozvojových zemí se zvýšil na     

4,0 %, tj. o 0,7 bodu a účast ostatních zemí na českém vývozu se meziročně zvýšila o 0,1 

bodu na 0,7 %. Na druhé straně se snížil podíl evropských zemí s přechodovou ekonomikou o 

0,2 bodu na 0,8 % a podíl Společenství nezávislých států poklesl o 1,1 bodu na 3,2 %.  

 
 Na souhrnném českém dovozu se meziročně (kromě nespecifikovaného globálu) 

zvýšila účast tří sledovaných skupin zemí, přičemž největší nárůst zaznamenaly ostatní země 

s přírůstkem 0,8 bodu na 9,8 % celkového českého dovozu. Na druhé straně se snížil podíl 

Společenství nezávislých států, a to o 2,2 bodu na 6,7 %. Účast evropských zemí 

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

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

prosinec 2009 podílely na českém vývozu 52,7 % a na českém dovozu 42,6 %. Z jednotlivých 

zemí se na obratu českého zahraničního obchodu nejvíce účastnily: Německo s 29,9 % (nárůst 
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proti stejnému období roku 2008 o 1,2 bodu) a Slovensko se 7,5 % (nárůst proti stejnému 

období roku 2008 o 0,1 bodu). 

 
Zahraniční obchod podle zbožových skupin 

(v mil. Kč, v %, běžné ceny) 

  

Zbožová skupina SITC 

Vývoz – leden až prosinec Dovoz – leden až prosinec 

2008 2009  
2009 v % 

2008 
2008 2009  

2009 v % 

2008 

0 až 9 zboží celkem 2 473 736 2 125 104 85,9 2 406 489 1 971 913 81,9 

v tom:       

  0 Potraviny a živá zvířata 77 940 77 688 99,7 105 243 106 767 101,4 

  1 Nápoje a tabák 16 386 16 278 99,3 12 660 13 708 108,3 

  2 Suroviny nepoživatelné, bez paliv 64 649 56 415 87,3 64 151 43 826 68,3 

  3 Minerální paliva a maziva 84 290 77 451 91,9 250 210 184 433 73,7 

  4 Živočišné a rostlinné oleje a tuky 2 816 2 627 93,3 4 519 5 366 118,7 

  5 Chemikálie 147 322 133 387 90,5 247 100 222 355 90,0 

  6 Průmyslové zboží podle druhu       

     materiálu 482 523 383 843 79,5 474 478 353 236 74,4 

  7 Stroje a dopravní prostředky 1 331 007 1 125 621 84,6 994 812 806 223 81,0 

  8 Různé hotové výrobky 265 492 249 751 94,1 251 284 233 684 93,0 

  9 Nespecifikováno 1 311 2 043 155,8 2 032 2 315 113,9 

 
V exportu za leden až prosinec 2009 zaznamenaly všechny zbožové skupiny 

(kromě nespecifikovaného globálu), meziroční pokles. Nejvyšší meziroční hodnotové 

snížení vývozu vykázaly stroje a dopravní prostředky o 205,4 mld. Kč (index 84,6), 

průmyslové zboží podle druhu materiálu o 98,7 mld. Kč (index 79,5), různé hotové výrobky o 

15,7 mld. Kč s indexem 94,1 a dále pak chemikálie o 13,9 mld. Kč při indexu 90,5, suroviny 

nepoživatelné, bez paliv (8,2 mld. Kč, index 87,3) a minerální paliva a maziva (6,8 mld. Kč, 

index 91,9). Z hodnotově významnějších položek SITC se v meziročním srovnání             

(nad 100 %) zvýšil export elektrického proudu s indexem 149,6. Největší meziroční absolutní 

nárůst vývozu byl realizován rovněž elektrickým proudem, a to v částce 11,4 mld. Kč. Na 

druhé straně výrazný pokles exportu vykázalo železo a ocel (44,9 mld. Kč), elektrická 

zařízení, přístroje a spotřebiče (40,2 mld. Kč), zařízení k telekomunikaci a záznamu a 

reprodukci zvuku (39,6 mld. Kč) a stroje a zařízení všeobecně užívané v průmyslu           

(37,1 mld. Kč).  

 
V celkovém importu za leden až prosinec 2009 zaznamenala většina zbožových 

skupin meziroční pokles. Největší hodnotové snížení registrovaly stroje a dopravní 

prostředky, a to v částce 188,6 mld. Kč s indexem 81,0, průmyslové zboží podle druhu 

materiálu v rozsahu 121,2 při indexu 74,4, minerální paliva a maziva v částce 65,8 mld. Kč s 

indexem 73,7, chemikálie (24,7 mld. Kč, index 90,0) a suroviny nepoživatelné, bez paliv 

(20,3 mld. Kč při indexu 68,3). Meziroční nárůst nebyl nijak významný, pohyboval se od    

0,2 mld. Kč do 1,5 mld. Kč. Z hodnotově významnějších položek SITC vykázala značnější 

meziroční relativní zvýšení importu (nad 100 %) léčiva a farmaceutické výrobky (index 

110,9). Tato položka realizovala současně i největší meziroční absolutní nárůst v částce       

7,0 mld. Kč. Velký pokles naopak zaznamenalo železo a ocel (60,4 mld. Kč) ropa a ropné 

výrobky (54,0 mld. Kč), silniční vozidla (42,0 mld. Kč), zařízení k telekomunikaci a záznamu 

a reprodukci zvuku (39,1 mld. Kč) a stroje a zařízení všeobecně užívané v průmyslu         

(30,7 mld. Kč). 
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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. 

2008 

1. – 12. 

2009  

1. - 12. 

2008 

1. – 12. 

2009  

1. - 12. 

2008 

1. – 12. 

2009  

0 až 9 zboží celkem 100,0 100,0 100,0 100,0 67 247 153 191 

v tom:       

  0 Potraviny a živá zvířata 3,2 3,7 4,4 5,4 -27 303 -29 079 

  1 Nápoje a tabák 0,7 0,8 0,5 0,7 3 726 2 570 

  2 Suroviny nepoživatelné, bez paliv 2,6 2,7 2,7 2,2 498 12 589 

  3 Minerální paliva a maziva 3,4 3,6 10,4 9,4 -165 920 -106 982 

  4 Živočišné a rostlinné oleje a tuky 0,1 0,1 0,2 0,3 -1 703 -2 739 

  5 Chemikálie 6,0 6,3 10,3 11,3 -99 778 -88 968 

  6 Průmyslové zboží podle druhu        

     materiálu 19,5 18,1 19,7 17,9 8 045 30 607 

  7 Stroje a dopravní prostředky 53,8 53,0 41,3 40,9 336 195 319 398 

  8 Různé hotové výrobky 10,7 11,8 10,4 11,9 14 208 16 067 

  9 Nespecifikováno 0,1 0,1 0,1 0,1 -721 -272 

 

 Ve zbožové struktuře vývozu za leden až prosinec 2009 zvýšilo v meziročním 

srovnání své postavení šest zbožových skupin, nejvíce různé hotové výrobky o 1,1 bodu na 

11,8 % celkového vývozu. Meziročně na svém podílu stagnovaly živočišné a rostlinné oleje a 

tuky a nespecifikovaný globál. Průmyslové zboží podle druhu materiálu a stroje a dopravní 

prostředky svůj podíl na českém vývozu snížily, a to o 1,4 bodu na 18,1 % a o 0,8 bodu na 

53,0 % celkového exportu.  
 

 V dovozu za celý rok 2009 meziročně narostl podíl pěti zbožových skupin a pokles 

zaznamenaly čtyři zbožové kategorie při stagnaci nespecifikovaného globálu. Největší nárůst 

vykázaly různé hotové výrobky, a to o 1,5 bodu na 11,9 %, zatímco nejvýraznější pokles 

zaznamenalo průmyslové zboží podle druhu materiálu o 1,8 bodu na 17,9 % celkového 

importu.  
 

 Celková obchodní bilance za leden až prosinec 2009 skončila aktivním saldem ve 

výši 153,2 mld. Kč, což byl o 85,9 mld. Kč lepší výsledek než ve stejném období roku 

2008. 
 

Kladné saldo přitom zaznamenaly všechny měsíce roku 2009, přičemž největší 

aktivum bylo realizováno v červnu v částce 21,6 mld. Kč a naopak nejnižší bilanční výsledek 

byl zaznamenán v prosinci ve výši 2,8 mld. Kč.  
 

Kladné saldo ve výši 8 128 mil. USD se meziročně zlepšilo o 3 894 mil. USD a 

aktivum vyjádřené v eurech částkou 5 811 mil. EUR doznalo meziročně zvýšení              

o 3 096 mil. EUR. 
 

 Z teritoriálního hlediska bylo v roce 2009 evidováno kladné saldo se zeměmi 

s vyspělou ekonomikou, a to v částce 437,1 mld. Kč při meziročním nárůstu aktiva                 

o 13,1 mld. Kč. Na tomto zvýšení měly zásluhu výsledky obchodu se zeměmi Evropské unie 

meziročním růstem kladného salda o 1,9 mld. Kč, zatímco s ostatními zeměmi s vyspělou 

ekonomikou byl zaznamenán pokles pasiva o 11,2 mld. Kč. Kladné saldo vyplynulo také 

z obchodu s evropskými zeměmi s přechodovou ekonomikou, a to ve výši 11,2 mld. Kč, při 

meziročním zhoršení o 5,2 mld. Kč. Záporné saldo z obchodu se Společenstvím nezávislých 

států meziročně pokleslo, a to o 44,4 mld. Kč na 62,9 mld. Kč. Snížení bilančního schodku 

vykázal v meziročním srovnání rovněž obchod s ostatními zeměmi (o 25,2 mld. Kč na     
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177,7 mld. Kč v kumulaci za leden až prosinec 2009). Pasivum z obchodu s rozvojovými 

zeměmi ve výši 47,7 mld. Kč za celý rok 2009 meziročně pokleslo o 15,2 mld. Kč.  
 

V poměru k jednotlivým zemím registrovala ČR za rok 2009 největší bilanční 

propad s Čínou (174,0 mld. Kč při meziročním snížení o 25,4 mld. Kč), Ruskem              

(56,3 mld. Kč při meziročním zlepšení o 31,0 mld. Kč), Japonskem (55,1 mld. Kč, při 

meziročním snížení o 15,5 mld. Kč) a Jižní Koreou (20,7 mld. Kč, zlepšení o 0,2 mld. Kč). 

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

(164,8 mld. Kč při meziročním zvýšení aktiva o 48,5 mld. Kč), Slovenskem (90,1 mld. Kč, 

snížení aktiva o 4,1 mld. Kč), Velkou Británií (62,2 mld. Kč, při meziročním zvýšení aktiva o 

1,1 mld. Kč), Francií (43,4 mld. Kč, při meziročním zvýšení aktiva o 6,3 mld. Kč) a 

Rakouskem (29,0 mld. Kč, zlepšení o 1,4 mld. Kč).  
 

Z pohledu zbožové struktury nejvýznamnějším faktorem bilančního zlepšení bylo 

výrazné meziroční snížení pasiva minerálních paliv a maziv o 58,9 mld. Kč                          

(na 107,0 mld. Kč) a chemikálií o 10,8 mld. Kč (na 89,0 mld. Kč). Značně k nárůstu 

celkového aktiva přispělo i meziroční zvýšení kladného salda průmyslového zboží podle 

druhu materiálu o 22,6 mld. Kč a surovin nepoživatelných, bez paliv o 12,1 mld. Kč. Na 

druhé straně tuto zlepšující se tendenci narušil meziroční pokles aktivního salda (dříve trvale 

narůstajícího) strojů a dopravních prostředků, a to o 16,8 mld. Kč. (U zbývajících zbožových 

skupin nepřekročilo meziroční bilanční zvýšení nebo snížení 1,9 mld. Kč.) 
 

 Zbožové skupiny 1, 2, 6, 7 a 8 vytvořily za období leden až prosinec 2009 společný 

přebytek ve výši 381,2 mld. Kč, na rozdíl od skupin 0, 3, 4, 5 a 9, které byly pasivní v celkové 

částce 228,0 mld. Kč. 
 

 Ke zlepšení obchodní bilance za leden až prosinec 2009 nejvíce přispěly 

bilančními přebytky (nad 15,0 mld. Kč) tyto položky: silniční vozidla (207,0 mld. Kč), 

stroje a zařízení všeobecně užívané v průmyslu (41,5 mld. Kč), kovové výrobky               

(30,4 mld. Kč), zařízení k telekomunikaci a záznamu a reprodukci zvuku (26,4 mld. Kč), 

výrobky z nekovových nerostů (19,6 mld. Kč), výrobky z pryže (18,5 mld. Kč) a různé 

výrobky (16,6 mld. Kč).  
 

 Naopak, na bilančním schodku za rok 2009 se (nad 15,0 mld. Kč) hlavně podílely: 

ropa a ropné výrobky (81,0 mld. Kč), topný plyn zemní i průmyslově vyráběný                 

(54,1 mld. Kč), léčiva a farmaceutické výrobky (45,3 mld. Kč), neželezné kovy                

(27,6 mld. Kč) a zelenina a ovoce (19,0 mld. Kč).  
 

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

listopad 2009 oproti stejnému období roku 2008 se v průměru zvýšily o 0,6 %, zatímco 

dovozní ceny v průměru klesly o 3,5 %. Směnná relace tak dosáhla hodnoty 104,2. 
 

 Vývozní ceny v lednu až listopadu 2009 v průměru meziročně klesly u většiny 

sledovaných zbožových skupin, kromě nápojů a tabáku, jejichž meziroční nárůst představoval 

5,6 %, strojů a dopravních prostředků (meziroční zvýšení o 4,4 %) a různých hotových 

výrobků (nárůst o 4,7 %).  
 

 Dovozní ceny přes zvýšení u tří zbožových skupin (různých hotových výrobků, strojů 

a dopravních prostředků a živočišných a rostlinných olejů a tuků), doznaly celkový pokles o 

3,5 %, zejména vlivem zbožové kategorie minerálních paliv a maziv, jejíž ceny se meziročně 

výrazně snížily, a to o 28,0 %.  
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