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Zahraniční obchod České republiky 

Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v lednu 2000 
obrat zahraničního obchodu v běžných cenách výše 164,5 mld.Kč, čímž stoupl 
v meziročním srovnání o 42,3 mld.Kč, tj. o 34,6 %. Struktura tohoto nárůstu však 
znamenala meziroční změnu poměru mezi vývozem a dovozem, když oproti podílu 49,1 
% v lednu 1999 poklesl podíl vývozu na obratu ve stejném měsíci letošního roku na 47,2 
%, tedy o 1,9 procentního bodu. 

Lednový vývoz docílil meziroční zvýšení u všech čtyř agregovaných zbožových 
skupin, přičemž největší absolutní i relativní nárůst vykázaly stroje a dopravní 
prostředky (9,7 mld.Kč, index 136,2), následované skupinou suroviny, polotovary a 
chemické výrobky (6,2 mld.Kč, index 126,5), průmyslovým spotřebním zbožím (1,3 
mld.Kč, index 116,0) a zemědělským a potravinářským zbožím (0,6 mld.Kč, index 
127,7), 

Meziroční zvýšení zaznamenaly i všechny agregované skupiny v dovozu. Největší 
absolutní i relativní růst vykázaly suroviny, polotovary a chemické výrobky (11,3 mld.Kč, 
index 144,2), stroje a dopravní prostředky (10,9 mld.Kč, index 142,7) a dále pak skupiny 
průmyslového spotřebního zboží (2,2 mld.Kč, index 130,3) a zemědělského a 
potravinářského zboží (0,2 mld.Kč, index 106,1). 

Podíl dvou agregovaných komoditních skupin (stroje a dopravní prostředky a 
průmyslové spotřební zboží), jejichž výrobky mohou být považovány za zboží s vyšší 
přidanou hodnotou, meziročně vzrostl jak ve vývozu (o 0,9 procentního bodu na 
58,7 % celkového vývozu), tak v dovozu (o 0,1 bodu na 52,5 % celkového dovozu). 

Zahraniční obchod v lednu byl charakteristický svou vysokou dynamikou, 
především dovozu, který meziročním nárůstem o 39,5 % přesáhl zvýšení vývozu o 10 
procentních bodů. Tento značný rozměr importu byl ovlivněn zejména zvýšením cen ropy 
a jejích derivátů na světových trzích a oslabením koruny vůči dolaru, za nějž je 
realizována významná část dovozů. Na růst dovozové části obratu zahraničního obchodu 
a tím i na výkyv bilance měl vliv také import letadel za 3,4 mld.Kč v rámci tzv. 
zušlechťovacího styku.  

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

  Vývoz – leden Dovoz – leden 
Skupina zemí, země 1999 2000 2000 v 

% 1999 
1999 2000 2000 v 

% 
1999 

Svět celkem 60 013 77 711 129,5 62 191 86 779 139,5 

v tom :   

Země s vyspělou ekonomikou 46 483 61 167 131,6 45 783 62 341 136,2 

v tom : EU 43 596 57 110 131,0 39 787 54 908 138,0 

z toho : SRN 27 453 37 364 136,1 21 106 31 843 150,9 

Rakousko 3 617 4 321 119,5 3 395 4 145 122,1 

ostatní 2 887 4 057 140,5 5 996 7 433 124,0 

Rozvojové země 1 784 2 307 129,3 3 133 3 976 126,9 

Evropské země s přechodovou   



ekonomikou vč. SNS  11 595 14 070 121,3 11 961 18 629 155,7 

v tom : CEFTA 9 805 11 484 117,1 8 396 10 777 128,4 

z toho : SR 4 949 5 150 104,1 3 578 4 216 117,8 

ostatní 1 790 2 586 144,5 3 565 7 852 220,3 

z toho : Rusko 644 935 145,2 2 765 6 273 226,9 

Mimoevropské země 
s přechodovou 

  

a státní ekonomikou 1)  151 167 110,6 1 235 1 723 139,5 

Nespecifikováno 0 0 0,0 79 110 139,2 

Z úhrnu obchod se zeměmi 
OECD 

50 183 66 184 131,9 50 301 68 491 136,2 

1. ČLR, KLDR, Kuba, Laos, MoLR, VSR 

Vývoz v lednu docílil hodnoty 77,7 mld.Kč a meziročně vzrostl o 29,5 %, tj. o 
17,7 mld.Kč. V dolarovém přepočtu dosáhl částky 2 192 mil.USD, čímž se meziročně 
zvýšil o 12,0 %, což představovalo nárůst o 235 mil.USD. 

Z teritoriálního hlediska zaznamenal lednový vývoz meziroční růst nejen u všech 
sledovaných skupin zemí, ale i jejich podskupin a vybraných zemí. Největší zvýšení bylo 
vykázáno v exportu do zemí s vyspělou ekonomikou (index 131,6), zejména pak do 
ostatních zemí s vyspělou ekonomikou (index 140,5), zatímco vývoz do Evropské unie 
vzrostl o 31,0 %. Export do zemí OECD vykázal meziroční vzestup o 31,9 %. Další 
výrazné meziroční zvýšení zaznamenaly české vývozy nejen do rozvojových zemí (index 
129,3), ale i do evropských zemí s přechodovou ekonomikou vč. SNS (index 121,3), 
přičemž vývozy do ostatních zemí uvedené teritoriální skupiny dosáhly neobvykle vysoké 
úrovně meziročního nárůstu, a to 44,5 %, zatímco do zemí CEFTA vykázaly růst o 17,1 
%. Nejnižší meziroční vzestup byl pak zaznamenán do mimoevropských zemí 
s přechodovou a státní ekonomikou (index 110,6). Z jednotlivých zemí byly v lednu 
realizovány největší meziroční nárůsty českého vývozu (nad 130 %) do Jižní Korey (index 
337,5), Irska (index 247,9), Tchaj-wanu (index 245,2), Japonska (index 179,9), USA 
(index 160,6), Ruska (index 145,2), V. Británie (index 142,7), Maďarska (index 138,8), 
SRN (index 136,1), Polska (index 133,0) a Francie (index 131,1). Na druhé straně byl do 
zemí, které mají větší váhu v českém exportu, uskutečněn v meziročním srovnání 
relativně nižší vývoz do Dánska (index 69,4), Finska (index 94,0) a Španělska (index 
96,5). 

V lednu 2000 (jako pokračování dlouhodobého trendu) měly nejvyšší podíly na celkovém 
českém vývozu Německo (48,1 %), Slovensko (6,6 %) a Rakousko (5,6 %). Přitom 
největší váhu ve vývozu do Německa měla komoditní skupina strojů a dopravních 
prostředků s podílem 55,3 % na celkovém českém vývozu do tohoto teritoria. Součet 
skupin 5, 6, 7 a 8 pak tvořil 92,6 % českého exportu do SRN. Uvedené čtyři skupiny byly 
také páteří našeho vývozu na Slovensko, když představovaly 79,3 % z celkového 
českého exportu do této země. Ve vývozu do Rakouska největší váhu měly ve svém 
součtu skupiny 6, 7 a 8, a to 73,0 %. 

Dovoz za leden 2000 činil 86,8 mld.Kč a meziročně se zvýšil o 39,5 %, tj. o 24,6 
mld.Kč. V dolarovém přepočtu dosáhl za uvedené období hodnoty 2 449 mil.USD, čímž 
se meziročně zvětšil o 421 mil.USD, tj. o 20,8 %. 

Z teritoriálního hlediska bylo nejvyšší meziroční relativní zvýšení dovozu dosaženo z 
evropských zemí s přechodovou ekonomikou vč. SNS, a to o 55,7 %, přičemž dovozy ze 
zemí CEFTA stouply o 28,4 % a importy z ostatních zemí uvedené teritoriální skupiny 
vzrostly dokonce o 120,3 %. Dovozy z mimoevropských zemí s přechodovou a státní 



ekonomikou zaznamenaly meziroční zvýšení o 39,5 % a ze zemí s vyspělou ekonomikou 
vykázaly nárůst o 36,2 % (z toho z Evropské unie o 38,0 % a z ostatních zemí s vyspělou 
ekonomikou o 24,0 %). Dovoz ze zemí OECD dosáhl indexu 136,2. Nejnižší relativní růst 
dovozu ze sledovaných teritoriálních skupin byl zaznamenán z rozvojových zemí, z nichž 
se import meziročně zvýšil o 26,9 %. Z jednotlivých zemí se výraznějším tempem růstu 
(nad 130 %) vyznačoval v meziročním srovnání dovoz z Ruska (index 226,9), Švédska 
(index 212,4), Norska (index 173,0), Ukrajiny (index 166,1), SRN (index 150,9), 
Španělska (index 140,3), Číny (index 139,0), Belgie (index 134,6), Itálie (index 133,4), 
Švýcarska (index 132,4), V. Británie a Irska (se shodným indexem 130,5). Ze zemí, 
které mají větší váhu na českém dovozu se v meziročním srovnání relativně snížil dovoz 
pouze z Francie (index 90,0). 

Nejvyšší hodnotovou účast na celkovém českém dovozu zaznamenaly: Německo (podíl 
36,7 %), Rusko (7,2 %), Slovensko (4,9 %) a Rakousko (4,8 %). Ze SRN byly 
realizovány zejména dovozy zbožových skupin 5, 6, 7 a 8, které představovaly 93,4 % 
celkového exportu Německa do ČR. Přitom samotná skupina 7 – stroje a dopravní 
prostředky tvořila více jak polovinu tohoto vývozu (56,5 %). V dovozu z Ruska naopak 
dominovala skupina 3 – minerální paliva a maziva, která se podílela 90,4 % na českém 
dovozu z RF. Dovozy ze Slovenska byly poměrně diverzifikovanější, když se rekrutovaly 
zejména ze skupin 6, 5, 7 a 3. Na dovozech z Rakouska se ve výši 60,0 % účastnily 
skupiny 6 a 7, následované skupinami 3, 5 a 8, jejichž podíl představoval 32,8 %. 

Struktura a bilance zahraničního obchodu podle skupin zemí 

  Struktura vývozu 
v % 

Struktura dovozu 
v % 

Bilance v mil.Kč 

Skupina zemí, země 1/1999 1/2000 1/1999 1/2000 1/1999 1/2000 

Svět celkem 100,0 100,0 100,0 100,0 -2 178 -9 068 

v tom: Země s vyspělou 
ekonomikou 

77,4 78,7 73,6 71,8 700 -1 174 

v tom: EU 72,6 73,5 64,0 63,3 3 809 2 202 

z toho: SRN 45,7 48,1 33,9 36,7 6 347 5 521 

Rakousko 6,0 5,6 5,5 4,8 222 176 

ostatní 4,8 5,2 9,6 8,5 -3 109 -3 376 

Rozvojové země 3,0 3,0 5,0 4,6 -1 349 -1 669 

Evropské země s přechodovou 
ekonomikou vč. SNS 

19,3 18,1 19,2 21,5 - 366 -4 559 

v tom: CEFTA 16,3 14,8 13,5 12,4 1 409 707 

z toho: SR 8,2 6,6 5,8 4,9 1 371 934 

ostatní 3,0 3,3 5,7 9,1 -1 775 -5 266 

z toho: Rusko 1,1 1,2 4,4 7,2 -2 121 -5 338 

Mimoevropské země 
s přechodovou a státní 
ekonomikou 

0,3 0,2 2,0 2,0 -1 084 -1 556 

Nespecifikováno 0,0 0,0 0,2 0,1 - 79 - 110 

Z úhrnu obchod se zeměmi 
OECD 

83,6 85,2 80,9 78,9 - 118 -2 307 

V teritoriální struktuře zahraničního obchodu za leden se v meziročním srovnání 
dále zvýšila orientace českého vývozu na země s vyspělou ekonomikou, když 
jejich podíl na celkovém exportu ČR vzrostl o 1,3 bodu na 78,7 %. Naproti tomu účast 
těchto zemí na českém dovozu poklesla v meziročním srovnání o 1,8 bodu na 



71,8 %. Ve vztahu k rozvojovým zemím sice nedošlo ke snížení podílu na českém 
vývozu, import z této teritoriální relace však vykázal pokles o 0,4 bodu. Opačná tendence 
se realizovala ve vztahu k mimoevropským zemím s přechodovou a státní ekonomikou, 
kde podíl na českém dovozu meziročně zůstal na stejné výši, avšak v účasti na českém 
vývozu došlo k meziročnímu snížení podílu těchto zemí o 0,1 bodu. Nestejnosměrný 
vývoj nastal také v relaci s evropskými zeměmi s přechodovou ekonomikou vč. SNS, 
když podíl těchto zemí na celkovém vývozu ČR meziročně poklesl o 1,2 bodu na 18,1 %, 
na rozdíl od dovozu, kde naopak účast uvedené teritoriální oblasti vzrostla o 2,3 bodu na 
21,5 %. Sousední země (SRN, Slovensko, Rakousko a Polsko měly v lednu podíl na 
českém vývozu ve výši 65,0 % a na celkovém českém dovozu 49,3 %. Z jednotlivých 
zemí se na obratu českého zahraničního obchodu nejvíce podílely: Německo se 42,1 % 
(zvýšení proti celoročnímu průměru roku 1999 o 4,3 body) a Slovensko s 5,7 % (snížení 
proti celoročnímu průměru předchozího roku o 1,4 bodu). 

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

  Zbožová skupina 
SITC 

Vývoz – leden Dovoz – leden 

  1999 2000 2000 v % 
1999 

1999 2000 2000 v 
% 1999 

0 až 9 zboží celkem 60 013 77 711 129,5 62 191 86 779 139,5 

v tom: 0 Potraviny 
a živá zvířata 

1 604 2 184 136,2 3 356 3 588 106,9 

1 Nápoje a tabák 382 323 84,6 544 541 99,4 

2 Suroviny 
nepoživatelné, bez 
paliv 

1 839 2 940 159,9 2 119 2 580 121,8 

3 Minerální paliva a 
maziva 

1 729 2 437 140,9 4 006 9 662 241,2 

4 Živočišné a 
rostlinné oleje a 
tuky 

46 88 191,3 152 171 112,5 

5 Chemikálie 4 330 5 619 129,8 6 990 9 014 129,0 

6 Průmyslové zboží 
podle druhu 
materiálu 

15 408 18 481 119,9 12 438 15 603 125,4 

7 Stroje a dopravní 
prostředky 

26 778 36 480 136,2 25 448 36 316 142,7 

8 Různé hotové 
výrobky 

7 856 9 120 116,1 7 128 9 291 130,3 

9 Nespecifikováno 41 39 95,1 10 13 130,0 

V  lednovém vývozu vykázaly meziroční zvýšení všechny významné zbožové 
skupiny, kromě nápojů a tabáku, u nichž bylo zaznamenáno snížení o 15,4 %. Přestože 
největší relativní růst docílily zbožové skupiny živočišných a rostlinných olejů a tuků 
(index 191,3), surovin nepoživatelných, bez paliv (index 159,9) a minerálních paliv a 
maziv (index 140,9), nejvyšší hodnotový meziroční přínos vykázaly stroje a 
dopravní prostředky, a to ve výši 9,7 mld.Kč, což představuje 54,8 % celkového 
meziročního nárůstu vývozu. Významnější hodnotový přínos zaznamenala také skupina 
průmyslového zboží podle druhu materiálu (3,1 mld.Kč při indexu 119,9). Přestože celá 
řada z jednotlivých položek SITC dosáhla meziročně výrazné relativní zvýšení, 
v absolutním vyjádření nešlo o znatelný nárůst. Vyšší hodnotový meziroční přínos 
zaznamenaly pouze kovové výrobky (1,1 mld.Kč, index 130,6), silniční vozidla (2,3 



mld.Kč, index 126,7) a zejména elektrická zařízení, přístroje a spotřebiče (6,4 mld.Kč, 
index 209,2). I když větší relativní meziroční snížení vývozu vykázalo rovněž několik 
položek SITC, významnější hodnotový propad představuje pouze položka ostatní 
dopravní a přepravní prostředky (o 0,6 mld.Kč, index 81,8). 

Obdobně jako ve vývozu, tak i v dovozu zaznamenaly v lednu všechny zbožové 
skupiny meziroční růst, kromě nápojů a tabáku (index 99,4). Největší hodnotové 
zvýšení vykázala skupina strojů a dopravních prostředků (10,9 mld.Kč, index 142,7), 
dále pak skupina minerálních paliv a maziv (5,7 mld.Kč, index 241,2), průmyslového 
zboží podle druhu materiálu (3,2 mld.Kč, index 125,4), různých hotových výrobků (2,2 
mld.Kč, index 130,3) a chemikálií (2,0 mld.Kč, index 129,0). Dovozy největší zbožové 
skupiny strojů a dopravních prostředků byly ze značné míry realizovány ze zemí 
s vyspělou ekonomikou (87,7 %), zejména pak ze zemí Evropské unie (78,2 %). Pokud 
jde o zbožovou skupinu minerální paliva a maziva, která meziročně výrazně zvyšuje 
celkové bilanční pasivum, pak její dovozy byly ze 73,8 % uskutečněny z evropských zemí 
s přechodovou a státní ekonomikou, konkrétně z největší části z Ruska (podíl 58,7 % na 
celkovém dovozu ČR v této zbožové skupině). Z jednotlivých položek SITC největší 
meziroční hodnotový nárůst dovozu zaznamenala elektrická zařízení, přístroje a 
spotřebiče (5,4 mld.Kč, index 186,2), dále pak ropa a ropné výrobky (4,3 mld.Kč, index 
303,1), různé výrobky ze skupiny 8 (1,6 mld.Kč, index 144,9), zařízení k telekomunikaci 
a záznamu a reprodukci zvuku (1,5 mld.Kč, index 183,5), topný plyn, zemní i průmyslově 
vyráběný (1,3 mld.Kč, index 179,4), ostatní dopravní a přepravní prostředky (1,3 
mld.Kč, index 144,2), silniční vozidla (1,3 mld.Kč, index 129,7). Pokles několika položek 
SITC v dovozu není nijak v meziročním srovnání významný. 

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 

  1/1999 1/2000 1/1999 1/2000 1/1999 1/2000 

0 až 9 zboží celkem 100,0 100,0 100,0 100,0 -2 178 -9 068 

v tom: 0 Potraviny a 
živá zvířata 

2,7 2,8 5,4 4,1 -1 752 -1 404 

1 Nápoje a tabák 0,6 0,4 0,9 0,6 - 162 - 218 

2 Suroviny 
nepoživatelné, bez 
paliv 

3,1 3,8 3,4 3,0 - 280 360 

3 Minerální paliva a 
maziva 

2,9 3,1 6,4 11,2 -2 277 -7 225 

4 Živočišné a 
rostlinné oleje a tuky 

0,1 0,1 0,2 0,2 - 106 - 83 

5 Chemikálie 7,2 7,2 11,3 10,4 -2 660 -3 395 

6 Průmyslové zboží 
podle druhu 
materiálu 

25,6 23,9 20,0 18,0 2 970 2 878 

7 Stroje a dopravní 
prostředky 

44,6 46,9 40,9 41,8 1 330 164 

8 Různé hotové 
výrobky 

13,1 11,7 11,5 10,7 728 - 171 

Ve zbožové struktuře vývozu v lednu 2000 se meziročně i nadále zvyšoval podíl 
strojů  



a dopravních prostředků, a to o 2,3 bodu na 46,9 % celkového exportu. Zvýšení 
podílů zaznamenaly i další skupiny, nejvíce suroviny nepoživatelné, bez paliv o 0,7 bodu 
na 3,8 %, dále pak minerální paliva a maziva o 0,2 bodu na 3,1 % a potraviny a živá 
zvířata o 0,1 bodu na 2,8 %. Na druhé straně však došlo ke snížení podílů u hodnotově 
významných zbožových skupin, a to u průmyslového zboží podle druhu materiálu o 1,7 
bodu na 23,9 % a u různých hotových výrobků o 1,4 bodu na 11,7 %. Mimo tyto dvě 
skupiny ztratily 0,2 bodu i nápoje a tabák. Zbývající skupiny si zachovaly stejné 
meziroční podílové postavení. 

Stroje a dopravní prostředky zvýšily meziročně svůj podíl také v lednovém 
dovozu, a to o 0,9 bodu na 41,8 %. Kromě nich zvětšily svůj podíl i minerální paliva a 
maziva o 4,8 bodu na 11,2 %. Meziročně nezměněný podíl (0,2 %) si zachovaly živočišné 
a rostlinné oleje a tuky. U ostatních skupin došlo ke snížení jejich podílů, nejvíce pak u 
potravin a živých zvířat o 1,3 bodu a průmyslového zboží podle druhu materiálu o 2 body 
na 18,0 %. 

Obchodní bilance zaznamenala v lednu 2000 schodek 9,1 mld.Kč, což znamenalo 
meziroční zhoršení o 6,9 mld.Kč. Pasivum vykázané v amerických dolarech v lednu 
1999 ve výši 71 mil.USD se meziročně zvýšilo na 257 mil.USD. 

Z teritoriálního pohledu se nejvyšší záporné saldo promítlo do obchodu s evropskými 
zeměmi s přechodovou ekonomikou vč. SNS, a to ve výši 4,6 mld.Kč, když došlo k jeho 
meziročnímu zvýšení o 4,2 mld.Kč v důsledku snížení aktiva u zemí CEFTA o 0,7 mld.Kč a 
naopak ke zvětšení pasiva o 3,5 mld.Kč u ostatních zemí této teritoriální skupiny. Zvýšení 
schodku bylo meziročně zaznamenáno také v obchodu s rozvojovými zeměmi (o 0,3 
mld.Kč) a v obchodu s mimoevropskými zeměmi s přechodovou a státní ekonomikou (o 
0,5 mld.Kč). Meziročním zhoršením (o 1,9 mld.Kč) přešla také obchodní bilance se 
zeměmi s vyspělou ekonomikou z aktiva do pasiva, což bylo způsobeno jednak snížením 
aktiva se zeměmi EU o 1,6 mld.Kč a jednak zvýšením pasiva v obchodu s ostatními 
zeměmi s vyspělou ekonomikou o 0,3 mld.Kč. Pokud jde o bilanční vztah k jednotlivým 
zemím, vykázala ČR v lednu 2000 největší pasiva v obchodu s Ruskem (5,3 mld.Kč; 
meziroční zhoršení o 3,2 mld.Kč bylo způsobeno nárůstem dovozu, zejména ve zbožové 
skupině minerální paliva a maziva o 3,4 mld.Kč), dále pak s Čínou (1,5 mld.Kč; zhoršení 
o 0,4 mld.Kč) a Japonskem (1,3 mld.Kč; zlepšení o 0,1 mld.Kč). K překvapivému zvýšení 
bilančního pasiva došlo také ve vztahu ke Švédsku (1,0 mld.Kč; meziroční zhoršení o 0,9 
mld.Kč). Naproti tomu nejvyšší aktivní bilanci dosáhla ČR v obchodu s Německem (5,5 
mld.Kč; i když také v této relaci došlo k meziročnímu snížení aktiva o 0,8 mld.Kč), dále 
pak s Polskem (1,2 mld.Kč) a Slovenskem (0,9 mld.Kč; meziroční zhoršení o 0,4 mld.Kč). 

Z hlediska zbožové struktury se obchodní bilance v lednu 2000 meziročně nejvíce 
zhoršila zvýšením pasiva o 4,9 mld.Kč u zbožové skupiny minerální paliva a maziva. 
Zvýšení pasiva zaznamenaly i chemikálie, a to ve výši 0,7 mld.Kč. Snížením aktiva 
zhoršily svou bilanční pozici i stroje a dopravní prostředky o 1,2 mld.Kč a průmyslové 
zboží podle druhu materiálu o 0,1 mld.Kč. Přechodem z aktiva do pasiva se meziročně 
zhoršilo i bilanční postavení různých hotových výrobků o 0,9 mld.Kč. Zlepšení bilance 
(snížením pasiva o 0,3 mld.Kč) nastalo u skupiny potraviny a živá zvířata a přechodem 
z pasiva do aktiva také u surovin nepoživatelných, bez paliv (o 0,6 mld.Kč). Zbožové 
skupiny 2, 6, 7 a 9 vytvořily společně přebytek ve výši 3,4 mld.Kč, na rozdíl od skupin 0, 
1, 3, 4, 5 a 8, které se podílely na pasivu ve výši 12,5 mld.Kč. 

Ke zlepšení obchodní bilance v lednu 2000 přispěly největšími přebytky silniční 
vozidla (5,3 mld.Kč), kovové výrobky ze skupiny 6 (1,8 mld.Kč), výrobky z nekovových 
nerostů (1,7 mld.Kč) a nábytek a jeho díly (1,3 mld.Kč). 

Na zhoršení schodku v lednu 2000 se naopak nejvíce podílely tyto položky: ropa a 
ropné výrobky (5,6 mld.Kč), topný plyn, zemní i průmyslově vyráběný (2,9 mld.Kč), 



různé výrobky ze skupiny 8 (2,1 mld.Kč), kancelářské stroje a zařízení k automatickému 
zpracování dat (1,9 mld.Kč), léčiva a farmaceutické výrobky (1,7 mld.Kč), ostatní 
dopravní a přepravní prostředky (1,4 mld.Kč) a neželezné kovy (1,2 mld.Kč). 

Výraznější meziroční zhoršující změny bilance nastaly u těchto položek: ropa a 
ropné výrobky (o 3,9 mld.Kč), topný plyn, zemní i průmyslově vyráběný (o 1,3 mld.Kč), 
zařízení k telekomunikaci a záznamu a reprodukci zvuku (o 1,2 mld.Kč), ostatní dopravní 
a přepravní prostředky (o 1,9 mld.Kč) a různé výrobky ze skupiny 8 (o 1,1 mld.Kč). 

Naopak, větší meziroční zlepšení zaznamenaly bilance položek: silniční vozidla (o 
1,0 mld.Kč) a elektrická zařízení, přístroje a spotřebiče (o 1,0 mld.Kč). 

Vývozní ceny měřené výběrovým indexem (včetně kurzového pobyhu), se za leden až 
prosinec 1999 oproti stejnému období roku 1998 snížily v průměru o 0,9 %, na rozdíl od 
dovozních cen, u nichž došlo naopak k jejich zvýšení o 1,8 %. Důsledkem tohoto vývoje 
bylo snížení reálných směnných relací na hodnotu 97,3. V prosinci 1999, v porovnání 
s listopadem téhož roku, se dovozní ceny celkem zvýšily o 1,3 % a vývozní ceny o 0,6 %. 

Za leden až prosinec 1999 se oproti stejnému období předchozího roku zvýšily vývozní 
ceny u minerálních paliv a maziv o 2,1 %, u různých hotových výrobků o 1,7 % a u 
opakovaně vyvážených strojů a dopravních prostředků o 1,1 %. Všechny ostatní zbožové 
skupiny zůstaly pod úrovní cen stejného období roku 1998, přičemž největší snížení 
doznaly skupiny živočišných a rostlinných olejů a tuků, a to o 5,8 % a potravin a živých 
zvířat o 4,2 %. 

Dovozní ceny nejvíce vzrostly, a to o 25,6 % u minerálních paliv a maziv, dále pak o 2,1 
% u různých hotových výrobků, u opakovaně dovážených strojů a dopravních prostředků 
o 0,9 % a posléze o 0,3 % u nápojů a tabáku. Na druhé straně významnější snížení cen 
zaznamenaly skupiny potravin a živých zvířat o 5,8 % a o 3,1 % suroviny nepoživatelné, 
bez paliv.  

Pramen: data ČSÚ a MPO ČR 


