
Měsíční přehled č. 01/02 

Zahraniční obchod České republiky 

Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v lednu 2002 
obrat zahraničního obchodu v běžných cenách 202,5 mld.Kč, čímž klesl 
v meziročním srovnání o 6,2 mld.Kč, tj. o 3,0 %. Struktura tohoto poklesu znamenala 
poněkud příznivější změnu poměru mezi vývozem a dovozem, když oproti podílu 48,2 % 
v lednu 2001 se zvýšil podíl exportu ve stejném měsíci roku 2002 na 48,4 %, tj. o 0,2 
procentního bodu. 

V lednovém vývozu zaznamenaly meziroční růst dvě agregované zbožové 
skupiny, a to stroje a dopravní prostředky, jejichž vývoz stoupl o 2,1 mld.Kč (index 
104,4) a zemědělské a potravinářské zboží, které registrovalo růst o 109 mil.Kč při 
indexu 103,3. Další dvě agregované zbožové skupiny evidovaly naopak pokles: 
suroviny, polotovary a chemické výrobky se meziročně snížily pod úroveň vývozu v lednu 
2001 o 4,5 mld.Kč (index 88,2) a průmyslové spotřební zboží o 0,3 mld.Kč při indexu 
97,4. 

V lednovém dovozu vykázaly meziroční zvýšení, kromě surovin, polotovarů a 
chemických výrobků (index 85,1) všechny ostatní agregované zbožové skupiny. 
Největší meziroční relativní růst registrovalo zemědělské a potravinářské zboží s indexem 
120,9 a s nárůstem v hodnotové úrovni 1,0 mld.Kč. Stroje a dopravní prostředky vzrostly 
o 2,6 mld.Kč při indexu 106,0 a import průmyslového spotřebního zboží stoupl o 73 
mil.Kč s indexem 100,7. 

Podíl dvou agregovaných komoditních skupin (stroje a dopravní prostředky a 
průmyslové spotřební zboží), které mohou být považovány za zboží s vyšší přidanou 
hodnotou, představoval v lednu 2002 na celkovém vývozu 62,7 %, když se meziročně 
zvýšil o 3,4 procentních bodů a na celkovém dovozu 54,2 %, což znamenalo meziroční 
zvýšení o 4,3 bodu. 

V lednu 2002 nadále pokračoval meziroční pokles tempa růstu vývozu i dovozu, 
a to natolik, že jak export, tak import poklesly pod úroveň stejného měsíce roku 2001. 
Vývoz o 2,6 % a dovoz o 3,3 %. 

Export v lednu 2002 zaznamenal hodnotu 98,0 mld.Kč, čímž se meziročně snížil 
o 2,6 mld.Kč, což znamenalo pokles o 2,6 %. V dolarovém přepočtu registroval částku 2 
697 mil.USD při meziročním nárůstu o 0,4 %, tj. o 10 mil.USD. 

Z teritoriálního pohledu se relativní růst v meziročním srovnání nejvíce zvýšil do 
mimoevropských zemí s přechodovou a státní ekonomikou, a to o 39,6 %, nicméně 
s velmi nízkým hodnotovým nárůstem ve výši pouhých 112 mil.Kč. Rovněž vývoz do 
rozvojových zemí, který zaznamenal značný meziroční relativní přírůstek (o 26,3 %) 
představoval v hodnotové úrovni poměrně nízkou sumu 0,8 mld.Kč. Ještě nižší absolutní 
nárůst byl evidován do evropských zemí s přechodovou ekonomikou vč. SNS, a to o 0,3 
mld.Kč při relativním meziročním zvýšení o 1,4 %. Přírůstek vývozu byl přitom 
registrován pouze do ostatních zemí uvedené teritoriální skupiny ve výši 0,6 mld.Kč a 
s indexem 117,2, zatímco vývoz do zemí CEFTA meziročně klesl o 0,3 mld.Kč při indexu 
98,2. Teritoriální skupinou, do níž český vývoz meziročně poklesl (o 3,9 mld.Kč 
s indexem 95,0), byly země s vyspělou ekonomikou, když pokles do zemí Evropské unie 
činil 2,9 mld.Kč (index 96,0) a do ostatních zemí uvedené teritoriální skupiny se export 
snížil o 1,1 mld.Kč při indexu 83,9. Z jednotlivých zemí, které měly dlouhodoběji větší 
podíl na obratu českého zahraničního obchodu, nejvýznamnější nárůst exportu (nad 120 
%) byl dosažen do Nizozemska (index 168,0), Číny (index 142,8), Maďarska (index 



135,0), Irska (index 130,5) a do Finska (index 120,6). Naopak, ze zemí s dlouhodoběji 
větším podílem na obratu českého zahraničního obchodu byl v meziročním srovnání 
zaznamenán pokles vývozu do řady zemí. Pod index 90,0 byl vývoz realizován do USA 
(index 63,9), Slovinska (index 72,8), Jižní Koreje (index 82,3), SRN (index 89,2) a do 
Belgie (index 89,3).   

  

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

  Vývoz – leden Dovoz – leden 
Skupina zemí, země 2001 2002 2002 v 

% 
2001 2002 2002 v 

% 

      2001     2001 

Svět celkem 100 
532 

97 
957 

97,4 108 
120 

104 
529 

96,7 

v tom :             

Země s vyspělou ekonomikou 78 134 74 
194 

95,0 76 738 74 152 96,6 

v tom : EU 71 356 68 
504 

96,0 66 064 64 133 97,1 

z toho : SRN 40 636 36 
251 

89,2 34 584 34 238 99,0 

Rakousko 5 377 5 211 96,9 4 775 4 432 92,8 

ostatní 6 778 5 690 83,9 10 674 10 019 93,9 

Rozvojové země 3 000 3 789 126,3 5 354 8 044 150,2 

Evropské země s přechodovou  

ekonomikou vč. SNS  

19 115 19 
385 

101,4 23 291 17 854 76,7 

v tom : CEFTA 15 875 15 
588 

98,2 12 915 10 969 84,9 

z toho : SR 7 643 7 222 94,5 5 625 4 795 85,2 

ostatní 3 240 3 797 117,2 10 376 6 885 66,4 

z toho : Rusko 1 146 1 262 110,1 8 241 5 233 63,5 

Mimoevropské země s  

přechodovou a státní ekonomikou 
1) 

283 395 139,6 2 576 4 415 171,4 

Nespecifikováno 0 194 x 161 64 39,8 

              

Z úhrnu obchod se zeměmi OECD 92 412 88 
137 

95,4 89 140 84 685 95,0 

1) ČLR, KLDR, Kuba, Laos, MoLR, VSR 

  

Dovoz v lednu 2002 činil 104,5 mld.Kč, čímž se meziročně snížil o 3,6 mld.Kč, tj. 
o 3,3 %. V dolarovém přepočtu registroval částku 2 878 mil.USD při meziročním poklesu 
o 0,3 %, což představovalo snížení o 10 mil.USD. 



Z teritoriálního pohledu byl v lednu 2002 zaznamenán meziročně zvýšený dovoz 
z mimoevropských zemí s přechodovou a státní ekonomikou o 1,8 mld.Kč (index 171,4) a 
z rozvojových zemí o 2,7 mld.Kč při indexu 150,2. Ze zemí s vyspělou ekonomikou byl 
meziročně evidován pokles o 3,4 %, což představovalo v absolutním vyjádření 2,6 
mld.Kč. Meziroční snížení přitom zaznamenal import jak ze zemí Evropské unie (o 1,9 
mld.Kč, index 97,1), tak i z ostatních zemí s vyspělou ekonomikou (o 0,7 mld.Kč a 
indexem 93,9). Ještě výraznější pokles dovozu byl registrován z evropských zemí 
s přechodovou ekonomikou vč. SNS, a to o 5,4 mld.Kč při indexu 76,7. Dovoz ze zemí 
CEFTA se snížil o 1,9 mld.Kč s indexem 84,9 a import z ostatních zemí uvedené 
teritoriální skupiny o 3,5 mld.Kč (index 66,4), zejména snížením dovozů z Ruska. 
Z jednotlivých zemí, které měly dlouhodoběji větší podíl na obratu českého zahraničního 
obchodu, se vyšším tempem růstu importu (nad 120 %) vyznačoval v meziročním 
srovnání dovoz z Irska (index 264,1), Číny (index 176,7), Tchaj-wanu (index 142,7) a 
z Jižní Koreje (index 129,1). Naopak, ze zemí s větší účastí na obratu zahraničního 
obchodu byl v meziročním srovnání zaznamenán i pokles importu z řady zemí. Pod index 
80,0 byl dovoz realizován z Finska (index 62,3), Ruska (index 63,5), Ukrajiny (index 
67,5), Norska (index 69,8), Velké Británie (index 75,6) a Belgie (index 76,8). 

Struktura a bilance zahraničního obchodu podle skupin zemí 

Skupina zemí, země Struktura vývozu 
v % 

Struktura dovozu 
v % 

Bilance 
v mil.Kč 

  1. 2001 1. 2002 1. 2001 1. 2002 1. 
2001 

1. 
2002 

Svět celkem 100,0 100,0 100,0 100,0 -7 588 -6 572 

v tom:             

Země s vyspělou ekonomikou 77,7 75,7 71,0 70,9 1 396 42 

v tom: EU 71,0 69,9 61,1 61,4 5 292 4 371 

z toho: SRN 40,4 37,0 32,0 32,8 6 052 2 013 

Rakousko 5,3 5,3 4,4 4,2 602 779 

ostatní 6,7 5,8 9,9 9,5 -3 896 -4 329 

Rozvojové země 3,0 3,9 5,0 7,7 -2 354 -4 255 

Evropské země s 
přechodovou  

ekonomikou vč. SNS 

19,0 19,8 21,5 17,1 -4 176 1 531 

v tom: CEFTA 15,8 15,9 11,9 10,5 2 960 4 619 

z toho: SR 7,6 7,4 5,2 4,6 2 018 2 427 

ostatní 3,2 3,9 9,6 6,6 -7 136 -3 088 

z toho: Rusko 1,1 1,3 7,6 5 -7 095 -3 971 

Mimoevropské země s 
přechodovou  

a státní ekonomikou 

0,3 0,4 2,4 4,2 -2 293 -4 020 

Nespecifikováno 0,0 0,2 0,1 0,1 -161 130 

Z úhrnu obchod se zeměmi 
OECD 

91,9 90 82,4 81 3 272 3 452 

  

V teritoriální struktuře v lednu 2002 se ve vývozu meziročně snížil podíl zemí 
s vyspělou ekonomikou o 2,0 body na 75,7 % na rozdíl od evropských zemí 



s přechodovou ekonomikou vč. SNS, jejichž podíl vzrostl o 0,8 bodu na 19,8 %. Rovněž 
účast rozvojových zemí na celkovém českém vývozu se meziročně zvýšila, a to o 0,4 
bodu na 3,9 % a podíl mimoevropských zemí s přechodovou a státní ekonomikou vzrostl 
o 0,1 bodu na 0,4 %. 

Na souhrnném českém dovozu poklesla účast zemí s vyspělou ekonomikou o 0,1 bodu 
na 70,9 % a podíl evropských zemí s přechodovou ekonomikou vč. SNS se snížil dokonce 
o 4,4 bodu na 17,1 %. Naopak, podíl rozvojových zemí se zvýšil o 2,7 bodu na 7,7 % a 
účast mimoevropských zemí s přechodovou a státní ekonomikou vzrostla o 1,8 bodu na 
4,2 % celkového českého dovozu. 

Sousední země (Německo, Slovensko, Rakousko a Polsko) se v lednu 2002 podílely na 
českém vývozu 54,2 % a na českém dovozu 45,0 %. Z jednotlivých zemí se na obratu 
českého zahraničního obchodu nejvíce účastnily: Německo s 34,8 % (snížení proti 
celoročnímu průměru roku 2001 o 0,6 bodu) a Slovensko s 5,9 % (pokles proti 
celoročnímu průměru roku 2001 o 0,7 bodu). 

  

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

  Vývoz - leden Dovoz - leden 
Zbožová skupina SITC 2001 2002 2002 v 

% 
2001 2002 2002 v 

% 

      2001     2001 

0 až 9 zboží celkem 100 
532 

97 
957 

97,4 108 
120 

104 
529 

96,7 

v tom:             

0 Potraviny a živá zvířata 2 433 2 651 109,0 4 290 5 112 119,2 

1 Nápoje a tabák 713 639 89,6 500 702 140,4 

2 Suroviny nepoživatelné, bez 
paliv 

3 110 2 456 79,0 3 608 2 744 76,1 

3 Minerální paliva a maziva 2 803 2 640 94,2 11 860 7 942 67,0 

4 Živočišné a rostlinné olejea tuky 128 93 72,7 210 232 110,5 

5 Chemikálie 6 953 5 945 85,5 11 412 10 727 94,0 

6 Průmyslové zboží  

podledruhu materiálu 

24 764 22 
137 

89,4 22 297 20 419 91,6 

7 Stroje a dopravní prostředky 47 311 49 
403 

104,4 43 561 46 196 106,0 

8 Různé hotové výrobky 12 218 11 
885 

97,3 10 368 10 435 100,6 

9 Nespecifikováno 99 108 109,1 14 20 142,9 

  

V lednovém vývozu 2002 byl v meziročním srovnání registrován u většiny zbožových 
skupin pokles, přičemž nejvýraznější snížení zaznamenala skupina průmyslového zboží 
podle druhu materiálu (2,1 mld.Kč, index 89,4) a chemikálie (1,0 mld.Kč, index 85,5). 
Z komoditních skupin, které vykázaly meziročně nárůst, značnější přírůstek evidovala 
pouze skupina strojů a dopravních prostředků ve výši 2,1 mld.Kč při indexu 104,4. 
Z hodnotově významnějších položek SITC se v meziročním srovnání (nad 130 %) zvýšil 



export kancelářských strojů a zařízení k automatickému zpracování dat (index 236,8), 
cukru, výrobků z cukru a medu (index 166,7), masa a masných výrobků (index 158,0), 
chemických přípravků (index 144,2) a odborných, vědeckých a řídících přístrojů a 
zařízení (index 138,7). Největší meziroční absolutní zvýšení vývozu bylo realizováno 
kancelářskými stroji a zařízeními k automatickému zpracování dat (nárůstem o 3,5 
mld.Kč). Z položek, které meziročně poklesly pod úroveň indexu 100,0, se výrazněji snížil 
vývoz silničních vozidel, a to o 2,0 mld.Kč. 

V lednovém dovozu 2002 vykázala převažující část zbožových skupin meziroční 
přírůstek, přičemž největší nárůst vykázaly stroje a dopravní prostředky (2,6 mld.Kč) a 
potraviny a živá zvířata (0,8 mld.Kč). Ze zbožových kategorií, které zaznamenaly 
meziroční snížení, největší pokles registrovaly minerální paliva a maziva (3,9 mld.Kč) a 
průmyslové zboží podle druhu materiálu (1,9 mld.Kč). Z hodnotově významnějších 
položek SITC se meziročně (nad 130 %) zvýšil dovoz ostatních dopravních a přepravních 
prostředků (index 449,5) a import kancelářských strojů a zařízení k automatickému 
zpracování dat (index 126,2). Největší meziroční hodnotový přírůstek v meziročním 
srovnání zaznamenaly rovněž kancelářské stroje a zařízení k automatickému zpracování 
dat (1,2 mld.Kč), elektrická zařízení, přístroje a spotřebiče (1,1 mld.Kč) a ostatní 
dopravní a přepravní prostředky – civilní letadla (1,0 mld.Kč). Z položek, které meziročně 
poklesly pod úroveň indexu 100,0 se výrazněji snížil dovoz ropy a ropných produktů (2,2 
mld.Kč) a topného plynu, zemního i průmyslově vyráběného (1,4 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. 2001 1. 2002 1. 2001 1. 2002 1. 
2001 

1. 
2002 

0 až 9 zboží celkem 100,0 100,0 100,0 100,0 -7 588 -6 572 

v tom:             

0 Potraviny a živá zvířata 2,4 2,7 4,0 4,9 -1 857 -2 461 

1 Nápoje a tabák 0,7 0,7 0,5 0,7 213 -63 

2 Suroviny nepoživatelné,bez 
paliv 

3,1 2,5 3,3 2,6 -498 -288 

3 Minerální paliva a maziva 2,8 2,7 10,9 7,6 -9 057 -5 302 

4 Živočišné a rostlinné oleje  a 
tuky 

0,1 0,1 0,2 0,2 -82 -139 

5 Chemikálie 6,9 6,1 10,6 10,3 -4 459 -4 782 

6 Průmyslové zboží  

podle druhu materiálu  

24,6 22,6 20,6 19,5 2 467 1 718 

7 Stroje a dopravní 
prostředky 

47,1 50,4 40,3 44,2 3 750 3 207 

8 Různé hotové výrobky 12,2 12,1 9,6 10,0 1 850 1 450 

9 Nespecifikováno 0,1 0,1 0,0 0,0 85 88 

  



Ve zbožové struktuře vývozu za leden 2002 měla i nadále rozhodující postavení 
zbožová kategorie strojů a dopravních prostředků, jejíž podíl v českém exportu 
meziročně vzrostl o 3,3 bodu na 50,4 %. Rovněž vzrostl podíl potravin a živých zvířat, a 
to o 0,3 bodu na 2,7 %. Na podílu dosaženém v lednu 2001 stagnovaly nápoje a tabák, 
živočišné a rostlinné oleje a tuky a nespecifikovaný globál. Zbývající zbožové skupiny 
podílovou účast na českém vývozu meziročně snížily. 

V dovozu opětovně narostl v meziročním srovnání podíl strojů a dopravních 
prostředků, a to o 3,9 bodu na 44,2 %. Rovněž vzrostl podíl potravin a živých zvířat o 
0,9 bodu na 4,9 % a nápojů a tabáku o 0,2 bodu na 0,7 %. Kromě živočišných a 
rostlinných olejů a tuků, které meziročně stagnovaly, ostatní zbožové skupiny vykázaly 
pokles podílů na celkovém českém dovozu. 

Obchodní bilance registrovala v lednu 2002 pasivem ve výši 6,6 mld.Kč, čímž 
došlo k meziročnímu bilančnímu zlepšení o 1,0 mld.Kč. Záporné saldo v amerických 
dolarech, které v lednu 2001 činilo 201 mil.USD, se ve stejném měsíci roku 2002 snížilo 
o 20 mil.USD, tj. na 181 mil.USD. 

Z teritoriálního pohledu byl silniční schodek registrován s rozvojovými zeměmi ve výši 
4,3 mld.Kč (při meziročním zvýšení pasiva o 1,9 mld.Kč) a s mimoevropskými zeměmi 
s přechodovou a státní ekonomikou v rozsahu 4,0 mld.Kč (při meziročním nárůstu 
záporného salda o 1,7 mld.Kč). Z obchodu se zeměmi s vyspělou ekonomikou bylo 
zaznamenáno nepodstatné aktivum v částce 42 mil.Kč, když došlo k meziročnímu snížení 
kladného salda o 1,4 mld.Kč. Se zeměmi Evropské unie bylo lednové aktivum 
registrováno ve výši 4,4 mld.Kč, avšak při meziročním snížení kladného salda o 0,9 
mld.Kč. Z lednového obchodu s ostatními zeměmi s vyspělou ekonomikou pasivum 
v rozsahu 4,3 mld.Kč meziročně vzrostlo o dalších 0,4 mld.Kč. Nejlepší bilanční vztah 
v lednu vznikl z obchodu s evropskými zeměmi s přechodovou ekonomikou vč. SNS, když 
pasivum z ledna 2001 ve výši 4,2 mld.Kč, přešlo v lednu 2001 do aktiva v částce 1,5 
mld.Kč. Na tomto zlepšení se podílely jak země CEFTA (meziroční nárůst aktiva o 1,7 
mld.Kč), tak i ostatní země uvedené teritoriální skupiny (s meziročním poklesem pasiva o 
4,0 mld.Kč), zejména v důsledku snížení záporného salda z obchodu s Ruskem. V poměru 
k jednotlivým zemím registrovala ČR největší bilanční deficity s Ruskem (4,0 mld.Kč při 
meziročním zlepšení o 3,1 mld.Kč), Čínou (3,9 mld.Kč při meziročním zhoršení o 1,8 
mld.Kč), Japonskem (1,7 mld.Kč, bez meziročního pohybu), Itálií (1,7 mld.Kč, zhoršení o 
0,4 mld.Kč) a s USA (1,2 zhoršení o 0,8 mld.Kč). Naproti tomu nejvyšší aktivní bilanci 
vykázala ČR s Velkou Británií (2,7 mld.Kč při meziročním zvýšení aktiva o 1,9 mld.Kč), 
Slovenskem (2,4 mld.Kč, zvýšení aktiva o 0,4 mld.Kč), Nizozemskem (2,1 mld.Kč,  
zvýšení aktiva o 1,9 mld.Kč) a Německem (2,0 mld.Kč při meziročním snížení kladného 
salda o 4,0 mld.Kč). 

Z hlediska zbožové struktury se bilanční deficit meziročně nejvíce zvýšil u potravin a 
živých zvířat o 0,6 mld.Kč na 2,5 mld.Kč a u chemikálií o 0,3 mld.Kč na 4,8 mld.Kč. 
Bilanční vztah se výrazněji meziročně zhoršil také u průmyslového zboží podle druhu 
materiálu (o 0,7 mld.Kč snížením aktiva), strojů a dopravních prostředků (o 0,5 mld.Kč 
snížením aktiva) a rovněž snížením aktiva u různých hotových výrobků o 0,4 mld.Kč na 
1,5 mld.Kč. 

Zbožové skupiny 6, 7, 8 a 9 vytvořily v lednu 2002 společný přebytek ve výši 6,5 
mld.Kč, na rozdíl od skupin 0, 1, 2, 3, 4 a 5, které byly pasivní v celkové částce 13,1 
mld.Kč. 

Ke zlepšení obchodní bilance za leden 2002 nejvíce přispěly (nad 2 mld.Kč) tyto 
položky: silniční vozidla (6,4 mld.Kč) a nábytek a jeho díly (2,0 mld.Kč). 



Naopak na zvýšení bilančního schodku za leden 2002 se (nad 2,0 mld.Kč) hlavně 
podílely: topný plyn, zemní i průmyslově vyráběný (3,3 mld.Kč), ropa a ropné výrobky 
(3,2 mld.Kč), elektrická zařízení, přístroje a spotřebiče (2,9 mld.Kč) a léčiva a 
farmaceutické výrobky (2,1 mld.Kč). 

Pramen: data ČSÚ a MPO ČR  

 


