
Měsíční přehled č. 02/02 

Zahraniční obchod České republiky 

Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v únoru 2002 
obrat zahraničního obchodu v běžných cenách 205,2 mld.Kč, čímž klesl v 
meziročním srovnání o 8,4 mld.Kč, tj. o 4,0 %. Struktura tohoto poklesu nicméně 
znamenala příznivější změnu poměru mezi vývozem a dovozem, když oproti podílu 48,3 
% v únoru 2001 se zvýšil podíl exportu ve stejném měsíci roku 2002 na 50,4 %, tj. o 2,1 
procentního bodu.  
 
V únorovém vývozu zaznamenaly meziroční růst, kromě strojů a dopravních 
prostředků (index 99,3 a hodnotový pokles o 0,4 mld.Kč), zbývající tři agregované 
zbožové skupiny. Průmyslové spotřební zboží vykázalo nárůst o 0,7 mld.Kč při indexu 
105,5, suroviny, polotovary a chemické výrobky dosáhly přírůstku 130 mil.Kč s indexem 
100,3 a zemědělské a potravinářské zboží evidovalo zvýšení o pouhé 3 mil.Kč a index 
100,1.  
 
V únorovém dovozu registrovaly meziroční snížení pod index 100,0 všechny 
agregované zbožové skupiny. Největší meziroční relativní i hodnotový pokles vykázaly 
stroje a dopravní prostředky (index 86,8 při absolutním snížení o 6,2 mld.Kč) a suroviny, 
polotovary a chemické výrobky (index 94,7 s poklesem o 2,5 mld.Kč). Zbývající dvě 
agregované zbožové skupiny nezaznamenaly tak výrazná meziroční snížení: zemědělské 
a potravinářské zboží (index 99,0, pokles o 53 mil.Kč) a průmyslové spotřební zboží 
(index 99,7, snížení o 29 mil.Kč).  
 
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 únoru 2002 na celkovém vývozu 59,9 % při meziročně 
nezměněné výši podílu a na dovozu 50,9 %, což znamenalo meziroční snížení o 1,6 bodu.  
 
V únoru se zastavil meziroční pokles vývozu, když export dosáhl ve srovnání s 
únorem 2001 nárůst o 0,4 %. >Pokles dovozu však nadále pokračoval meziročním 
snížením na index 92,0. Hodnota vývozu, a v ještě větší míře dovozu, byla přitom 
ovlivněna meziročním poklesem cen a posílením kurzu koruny. 

 

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

 Únor Leden až únor 

Skupina zemí, země 2001 2002 
2002 v 
% 

2001 2002 
2002 v 
% 

      2001     2001 

Svět celkem 103 055 103 492 100,4 203 587 201 900 99,2 

v tom :             

Země s vyspělou ekonomikou 79 769 79 157 99,2 157 903 153 756 97,4 

v tom : EU 73 648 72 997 99,1 145 004 141 892 97,9 

z toho : SRN 42 919 37 778 88,0 83 555 74 341 89,0 

Rakousko 5 852 5 602 95,7 11 229 10 820 96,4 

ostatní 6 121 6 160 100,6 12 899 11 864 92,0 

Rozvojové země 3 159 3 290 104,1 6 159 7 080 115,0 

Evropské země s přechodovou             



ekonomikou vč. SNS  19 950 20 467 102,6 39 065 39 894 102,1 

v tom : CEFTA 16 258 16 237 99,9 32 133 31 864 99,2 

z toho : SR 7 873 7 754 98,5 15 516 14 988 96,6 

ostatní 3 692 4 230 114,6 6 932 8 030 115,8 

z toho : Rusko 1 244 1 366 109,8 2 390 2 627 109,9 

Mimoevropské země s 
přechodovou 

            

a státní ekonomikou 1) 177 372 210,2 460 770 167,4 

Nespecifikováno 0 206 x 0 400 x 

              

Z úhrnu obchod se zeměmi 
OECD 

94 199 93 451 99,2 186 611 182 029 90,2 

 
1) ČLR, KLDR, Kuba, Laos, MoLR, VSR  
 
 
Vývoz v únoru 2002 zaznamenal hodnotu 103,5 mld.Kč, čímž se meziročně 
zvýšil o 0,4 mld.Kč, tj. o 0,4 %. V dolarovém přepočtu registroval částku 2 832 
mil.USD při meziročním růstu o 88 mil.USD, což představovalo 3,2 %.  
 
Z teritoriálního pohledu se v meziročním srovnání zvýšil vývoz do většiny hlavních 
skupin zemí (i když hodnotově zcela minimálně), kromě zemí s vyspělou ekonomikou, do 
nichž export meziročně poklesl. Nejvyšší relativní nárůst v meziročním srovnání 
zaznamenal vývoz do mimoevropských zemí s přechodovou a státní ekonomikou (index 
210,2, zvýšení o 195 mil.Kč), dále pak export stoupl do rozvojových zemí (index 104,1, v 
hodnotové úrovni nárůst o 131 mil.Kč) a do evropských zemí s přechodovou ekonomikou 
vč. SNS (index 102,6, meziroční vzestup o 0,5 mld.Kč). Zvýšení bylo v posledně uvedené 
teritoriální oblasti směrováno výlučně do jejích ostatních zemí (index 114,6, nárůst 0,5 
mld.Kč), zatímco export do zemí CEFTA meziročně poklesl o 21 mil.Kč při indexu 99,9. 
Vývoz do zemí s vyspělou ekonomikou zaznamenal v meziročním srovnání snížení o 0,6 
mld.Kč a index 99,2. Toto snížení se realizovalo ve vztahu k zemím Evropské unie (651 
mil.Kč, index 99,1), zatímco do ostatních zemí s vyspělou ekonomikou export meziročně 
narostl o 39 mil.Kč při indexu 100,6. K meziročnímu snížení vývozu do zemí EU výrazně 
přispěl pokles exportu do Německa, a to o 5,1 mld.Kč.  
 
Celkový vývoz za leden až únor 2002 činil 201,9 mld.Kč a meziročně poklesl o 
1,7 mld.Kč, tj. o 0,8 %. V dolarovém přepočtu dosáhl za uvedené období částky 5 541 
mil.USD, čímž meziročně stoupl o 110 mil.USD, tj. o 2,0 %.  
 
Vývoz za leden až únor zaznamenal, obdobně jako v únoru, meziroční zvýšení do všech 
hlavních skupin zemí, kromě zemí s vyspělou ekonomikou. Nejvyšší relativní nárůst byl 
registrován do mimoevropských zemí s přechodovou a státní ekonomikou (index 167,4, v 
absolutním vyjádření zvýšení o 310 mil.Kč) a do rozvojových zemí (index 115,0, v 
hodnotové úrovni přírůstek 0,9 mld.Kč). V relativním vyjádření následoval meziroční 
nárůst do evropských zemí s přechodovou ekonomikou vč. SNS (index 102,1), který 
hodnotově představoval zvýšení o 0,8 mld.Kč. Zatímco do zemí CEFTA se vývoz 
meziročně snížil o 0,3 mld.Kč, do ostatních zemí uvedené teritoriální skupiny naopak 
export narostl o 1,1 mld.Kč. Meziroční snížení vykázal vývoz do zemí s vyspělou 
ekonomikou ve výši 4,1 mld.Kč při indexu 97,4. Výraznější hodnotový pokles byl přitom 
zaznamenán do Evropské unie, a to o 3,1 mld.Kč (index 97,9), zatímco do ostatních zemí 
s vyspělou ekonomikou se export snížil o 1,0 mld.Kč s indexem 92,0. Z jednotlivých 
zemí, které měly dlouhodoběji větší podíl na obratu českého zahraničního obchodu, 
nejvýznamnější nárůst exportu (nad 120 %) byl dosažen do Číny (index 193,8), 
Nizozemska (index 180,3) a do Finska (index 125,1). 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 export realizován do USA 
(index 71,8), Jižní Koreje (index 72,3), Belgie (index 86,2), na Tchaj-wan (index 88,3) a 
do Německa (index 89,0).  
 

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

 

 Únor Leden až únor 

Skupina zemí, země 2001 2002 
2002 v 
% 

2001 2002 
2002 v 
% 

      2001     2001 

Svět celkem 110 497 101 701 92,0 218 617 206 172 94,3 

v tom :             

Země s vyspělou ekonomikou 80 720 72 251 89,5 157 458 146 399 93,0 

v tom : EU 70 577 62 815 89,0 136 641 126 939 92,9 

z toho : SRN 38 341 33 651 87,8 72 925 67 879 93,1 

Rakousko 5 130 4 585 89,4 9 905 9 009 91,0 

ostatní 10 143 9 436 93,0 20 817 19 460 93,5 

Rozvojové země 5 499 7 138 129,8 10 853 15 182 139,9 

Evropské země s přechodovou             

ekonomikou vč. SNS  21 544 18 291 84,9 44 835 36 098 80,5 

v tom : CEFTA 13 413 11 959 89,2 26 328 22 929 87,1 

z toho : SR 5 744 5 172 90,0 11 369 9 967 87,7 

ostatní 8 131 6 332 77,9 18 507 13 169 71,2 

z toho : Rusko 6 722 4 919 73,2 14 963 10 105 67,5 

Mimoevropské země s 
přechodovou 

            

a státní ekonomikou 1) 2 583 3 929 152,1 5 159 8 337 161,6 

Nespecifikováno 151 92 60,9 312 156 50,0 

              

Z úhrnu obchod se zeměmi 
OECD 

93 531 83 678 89,5 182 671 168 360 92,2 

 
1) ČLR, KLDR, Kuba, Laos, MoLR, VSR  
 
 
Dovoz v únoru 2002 činil 101,7 mld.Kč, čímž se meziročně snížil o 8,0 %, tj. o 
8,8 mld.Kč. V dolarovém přepočtu registroval částku 2 784 mil.USD při meziročním 
poklesu o 5,4 %, což představovalo 159 mil.USD.  
 
Z teritoriálního pohledu byl meziroční nárůst dovozu zaznamenán pouze u dvou ze 
čtyř hlavních skupin zemí, a to z mimoevropských zemí s přechodovou a státní 
ekonomikou (zvýšení o 1,3 mld.Kč při indexu 152,1) a z rozvojových zemí (přírůstek 1,6 
mld.Kč s indexem 129,8). Dovoz z evropských zemí s přechodovou ekonomikou vč. SNS 
se meziročně snížil o 3,3 mld.Kč (index 84,9), když ze zemí CEFTA snížení činilo  
1,5 mld.Kč s indexem 89,2 a pokles importu z ostatních zemí uvedené teritoriální skupiny 
reprezentoval 1,8 mld.Kč (index 77,9), a to v důsledku meziročního snížení dovozu z 
Ruska, rovněž o 1,8 mld.Kč. Import ze zemí s vyspělou ekonomikou meziročně poklesl o 
8,5 mld.Kč (index 89,5). Snížení dovozu ze zemí Evropské unie přitom činilo 7,8 mld.Kč s 
indexem 89,0 a bylo ovlivněno zejména poklesem importu z Německa o 4,7 mld.Kč. 



Dovozy z ostatních zemí s vyspělou ekonomikou se meziročně snížily o 0,7 mld.Kč s 
indexem 93,0.  
 
Celkový dovoz za leden až únor 2002 činil 206,2 mld.Kč a meziročně poklesl o 
12,4 mld.Kč, tj. o 5,7 %. V dolarovém přepočtu dosáhl za uvedené období částky 5 
659 mil.USD, čímž se meziročně snížil o 172 mil.USD, tj. o 2,9 %.  
 
Dovoz za dva měsíce roku 2002 zaznamenal meziroční zvýšení z mimoevropských zemí s 
přechodovou a státní ekonomikou (index 161,6, hodnotový přírůstek 3,2 mld.Kč) a 
nárůst z rozvojových zemí o 4,3 mld.Kč s indexem 139,9. Dovoz z evropských zemí s 
přechodovou ekonomikou vč. SNS poklesl o 8,7 mld.Kč (index 80,5), když ze zemí CEFTA 
snížení činilo 3,4 mld.Kč s indexem 87,1 a pokles importu z ostatních zemí uvedené 
teritoriální skupiny představoval 5,3 mld.Kč (index 71,2), zejména v důsledku 
meziročního snížení importu z Ruska v rozsahu 4,9 mld.Kč. Největší meziroční pokles 
dovozu byl registrován ze zemí s vyspělou ekonomikou, a to v sumě 11,1 mld.Kč a s 
indexem 93,0. Snížení ze zemí Evropské unie přitom činilo 9,7 mld.Kč s indexem 92,9 
(zejména v důsledku snížení dovozu z Německa o 5,0 mld.Kč) a pokles dovozu z 
ostatních zemí s vyspělou ekonomikou znamenal 1,4 mld.Kč při indexu 93,5. Z 
jednotlivých zemí, které měly dlouhodoběji větší podíl na obratu českého zahraničního 
obchodu, se vyšším tempem růstu importu (nad 130 %) vyznačoval dovoz z Irska (index 
171,5), Číny (index 165,7), Jižní Koreje (index 151,9) a z Tchaj-wanu (index 134,8). 
Naopak, ze zemí s dlouhodoběji větším podílem na obratu českého zahraničního obchodu 
byl v meziročním srovnání zaznamenán pokles dovozu z řady zemí. Pod index 90,0 byl 
dovoz realizován z Finska (index 61,6), Ruska (index 67,5), Belgie (index 70,7), Velké 
Británie (index 75,8), USA (index 78,8), Ukrajiny (index 81,0), Švédska (index 84,7) a ze 
Slovenska (index 87,7).  

 
Struktura a bilance zahraničního obchodu podle skupin zemí  

 

 
Struktura vývozu 

v % 
Struktura dovozu 

v % 
Bilance v mil. Kč 

Skupina zemí, země 
1.-
2.2001 

1.-
2.2002 

1.-
2.2001 

1.-
2.2002 

1.-
2.2001 

1.-
2.2002 

Svět celkem 100,0 100,0 100,0 100,0 -15 030 -4 272 

v tom :              

Země s vyspělou ekonomikou 77,6 76,2 72,0 71,0 445 7 357 

v tom : EU 71,2 70,3 62,5 61,6 8 363 14 953 

z toho : SRN 41,0 36,8 33,4 32,9 10 630 6 462 

Rakousko 5,5 5,4 4,5 4,4 1 324 1 811 

ostatní 6,4 5,9 9,5 9,4 -7 918 -7 596 

Rozvojové země 3,0 3,4 5,0 7,4 -4 694 -8 102 

Evropské země s přechodovou             

ekonomikou vč. SNS 19,2 19,8 20,5 17,5 -5 770 3 796 

v tom : CEFTA 15,8 15,8 12,0 11,1 5 805 8 935 

z toho : SR 7,6 7,4 5,2 4,8 4 147 5 021 

ostatní 3,4 4,0 8,5 6,4 -11 575 -5 139 

z toho : Rusko 1,2 1,3 6,8 4,9 -12 573 -7 478 

Mimoevropské země s 
přechodovou 

            

a státní ekonomikou 0,2 0,4 2,4 4,0 -4 699 -7 567 

Nespecifikováno  0,0 0,2 0,1 0,1 -312 244 

              



Z úhrnu obchod se zeměmi 
OECD 

91,7 90,2 83,6 81,7 3 940 13 669 

 
V teritoriální struktuře za leden až únor 2002 se ve vývozu meziročně snížil podíl 
zemí s vyspělou ekonomikou o 1,4 bodu na 76,2 %, na rozdíl od ostatních skupin zemí, 
které své podíly na celkovém českém vývozu zvýšily: evropské země s přechodovou 
ekonomikou vč. SNS o 0,6 bodu na 19,8 %, rozvojové země o 0,4 bodu na 3,4 % a 
mimoevropské země s přechodovou a státní ekonomikou o 0,2 bodu na 0,4 %. 
(Nespecifikovaný globál přitom zaznamenal podíl 0,2 % na celkovém českém vývozu).  
 
Na souhrnném českém dovozu poklesla rovněž účast zemí s vyspělou ekonomikou, a to o 
1,0 bod na podíl 71,0 %. Výrazně se však snížil (o 3,0 body) i podíl evropských zemí s 
přechodovou ekonomikou vč. SNS, a to na 17,5 % celkového dovozu. Na druhé straně 
stouply podíly rozvojových zemí (o 2,4 body na 7,4 %) a mimoevropských zemí s 
přechodovou a státní ekonomikou (o 1,6 bodu na 4,0 %). Podíl nespecifikovaného 
globálu na celkovém českém dovozu stagnoval na 0,1 %.  
 
Sousední země (Německo, Slovensko, Rakousko a Polsko) se v období leden až únor 
2002 podílely na českém vývozu 54,2 % a na českém dovozu 45,8 %. Z jednotlivých 
zemí se na obratu českého zahraničního obchodu nejvíce účastnily: Německo se 34,9 % 
(snížení proti celoročnímu průměru roku 2001 o 0,5 bodu) a Slovensko se 6,1 % (pokles 
proti celoročnímu průměru rovněž o 0,5 bodu).  
 

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

 Vývoz - leden až únor Dovoz - leden až únor 

Zbožová skupina SITC 2001 2002 
2002 v 
% 

2001 2002 
2002 v 
% 

      2001     2001 

0 až 9 zboží celkem 203 587 201 900 99,2 218 617 206 172 94,3 

v tom :             

0 Potraviny a živá zvířata 4 945 5 368 108,6 8 420 9 399 111,6 

1 Nápoje a tabák 1 398 1 171 83,8 1 195 1 154 96,6 

2 Suroviny nepoživatelné, bez 
paliv 

6 265 5 301 84,6 6 900 6 051 87,7 

3 Minerální paliva a maziva 5 608 5 371 95,8 22 022 16 434 74,6 

4 Živočišné a rostlinné oleje a 
tuky 

256 180 70,3 443 497 112,2 

5 Chemikálie 13 719 11 871 86,5 23 074 22 517 97,6 

6 Průmyslové zboží podle 
druhu 

            

materiálu 50 072 48 846 97,6 44 634 41 708 93,4 

7 Stroje a dopravní prostředky 96 863 98 977 102,2 90 553 86 983 96,1 

8 Různé hotové výrobky 24 275 24 540 101,1 21 336 21 394 100,3 

9 Nespecifikováno 186 275 147,8 40 35 87,5 

 
V únorovém vývozu 2002 byl v meziročním srovnání evidován u většiny zbožových 
skupin pokles, přičemž nejvýraznější hodnotové snížení zaznamenaly chemikálie (0,8 
mld.Kč, index 87,5). Z komoditních skupin, které vykázaly meziroční nárůst, značnější 
přírůstek registrovala skupina průmyslového zboží podle druhu materiálu ve výši 1,4 
mld.Kč při indexu 105,4 a různé hotové výrobky v částce 0,6 mld.Kč s indexem 104,8.  
 



V exportu za leden až únor 2002 zaznamenala meziroční pokles rovněž většina 
zbožových skupin. Z nich největší meziroční snížení vývozu registrovaly opět 
chemikálie, a to v rozsahu 1,8 mld.Kč (index 86,5) a dále průmyslové zboží podle druhu 
materiálu (1,2 mld.Kč, index 97,6) a suroviny nepoživatelné, bez paliv (1,0 mld.Kč, index 
84,6). Na druhé straně největší meziroční zvýšení vývozu vykázaly stroje a dopravní 
prostředky v částce 2,1 mld.Kč při indexu 102,2. Podstatně nižší meziroční nárůst 
evidovaly ještě potraviny a živá zvířata (0,4 mld.Kč, index 108,6) a různé hotové 
výrobky (0,3 mld.Kč, index 101,1). Z hodnotově významnějších položek SITC se v 
meziročním srovnání (nad 130 %) zvýšil export kancelářských strojů a zařízení k 
automatickému zpracování dat (index 237,2) a výrobků z pryže (index 141,1). Největší 
meziroční absolutní zvýšení bylo realizováno položkami: kancelářských strojů a zařízení k 
automatickému zpracování dat (nárůst 6,8 mld.Kč), výrobků z pryže (2,0 mld.Kč) a 
strojů a zařízení všeobecně užívaných v průmyslu (1,5 mld.Kč). Z položek, které 
meziročně poklesly pod úroveň indexu 100,0, se výrazněji snížil vývoz elektrických 
zařízení, přístrojů a spotřebičů (úbytek 3,7 mld.Kč), ostatních dopravních a přepravních 
prostředků (úbytek 1,6 mld.Kč) a silničních vozidel (úbytek 1,0 mld.Kč).  
 
V únorovém dovozu 2002 vykázala převažující část zbožových skupin meziroční 
pokles. Týkalo se to těchto komodit: zboží a transakcí neuvedených jinde v SITC (index 
57,7), nápojů a tabáku (index 65,0), minerálních paliv a maziv (index 83,8), strojů a 
dopravních prostředků (index 86,8), průmyslového zboží podle druhu materiálu (index 
95,4) a různých hotových výrobků (index 99,8). Z hodnotového hlediska největší 
meziroční snížení dovozu zaznamenaly stroje a dopravní prostředky (6,2 mld.Kč), 
minerální paliva a maziva (1,6 mld.Kč) a průmyslové zboží podle druhu materiálu (1,0 
mld.Kč). Meziroční zvýšení dovozu ostatních zbožových skupin bylo nepodstatné a 
pohybovalo se od 19 mil.Kč do 159 mil.Kč.  
 
V celkovém importu za leden až únor 2002 registrovala meziroční pokles rovněž 
většina zbožových skupin. Hodnotově největší meziroční snížení zaznamenaly 
minerální paliva a maziva (5,6 mld.Kč), stroje a dopravní prostředky (3,6 mld.Kč) a 
průmyslové zboží podle druhu materiálu (2,9 mld.Kč). Naopak, výraznější meziroční 
nárůst importu vykázala pouze skupina potravin a živých zvířat, a to o 1,0 mld.Kč, při 
indexu 111,6. Z položek SITC významnější zvýšení dovozu v meziročním srovnání 
zaznamenaly ostatní dopravní a přepravní prostředky (1,3 mld.Kč, index 628,5), 
kancelářské stroje a zařízení k automatickému zpracování dat (1,1 mld.Kč, index 111,1) 
a silniční vozidla (0,9 mld.Kč, index 105,5). Na druhé straně velká řada položek 
registrovala meziroční snížení pod index 100,0. Z nich největší hodnotový pokles 
evidovaly: ropa a ropné výrobky (3,0 mld.Kč), topný plyn, zemní i průmyslově vyráběný 
(2,4 mld.Kč), zařízení k telekomunikaci a záznamu a reprodukci zvuku (2,0 mld.Kč), 
strojní zařízení pro určitá odvětví průmyslu (1,5 mld.Kč), železo a ocel (1,4 mld.Kč), 
elektrická zařízení, přístroje a spotřebiče (1,3 mld.Kč) a stroje a zařízení všeobecně 
užívané v průmyslu (1,1 mld.Kč).  
  

Struktura a bilance zahraničního obchodu podle zbožových skupin  
  

 
Struktura vývozu 

v % 
Struktura dovozu 

v % 
Bilance v mil. Kč 

Zbožová skupina SITC 
1.-
2.2001 

1.-
2.2002 

1.-
2.2001 

1.-
2.2002 

1.-
2.2001 

1.-
2.2002 

0 až 9 zboží celkem 100,0 100,0 100,0 100,0 -15 030 -4 272 

z toho :             

0 Potraviny a živá zvířata 2,4 2,7 3,9 4,6 -3 475 -4 031 

1 Nápoje a tabák 0,7 0,6 0,5 0,6 203 17 

2 Suroviny nepoživatelné, bez 
paliv 

3,1 2,6 3,2 2,9 -635 -750 



3 Minerální paliva a maziva 2,8 2,7 10,0 8,0 -16 414 -11 063 

4 Živočišné a rostlinné oleje a 
tuky 

0,1 0,1 0,2 0,2 -187 -317 

5 Chemikálie 6,7 5,9 10,6 10,9 -9 355 -10 646 

6 Průmyslové zboží podle 
druhu materiálu 

24,6 24,1 20,4 20,2 5 438 7 138 

7 Stroje a dopravní prostředky 47,6 49,0 41,4 42,2 6 310 11 994 

8 Různé hotové výrobky 9 
Nespecifikováno 

11,9 0,1 12,2 0,1 9,8 0,0 10,4 0,0 
2 939 
146 

3 146 
240 

 
Ve zbožové struktuře vývozu za leden až únor 2002 měla nadále rozhodující 
postavení skupina strojů a dopravních prostředků, jejíž podíl v českém exportu 
meziročně vzrostl o 1,4 bodu na 49,0 %. Meziročně stoupl i podíl potravin a zvířat (o 0,3 
bodu na 2,7 % a různých hotových výrobků (rovněž o 0,3 bodu na 12,2 %) při stagnaci 
podílů živočišných a rostlinných olejů a tuků a nespecifikovaného globálu. Ostatní 
zbožové skupiny podílovou účast na českém vývozu snížily.  
 
V dovozu za leden až únor 2002 narostl v meziročním srovnání podíl strojů a 
dopravních prostředků, a to o 0,8 bodu na 42,2 %. Kromě živočišných a rostlinných 
olejů a tuků, které meziročně stagnovaly, zvýšily svou účast na českém dovozu potraviny 
a živá zvířata (o 0,7 bodu na 4,6 %), nápoje a tabák (o 0,1 bodu na 0,6 %), chemikálie 
(o 0,3 bodu na 10,9 %) a různé hotové výrobky (o 0,6 bodu na 10,4 %). Zbývající 
zbožové skupiny vykázaly pokles podílů na celkovém českém dovozu.  
 
Obchodní bilance registrovala v únoru 2002 aktivum ve výši 1,8 mld.Kč, čímž se 
meziročně zlepšila o 9,2 mld.Kč. V amerických dolarech bylo rovněž dosaženo aktivní 
bilance, a to v částce 48 mil.USD, což znamenalo meziroční zlepšení o 247 mil.USD.  
 
Z teritoriálního pohledu bylo bilanční aktivum zaznamenáno z obchodu s oběma 
hlavními partnerskými skupinami zemí (i když při rozdílném vývoji uvnitř obou skupin). 
Kladné saldo se zeměmi s vyspělou ekonomikou dosáhlo částky 6,9 mld.Kč, když obchod 
s Evropskou unií skončil značným přebytkem ve výši 10,2 mld.Kč. Celkové nižší aktivum 
se zeměmi s vyspělou ekonomikou bylo přitom ovlivněno pasivem z obchodu s ostatními 
zeměmi uvedené teritoriální skupiny, a to v rozsahu 3,3 mld.Kč. Podobná situace nastala 
v bilančních výsledcích s evropskými zeměmi s přechodovou ekonomikou vč. SNS, když 
kladné saldo ve výši 4,3 mld.Kč se zeměmi CEFTA bylo sníženo bilančním deficitem v 
částce 2,1 mld.Kč s ostatními zeměmi uvedené teritoriální skupiny na výsledné aktivum v 
částce 2,2 mld.Kč. S dalšími dvěma skupinami zemí byly naopak evidovány výraznější 
bilanční schodky: s rozvojovými zeměmi v sumě 3,8 mld.Kč a s mimoevropskými zeměmi 
s přechodovou a státní ekonomikou ve výši 3,6 mld.Kč.  
 
Z komoditního hlediska vykázaly v únoru 2002 největší pasiva chemikálie (5,9 mld.Kč) 
a minerální paliva a maziva (5,8 mld.Kč). Na druhé straně nejvyšší aktiva zaznamenaly 
stroje a dopravní prostředky (8,4 mld.Kč) a průmyslové zboží podle druhu materiálu (5,4 
mld.Kč).  
 
Celková obchodní bilance za leden až únor 2002 skončila záporným saldem ve 
výši 4,3 mld.Kč; přesto však došlo k jejímu meziročnímu zlepšení o 10,8 mld.Kč. 
Bilanční deficit v amerických dolarech za leden až únor 2001 v částce 400 mil.USD 
meziročně klesl o 282 mil.Kč na 118 mil.USD.  
 
Z teritoriálního hlediska bylo kladné saldo evidováno s oběma hlavními skupinami 
zemí. Obchod se zeměmi s vyspělou ekonomikou zaznamenal meziroční zvýšení aktiva o 
6,9 mld.Kč, přičemž se na tomto růstu podílela Evropská unie sumou 6,6 mld.Kč a 
snížením pasiva o 0,3 mld.Kč i ostatní země s vyspělou ekonomikou. Obchod s 



evropskými zeměmi s přechodovou ekonomikou vč. SNS přešel meziročně z bilančního 
deficitu do aktiva, což představovalo meziroční zlepšení o 9,6 mld.Kč. Na této změně 
měly zásluhu (meziročním zvýšením kladného salda o 3,1 mld.Kč) země CEFTA a 
snížením pasiva o 6,4 mld.Kč i ostatní země uvedené teritoriální skupiny. Na druhé 
straně podstatnější meziroční nárůst schodků zaznamenal obchod s rozvojovými zeměmi 
(o 3,4 mld.Kč na 8,1 mld.Kč) a s mimoevropskými zeměmi s přechodovou a státní 
ekonomikou (o 2,9 mld.Kč na 7,6 mld.Kč). V poměru k jednotlivým zemím registrovala 
ČR největší bilanční záporná salda s Ruskem (7,5 mld.Kč při meziročním zlepšení o 5,1 
mld.Kč), Čínou (7,4 mld.Kč při meziročním zhoršení o 2,9 mld.Kč) a Japonskem (3,4 
mld.Kč, zlepšení o 0,2 mld.Kč). Naproti tomu nejvyšší aktivní bilanci vykázala Česká 
republika s Německem (6,5 mld.Kč při meziročním snížení kladného salda o 4,2 mld.Kč), 
Velkou Británií (6,3 mld.Kč při meziročním zlepšení o 3,8 mld.Kč) a Slovenskem (5,0 
mld.Kč, zlepšení o 0,9 mld.Kč).  
 
Z hlediska zbožové struktury se bilanční deficit meziročně nejvíce zvýšil u chemikálií 
(o 1,3 mld.Kč na 10,6 mld.Kč v kumulaci za leden až únor 2002) a u potravin a živých 
zvířat (o 0,6 mld.Kč na 4,0 mld.Kč v kumulaci za dva měsíce roku 2002). Naproti tomu 
největší meziroční zvýšení aktiva registrovaly stroje a dopravní prostředky ve výši 5,7 
mld.Kč. Snížením pasivního salda o 5,4 mld.Kč rovněž výrazně přispěly k meziročnímu 
snížení celkového schodku minerální paliva a maziva.  
 
Zbožové skupiny 1, 6, 7, 8 a 9 vytvořily za období leden až únor 2002 společně 
přebytek ve výši 22,5 mld.Kč, na rozdíl od skupin 0, 2, 3, 4 a 5, které byly pasivní v 
celkové částce 26,8 mld.Kč.  
 
Ke zlepšení obchodní bilance za leden až únor 2002 nejvíce přispěly (nad 3 
mld.Kč) tyto položky: silniční vozidla (14,6 mld.Kč), nábytek a jeho díly (4,1 mld.Kč), 
výrobky z pryže (4,1 mld.Kč), výrobky z nekovových nerostů (3,9 mld.Kč) a kovové 
výrobky (3,5 mld.Kč).  
 
Naopak na zvýšení bilančního schodku za leden až únor 2002 se (nad 3 mld.Kč) 
hlavně podílely: ropa a ropné výrobky (7,3 mld.Kč), topný plyn, zemní i průmyslově 
vyráběný (6,1 mld.Kč), elektrická zařízení, přístroje a spotřebiče (5,8 mld.Kč), léčiva a 
farmaceutické výrobky (4,3 mld.Kč) a neželezné kovy (3,2 mld.Kč).  
 
Vývozní ceny měřené výběrovým indexem (včetně kurzového pohybu) se za leden 2002 
oproti stejnému měsíci roku 2001 snížily o 4,7 %, zatímco dovozní ceny poklesly o 7,5 
%. Směnná relace tak dosáhla 103,0. V lednu 2002 oproti prosinci 2001 dovozní i 
vývozní ceny poklesly (o 1,1 %, resp. o 1,0 %).  
 
Vývozní ceny v lednu 2002 se meziročně snížily u všech zbožových skupin, kromě 
živočišných a rostlinných olejů a tuků, u nichž se ceny meziročně zvýšily o 6,0 %. 
Největší snížení naopak zaznamenaly ceny chemikálií (o 16,0 %) a surovin 
nepoživatelných, bez paliv (o 12,4 %).  
 
U dovozních cen doznaly v lednu 2002 meziroční snížení všechny zbožové skupiny. 
Největší pokles (o 23,7 %) vykázaly minerály paliva a maziva a suroviny nepoživatelné, 
bez paliv (o 12,7 %).  
 
 
Pramen: data ČSÚ a MPO ČR  
 


