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Zahraniční obchod České republiky 

Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v březnu 2000 obrat 
zahraničního obchodu v běžných cenách výše 203,1 mld.Kč, čímž v meziročním srovnání 
stoupl o 29,1 mld.Kč, tj. o 16,7 %. Struktura tohoto nárůstu znamenala příznivou 
meziroční změnu poměru mezi vývozem a dovozem, když oproti podílu 46,9 % v březnu 
1999 vzrostl podíl vývozu na obratu zahraničního obchodu ve stejném měsíci letošního 
roku na 48,6 %, tedy o 1,7 procentního bodu. 

Březnový vývoz docílil (obdobně jako v lednu a únoru) zvýšení u všech čtyř 
agregovaných zbožových skupin, přičemž největší absolutní i relativní růst vykázaly 
meziročně stroje a dopravní prostředky (10,2 mld.Kč, index 129,0). Druhý nejvyšší 
absolutní nárůst dosáhla v meziročním srovnání skupina surovin, polotovarů a 
chemických výrobků, a to ve výši 5,5 mld.Kč při indexu 117,3. Další dvě agregované 
skupiny vykázaly nižší meziroční absolutní i relativní zvýšení, když vývoz průmyslového 
spotřebního zboží se zvětšil o 1,1 mld.Kč (index 109,3) a export zemědělského a 
potravinářského zboží o 0,3 mld.Kč (index 111,1). 

V březnovém dovozu zaznamenaly meziroční zvýšení (kromě zemědělského a 
potravinářského zboží) všechny zbývající agregované zbožové skupiny. Největší 
absolutní i relativní nárůst dosáhly suroviny, polotovary a chemické výrobky (9,1 mld.Kč, 
index 125,2), když pouze skupina minerálních paliv a maziv meziročně vzrostla o 4,4 
mld.Kč při indexu 204,4. Zbožová skupina strojů a dopravních prostředků docílila růst ve 
výši 1,7 mld.Kč (index 104,1) a skupina průmyslového spotřebního zboží meziročně 
narostla o 1,3 mld.Kč (index 113,0). Zmíněné zemědělské a potravinářské zboží 
zaznamenalo meziroční pokles o 0,1 mld.Kč s indexem 97,7. 

Březnový zahraniční obchod byl i nadále pod vlivem silného amerického dolaru a 
ceny ropy a jejích derivátů na světových trzích. Růst dovozů souvisel kromě toho i s 
oživováním ekonomiky ČR a dovozní náročností českého vývozu. Na druhé straně se 
dařilo českým exportérům těžit z příznivých ekonomických podmínek na evropském trhu. 

Podíl dvou agregovaných komoditních skupin (stroje a dopravní prostředky a 
průmyslové spotřební zboží), které mohou být považovány za zboží s vyšší přidanou 
hodnotou, stoupl ve vývozu v meziročním srovnání za 1.čtvrtletí 2000 o 1,7 bodu na 
59,1 %. V dovozu však tento podíl klesl o 0,9 bodu na 52,8 %. Při přesnějším rozlišení 
produkce podle stupně zpracování, dosáhly v uvedeném období středně a vysoce složité 
strojírenské a elektrotechnické výrobky společně s ostatními finálními výrobky podíl 60,1 
% na celkovém vývozu a 55,3 % na celkovém českém dovozu. V importu dle užití 
největší podíl ve sledovaném období zaznamenalo výrobní užití, a to ve výši 45,2 %, 
zatímco investiční užití představovalo podíl 33,7 % a osobní spotřeba se na celkovém 
dovozu podílela 21,1 %.  

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

Skupina zemí, země Březen 
1999 

Leden 
až 

březen 
2000 

2000 v 
% 1999 

1999 2000 2000 v 
% 1999 

Svět celkem 81 536 98 681 121,0 205 384 268 990 131,0 

v tom :             

Země s vyspělou ekonomikou 61 572 75 751 123,0 156 111 209 535 134,2 



v tom : EU 57 337 70 058 122,2 145 865 195 244 133,9 

z toho : SRN 35 250 42 596 120,8 89 544 123 623 138,1 

Rakousko 5 335 6 455 121,0 13 037 15 875 121,8 

ostatní 4 235 5 693 134,4 10 246 14 291 139,5 

Rozvojové země 2 324 3 269 140,7 6 432 8 714 135,5 

Evropské země s 
přechodovou ekonomikou vč. 
SNS  

17 315 19 342 111,7 42 170 50 019 118,6 

v tom : CEFTA 14 509 15 696 108,2 35 441 40 590 114,5 

z toho : SR 7 130 7 098 99,6 17 832 18 638 104,5 

ostatní 2 806 3 646 129,9 6 729 9 429 140,1 

z toho : Rusko 1 007 1 007 100,0 2 343 3 013 128,6 

Mimoevropské země s 
přechodovou a státní 
ekonomikou 1)  

325 319 98,2 671 722 107,6 

Z úhrnu obchod se zeměmi 
OECD 

67 279 82 621 122,8 169 712 226 985 133,7 

1) ČLR, KLDR, Kuba, Laos, MoLR, VSR 

Vývoz v březnu docílil hodnoty 98,7 mld.Kč a meziročně vzrostl o 17,1 mld.Kč, 
tj. o 21,0 %. V dolarovém přepočtu dosáhl částky 2683 mil.USD. Meziročně se tak zvýšil 
o 14,6 %, což představovalo nárůst 341 mil.USD. 

Z teritoriálního hlediska zaznamenal březnový vývoz sice nejvyšší relativní růst do 
rozvojových zemí (index 140,7), ten však představoval v absolutním vyjádření pouze 0,9 
mld.Kč. Přesto, že vývoz do zemí s vyspělou ekonomikou dosáhl meziročně nižší relativní 
nárůst (index 123,0), jeho hodnotové zvýšení v rozsahu 14,2 mld.Kč znamenalo 82,7 % 
celkového meziročního přírůstku českého exportu v březnu. Přitom vývozy do zemí 
Evropské unie se meziročně zvýšily o 22,2 %, tj. o 12,7 mld.Kč a exporty do ostatních 
zemí s vyspělou ekonomikou o 34,4 %, což představovalo 1,5 mld.Kč. Nižší vývozní 
dynamika byla zaznamenána meziročně do evropských zemí s přechodovou ekonomikou 
vč. SNS, a to při relativním nárůstu o 11,7 % a absolutním zvýšení o 2,0 mld.Kč. V této 
teritoriální skupině byl docílen vyšší relativní nárůst do ostatních zemí (index 129,9) při 
absolutním přírůstku o 0,8 mld.Kč, na rozdíl od zemí CEFTA, do nichž bylo vyvezeno 
meziročně více o 1,2 mld.Kč při indexu 108,2. Jedinou skupinou zemí, do níž byl 
zaznamenán meziročně nižší vývoz (o 1,8 %), byly mimoevropské země s přechodovou a 
státní ekonomikou. 

Celkový vývoz za období leden až březen 2000 činil 269,0 mld.Kč, když se 
meziročně zvýšil o 31,0 %, tj. o 63,6 mld.Kč. V dolarovém přepočtu dosáhl export za 
uvedené období částky 7431 mil.USD, čímž meziročně vzrostl o 19,9 %, tj. o 1231 
mil.USD. 

Vývoz za 1.čtvrtletí 2000 zaznamenal meziroční nárůst nejen do všech 
sledovaných skupin zemí, ale i jejich podskupin a vybraných teritorií. Nejvyšší relativní 
růst byl dosažen do rozvojových zemí (index 135,5) a dále pak do zemí s vyspělou 
ekonomikou (index 134,2). Přitom do zemí Evropské unie se export zvýšil o 49,4 mld.Kč 
(index 133,9) a do ostatních zemí s vyspělou ekonomikou o 4,0 mld.Kč při indexu 139,5. 
Vývoz do evropských zemí s přechodovou ekonomikou vč. SNS meziročně narostl o 18,6 
%, což představovalo 7,8 mld.Kč. Přitom meziroční nárůst vývozu do zemí CEFTA 
reprezentoval 14,5 % a do ostatních evropských zemí s přechodovou ekonomikou vč. 
SNS dokonce 40,1 %. Do mimoevropských zemí s přechodovou a státní ekonomikou se 



export meziročně zvětšil o 7,6 %. Z jednotlivých zemí, které mají větší váhu v českém 
exportu, nejvýraznější nárůsty (nad 150 %), byly zaznamenány do Jižní Koreje (index 
350,6), Tchaj-wanu (index 201,3), V. Británie (index 165,9), Číny (index 162,7), USA 
(index 157,7) a Japonska (index 151,1). Na druhé straně byl (v rámci zemí, které mají 
větší podíl v českém exportu) zaznamenán meziročně nižší relativní vývoj pouze do Irska 
(index 66,8). 

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

Skupina zemí, země Březen 
1999 

Leden 
až 

březen 
2000 

2000 v 
% 1999 

1999 2000 2000 v 
% 1999 

Svět celkem 92 433 104 416 113,0 222 222 287 862 129,5 

v tom :             

Země s vyspělou ekonomikou 68 561 76 124 111,0 165 653 211 684 127,8 

v tom : EU 58 324 66 382 113,8 142 718 184 147 129,0 

z toho : SRN 30 055 34 562 115,0 74 179 101 752 137,2 

Rakousko 4 719 5 455 115,6 12 012 14 440 120,2 

ostatní 10 237 9 742 95,2 22 935 27 537 120,1 

Rozvojové země 3 841 4 710 122,6 9 651 12 551 130,0 

Evropské země s 
přechodovou ekonomikou vč. 
SNS  

18 098 21 006 116,1 42 239 57 078 135,1 

v tom : CEFTA 11 195 13 431 120,0 28 650 35 583 124,2 

z toho : SR 5 122 5 964 116,4 12 672 15 382 121,4 

ostatní 6 903 7 575 109,7 13 589 21 495 158,2 

z toho : Rusko 5 746 5 626 97,9 10 931 16 559 151,5 

Mimoevropské země s 
přechodovou a státní 
ekonomikou 1)  

1 811 2 397 132,4 4 372 6 082 139,1 

Nespecifikováno 122 179 146,7 307 467 152,1 

Z úhrnu obchod se zeměmi 
OECD 

73 998 83 092 112,3 180 387 230 391 127,7 

I. ČLR, KLDR, Kuba, Laos, MoLR, VSR  

Dovoz za březen činil 104,4 mld.Kč a meziročně se zvýšil o 13,0 %, tj. o 12,0 mld.Kč. V 
dolarovém přepočtu dosáhl hodnoty 2839 mil.USD, čímž se v meziročním srovnání zvětšil 
o 171 mil.USD, tj. o 6,4 %. 

Z teritoriálního pohledu bylo největší meziroční relativní zvýšení dovozu dosaženo z 
mimoevropských zemí s přechodovou a státní ekonomikou (index 132,4) a z rozvojových 
zemí (index 122,6), oboje zvýšení však při nízkém absolutním nárůstu. Dovoz z 
evropských zemí s přechodovou ekonomikou vč. SNS (index 116,1) představoval 
meziroční nárůst o 2,9 mld.Kč, a to zejména ze zemí CEFTA (2,2 mld.Kč, index 120,0). Z 
ostatních zemí uvedené teritoriální skupiny znamenalo hodnotové zvýšení pouze 0,7 
mld.Kč. Dovoz z Ruska byl dokonce meziročně o 2,1 % nižší. I když nejmenší relativní 
zvýšení dovozu (v rámci sledovaných teritoriálních skupin) bylo vykázáno ve vztahu k 
zemím s vyspělou ekonomikou (index 111,0), v absolutním vyjádření šlo o nárůst v 
rozsahu 7,6 mld.Kč. Přitom meziroční zvýšení bylo zaznamenáno pouze v dovozu ze zemí 



EU (index 113,8). Z ostatních zemí s vyspělou ekonomikou se dovoz v meziročním 
srovnání snížil (index 95,2). 

Celkový dovoz za období leden až březen činil 287,9 mld.Kč a meziročně vykázal 
zvýšení  
o 29,5 %, tj. o 65,6 mld.Kč. V dolarovém přepočtu dosáhl za uvedené období hodnoty 
7952 mil.USD, čímž se meziročně zvětšil o 1243 mil.USD, tj. o 18,5 %. 

Dovoz za leden až březen 2000 zaznamenal z teritoriálního pohledu meziroční 
zvýšení nejen ze všech sledovaných skupin zemí, ale i z jejich podskupin a 
vybraných teritorií. Nejvyšší relativní nárůst importu byl meziročně docílen z 
mimoevropských zemí s přechodovou a státní ekonomikou (index 139,1) a z rozvojových 
zemí (index 130,0), avšak při nízkém podílu na absolutním nárůstu celkového dovozu. 
Výraznější hodnotové meziroční zvýšení importu bylo uskutečněno z evropských zemí s 
přechodovou ekonomikou vč. SNS, a to ve výši 14,8 mld.Kč, reprezentované v relativní 
úrovni indexem 135,1. Přitom jak relativní, tak i absolutní vyšší nárůst dovozu (index 
158,2, 7,9 mld.Kč), byl realizován z ostatních zemí uvedené teritoriální skupiny, zatímco 
ze zemí CEFTA bylo zvýšení v rozsahu 6,9 mld.Kč uskutečněno při indexu 124,2. Ze 
sledovaných skupin zemí bylo sice nejnižší relativní zvýšení importu realizováno ze zemí s 
vyspělou ekonomikou (index 127,8), nicméně při nejvyšším hodnotovém nárůstu (o 46,0 
mld.Kč). Přitom meziroční relativní navýšení dovozu ze zemí Evropské unie představovalo 
29,0 % a z ostatních zemí s vyspělou ekonomikou 20,1 %. Z jednotlivých zemí (které 
mají větší podíl na českém dovozu) se vyšším tempem růstu (nad 140 %) vyznačoval v 
meziročním srovnání import ze Švédska (index 176,2), Norska (index 160,7), Ruska 
(index 151,5), Ukrajiny (index 144,4) a Španělska (index 140,5). Naopak ze souboru 
zemí, které měly větší váhu v českém dovozu se v meziročním srovnání relativně snížil 
import z Irska (index 91,4), Francie (index 94,7) a z Finska (index 95,8). 

Struktura a bilance zahraničního obchodu podle skupin zemí 

  Struktura 
vývozu v 

% 

Struktura 
dovozu v 

% 

Bilance 
v mil. 

Kč 

Struktura 
vývozu v 

% 

Struktura 
dovozu v 

% 

Bilance 
v mil. 

Kč 
Skupina zemí, země 1.-3. 

1999 
1.-3. 
2000 

1.-3. 
1999 

1.-3. 
2000 

1.-3. 
1999 

1.-3. 
2000 

Svět celkem 100,0 100,0 100,0 100,0 -16 838 -18 872 

v tom :              

Země s vyspělou 
ekonomikou 

76,0 77,9 74,5 73,5 -9 542 -2 149 

v tom : EU 71,0 72,6 64,2 64,0 3 147 11 097 

z toho : SRN 43,6 46,0 33,4 35,3 15 365 21 871 

Rakousko 6,3 5,9 5,4 5,0 1 025 1 435 

ostatní 5,0 5,3 10,3 9,5 -12 689 -13 246 

Rozvojové země 3,1 3,2 4,4 4,4 -3 219 -3 837 

Evropské země s 
přechodovou ekonomikou 
vč. SNS 

20,6 18,6 19,0 19,8 -69 -7 059 

v tom : CEFTA 17,3 15,1 12,9 12,4 6 791 5 007 

z toho : SR 8,7 6,9 5,7 5,3 5 160 3 256 

ostatní 3,3 3,5 6,1 7,4 -6 860 -12 066 

z toho : Rusko 1,1 1,1 4,9 5,8 -8 588 -13 546 

Mimoevropské země s 0,3 0,3 2,0 2,1 -3 701 -5 360 



přechodovou a státní 
ekonomikou 

Nespecifikováno  0,0 0,0 0,1 0,2 -307 -467 

Z úhrnu obchod se zeměmi 
OECD 

82,6 84,4 81,2 80,0 -10 675 -3 406 

V teritoriální struktuře za leden až březen 2000 se ve vývozu meziročně zvýšil podíl 
zemí s vyspělou ekonomikou o 1,9 procentního bodu na 77,9 %. Svůj podíl také zvýšily 
rozvojové země, a to 0,1 bodu na 3,2 %. Na druhé straně evropské země s přechodovou 
ekonomikou vč. SNS snížily meziročně svůj podíl na českém vývozu o 2,0 procentního 
bodu na 18,6 %. Mimoevropské země s přechodovou a státní ekonomikou meziročně 
stagnovaly na podílu 0,3 %. 

Pokud jde o dovoz, účast zemí s vyspělou ekonomikou meziročně poklesla o 1,0 
procentní bod na 73,5 %. Rozvojové země stagnovaly v celkovém českém dovozu 
s podílem ve výši 4,4 %. Naopak, evropské země s přechodovou ekonomikou vč. SNS 
meziročně zvýšily svůj podíl na celkovém českém dovozu o 0,8 procentního bodu na 19,8 
% a mimoevropské země s přechodovou a státní ekonomikou o 0,1 bodu na 2,1 %. 

Sousední země (SRN, Slovensko, Rakousko a Polsko) se v období leden až březen 2000 
účastnily na českém vývozu podílem ve výši 63,6 % a na českém dovozu 48,9 %. 
Z jednotlivých zemí se na obratu českého zahraničního obchodu nejvíce podílely: 
Německo se 40,5 % (zvýšení proti celoročnímu průměru roku 1999 o 2,7 bodu) a 
Slovensko se 6,1 % (snížení proti celoročnímu průměru roku 1999 o 1,0 bod).  

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

Zbožová skupina SITC Vývoz – 
leden až 
březen 
1999 

Dovoz – 
leden až 
březen 
2000 

2000 v 
% 1999 

1999 2000 2000 v 
% 

1999 

0 až 9 zboží celkem 205 384 268 990 131,0 222 222 287 862 129,5 

v tom :             

0 Potraviny a živá zvířata 5 695 7 515 132,0 10 992 11 918 108,4 

1 Nápoje a tabák 1 353 1 558 115,2 1 473 1 435 97,4 

2 Suroviny nepoživatelné, bez 
paliv 

6 953 10 007 143,9 7 479 9 087 121,5 

3 Minerální paliva a maziva 5 474 7 558 138,1 11 832 25 822 218,2 

4 Živočišné a rostlinné oleje a 
tuky 

238 265 111,3 519 579 111,6 

5 Chemikálie 14 756 18 534 125,6 26 070 31 262 119,9 

6 Průmyslové zboží podle 
druhu materiálu 

52 957 64 726 122,2 44 545 55 934 125,6 

7 Stroje a dopravní 
prostředky 

89 193 126 054 141,3 94 001 121 371 129,1 

8 Různé hotové výrobky 28 502 32 582 114,3 25 267 30 386 120,3 

9 Nespecifikováno 263 191 72,6 44 68 154,5 

Obdobně jako v únoru, vykázaly i v březnovém vývozu meziroční zvýšení všechny 
hodnotově významné zbožové skupiny, kromě živočišných a rostlinných olejů a tuků 
a zboží a transakcí nespecifikovaných jinde v SITC, které společně představovaly na 
celkovém vývozu ČR podíl pouze ve výši 0,2 %. I když nejvyšší relativní meziroční 



zvýšení dosáhla zbožová skupina minerálních paliv a maziv (index 134,8), hodnotově 
tento nárůst znamenal pouze 0,7 mld.Kč, na rozdíl od skupiny strojů a dopravních 
prostředků, u nichž zvýšení o 29,0 % reprezentovalo 10,2 mld.Kč. Významnější 
meziroční hodnotový přínos ve výši 2,9 mld.Kč dosáhlo při indexu 113,8 také průmyslové 
zboží podle druhu materiálu. 

Ve vývozu za leden až březen 2000 opět nejvýznamnější postavení zaujala 
skupina strojů a dopravních prostředků, která sice dosáhla až druhého nejvyššího 
meziročního relativního zvýšení (o 41,3 %), ale zato docílila největší meziroční hodnotový 
přínos ve výši 36,9 mld.Kč, což představovalo 58 % celkového meziročního nárůstu 
českého vývozu za uvedené období. Významný absolutní nárůst ve výši 11,8 mld.Kč byl 
zaznamenán také ve vývozu průmyslového zboží podle druhu materiálu při relativním 
růstu o 22,2 %. I všechny další zbožové skupiny vykázaly meziroční zvýšení (kromě 
nevýznamné skupiny nespecifikovaného zboží). Z položek SITC se v meziročním srovnání 
relativně nejvýrazněji zvýšil (nad 200 %) vývoz olejnatých semen a olejnatých plodů 
(index 277,0), zařízení k telekomunikaci a záznamu a reprodukci zvuku (index 253,3), 
vlákniny a sběrového papíru (index 223,7), elektrického proudu (index 210,7) a cukru, 
výrobků z cukru a medu (index 202,6). Přitom největší meziroční hodnotové zvýšení 
vývozu bylo realizováno položkami ze skupiny strojů a dopravních prostředků, a to 
elektrickými zařízeními, přístroji a spotřebiči (zvýšení 12,9 mld.Kč), silničními vozidly 
(9,0 mld.Kč) a ostatními dopravními a přepravními prostředky (7,7 mld.Kč). Uvedené 
položky reprezentovaly v souhrnu 32,5 % celkového českého vývozu za období leden až 
březen 2000. Položky, které vykázaly meziročně nižší vývoz neovlivnily významněji 
celkový export ve sledovaném období.  

I když v březnovém dovozu zaznamenaly meziroční nárůst všechny zbožové 
skupiny (kromě nápojů a tabáku), významný vliv na hodnotový vzestup dovozu 
vykázaly minerální paliva a maziva (nárůst 4,4 mld.Kč, index 204,4), průmyslové zboží 
podle druhu materiálu (3,1 mld.Kč, index 117,2) a dále pak stroje a dopravní prostředky 
(1,7 mld.Kč, index 104,1), různé hotové výrobky (1,3 mld.Kč, index 113,0) a chemikálie 
(1,2 mld.Kč, index 111,6). 

V celkovém dovozu za leden až březen 2000 vykázaly meziroční růst všechny 
zbožové skupiny (opět kromě skupiny nápoje a tabák, která poklesla o 2,6 %). 
Nejvíce hodnotovou úroveň dovozu ve sledovaném období ovlivnily importy strojů a 
dopravních prostředků (meziroční nárůst 27,4 mld.Kč, index 129,1), dále pak minerálních 
paliv a maziv (14,0 mld.Kč, index 218,2), průmyslového zboží podle druhu materiálu 
(11,4 mld.Kč, index 125,6), chemikálií (5,2 mld.Kč, index 119,9) a různých hotových 
výrobků (5,1 mld.Kč, index 120,3). Z položek SITC se meziročně (nad 150 %) zvýšil 
dovoz ropy a ropných výrobků (index 250,2), uhlí, koksu a briket (index 230,2), topného 
plynu, zemního i průmyslově vyráběného (index 192,7), olejnatých semen a olejnatých 
plodů (index 171,9), zařízení k telekomunikaci a záznamu a reprodukci zvuku (index 
168,4) a elektrických zařízení, přístrojů a spotřebičů (index 150,9). Největší hodnotové 
zvýšení dovozu v meziročním srovnání vykázaly elektrická zařízení, přístroje a spotřebiče 
(10,9 mld.Kč), ropa a ropné výrobky (9,2 mld.Kč) a silniční vozidla (5,4 mld.Kč). Z 
položek, které zaznamenaly meziročně nižší vývoz, určitý vliv na pokles měly pouze 
stroje a zařízení k výrobě energie (snížení o 1,3 mld.Kč).  

Struktura a bilance zahraničního obchodu podle zbožových skupin  

  Struktura 
vývozu v % 

Struktura 
dovozu v 

% 

Bilance v 
mil. Kč 

      

Zbožová skupina 
SITC 

1.-3.1999 1.-3.2000 1.-3.1999 1.-
3.2000 

1.-
3.1999 

1.-
3.2000 

0 až 9 zboží celkem 100,0 100,0 100,0 100,0 -16 -18 



838 872 

z toho :             

0 Potraviny a živá 
zvířata 

2,8 2,8 4,9 4,1 -5 297 -4 403 

1 Nápoje a tabák 0,7 0,6 0,7 0,5 -120 123 

2 Suroviny 
nepoživatelné, bez paliv 

3,4 3,7 3,4 3,2 -526 920 

3 Minerální paliva a 
maziva 

2,7 2,8 5,3 9,0 -6 358 -18 
264 

4 Živočišné a rostlinné 
oleje a tuky 

0,1 0,1 0,2 0,2 -281 -314 

5 Chemikálie 7,2 6,9 11,8 10,8 -11 
314 

-12 
728 

6 Průmyslové zboží 
podle druhu materiálu 

25,7 24,0 20,0 19,4 8 412 8 792 

7 Stroje a dopravní 
prostředky 

43,4 46,9 42,3 42,2 -4 808 4 683 

8 Různé hotové výrobky 13,9 12,1 11,4 10,6 3 235 2 196 

Ve zbožové struktuře celkového vývozu za leden až březen 2000 se opět 
meziročně zvýšil podíl strojů a dopravních prostředků, a to o 3,5 bodu na 46,9 %. 
Meziroční zvýšení podílu bylo dále zaznamenáno u surovin nepoživatelných, bez paliv (o 
0,3 bodu) a minerálních paliv a maziv (o 0,1 bodu). Nezměněný podíl si udržely 
potraviny a živá zvířata a živočišné a rostlinné oleje a tuky. Naopak, k meziročnímu 
snížení podílu došlo u nápojů a tabáku (o 0,1 bodu), ale také u významných vývozních 
skupin jako jsou různé hotové výrobky (o 1,8 bodu), průmyslové zboží podle druhu 
materiálu (o 1,7 bodu) a chemikálií (o 0,3 bodu). 

V celkovém dovozu za leden až březen 2000 narostl meziročně podíl minerálních paliv a 
maziv (o 3,7 bodu). Živočišné a rostlinné oleje a tuky stagnovaly na podílu 0,2 %. U 
všech ostatních zbožových skupin došlo k meziročnímu snížení jejich podílů. 

Obchodní bilance vykázala v březnu schodek 5,7 mld.Kč, čímž došlo k 
meziročnímu snížení bilančního deficitu o 5,2 mld.Kč. Schodek vykázaný v březnu 
1999 v amerických dolarech ve výši 326 mil.USD se meziročně snížil na 156 mil.USD. 

Z teritoriálního pohledu bylo v březnovém zahraničním obchodu zaznamenáno se 
všemi hlavními sledovanými skupinami zemí pasivní saldo. Se státy s vyspělou 
ekonomikou byl vykázán bilanční deficit ve výši 0,4 mld.Kč, když záporné saldo s 
ostatními zeměmi s vyspělou ekonomikou v rozsahu 4,1 mld.Kč (zejména v důsledku 
značných pasiv v obchodu s USA a Japonskem) bylo celkově sníženo aktivem ve výši 3,7 
mld.Kč v obchodu se zeměmi EU. Obdobně se vyvíjel obchod s evropskými státy s 
přechodovou ekonomikou vč. SNS, když pasivum ve výši 3,9 mld.Kč ve vztahu k 
ostatním zemím této teritoriální skupiny bylo do určité míry vyváženo aktivem se zeměmi 
CEFTA ve výši 2,2 mld.Kč, takže výsledné saldo s celkovou teritoriální skupinou 
zaznamenalo deficit v rozsahu 1,7 mld.Kč. Zahraniční obchod se zbývajícími dvěma 
teritoriálními skupinami vykázal rovněž bilanční pasivum, a to s rozvojovými zeměmi ve 
výši 1,4 mld.Kč a s mimoevropskými zeměmi s přechodovou a státní ekonomikou v 
rozsahu 2,1 mld.Kč (zejména v důsledku záporného salda s Čínou ve výši 1,9 mld.Kč). 

Z komoditního hlediska největší pasivum zaznamenala v březnu 2000 skupina 
minerálních paliv a maziv ve výši 6,0 mld.Kč, když meziročně tento deficit vzrostl o 3,7 
mld.Kč. Druhé nejvyšší pasivní saldo vykázaly chemikálie v rozsahu 5,0 mld.Kč. 
Významnější záporné saldo zaznamenala ještě zbožová skupina potravin a živých zvířat 



ve výši 1,8 mld.Kč. Výraznější aktivní salda docílily skupiny průmyslového zboží podle 
druhu materiálu (3,0 mld.Kč), strojů a dopravních prostředků (2,6 mld.Kč) a různých 
hotových výrobků (1,0 mld.Kč). 

Celková obchodní bilance za leden až březen 2000 skončila pasivem ve výši 18,9 
mld.Kč, čímž došlo k meziročnímu zhoršení o 2,0 mld.Kč. Bilanční deficit vyjádřený 
v amerických dolarech ve výši 521 mil.USD se meziročně zvýšil o 12 mil.USD. 

Z teritoriálního pohledu bylo zaznamenáno bilanční pasivum se všemi hlavními 
skupinami zemí. Se zeměmi s vyspělou ekonomikou se pasivum meziročně snížilo o 7,4 
mld.Kč, a to na jedné straně bilančním zlepšením o 8,0 mld.Kč se zeměmi EU a na druhé 
straně zhoršením bilance s ostatními zeměmi s vyspělou ekonomikou o 0,6 mld.Kč. 
Meziroční zhoršení bilančního poměru o 7,0 mld.Kč nastalo u druhé největší obchodně 
partnerské teritoriální skupiny, tj. evropských zemí s přechodovou ekonomikou vč. SNS, 
když se snížilo aktivum u zemí CEFTA o 1,8 mld.Kč a zvýšilo se záporné saldo o 5,2 
mld.Kč ve vztahu k ostatním zemím uvedené teritoriální skupiny. I dvě zbývající skupiny 
zemí zaznamenaly meziroční zhoršení salda: rozvojové země o 0,6 mld.Kč (na pasivum 
3,8 mld.Kč) a mimoevropské země s přechodovou a státní ekonomikou o 1,7 mld.Kč (na 
záporné saldo ve výši 5,4 mld.Kč. Ve vztahu k jednotlivým zemím vykázala ČR největší 
pasiva v obchodu s Ruskem (13,5 mld.Kč při meziročním zhoršení o 5,0 mld.Kč), USA 
(6,2 mld.Kč), Čínou (5,0 mld.Kč, zhoršení o 1,3 mld.Kč), Itálií (4,8 mld.Kč, zhoršení o 1,5 
mld.Kč), Japonskem (4,2 mld.Kč) a Francií (4,1 mld.Kč, zlepšení o 2,8 mld.Kč). Naproti 
tomu nejvyšší aktivní bilanci dosáhla ČR v obchodu s Německem (21,9 mld.Kč při 
meziročním zlepšení o 6,5 mld.Kč), Polskem (3,4 mld.Kč) a Slovenskem (3,3 mld.Kč, 
zhoršení o 1,9 mld.Kč). 

Z hlediska zbožové struktury se obchodní bilance nejvíce zhoršila meziročním 
zvýšením pasiva u skupiny minerálních paliv a maziv, a to o 11,9 mld.Kč na 18,3 mld.Kč. 
Větší meziroční zhoršení zaznamenaly také chemikálie, zvýšením pasiva o 1,4 mld.Kč na 
celkové záporné saldo ve výši 12,7 mld.Kč. Snížením aktiva o 1,0 mld.Kč přispěly 
k celkovému zvýšení schodku obchodní bilance i různé hotové výrobky. Na druhé straně 
meziročně zlepšující tendenci přinesly snížením pasiva o 0,9 mld.Kč potraviny a živá 
zvířata a dále pak přechodem z pasiva do aktiva suroviny nepoživatelné, bez paliv 
(zlepšení o 1,4 mld.Kč), stejně jako stroje a dopravní prostředky (zlepšení o 9,5 mld.Kč) 
a zvýšením bilančních aktiv o 0,4 mld.Kč také průmyslové zboží podle druhu materiálu. 
Zbožové skupiny 1, 2, 6, 7, 8 a 9 vytvořily společně bilanční přebytek ve výši 16,8 
mld.Kč, na rozdíl od skupin 0, 3, 4 a 5, které utvořily pasivum v rozsahu 35,7 mld.Kč. 

Ke zlepšení obchodní bilance za leden až březen 2000 nejvíce přispěly 
přebytkem (nad 2 mld.Kč) tyto položky: silniční vozidla (18,1 mld.Kč), výrobky 
z nekovových nerostů (6,4 mld.Kč), kovové výrobky (5,7 mld.Kč), nábytek a jeho díly 
(4,5 mld.Kč), uhlí, koks a brikety (2,6 mld.Kč), oděvní výrobky a doplňky (2,4 mld.Kč), 
korek a dřevo (2,3 mld.Kč) a organické chemikálie (2,3 mld.Kč). 

Na zhoršení schodku za leden až březen 2000 se nejvíce podílely (nad 3 mld.Kč) 
tyto položky: ropa a ropné výrobky (12,9 mld.Kč), topný plyn, zemní i průmyslově 
vyráběný (9,1 mld.Kč), zařízení k telekomunikaci a záznamu a reprodukci zvuku (8,0 
mld.Kč), léčiva a farmaceutické výrobky (5,1 mld.Kč), kancelářské stroje a zařízení k 
automatickému zpracování dat (5,0 mld.Kč), neželezné kovy (4,1 mld.Kč) a různé 
výrobky ze skupiny 8 (3,2 mld.Kč). 

Vývozní ceny měřené výběrovým indexem (včetně kurzového pohybu) se za období 
leden až únor 2000 oproti stejnému období roku 1999 zvýšily o 4,8 %, na rozdíl od 
dovozních cen, u nichž došlo ke zvýšení o 13,3 %. Důsledkem tohoto vývoje bylo snížení 
reálných směnných relací na hodnotu 92,5. V únoru v porovnání s lednem 2000 se 
dovozní ceny zvýšily o 1,6 % a vývozní ceny o 0,1 %. 



Za leden až únor 2000 se oproti stejnému období předchozího roku zvýšily vývozní ceny 
u všech zbožových skupin, kromě živočišných a rostlinných olejů a tuků, u nichž snížení 
činilo 13,3 %. Nejvyšší cenový nárůst o 29,2 % zaznamenala minerální paliva a maziva. 

Obdobný vývoj nastal i u dovozních cen, když zbožová skupina živočišných a rostlinných 
olejů a tuků doznala cenové snížení o 18,3 % a na druhé straně největší zvýšení docílila 
skupina minerálních paliv a maziv, a to o 131,1 %. 

Pramen: data ČSÚ a MPO ČR 


