
Měsíční přehled č. 03/02 

Zahraniční obchod České republiky 

Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v březnu 2002 
obrat zahraničního obchodu v běžných cenách 227,1 mld. Kč, čímž klesl v 
meziročním srovnání o 14,8 mld. Kč, tj. o 6,1 %. Struktura tohoto poklesu nicméně 
znamenala příznivější změnu poměru mezi vývozem a dovozem, když oproti podílu 47,7 
% v březnu 2001 se zvýšil podíl exportu ve stejném měsíci roku 2002 na 48,4 %, tj. o 
0,7 procentního bodu. 

V březnovém vývozu zaznamenaly meziroční pokles pod index 100,0 všechny 
agregované zbožové skupiny. Největší hodnotové snížení (o 2,4 mld. Kč) vykázaly 
stroje a dopravní prostředky (index 95,8), následované průmyslovým spotřebním zbožím, 
které registrovalo meziroční pokles o 1,4 mld. Kč při indexu 90,3. Zbývající dvě 
agregované zbožové skupiny evidovaly v meziročním srovnání méně výrazné absolutní 
úbytky: suroviny, polotovary a chemické výrobky poklesly o 0,9 mld. Kč (index 97,7) a 
zemědělské a potravinářské zboží se snížilo o 0,6 mld. Kč s indexem 85,3. 

Zatímco v březnovém dovozu realizovala meziroční zvýšení jen skupina 
průmyslového spotřebního zboží (0,7 mld. Kč, index 105,5), ostatní agregované 
zbožové skupiny vykázaly v meziročním srovnání pokles: stroje a dopravní prostředky 
snížení o 5,8 mld. Kč (index 89,8), suroviny, polotovary a chemické výrobky pokles o 4,2 
mld. Kč (index 91,9) a zemědělské a potravinářské zboží snížení o 37 mil. Kč (index 
99,3). 

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 březnu 2002 na celkovém vývozu 61,2 %, při meziročním 
snížení o 0,5 bodu a na celkovém dovozu 54,2 %, což znamenalo nezměněnou meziroční 
výši podílu. 

V březnu dále pokračoval meziroční pokles dovozu, a to o 7,5 %, zatímco vývoz 
po únorovém zastavení poklesu se meziročně snížil o 4,6 %. 

  

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

  Březen Leden až březen 

Skupina zemí, země  2001 2002 
2002 v 

%  
2001  

2001 2002 
2002 v 

%  
2001  

Svět celkem 115 274 109 953 95,4 318 834 312 628 98,1 

v tom: Země s vyspělou 
ekonomikou 

88 024 84 184 95,6 245 912 238 647 97,0 

v tom: EU 81 371 77 421 95,1 226 362 219 851 97,1 

z toho: 

SRN 47 858 40 272 84,1 131 406 114 982 87,5 

Rakousko 6 486 6 195 95,5 17 713 17 044 96,2 

ostatní 6 653 6 763 101,7 19 550 18 796 96,1 

Rozvojové země 3 819 4 178 109,4 9 978 11 250 112,7 



Evropské země s 
přechodovou 
ekonomikou vč. SNS 

22 728 21 055 92,6 61 781 61 018 98,8 

v tom: CEFTA 18 818 16 719 88,8 50 939 48 634 95,5 

z toho: 

SR 9 153 7 909 86,4 24 662 22 899 92,9 

ostatní 3 910 4 336 110,9 10 842 12 384 114,2 

z toho: Rusko 1 355 1 397 103,1 3 745 4 022 107,4 

Mimoevropské země s 
přechodovou a státní 
ekonomikou 1) 

701 303 43,2 1 161 1 082 93,2 

Nespecifikováno 2 233 117 x 2 631 316 x 

Z úhrnu obchod se 
zeměmi OECD 

104 897 98 762 94,2 291 483 281 538 96,6 

1) ČLR, KLDR, Kuba, Laos, MoLR, VSR 

  

Export v březnu 2002 zaznamenal hodnotu 110,0 mld. Kč, čímž se meziročně 
snížil o 5,3 mld. Kč, tj. o 4,6 %. V dolarovém přepočtu registroval částku 3 068 mil. 
USD při meziročním růstu o 31 mil. USD, což představovalo 1,0 %. 

Z teritoriálního pohledu se v meziročním srovnání (z hlavních skupin zemí) zvýšil 
vývoz pouze do rozvojových zemí, a to o 359 mil. Kč při indexu 109,4. (Rovněž se zvýšil 
v meziročním srovnání nespecifikovaný globál o částku 231 mil. Kč.) Do zemí s vyspělou 
ekonomikou export poklesl o 3,8 mld. Kč při indexu 95,6. Zatímco toto snížení se 
realizovalo ve vztahu k zemím Evropské unie (v rozsahu 3,9 mld. Kč a s indexem 95,1), 
do ostatních zemí s vyspělou ekonomikou export meziročně narostl o 110 mil. Kč při 
indexu 101,7. (Na meziroční pokles vývozu do zemí EU mělo silný vliv snížení exportu do 
Německa, a to o 7,6 mld. Kč.) Do evropských zemí s přechodovou ekonomikou vč. SNS 
zaznamenal český vývoz rovněž výraznější meziroční propad, a to o 1,7 mld. Kč při 
indexu 92,6, když pokles do zemí CEFTA představoval v hodnotové úrovni 2,1 mld. Kč 
(index 88,8), kdežto do ostatních zemí uvedené teritoriální skupiny vývoz narostl o 0,4 
mld. Kč (index 110,9). Export do mimoevropských zemí s přechodovou a státní 
ekonomikou meziročně poklesl o 0,4 mld. Kč při indexu 43,2. 

Celkový vývoz za leden až březen 2002 činil 312,6 mld. Kč a meziročně poklesl o 
6,2 mld. Kč, tj. o 1,9 %. V dolarovém přepočtu dosáhl za uvedené období částky 8 630 
mil. USD, čímž se meziročně zvýšil o 162 mil. USD, tj. o 1,9 %. 

Vývoz za leden až březen 2002 zaznamenal meziroční pokles do všech hlavních skupin 
zemí, kromě rozvojových zemí, do nichž stoupl o 12,7 %, což v hodnotové úrovni 
představovalo 1,3 mld. Kč. Export do zemí s vyspělou ekonomikou vykázal meziroční 
snížení o 7,3 mld. Kč a index 97,0. Výraznější hodnotový pokles byl přitom registrován 
do Evropské unie, a to o 6,5 mld. Kč (index 97,1), zatímco do ostatních zemí s vyspělou 
ekonomikou se vývoz snížil o 0,8 mld. Kč s indexem 96,1. Export do evropských zemí s 
přechodovou ekonomikou vč. SNS se meziročně snížil o 0,8 mld. Kč (index 98,8), 
přičemž hodnotový pokles byl evidován do zemí CEFTA, a to ve výši 2,3 mld. Kč (index 
95,5), kdežto do ostatních zemí uvedené teritoriální skupiny vývoz naopak narostl o 1,5 
mld. Kč při indexu 114,2. Export do mimoevropských zemí s přechodovou a státní 
ekonomikou meziročně poklesl o 79 mil. Kč (index 93,2). (Nespecifikovaný globál se 
meziročně zvýšil o 0,6 mld. Kč.) Z jednotlivých zemí, které měly dlouhodoběji větší podíl 
na obratu českého zahraničního obchodu, nejvýznamnější nárůst exportu (nad 120 %) 



byl dosažen do Nizozemska (index 183,8), Norska (index 121,0) a na Tchaj-wan (rovněž 
index 121,0). 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 Jižní Koreje (index 61,3), Irska (index 
73,0), USA (index 78,0), Japonska (index 85,8), Německa (index 87,5) a Belgie (index 
89,4).  

  

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

  Březen Leden až březen 

Skupina zemí, země 2001 2002 
2002 v 
% 2001 

2001 2002 
2002 v 
% 2001 

Svět celkem 126 569 117 130 92,5 345 090 322 997 93,6 

v tom: Země s vyspělou 
ekonomikou 

93 877 82 088 87,4 251 257 228 390 90,9 

v tom: EU 82 237 71 391 86,8 218 810 198 253 90,6 

z toho:  

SRN 47 794 37 985 79,5 120 682 105 834 87,7 

Rakousko 5 612 4 935 87,9 15 504 13 940 89,9 

ostatní 11 640 10 697 91,9 32 447 30 137 92,9 

Rozvojové země 5 761 9 519 165,2 16 608 24 697 148,7 

Evropské země s 
přechodovou ekonomikou vč. 
SNS 

23 482 20 160 85,9 68 311 56 055 82,1 

v tom: CEFTA 15 508 13 354 86,1 41 830 36 276 86,7 

z toho: 

SR 6 783 5 856 86,3 18 152 15 822 87,2 

ostatní 7 974 6 806 85,4 26 481 19 779 74,7 

z toho: Rusko 6 031 4 671 77,4 20994 14 584 69,5 

Mimoevropské země s 
přechodovou a státní 
ekonomikou 1) 

3 096 5 283 170,6 8 249 13 619 165,1 

Nespecifikováno 353 80 22,7 665 236 35,5 

Z úhrnu obchod se zeměmi 
OECD 

108 730 95 204 87,6 291 316 263 460 90,4 

1) ČLR, KLDR, Kuba, Laos, MoLR, VSR 

  

Dovoz v březnu 2002 činil 117,1 mld. Kč, čímž se meziročně snížil o 9,4 mld. Kč, 
tj. o 7,5 %. V dolarovém přepočtu registroval částku 3 267 mil. USD při meziročním 
poklesu o 2,0 %, což představovalo 68 mil. USD. 

Z teritoriálního pohledu byl meziroční nárůst dovozu zaznamenán jen u dvou ze čtyř 
hlavních skupin zemí, a to z mimoevropských zemí s přechodovou a státní ekonomikou 
(zvýšení o 2,2 mld. Kč při indexu 170,6 – v důsledku stejného hodnotového nárůstu 
importu z Číny) a z rozvojových zemí (přírůstek 3,8 mld. Kč s indexem 165,2). Dovoz ze 
zemí s vyspělou ekonomikou meziročně poklesl o 11,8 mld. Kč (index 87,4), přičemž 



snížení importu ze zemí Evropské unie činilo 10,9 mld. Kč s indexem 86,8 a bylo 
ovlivněno zejména poklesem dovozu z Německa o 9,8 mld. Kč. Importy z ostatních zemí 
s vyspělou ekonomikou se meziročně snížily o 0,9 mld. Kč s indexem 91,9. Dovozy z 
evropských zemí s přechodovou ekonomikou vč. SNS meziročně poklesly o 3,3 mld. Kč 
(index 85,9), když ze zemí CEFTA snížení činilo 2,1 mld. Kč s indexem 86,1 a úbytek 
importu z ostatních zemí uvedené teritoriální skupiny byl reprezentován částkou 1,2 mld. 
Kč (index 85,4) v důsledku meziročního snížení dovozu z Ruska o 1,4 mld. Kč (index 
77,4). 

Celkový dovoz za leden až březen 2002 činil 323,0 mld. Kč a meziročně poklesl o 
22,1 mld. Kč, tj. o 6,4 %. V dolarovém přepočtu dosáhl za uvedené období částky 8 
917 mil. USD, čímž se meziročně snížil o 247 mil. USD, tj. o 2,7 %.  

Dovoz za tři měsíce roku 2002 zaznamenal meziroční zvýšení z mimoevropských zemí s 
přechodovou a státní ekonomikou (hodnotový přírůstek 5,4 mld. Kč, index 165,1), a 
rovněž evidoval i meziroční nárůst z rozvojových zemí , a to o 8,1 mld. Kč s indexem 
148,7. Dovoz z evropských zemí s přechodovou ekonomikou vč. SNS meziročně poklesl o 
12,3 mld. Kč (index 82,1), když ze zemí CEFTA snížení činilo 5,6 mld. Kč s indexem 86,7, 
a pokles importu z ostatních zemí uvedené teritoriální skupiny představoval 6,7 mld. Kč 
(index 74,7), především v důsledku meziročního snížení importu z Ruska v rozsahu 6,4 
mld. Kč. Největší meziroční pokles dovozu byl registrován ze zemí s vyspělou 
ekonomikou, a to v sumě 22,9 mld. Kč a s indexem 90,9. Snížení ze zemí Evropské unie 
přitom činilo 20,6 mld. Kč při indexu 90,6 (zejména v důsledku snížení dovozu z 
Německa o 14,8 mld. Kč), zatímco pokles dovozu z ostatních zemí s vyspělou 
ekonomikou znamenal 2,3 mld. Kč s indexem 92,9. Z jednotlivých zemí, které měly 
dlouhodoběji větší podíl na obratu českého zahraničního obchodu, se vyšším tempem 
růstu importu (nad 130 %) vyznačoval dovoz z Jižní Koreje (index 180,4), Číny (index 
169,4), Irska (index 141,2) a z Tchaj-wanu (index 138,8). Na druhé straně byl ze zemí s 
dlouhodoběji větším podílem na obratu českého zahraničního obchodu meziročně 
zaznamenán pokles dovozu z řady zemí. Pod index 90,0, byl dovoz realizován z Ruska 
(index 69,5), Finska (index 70,3), Belgie (index 75,1), V.Británie (index 77,9), USA 
(index 81,5), Slovenska (index 87,2), SRN (index 87,7), Ukrajiny (index 89,1) a z 
Rakouska (index 89,9).  

  

Struktura a bilance zahraničního obchodu podle skupin zemí 

Struktura vývozu v 
%  

Struktura dovozu 
v %  

Bilance v mil. Kč  
Skupina zemí, země 

1. – 3. 
2001  

1. – 3. 
2002  

1. – 3. 
2001  

1. – 3. 
2002  

1. – 3. 
2001  

1. – 3. 
2002  

Svět celkem 100,0 100,0 100,0 100,0 -26 256 -10 369 

v tom: Země s vyspělou 
ekonomikou 

77,1 76,3 72,8 70,7 -5 345 10 257 

v tom: EU 71,0 70,3 63,4 61,4 7 552 21 598 

z toho: 

SRN 41,2 36,8 35,0 32,8 10 724 9 148 

Rakousko 5,6 5,5 4,5 4,3 2 209 3 104 

ostatní 6,1 6,0 9,4 9,3 -12 897 -11 341 

Rozvojové země 3,1 3,7 4,8 7,6 -6 630 -13 447 

Evropské země s 
přechodovou 
ekonomikou vč. SNS 

19,4 19,5 19,8 17,4 -6 530 4 963 



v tom: CEFTA 16,0 15,6 12,1 11,2 9 109 12 358 

z toho: 

SR 7,7 7,3 5,3 4,9 6 510 7 077 

ostatní 3,4 3,9 7,7 6,2 -15 639 -7 395 

z toho: Rusko 1,2 1,3 6,1 4,5 -17 249 -10 562 

Mimoevropské země s 
přechodovou a státní 
ekonomikou 

0,4 0,3 2,4 4,2 -7 088 -12 537 

Nespecifikováno 0,0 0,2 0,2 0,1 -663 395 

Z úhrnu obchod se 
zeměmi OECD 

91,4 90,1 84,4 81,6 167 18 078 

V teritoriální struktuře za leden až březen 2002 se ve vývozu meziročně snížil podíl 
zemí s vyspělou ekonomikou o 0,8 bodu na 76,3 %, a podíl mimoevropských zemí s 
přechodovou a státní ekonomikou poklesl o 0,1 bodu na 0,3 %. Na druhé straně se ve 
vývozu zvýšil podíl evropských zemí s přechodovou ekonomikou vč. SNS o 0,1 bodu na 
19,5 % a podíl rozvojových zemí vzrostl o 0,6 bodu na 3,7 %. (Nespecifikovaný globál 
přitom zaznamenal podíl 0,2 % na celkovém českém exportu.) 

Na souhrnném českém dovozu poklesla rovněž účast zemí s vyspělou ekonomikou, a 
to o 2,1 bodu na 70,7 %. Výrazně se snížil (o 2,4 bodu) i podíl evropských zemí s 
přechodovou ekonomikou vč. SNS na 17,4 % celkového dovozu. Na druhé straně vzrostly 
podíly rozvojových zemí (o 2,8 bodu na 7,6 %) a mimoevropských zemí s přechodovou a 
státní ekonomikou (o 1,8 bodu na 4,2 %). 

Sousední země (Německo, Slovensko, Rakousko a Polsko) se v období leden až březen 
2002 podílely na českém vývozu 54,1 % a na českém dovozu 45,7 %. Z jednotlivých 
zemí se na obratu českého zahraničního obchodu nejvíce účastnily: Německo se 34,7 % 
(snížení proti celoročnímu průměru roku 2001 o 0,7 bodu) a Slovensko se 6,1 % (pokles 
proti celoročnímu průměru roku 2001 o 0,5 bodu). 

  

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

 Vývoz – leden až březen Dovoz – leden až březen 

Zbožová skupina SITC 2001 2002 
2002 v 
% 2001 

2001 2002 
2002 v 
% 2001 

0 až 9 zboží celkem 318 834 312 628 98,1 345 090 322 997 93,6 

v tom:             

0 Potraviny a živá zvířata 8 160 8 125 99,6 13 205 14 218 107,7 

1 Nápoje a tabák 2 141 1 834 85,7 1 815 1 695 93,4 

2 Suroviny nepoživatelné, 
bez paliv 

9 462 8 468 89,5 10 733 9 537 88,9 

3 Minerální paliva a 
maziva 

8 670 8 480 97,8 32 209 24 014 74,6 

4 Živočišné a rostlinné 
oleje a tuky 

401 258 64,3 698 765 109,6 

5 Chemikálie 20 551 17 842 86,8 36 515 35 866 98,2 

6 Průmyslové zboží podle 
druhu materiálu 

77 062 75 925 98,5 69 446 65 147 93,8 



7 Stroje a dopravní 
prostředky 

153 594 153 932 100,2 147 285 137 858 93,6 

8 Různé hotové výrobky 38 518 37 320 96,9 33 118 33 835 102,2 

9 Nespecifikováno 275 444 161,5 66 62 93,9 

  

V březnovém vývozu roku 2002 byl v meziročním srovnání evidován u většiny 
zbožových skupin pokles, přičemž nejvýraznější hodnotové snížení zaznamenaly stroje 
a dopravní prostředky (o 2,4 mld. Kč při indexu 95,8), různé hotové výrobky (o 1,5 mld. 
Kč s indexem 89,7) a chemikálie, jejichž vývoz meziročně poklesl o 0,9 mld. Kč (index 
87,4). Na druhé straně meziroční zvýšení exportu byla nevýrazná. Největší nárůst byl 
dosažen u průmyslového zboží podle druhu materiálu, a to 0,1 mld. Kč s indexem 100,4. 

V exportu za leden až březen 2002 zaznamenaly v meziročním srovnání všechny 
zbožové skupiny pokles, kromě strojů a dopravních prostředků, u nichž zvýšení činilo 
338 mil. Kč při indexu 100,2 a nespecifikovaného globálu s nárůstem 169 mil. Kč. 
Největší meziroční snížení vývozu registrovaly chemikálie v částce 2,7 mld. Kč (index 
86,8), různé hotové výrobky (1,2 mld. Kč, index 96,9) a průmyslové zboží podle druhu 
materiálu (1,1 mld. Kč, index 98,5). Z hodnotově významnějších položek SITC se v 
meziročním srovnání (nad 140 %) zvýšil export kancelářských strojů a zařízení k 
automatickému zpracování dat (index 240,1) a výrobků z pryže (index 148,8). Největší 
meziroční absolutní zvýšení bylo realizováno stejnými položkami tj. kancelářskými stroji a 
zařízeními k automatickému zpracování dat (nárůst 11,5 mld. Kč) a výrobky z pryže 
(zvýšení 3,3 mld. Kč). Z řady položek které meziročně poklesly pod úroveň indexu 100,0 
největší meziroční hodnotový úbytek zaznamenala položka elektrických zařízení, přístrojů 
a spotřebičů, a to 10,1 mld. Kč. 

Rovněž v březnovém dovozu roku 2002 vykázala převažující část zbožových 
skupin meziroční snížení. Týkalo se to těchto komodit: minerálních paliv a maziv 
(index 76,3), nápojů a tabáku (index 87,4), strojů a dopravních prostředků (index 89,8), 
surovin nepoživatelných, bez paliv (index 91,0), průmyslového zboží podle druhu 
materiálu (index 94,4) a chemikálií (index 99,3). Z hodnotového hlediska největší 
meziroční snížení dovozu zaznamenaly stroje a dopravní prostředky (5,8 mld. Kč), 
minerální paliva a maziva (2,4 mld. Kč) a průmyslové zboží podle druhu materiálu (1,4 
mld. Kč). Ze zbývajících komoditních skupin největší nárůst evidovaly různé hotové 
výrobky v částce 0,7 mld. Kč. 

V celkovém importu za leden až březen 2002 registrovala meziroční pokles 
rovněž většina zbožových skupin. Hodnotově největší meziroční snížení zaznamenaly 
stroje a dopravní prostředky (9,4 mld. Kč, index 93,6), minerální paliva a maziva (8,2 
mld. Kč, index 74,6) a průmyslové zboží podle druhu materiálu (4,3 mld. Kč, index 93,8). 
Na druhé straně podstatnější meziroční nárůst dovozu vykázala skupina potravin a živých 
zvířat (1,0 mld. Kč, index 107,7) a různé hotové výrobky (0,7 mld. Kč, index 102,2 ). Z 
položek SITC významnější zvýšení dovozu v meziročním srovnání zaznamenaly 
kancelářské stroje a zařízení k automatickému zpracování dat (3,2 mld. Kč, index 122,1), 
silniční vozidla (1,2 mld. Kč, index 104,6) a léčiva a farmaceutické výrobky (1,1 mld. Kč, 
index 114,8). Velká řada položek však registrovala meziroční snížení dovozu pod index 
100,0. Z nich největší hodnotový pokles evidovaly: elektrická zařízení, přístroje a 
spotřebiče (6,1 mld. Kč, index 87,1), ropa a ropné výrobky (4,5 mld. Kč, index 74,7), 
topný plyn, zemní i průmyslově vyráběný (3,6 mld. Kč, index 71,5), zařízení k 
telekomunikaci a záznamu a reprodukci zvuku (2,5 mld. Kč, index 78,4), strojní zařízení 
pro určitá odvětví průmyslu ( 2,3 mld. Kč, index 82,0) a železo a ocel (2,0 mld. Kč, index 
85,6).  



  

Struktura a bilance zahraničního obchodu podle zbožových skupin (v %, mil. Kč, 
běžné ceny) 

Struktura vývozu 
v % 

Struktura dovozu 
v % 

Bilance v mil. Kč 
Skupina zemí, země 

1. – 3. 
2001 

1. – 3. 
2002 

1. – 3. 
2001 

1. – 3. 
2002 

1. – 3. 
2001 

1. – 3. 
2002 

0 až 9 zboží celkem 100,0 100,0 100,0 100,0 -26 256 -10 369 

v tom:             

0 Potraviny a živá zvířata 2,6 2,6 3,8 4,4 -5 045 -6 093 

1 Nápoje a tabák 0,7 0,6 0,5 0,5 326 139 

2 Suroviny nepoživatelné, 
bez paliv 

3,0 2,7 3,1 3,0 -1 271 -1 069 

3 Minerální paliva a maziva 2,7 2,7 9,4 7,4 -23 539 -15 534 

4 Živočišné a rostlinné oleje 
a tuky 

0,1 0,1 0,2 0,2 -297 -507 

5 Chemikálie 6,4 5,7 10,6 11,1 -15 964 -18 024 

6 Průmyslové zboží podle 
druhu materiálu 

24,1 24,4 20,1 20,2 7 616 10 778 

7 Stroje a dopravní 
prostředky 

48,2 49,2 42,7 42,7 6 309 16 074 

8 Různé hotové výrobky 12,1 11,9 9,6 10,5 5 400 3 485 

9 Nespecifikováno 0,1 0,1 0,0 0,0 209 382 

Ve zbožové struktuře vývozu za leden až březen 2002 opakovaně zvýšila v 
meziročním srovnání své postavení skupina strojů a dopravních prostředků, a to o 1,0 
bod na 49,2 %. Vzrostl také podíl průmyslového zboží podle druhu materiálu (o 0,3 bodu 
na 24,4 %). Meziročně na svém podílu stagnovaly zbožové skupiny potravin a živých 
zvířat, minerálních paliv a maziv, živočišných a rostlinných olejů a tuků a 
nespecifikovaného globálu. Ostatní komoditní skupiny podílovou účast na českém vývozu 
snížily. 

V dovozu za leden až březen 2002 narostl meziročně podíl potravin a živých zvířat o 
0,6 bodu na 4,4 %, chemikálií o 0,5 bodu na 11,1 %, průmyslového zboží podle druhu 
materiálu o 0,1 bodu na 20,2 % a různých hotových výrobků o 0,9 bodu na 10,5 %. 
Meziroční stagnaci podílu registrovaly nápoje a tabák, živočišné a rostlinné oleje a tuky a 
stroje a dopravní prostředky. Zbývající zbožové skupiny vykázaly pokles podílu na 
celkovém českém dovozu. 

Obchodní bilance registrovala v březnu 2002 pasivum ve výši 7,2 mld. Kč, což 
bylo o 4,1 mld. Kč méně než ve stejném měsíci roku 2001. V amerických dolarech 
zaznamenala záporné saldo v částce 199 mil. USD. Bilanční schodek se tím meziročně 
snížil o 99 mil. USD. 

Z teritoriálního pohledu bylo bilanční aktivum registrováno z obchodu s oběmi 
hlavními partnerskými skupinami zemí (nicméně při rozdílném vývoji uvnitř obou 
skupin). Kladné saldo se zeměmi s vyspělou ekonomikou dosáhlo částky 2,1 mld. Kč, 
když obchod s Evropskou unií skončil přebytkem ve výši 6,0 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 3,9 mld. Kč. Podobná 
situace nastala v bilančních výsledcích s evropskými zeměmi s přechodovou ekonomikou 



vč. SNS, když kladné saldo ve výši 3,4 mld. Kč se zeměmi CEFTA bylo sníženo bilančním 
deficitem v částce 2,5 mld. Kč s ostatními zeměmi uvedené teritoriální skupiny na 
výsledné aktivum v částce 0,9 mld. Kč. S dalšími dvěmi skupinami zemí byly naopak 
evidovány výraznější bilanční schodky: s rozvojovými zeměmi v sumě 5,3 mld. Kč a s 
mimoevropskými zeměmi s přechodovou a státní ekonomikou ve výši 5,0 mld. Kč.  

Z komoditního hlediska vykázaly v březnu 2002 největší pasiva chemikálie (7,4 mld. 
Kč), minerální paliva a maziva (4,7 mld. Kč) a potraviny a živá zvířata (2,1 mld. Kč). Na 
druhé straně nejvyšší aktiva zaznamenaly: průmyslové zboží podle druhu materiálu (3,7 
mld. Kč) a stroje a dopravní prostředky (3,4 mld. Kč).  

Celková obchodní bilance za leden až březen 2002 skončila záporným saldem ve 
výši 10,4 mld. Kč a byla tak o 15,9 mld. Kč nižší než za stejné období roku 2001. 
Bilanční deficit v amerických dolarech za leden až březen 2002 v částce 287 mil. USD 
meziročně klesl o 409 mil. USD. 

Z teritoriálního hlediska bylo kladné saldo evidováno s oběmi hlavními skupinami 
zemí. Obchod se zeměmi s vyspělou ekonomikou zaznamenal meziročně přechod z 
pasiva do aktiva ve výši 15,6 mld. Kč (na kladné saldo v částce 10,3 mld. Kč v kumulaci 
za leden až březen 2002), přičemž se na tomto vývoji podílela Evropská unie zvýšením 
aktiva v částce 14,0 mld. Kč a snížením pasiva o 1,6 mld. Kč i ostatní země s vyspělou 
ekonomikou. Obchod s evropskými zeměmi s přechodovou ekonomikou vč. SNS přešel 
rovněž meziročně z bilančního deficitu (6,5 mld. Kč) do aktiva ve výši 5,0 mld. Kč, což 
představovalo meziroční zlepšení o 11,5 mld. Kč. Na této změně měly zásluhu 
(meziročním zvýšením kladného salda o 3,3 mld. Kč) země CEFTA a snížením pasiva o 
8,2 mld. Kč i ostatní země uvedené teritoriální skupiny. Na druhé straně podstatnější 
meziroční nárůst bilančních schodků zaznamenal obchod s rozvojovými zeměmi (o 6,8 
mld. Kč na 13,4 mld. Kč) a s mimoevropskými zeměmi s přechodovou a státní 
ekonomikou (o 5,4 mld. Kč na 12,5 mld. Kč). V poměru k jednotlivým zemím registrovala 
ČR největší bilanční propad s Čínou (12,3 mld. Kč při meziročním zhoršení o 5,4 mld. Kč), 
Ruskem (10,6 mld. Kč při meziročním zlepšení o 6,7 mld. Kč) a s Japonskem (5,4 mld. 
Kč, zhoršení o 0,5 mld. Kč). Naproti tomu nejvyšší aktivní bilanci vykázala Česká 
republika z obchodu s Německem (9,1 mld. Kč při meziročním snížení kladného salda o 
1,6 mld. Kč), Velkou Británií (9,0 mld. Kč při meziročním zlepšení o 5,6 mld. Kč), 
Slovenskem (7,1 mld. Kč, zlepšení o 0,6 mld. Kč) a s Nizozemskem (6,3 mld. Kč, 
zlepšení o 6,2 mld. Kč). 

Z pohledu zbožové struktury se bilanční deficit meziročně nejvíce zvýšil u chemikálií 
(o 2,1 mld. Kč na 18,0 mld. Kč v kumulaci za čtvrt roku 2002) a u potravin a živých 
zvířat o 1,0 mld. Kč na 6,1 mld. Kč v kumulaci za tři měsíce roku 2002. Meziročním 
snížením kladného salda o 1,9 mld. Kč ovlivnila výši celkového pasiva i zbožová skupina 
různých hotových výrobků. Naproti tomu největší meziroční zvýšení aktiva registrovaly 
stroje a dopravní prostředky v částce 9,8 mld. Kč (na 16,1 mld. Kč v kumulaci za leden 
až březen 2002), následované skupinou průmyslového zboží podle druhu materiálu, která 
dosáhla meziročního nárůstu kladného salda o 3,2 mld. Kč. Snížením pasivního salda o 
8,0 mld. Kč rovněž výrazně přispěly k meziročnímu poklesu celkového schodku minerální 
paliva a maziva. 

Zbožové skupiny 1,6, 7, 8 a 9 vytvořily za období leden až březen 2002 společný 
přebytek ve výši 30,8 mld. Kč, na rozdíl od skupin 0, 2, 3, 4 a 5, které byly pasivní v 
celkové částce 41,2 mld. Kč. 

Ke zlepšení obchodní bilance za leden až březen 2002 nejvíce přispěly (nad 4 
mld. Kč) tyto položky: silniční vozidla (22,7 mld. Kč), nábytek a jeho díly (6,1 mld. Kč), 
výrobky z nekovových nerostů (6,1 mld. Kč), výrobky z pryže (5,9 mld. Kč) a kovové 
výrobky (5,0 mld. Kč). 



Naopak, na zvýšení bilančního schodku za leden až březen 2002 se (nad 4,0 mld. 
Kč) hlavně podílely: elektrická zařízení, přístroje a spotřebiče (10,8 mld. Kč), ropa a 
ropné výrobky (10,3 mld. Kč), topný plyn, zemní i průmyslově vyráběný (9,0 mld. Kč), 
léčiva a farmaceutické výrobky (6,7 mld. Kč) a neželezné kovy (5,1 mld. Kč). 

Vývozní ceny měřené výběrovým indexem (včetně kurzového pohybu) se za leden až 
únor 2002 oproti stejnému období roku 2001 v průměru snížily o 4,8 %, zatímco dovozní 
ceny poklesly o 7,6 %. Směnná relace tak dosáhla hodnoty 103,0. 

V únoru oproti lednu 2002 dovozní i vývozní ceny se shodně snížily o 0,7 %. 

Vývozní ceny v lednu až únoru 2002 v průměru meziročně poklesly u všech 
evidovaných zbožových skupin, kromě živočišných a rostlinných olejů a tuků, u nichž 
meziroční nárůst činil 5,3 %. Pokles pod index 90,0 zaznamenaly chemikálie (index 83,6) 
a suroviny nepoživatelné, bez paliv (index 88,4). Minerální paliva a maziva vykázala 
snížení o 7,1 %.  

U dovozních cen doznaly v průměru za leden až únor 2002 meziroční snížení rovněž 
všechny evidované zbožové skupiny, kromě živočišných a rostlinných olejů a tuků, u 
nichž meziroční nárůst činil 0,5 %. Největší pokles v meziročním srovnání byl registrován 
u zbožové skupiny minerálních paliv a maziv, a to o 23,6 %.  

  

Pramen: data ČSÚ a MPO ČR  

 


