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Zahraniční obchod České republiky 

Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v srpnu 2000 
obrat zahraničního obchodu v běžných cenách výše 193,0 mld.Kč, čímž stoupl 
v meziročním srovnání o 48,7 mld.Kč, tj. o 33,7 %. Struktura tohoto nárůstu však 
představovala nepříznivou meziroční změnu poměru mezi vývozem a dovozem, když 
oproti podílu 49,1 % v srpnu 1999 výrazněji poklesl podíl exportu na obratu zahraničního 
obchodu ve stejném měsíci letošního roku na 45,9 %, tj. o 3,2 procentního bodu. 

V srpnovém vývozu vykázaly meziroční růst všechny agregované zbožové 
skupiny, přičemž největší absolutní i relativní růst zaznamenaly stroje a dopravní 
prostředky ve výši 9,6 mld.Kč při indexu 133,0. Výrazný meziroční hodnotový přínos 
realizovala v rozsahu 5,8 mld.Kč také agregovaná skupina surovin, polotovarů a 
chemických výrobků (index 119,9). Ze zbývajících dvou zbožových skupin vykázalo 
průmyslové spotřební zboží absolutní nárůst ve výši 1,8 mld.Kč při nejnižším relativním 
zvýšení o 18,5 % a zemědělské a potravinářské zboží registrovalo meziroční nárůst o 
19,7 %, který v absolutním vyjádření představovala částka 0,6 mld.Kč. 

Také v dovozu registrovaly v srpnu meziroční růst všechny agregované zbožové 
skupiny. Zatímco nejvyšší relativní meziroční nárůst vykázaly stroje a dopravní 
prostředky (index 150,1) při absolutním meziročním zvýšení o 13,7 mld.Kč, suroviny, 
polotovary a chemické výrobky zaznamenaly prioritu v meziročním absolutním nárůstu 
importu v rozsahu 14,1 mld.Kč při indexu 142,2. Dovoz průmyslového spotřebního zboží 
se meziročně zvýšil o 2,5 mld.Kč (index 129,1) a zemědělského a potravinářského zboží 
o 0,6 mld.Kč při indexu 114,0.  

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 srpnu 2000 na celkovém vývozu 56,8 % a na celkovém 
dovozu 49,7 %, když se meziročně zvýšil ve vývozu o 1,8 procentního bodu a v dovozu o 
1,0 bod. 

V srpnu 2000 se obnovila (po červencovém zpomalení) vysoká dynamika 
meziročního růstu obratu zahraničního obchodu. Ta se však projevila zejména 
v jeho dovozové části, když tempo růstu importu přesáhlo tempo růstu exportu o 16,9 
procentních bodů. I když na rozměr dovozu i nadále působily hodnotově zvýšené dovozy 
nerostných paliv, podstatný vliv na meziroční nárůst importu měly stroje a dopravní 
prostředky  
a v menší míře i průmyslové zboží podle druhu materiálu. 

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

  Srpen Leden až srpen 
Skupina zemí, země 1999 2000 2000 v  

1999 
% 

1999 2000 2000 v 
1999 

% 
Svět celkem 70 885 88 685 125,1 578 997 711 241 122,8 

v tom :             

Země s vyspělou 
ekonomikou 

52 530 63 786 121,4 432 874 535 371 123,7 

v tom : EU 48 596 58 084 119,5 401 781 493 134 122,7 



z toho : SRN 29 443 34 831 118,3 243 057 296 414 122,0 

Rakousko 4 435 5 506 124,1 38 486 43 868 114,0 

ostatní 3 934 5 702 144,9 31 093 42 237 135,8 

Rozvojové země 2 164 3 008 139,0 18 541 24 909 134,3 

Evropské země 
s přechodovou ekonomikou 
vč. SNS  

15 893 21 693 136,5 125 583 148 700 118,4 

v tom : CEFTA 12 827 17 108 133,4 103 912 119 689 115,2 

z toho : SR 5 897 7 660 129,9 49 013 53 458 109,1 

ostatní 3 066 4 585 149,5 21 671 29 011 133,9 

z toho : Rusko 1 142 1 652 144,7 8 110 8 787 108,3 

Mimoevropské země 
s přechodovou a státní 
ekonomikou 1) 

298 198 66,4 1 999 2 261 113,1 

Nespecifikováno 0 0 0,0 0 0 0,0 

Z úhrnu obchod se zeměmi 
OECD 

58 098 71 455 123,0 475 431 588 506 123,8 

I. ČLR, KLDR, Kuba, Laos, MoLR, VSR  

  

Vývoz v srpnu 2000 zaznamenal hodnotu 88,7 mld.Kč, čímž se meziročně zvýšil 
o 17,8 mld.Kč, tj. o 25,1 %. V dolarovém přepočtu dosáhl částky 2 273 mil.USD a 
meziročně vzrostl o 10,0 %, což představovalo 207 mil.USD. 

Z teritoriálního hlediska byl v meziročním srovnání docílen nejvyšší relativní růst 
vývozu do rozvojových zemí (index 139,0), který však v absolutním vyjádření 
představoval pouze 0,8 mld.Kč. Druhé největší meziroční relativní zvýšení exportu bylo 
vykázáno do evropských zemí s přechodovou ekonomikou vč. SNS, a to o 36,5 %, což 
znamenalo hodnotový nárůst ve výši 5,8 mld.Kč. Přitom růst vývozu do zemí CEFTA 
představoval částku 4,3 mld.Kč (index 133,4) a do ostatních zemí této teritoriální skupiny 
sumu 1,5 mld.Kč při indexu 149,5. Třetí pozici v tempu relativního růstu českého exportu 
zaujaly země s vyspělou ekonomikou s indexem 121,4. Nicméně z hlediska hodnotového 
přínosu byl v meziročním srovnání přírůstek vývozu do těchto zemí vůbec nejvyšší a 
představoval částku 11,3 mld.Kč, z čehož hlavní podíl byl zaznamenán v exportu do zemí 
EU, a to ve výši 9,5 mld.Kč. Do mimoevropských zemí s přechodovou a státní 
ekonomikou srpnový vývoz registroval meziroční snížení o 100 mil.Kč, tj. o 33,6 %. 

Celkový vývoz za období leden až srpen 2000 činil 711,2 mld.Kč a meziročně se 
zvýšil  
o 132,2 mld.Kč, tj. o 22,8 %. V dolarovém přepočtu dosáhl za uvedené období částky 
18 836 mil.USD, čímž meziročně vzrostl o 2 054 mil.USD, tj. o 12,2 %. 

Vývoz za leden až srpen 2000 zaznamenal meziroční vzestup nejen do všech 
sledovaných skupin zemí, ale i jejich podskupin a vybraných teritorií. Ze skupin 
zemí byl nejvyšší relativní růst registrován do rozvojových zemí (index 134,3), když 
hodnotově tento nárůst znamenal částku 6,4 mld.Kč. Druhé meziroční nejvyšší relativní 
zvýšení bylo vykázáno ve vývozu do zemí s vyspělou ekonomikou (index 123,7), které 
představovalo v absolutním vyjádření hodnotový přínos ve výši 102,5 mld.Kč. Přitom 
export do zemí Evropské unie znamenal nárůst o 91,4 mld.Kč (index 122,7) a do 
ostatních zemí s vyspělou ekonomikou vývoz vzrostl o 11,1 mld.Kč, tj. o 35,8 %. 
Z hlediska relativního zvýšení následoval růst exportu do evropských zemí s přechodovou 



ekonomikou vč. SNS, a to o 18,4 %, což reprezentovalo hodnotový přínos ve výši 23,1 
mld.Kč. Ten byl realizován do zemí CEFTA v částce 15,8 mld.Kč při indexu 115,2 a do 
ostatních zemí uvedené teritoriální skupiny v sumě 7,3 mld.Kč a indexu 133,9. Nejnižší 
relativní růst v meziročním srovnání byl vykázán v exportu do mimoevropských zemí 
s přechodovou a státní ekonomikou (index 113,1), který v absolutním vyjádření 
představoval částku 0,3 mld.Kč. Z jednotlivých zemí, které měly dlouhodoběji větší váhu 
v českém vývozu, nejvýraznější nárůsty (nad 150 %) byly zaznamenány do Jižní Koreje 
(index 309,0), Irska (index 265,4), na Tchaj-wan (index 182,8), do Japonska (index 
172,0) a V. Británie (index 153,2). Naopak, ze zemí s dlouhodoběji větší váhou v českém 
vývozu byl v meziročním srovnání zaznamenán pokles exportu do Slovinska (index 97,4). 

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

  Srpen Leden až srpen 
Skupina zemí, země 1999 2000 2000 v 

1999 
% 

1999 2000 2000 v 
1999 

% 
Svět celkem 73 464 104 323 142,0 608 458 784 811 129,0 

v tom :             

Země s vyspělou 
ekonomikou 

53 619 72 732 135,6 452 870 568 501 125,5 

v tom : EU 46 733 63 133 135,1 392 682 491 313 125,1 

z toho : SRN 25 174 34 408 136,7 209 742 257 734 122,9 

Rakousko 4 191 5 122 122,2 35 007 39 963 114,2 

ostatní 6 886 9 599 139,4 60 188 77 188 128,2 

Rozvojové země 2 970 4 639 156,2 26 713 34 761 130,1 

Evropské země 
s přechodovou ekonomikou 
vč. SNS  

15 126 24 371 161,1 115 676 163 336 141,2 

v tom : CEFTA 10 134 14 766 145,7 79 138 99 703 126,0 

z toho : SR 4 852 6 997 144,2 38 036 48 011 126,2 

ostatní 4 992 9 605 192,4 36 538 63 633 174,2 

z toho : Rusko 3 720 7 612 204,6 28 764 50 163 174,4 

Mimoevropské země 
s přechodovou a státní 
ekonomikou 1) 

1 666 2 411 144,7 12 391 16 948 136,8 

Nespecifikováno 83 170 204,8 808 1 265 156,6 

Z úhrnu obchod se zeměmi 
OECD 

58 478 80 221 137,2 490 544 616 286 125,6 

I. ČLR, KLDR, Kuba, Laos, MoLR, VSR  

Dovoz v srpnu 2000 činil 104,3 mld.Kč, když se meziročně zvýšil o 30,9 mld.Kč, 
tj. o 42,0 %. Toto zvýšení představovalo v meziročním srovnání největší měsíční nárůst 
importu v tomto roce. V dolarovém přepočtu vykázal dovoz hodnotu 2 675 mil.USD, čímž 
meziročně vzrostl o 533 mil.USD, tj. o 24,9 %. 

Z teritoriálního pohledu bylo největší meziroční relativní zvýšení srpnového dovozu 
(index 161,1) zaznamenáno z evropských zemí s přechodovou ekonomikou vč. SNS. 
Uvedenému indexu odpovídalo absolutní zvýšení v rozsahu 9,2 mld.Kč, o které se 
rovným dílem ve výši 4,6 mld.Kč podělily obě podskupiny zemí, tj. země CEFTA a ostatní 
země uvedené teritoriální skupiny, avšak při rozdílném relativním nárůstu importu, s 



 indexy 145,7 a 192,4. Dovozy z rozvojových zemí v meziročním srovnání zaznamenaly 
sice značný relativní růst (index 156,2), v absolutním vyjádření (1,7 mld.Kč) však 
nepředstavovaly markantní nárůst. Ještě nižší hodnotové zvýšení registrovaly importy 
z mimoevropských zemí s přechodovou a státní ekonomikou, a to ve výši 0,7 mld.Kč při 
indexu 144,7. Přesto, že dovozy ze zemí s vyspělou ekonomikou dosáhly (ve srovnání 
s předcházejícími skupinami zemí) nejnižšího relativního růstu (index 135,6), 
v hodnotové úrovni reprezentovaly nejrozměrnější srpnový nárůst, a to ve výši 19,1 
mld.Kč. Zvýšení v částce 16,4 mld.Kč při indexu 135,1 přitom připadalo na země 
Evropské unie a na ostatní země s vyspělou ekonomikou zbývajících 2,7 mld.Kč 
s indexem 139,4. 

Celkový dovoz za období leden až srpen 2000 činil 784,8 mld.Kč a meziročně se 
tak zvýšil o 29,0 %, tj. o 176,4 mld.Kč. V dolarovém přepočtu dosáhl import za 
uvedené období částky 20 770 mil.USD, čímž meziročně vzrostl o 3 146 mil.USD, tj. o 
17,9 %. 

Dovoz za leden až srpen 2000 zaznamenal meziroční zvýšení nejen ze všech 
sledovaných skupin zemí, ale i z jejich podskupin a vybraných teritorií. Nejvyšší 
relativní nárůst importů byl meziročně vykázán z evropských zemí s přechodovou 
ekonomikou vč. SNS (index 141,2) při absolutním zvýšení o 47,7 mld.Kč, když větší podíl 
na uvedeném nárůstu měly ostatní země této teritoriální skupiny, a to v rozsahu 27,1 
mld.Kč (při indexu 174,2), zejména vlivem dovozů z Ruska, které se meziročně zvýšily o 
21,4 mld.Kč. Importy ze zemí CEFTA zaznamenaly nárůst o 20,6 mld.Kč při indexu 
126,0. Dovozy z mimoevropských zemí s přechodovou a státní ekonomikou vzrostly 
meziročně o 4,6 mld.Kč (index 136,8) a importy z rozvojových zemí stouply o 8,0 mld.Kč 
(index 130,1). I když dovozy ze zemí s vyspělou ekonomikou registrovaly nejnižší 
relativní meziroční nárůst (index 125,5), z hlediska hodnotového vyjádření byly vůbec 
nejvyšší, a to v rozsahu 115,6 mld.Kč, čímž reprezentovaly 65,6 % veškerého 
meziročního přírůstku českého dovozu za období leden až srpen 2000. Přitom rozhodující 
část meziročního nárůstu importu ve výši 98,6 mld.Kč pocházela ze zemí Evropské unie, 
zatímco zvýšení dovozů z ostatních zemí s vyspělou ekonomikou dosáhlo výše 17,0 
mld.Kč. Z jednotlivých zemí, které mají dlouhodoběji větší podíl na českém dovozu, se 
vyšším tempem růstu (nad 140 %), vyznačoval v meziročním srovnání import z Norska 
(index 196,3), Irska (index 184,1), Ruska (index 174,4), Švédska (index 167,5), 
Ukrajiny (index 151,7) a Španělska (index 149,6). Žádná ze zemí, které mají 
dlouhodoběji větší podíl na českém dovozu, neklesla pod index 100,0. 

Struktura a bilance zahraničního obchodu podle skupin zemí 

  Struktura 
vývozu v % 

Struktura 
dovozu v % 

Bilance v mil. 
Kč 

Skupina zemí, země 1. – 
8.1999 

1. – 
8.2000 

1. – 
8.1999 

1. – 
8.2000 

1. – 
8.1999 

1. – 
8.2000 

Svět celkem 100,0 100,0 100,0 100,0 -29 461 -73 
570 

v tom :              

Země s vyspělou 
ekonomikou 

74,8 75,3 74,4 72,4 -19 996 -33 
130 

v tom : EU 69,4 69,3 64,5 62,6 9 099 1 821 

z toho : SRN 42,0 41,7 34,5 32,8 33 315 38 680 

Rakousko 6,6 6,2 5,8 5,1 3 479 3 905 

ostatní 5,4 6,0 9,9 9,8 -29 095 -34 
951 

Rozvojové země 3,2 3,5 4,4 4,4 -8 172 -9 852 



Evropské země 
s přechodovou ekonomikou 
vč. SNS 

21,7 20,9 19,0 20,8 9 907 -14 
636 

v tom : CEFTA 18,0 16,8 13,0 12,7 24 774 19 986 

z toho : SR 8,5 7,5 6,3 6,1 10 977 5 447 

ostatní 3,7 4,1 6,0 8,1 -14 867 -34 
622 

z toho : Rusko 1,4 1,2 4,7 6,4 -20 654 -41 
376 

Mimoevropské země 
s přechodovou a státní 
ekonomikou 

0,3 0,3 2,0 2,2 -10 392 -14 
687 

Nespecifikováno  0,0 0,0 0,2 0,2 -808 -1 265 

Z úhrnu obchod se zeměmi 
OECD 

82,1 82,7 80,6 78,5 -15 113 -27 
780 

V teritoriální struktuře za leden až srpen 2000 se ve vývozu meziročně zvýšil podíl 
zemí s vyspělou ekonomikou o 0,5 procentního bodu na 75,3 % a podíl rozvojových zemí 
o 0,3 bodu na 3,5 %. Na druhé straně se podíl exportu do evropských zemí 
s přechodovou ekonomikou vč. SNS snížil o 0,8 bodu na 20,9 %, zatímco mimoevropské 
země s přechodovou a státní ekonomikou meziročně stagnovaly na podílu 0,3 % 
v celkovém českém vývozu. 

V dovozu účast zemí s vyspělou ekonomikou meziročně poklesla o 2,0 body na 72,4 % a 
účast rozvojových zemí stagnovala na podílu 4,4 % na rozdíl od evropských zemí 
s přechodovou ekonomikou vč. SNS, jejichž podíl se zvýšil o 1,8 bodu na 20,8 % a účast 
mimoevropských zemí s přechodovou a státní ekonomikou vzrostla o 0,2 bodu na 2,2 % 
na celkovém českém dovozu. 

Sousední země (SRN, Slovensko, Rakousko a Polsko) se v období leden až srpen 2000 
podílely na českém vývozu ve výši 61,0 % a na českém dovozu 47,5 %. Z jednotlivých 
zemí se na obratu českého zahraničního obchodu nejvíce podílely: Německo se 37,8 % 
(snížení proti celoročnímu průměru roku 1999 o 0,9 bodu) a Slovensko se 6,8 % (snížení 
proti celoročnímu průměru roku 1999 o 0,4 bodu). 

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

  Vývoz – leden až srpen Dovoz – leden až srpen 
Zbožová skupina SITC 1999 2000 2000 v 

1999 
% 

1999 2000 2000 v 
1999 

% 
0 až 9 zboží celkem 578 997 711 241 122,8 608 458 784 811 129,0 

v tom :             

0 Potraviny a živá zvířata 16 781 21 520 128,2 29 786 32 872 110,4 

1 Nápoje a tabák 4 964 5 446 109,7 5 185 4 575 88,2 

2 Suroviny nepoživatelné, 
bez paliv 

21 507 26 083 121,3 20 015 25 587 127,8 

3 Minerální paliva a maziva 16 242 22 172 136,5 37 700 74 515 197,7 

4 Živočišné a rostlinné oleje 
a tuky 

613 734 119,7 1 529 1 717 112,3 

5 Chemikálie 42 448 52 111 122,8 76 291 90 247 118,3 

6 Průmyslové zboží podle 152 850 183 848 120,3 129 105 164 210 127,2 



druhu materiálu 

7 Stroje a dopravní 
prostředky 

243 655 309 454 127,0 240 772 311 068 129,2 

8 Různé hotové výrobky 79 233 89 360 112,8 67 894 79 784 117,5 

9 Nespecifikováno 704 513 72,9 181 236 130,4 

V srpnovém vývozu 2000 vykázaly v meziročním srovnání zvýšení všechny 
zbožové skupiny, kromě nápojů a tabáku, u nichž došlo ke snížení o 30,7 %. I když 
některé hodnotově méně rozměrné zbožové skupiny dosáhly většího meziročního 
relativního zvýšení (živočišné a rostlinné oleje a tuky a transakce nespecifikované jinde 
v SITC), nejvýraznější hodnotový přínos vykázaly stroje a dopravní prostředky ve výši 
9,6 mld.Kč při indexu 133,0. Podstatnější meziroční absolutní nárůst v  rozsahu 3,9 
mld.Kč dosáhlo při indexu 120,8 také průmyslové zboží podle druhu materiálu a různé 
hotové výrobky, u nichž absolutní nárůst ve výši 1,8 mld.Kč byl reprezentován indexem 
118,4. 

Ve vývozu za leden až srpen 2000 překročily úroveň stejného časového období 
roku 1999 všechny zbožové skupiny, kromě transakcí nespecifikovaných jinde 
v SITC, jejichž podíl na celkovém českém vývozu však nedosahuje ani 1 %. 
Nejvýraznější postavení v českém vývozu již trvale získala skupina strojů a dopravních 
prostředků, která sice dosáhla až třetího nejvyššího meziročního relativního zvýšení 
vývozu  
(o 27,0 %), ale docílila největší hodnotový přínos v rozsahu 65,8 mld.Kč, což 
reprezentovalo 49,8 % celkového meziročního zvýšení českého exportu za sledované 
období. Výraznější absolutní nárůst v meziročním srovnání byl také zaznamenán ve 
vývozu průmyslového zboží podle druhu materiálu, a to ve výši 31,0 mld.Kč při 
relativním růstu o 20,3 % a dále pak v exportu různých hotových výrobků (10,1 mld.Kč, 
index 112,8) a chemikálií (9,7 mld.Kč, index 122,8). Z položek SITC se v meziročním 
srovnání relativně nejvýrazněji (nad 170 %) zvýšil vývoz zařízení k telekomunikaci a 
záznamu a reprodukci zvuku (index 305,5), elektrického proudu (index 211,6), vlákniny 
a sběrového papíru (index 197,9) a obilovin a obilných výrobků (index 178,1). Největší 
meziroční hodnotové zvýšení bylo přitom realizováno především položkami ze skupiny 
strojů a dopravních prostředků, zejména elektrickými zařízeními, přístroji a spotřebiči 
(nárůst o 23,0 mld.Kč), silničními vozidly (19,2 mld mld.Kč) a zařízeními 
k telekomunikaci a záznamu a reprodukci zvuku (8,0 mld.Kč). Z položek, které 
registrovaly meziročně nižší vývoz, významnější snížení zaznamenaly ostatní dopravní a 
přepravní prostředky (1,7 mld.Kč). 

V srpnovém dovozu vykázaly meziroční nárůst, kromě nápojů a tabáku, všechny 
ostatní zbožové skupiny. Přitom mimořádně vysoké zvýšení importů zaznamenala 
zbožová skupina strojů a dopravních prostředků, a to v rozsahu 13,7 mld.Kč při indexu 
150,1. Z hlediska výše meziročního nárůstu hodnotové úrovně měly na srpnový dovoz 
významný vliv i zbožové skupiny průmyslového zboží podle druhu materiálu (zvýšení o 
6,0 mld.Kč při indexu 137,0), minerálních paliv a maziv (4,9 mld.Kč s indexem 185,0), 
různých hotových výrobků (2,5 mld.Kč, index 129,1) a surovin nepoživatelných, bez paliv 
(1,0 mld.Kč, index 146,0). 

V celkovém dovozu za leden až srpen 2000 zaznamenaly meziroční růst rovněž 
všechny zbožové skupiny, kromě nápojů a tabáku, u nichž byl vykázán pokles o 
11,8 %. Zbožovou skupinou, která měla největší vliv na hodnotovou úroveň dovozu byly 
stroje a dopravní prostředky, když meziroční nárůst (při indexu 129,2) představoval 70,3 
mld.Kč, což reprezentovalo 40,0 % celkového meziročního zvýšení českého dovozu za 
sledované období. Téměř o polovinu nižší než strojírenský nárůst bylo meziroční zvýšení 
dovozu minerálních paliv a maziv, a to ve výši 36,8 mld.Kč, s indexem 197,7. Výrazný 
meziroční růst zaznamenalo i průmyslové zboží podle druhu materiálu (35,1 mld.Kč, 



index 127,2), chemikálie (14,0 mld.Kč, index 118,3) a různé hotové výrobky (11,9 
mld.Kč, index 117,5). Z významnějších položek SITC se meziročně (nad 160 %) zvýšil 
dovoz ropy a ropných výrobků (index 204,3), topného plynu, zemního i průmyslově 
vyráběného (index 200,0), zařízení k telekomunikaci a záznamu a reprodukci zvuku 
(index 173,0) a uhlí, koksu a briket (index 160,0). Největší hodnotový růst dovozu 
v meziročním srovnání vykázaly: ropa a ropné výrobky (23,7 mld.Kč), elektrická zařízení, 
přístroje a spotřebiče (23,0 mld.Kč), zařízení k telekomunikaci a záznamu a reprodukci 
zvuku  
(12,6 mld.Kč), topný plyn, zemní i průmyslově vyráběný (12,5 mld.Kč) a silniční vozidla 
(12,4 mld.Kč). Z položek, které registrovaly meziročně nižší dovoz, největší snížení 
zaznamenaly tabák a tabákové výrobky v rozsahu 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.-
8.1999 

1.-
8.2000 

1.-
8.1999 

1.-
8.2000 

1.-
8.1999 

1.-
8.2000 

0 až 9 zboží celkem 100,0 100,0 100,0 100,0 -29 461 -73 
570 

z toho :             

0 Potraviny a živá zvířata 2,9 3,0 4,9 4,2 -13 005 -11 
352 

1 Nápoje a tabák 0,9 0,8 0,9 0,6 -221 871 

2 Suroviny nepoživatelné, 
bez paliv 

3,7 3,7 3,3 3,3 1 492 496 

3 Minerální paliva a maziva 2,8 3,1 6,2 9,5 -21 458 -52 
343 

4 Živočišné a rostlinné oleje 
a tuky 

0,1 0,1 0,3 0,2 -916 -983 

5 Chemikálie 7,3 7,3 12,4 11,5 -33 843 -38 
136 

6 Průmyslové zboží podle 
druhu materiálu 

26,4 25,8 21,2 20,9 23 745 19 638 

7 Stroje a dopravní 
prostředky 

42,1 43,5 39,6 39,6 2 883 -1 614 

8 Různé hotové výrobky 13,7 12,6 11,2 10,2 11 339 9 576 

Ve zbožové struktuře celkového vývozu za leden až srpen 2000 se opět 
realizoval dlouhodobý trend v meziročním zvyšování podílu strojů a dopravních 
prostředků, a to o 1,4 bodu na 43,5 %. Meziroční nárůst podílu na celkovém vývozu byl 
také vykázán u minerálních paliv a maziv (o 0,3 bodu na 3,1 %) a u potravin a živých 
zvířat (o 0,1 bodu na 3,0 %). Naopak, k meziročnímu snížení podílu došlo u hodnotově 
významných vývozních skupin: různých hotových výrobků (o 1,1 bodu) a průmyslového 
zboží podle druhu materiálu (o 0,6 bodu), ale také u skupiny nápoje a tabák (o 0,1 
bodu). Zbývající zbožové skupiny si udržely meziročně nezměněný podíl na celkovém 
českém vývozu.  

V celkovém dovozu za leden až srpen 2000 narostl meziročně podíl minerálních 
paliv a maziv o 3,3 bodu na 9,5 %. Suroviny nepoživatelné, bez paliv stagnovaly ve 
sledovaném období na úrovni minulého roku. Zbývající zbožové skupiny vykázaly 
meziroční snížení podílů na celkovém českém dovozu. 



Obchodní bilance zaznamenala v srpnu schodek 15,6 mld.Kč, čímž došlo 
k meziročnímu zvýšení deficitu o 13,1 mld.Kč. Uvedený schodek současně 
představuje nejvyšší měsíční pasivum v letošním roce. Záporné saldo vykázané v srpnu 
1999 v amerických dolarech ve výši 76 mil.USD se v letošním srpnu zvýšilo na 402 
mil.USD. 

Z teritoriálního pohledu byl za srpen 2000 zaznamenán (obdobně jako 
v předcházejících měsících) bilanční deficit se všemi hlavními sledovanými skupinami 
zemí. Největší pasivum bylo vykázáno se zeměmi s vyspělou ekonomikou, a to ve výši 
8,9 mld.Kč, když záporné saldo z obchodu se zeměmi Evropské unie dosáhlo částky 5,0 
mld.Kč (při meziročním snížení aktiva v obchodu s Německem o 3,8 mld.Kč a zvýšením 
pasiv s dalšími zeměmi EU) a deficit s ostatními zeměmi s vyspělou ekonomikou 
zaznamenal sumu 3,9 mld.Kč, zejména v důsledku pasiva v obchodu s Japonskem (1,8 
mld.Kč) a s USA (1,4 mld.Kč). V obchodu s evropskými zeměmi s přechodovou 
ekonomikou vč. SNS byl výsledný deficit ve výši 2,7 mld.Kč utvořen jednak z pasiva 
v rozsahu 5,0 mld.Kč ve vztahu k ostatním zemím uvedené teritoriální skupiny, a to 
v důsledku záporného salda v obchodu s Ruskem v sumě 6,0 mld.Kč a jednak z aktiva 
v obchodu se zeměmi CEFTA ve výši 2,3 mld.Kč. Zahraniční obchod se dvěma zbývajícími 
teritoriálními skupinami vykázal rovněž schodek, a to s rozvojovými zeměmi ve výši 1,6 
mld.Kč a mimoevropskými zeměmi s přechodovou a státní ekonomikou v rozsahu 2,2 
mld.Kč, v důsledku záporného salda zejména s Čínou ve výši 2,0 mld.Kč. 

Z komoditního hlediska největší pasivum v srpnu zaznamenaly minerální paliva a 
maziva (7,6 mld.Kč), chemikálie (5,3 mld.Kč), stroje a dopravní prostředky (2,3 mld.Kč) 
a potraviny a živá zvířata (1,4 mld.Kč). Nejvyšší aktivum vytvořila zbožová skupina různé 
hotové výrobky. 

Celková obchodní bilance za leden až srpen 2000 skončila pasivem ve výši 73,6 
mld.Kč, čímž došlo k jejímu meziročnímu zhoršení o 44,1 mld.Kč. Pasivum 
vyjádřené v amerických dolarech částkou 1 934 mil.USD se meziročně zvýšilo o 1 092 
mil.USD. 

Z teritoriálního hlediska bylo záporné saldo zaznamenáno se všemi hlavními 
skupinami zemí. Se zeměmi s vyspělou ekonomikou došlo k meziročnímu zvýšení 
pasivního salda o 13,1 mld.Kč, když obchod s ostatními zeměmi této teritoriální skupiny 
vykázal zvýšení schodku o 5,8 mld.Kč a obchod se zeměmi EU zaznamenal snížení aktiva 
o 7,3 mld.Kč. K podstatnému meziročnímu zvýšení celkového deficitu obchodní bilance o 
24,5 mld.Kč dospěl také obchod s evropskými zeměmi s přechodovou ekonomikou vč. 
SNS, a to jednak snížením aktiva ve vztahu k zemím CEFTA o 4,8 mld.Kč a jednak 
zvýšením záporného salda o 19,7 mld.Kč ve vztahu k ostatním zemím uvedené 
teritoriální skupiny. I dvě zbývající skupiny zemí vykázaly meziroční nárůst pasiva: 
rozvojové země o 1,7 mld.Kč a mimoevropské země s přechodovou a státní ekonomikou 
o 4,3 mld.Kč. Ve vztahu k jednotlivým zemím registrovala ČR největší bilanční schodky 
s Ruskem (41,4 mld.Kč, při meziročním zhoršení o 20,7 mld.Kč), USA (15,5 mld.Kč, 
zhoršení o 3,7 mld.Kč), Itálií (15,3 mld.Kč, zhoršení o 3,9 mld.Kč), Čínou (13,8 mld.Kč, 
zhoršení o 3,5 mld.Kč), Japonskem (12,1 mld.Kč, zhoršení o 1,3 mld.Kč) a Francií (10,9 
mld.Kč, zhoršení o 2,4 mld.Kč). Naproti tomu nejvyšší aktivní bilanci zaznamenala ČR 
v obchodu s Německem (38,7 mld.Kč, při meziročním zvýšení aktiva o 5,4 mld.Kč), 
Polskem (12,0 mld.Kč, zvýšení o 0,8 mld.Kč), Slovenskem (5,4 mld.Kč, při meziročním 
snížení aktiva o 5,5 mld.Kč) a Rakouskem (3,9 mld.Kč, zvýšení aktiva o 0,4 mld.Kč). 

Z hlediska zbožové struktury se bilanční deficit meziročně nejvíce zvýšil u minerálních 
paliv a maziv, a to o 30,9 mld.Kč. Výraznější bilanční zhoršení v meziročním srovnání 
zaznamenaly také stroje a dopravní prostředky o 4,5 mld.Kč (přechodem z aktiva do 
pasiva), chemikálie o 4,3 mld.Kč (zvýšením pasiva), průmyslové zboží podle druhu 
materiálu o 4,1 mld.Kč (snížením aktiva) a různé hotové výrobky o 1,8 mld.Kč (rovněž 



snížením aktiva). Meziročním poklesem pasiva o 1,7 mld.Kč odlehčila obchodní bilanci 
zbožová skupina potraviny a živá zvířata a přechodem z pasiva do aktiva (zlepšení o 1,1 
mld.Kč) také nápoje a tabák. 

Zbožové skupiny 1, 2, 6, 8 a 9 vytvořily společně bilanční přebytek ve výši 30,9 
mld.Kč, na rozdíl od skupin 0, 3, 4, 5 a 7, které byly pasivní v rozsahu 104,5 mld.Kč. 

Ke zlepšení obchodní bilance za leden až srpen nejvíce přispěly aktivem (nad 5 
mld.Kč) tyto položky: silniční vozidla (48,8 mld.Kč) výrobky z nekovových nerostů (18,2 
mld.Kč), kovové výrobky (15,0 mld.Kč), nábytek a jeho díly (11,3 mld.Kč), uhlí, koks a 
brikety (7,3 mld.Kč), oděvní výrobky a doplňky (6,1 mld.Kč) a organické chemikálie (5,4 
mld.Kč). 

Naopak, na zvýšení bilančního schodku za leden až srpen 2000 se hlavně 
podílely (nad 6 mld.Kč) tyto položky: ropa a ropné výrobky (38,2 mld.Kč), topný plyn 
zemní i průmyslově vyráběný (24,8 mld.Kč), zařízení k telekomunikaci a záznamu a 
reprodukci zvuku (18,1 mld.Kč), kancelářské stroje a zařízení k automatickému 
zpracování dat (13,9 mld.Kč), léčiva a farmaceutické výrobky (13,7 mld.Kč), neželezné 
kovy (12,2 mld.Kč), plastické hmoty v neprvotních formách (7,8 mld.Kč), zelenina a 
ovoce (7,7 mld.Kč), chemické prostředky a výrobky (rovněž 7,7 mld.Kč), odborné, 
vědecké a řídící přístroje a zařízení (6,8 mld.Kč), stroje a zařízení všeobecně užívané 
v průmyslu (6,6 mld.Kč) a plasty v prvotní formě (6,3 mld.Kč). 

Vývozní ceny měřené výběrovým indexem (včetně kurzového pohybu) se za období 
leden až červenec 2000 oproti stejnému období roku 1999 zvýšily o 5,6 %, na rozdíl od 
dovozních cen, u nichž došlo v průměru ke zvýšení o 12,7 %. Důsledkem tohoto vývoje 
bylo snížení reálných směnných relací na hodnotu 93,7. V červenci v porovnání 
s červnem 2000 se dovozní ceny snížily o 1,1 % a vývozní ceny o 0,2 %. 

Za leden až červenec se oproti stejnému období předchozího roku zvýšily vývozní ceny u 
všech zbožových skupin, kromě živočišných a rostlinných olejů a tuků, u nichž snížení 
činilo 9,3 % a u opakovaně vyvážených strojů a dopravních prostředků, u kterých došlo 
ke snížení o 0,5 %. Nejvyšší cenový nárůst o 27,6 % zaznamenala minerální paliva a 
maziva. 

Podobný vývoj nastal i u dovozních cen, když zbožová skupina živočišných a rostlinných 
olejů a tuků doznala meziroční snížení o 18,8 % a na druhé straně největší zvýšení 
dosáhla skupina minerálních paliv a maziv, a to o 107,5 %.  
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