
Měsíční přehled č. 11/02 

Zahraniční obchod České republiky 

Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v listopadu 2002 
obrat zahraničního obchodu v běžných cenách 232,9 mld. Kč, čímž se v 
meziročním srovnání snížil o 10,7 mld. Kč, tj. o 4,4 %. Struktura tohoto poklesu 
znamenala současně i nepříznivou změnu poměru mezi vývozem a dovozem, když oproti 
podílu 48,9 % v listopadu 2001 se snížil podíl exportu ve stejném měsíci roku 2002 na 
46,2 %, tj. o 2,7 procentního bodu. 

V listopadovém vývozu zaznamenaly meziroční pokles pod index 100,0 všechny 
agregované zbožové skupiny. Největší absolutní snížení (o 4,8 mld. Kč) evidovaly 
stroje a dopravní prostředky s indexem 91,7, následované skupinou surovin, polotovarů 
a chemických výrobků, která registrovala meziroční snížení o 4,3 mld. Kč při indexu 89,8 
a průmyslovým spotřebním zbožím, jehož meziroční úbytek vývozu znamenal 1,8 mld. Kč 
a index 87,6. Export zemědělského a potravinářského zboží meziročně poklesl o 0,4 mld. 
Kč při indexu 88,8. 

Na druhé straně v listopadovém dovozu zaznamenala většina agregovaných 
zbožových skupin meziroční vzestup, kromě strojů a dopravních prostředků, jejichž 
pokles meziročně představoval 2,1 mld. Kč při indexu 96,2. Naopak, největší nárůst v 
meziročním srovnání realizovala skupina průmyslového spotřebního zboží, a to o 1,5 mld. 
Kč s indexem 111,2, následovaná skupinou surovin, polotovarů a chemických výrobků 
jejichž meziroční přírůstek dovozu představoval 1,3 mld. Kč s indexem 102,5. 
Zemědělské a potravinářské zboží evidovalo zvýšení o 26 mil. Kč a index 100,5. 

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 listopadu 2002 na celkovém vývozu 61,6 %, při meziročním 
zvýšení o 0,3 procentního bodu a na celkovém dovozu 53,6 %, což znamenalo meziroční 
pokles o 0,8 bodu. 

V listopadu 2002 meziročně poklesl celkový vývoz o 9,6 %, zatímco dovoz se 
zvýšil o 0,6 %. Důsledkem tohoto vztahu bylo druhé nejvyšší pasivum obchodní bilance 
v roce 2002. Na tento nepříznivý vývoj měla opět vliv nízká zahraniční poptávka a 
meziroční posílení koruny, doprovázené vytrácením efektu nízkých cen surovin. 

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

  Listopad Leden až listopad 

Skupina zemí, země 2001 2002 
2002 v % 

2001 
2001 2002 

2002 v % 
2001 

Svět celkem 119 014 107 647 90,4 1 179 494 1 124 741 95,4 

v tom:             

Země s vyspělou 
ekonomikou 

87 959 78 339 89,1 887 093 840 733 94,8 

v tom: EU 80 603 71 559 88,8 814 102 767 527 94,3 

    z toho: SRN 43 804 37 545 85,7 452 222 408 083 90,2 

               Rakousko 6 768 6 085 89,9 68 121 63 004 92,5 

               ostatní 7 356 6 780 92,2 72 991 73 206 100,3 

Rozvojové země 4 396 3 854 87,7 39 119 39 014 99,7 



Evropské země s 
přechodovou 
ekonomikou vč. SNS 

26 399 24 463 92,7 249 512 238 067 95,4 

v tom: CEFTA 20 391 19 724 96,7 200 837 189 882 94,5 

    z toho: SR 9 909 8 932 90,1 94 381 87 844 93,1 

               ostatní 6 008 4 739 78,9 48 675 48 185 99,0 

               z toho: 
Rusko 

2 625 1 573 59,9 17 057 15 693 92,0 

Mimoevropské země s 
přechodovou a státní 
ekonomikou 1) 

260 731 281,2 3 767 4 544 120,6 

Nespecifikováno 0 260 0,0 3 2 383 794x 

Z úhrnu obchod se 
zeměmi OECD 

106 364 95 912 90,2 1 066 339 1 008 190 94,5 

1)ČLR, KLDR, Kuba, Laos, MoLR, VSR  

------- 

Export v listopadu 2002 zaznamenal hodnotu 107,6 mld. Kč, čímž se meziročně 
snížil o 11,4 mld. Kč, tj. o 9,6 %. V USD vykázal meziroční nárůst o 10,3 % a při 
vyjádření v euru pokles o 2,0 %. 

Z teritoriálního pohledu se v meziročním srovnání zvýšil vývoz pouze do 
mimoevropských zemí s přechodovou a státní ekonomikou, a to o 0,5 mld. Kč při indexu 
281,2. (Mimoto meziročně narostl nespecifikovaný globál částkou 260 mil. Kč.) Na druhé 
straně největší hodnotový meziroční propad vývozu byl vykázán do zemí s vyspělou 
ekonomikou, a to ve výši 9,6 mld. Kč s indexem 89,1. Snížení bylo přitom realizováno ve 
vztahu k zemím Evropské unie v rozsahu 9,0 mld. Kč (index 88,8), zejména v důsledku 
meziročního poklesu vývozu do Německa v částce 6,3 mld. Kč. Export do ostatních zemí 
s vyspělou ekonomikou zaznamenal meziroční snížení o 0,6 mld. Kč při indexu 92,2. 
Vývoz do evropských zemí s přechodovou ekonomikou vč. SNS registroval rovněž pokles, 
a to v rozsahu 1,9 mld. Kč s indexem 92,7. Na tomto propadu se podílely země CEFTA 
částkou 0,6 mld. Kč (při indexu 96,7) a ostatní země uvedené teritoriální skupiny sumou 
1,3 mld. Kč (s indexem 78,9). Meziroční snížení exportu do rozvojových zemí 
představovalo 0,5 mld. Kč při indexu 87,7.  

Celkový vývoz za leden až listopad 2002 činil 1 124,7 mld. Kč a meziročně se 
snížil o 54,8 mld. Kč, tj. o 4,6 %. V dolarovém přepočtu se celkový vývoz meziročně 
zvýšil o 10,8 %, a při vyjádření v euru dosáhl přírůstku 5,9 %. 

Vývoz za jedenáct měsíců roku 2002 zaznamenal meziroční nárůst pouze do 
mimoevropských zemí s přechodovou a státní ekonomikou (zvýšení o 0,8 mld. Kč, index 
120,6). Na druhé straně export do zemí s vyspělou ekonomikou vykázal meziroční 
snížení, a to o 46,4 mld. Kč s indexem 94,8. Ještě vyšší pokles (46,6 mld. Kč při indexu 
94,3) byl evidován do zemí Evropské unie v důsledku výrazného meziročního propadu 
vývozu do Německa v rozsahu 44,1 mld. Kč. Do ostatních zemí s vyspělou ekonomikou 
se naopak export zvýšil, a to o 215 mil. Kč při indexu 100,3. Vývoz do evropských zemí s 
přechodovou ekonomikou vč. SNS vykázal meziroční pokles o 11,4 mld. Kč (index 95,4), 
přičemž hodnotové snížení bylo realizováno ve vztahu k zemím CEFTA v rozsahu 10,9 
mld. Kč a při indexu 94,5 (v důsledku meziročního poklesu exportu do Polska o 6,9 mld. 
Kč a na Slovensko o 6,5 mld. Kč), zatímco do ostatních zemí uvedené teritoriální skupiny 
vývoz poklesl o 0,5 mld. Kč s indexem 99,0. Meziroční úbytek exportu do rozvojových 
zemí představoval 105 mil. Kč při indexu 99,7. (Nespecifikovaný globál meziročně narostl 



na částku 2,4 mld. Kč.) Z jednotlivých zemí, které měly dlouhodoběji větší podíl na 
obratu českého zahraničního obchodu, nejvýznamnější relativní nárůst exportu (nad 120 
%) byl dosažen do Nizozemska (index 139,1), Číny (index 138,2) a do Maďarska (index 
123,1). 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 Jižní Koreje (index 62,4), Belgie (index 76,2), Irska (index 
78,1), USA (index 85,3), Finska (index 85,9), Polska (index 88,9) a do Japonska (index 
89,2). 

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

  Listopad Leden až listopad 

Skupina zemí, země  2001 2002 
2002 v % 

2001 
2001 2002 

2002 v % 
2001 

Svět celkem 124 545 125 237 100,6 1 275 032 1 218 900 95,6 

v tom:             

Země s vyspělou 
ekonomikou 

86 444 84 451 97,7 913 677 849 036 92,9 

v tom: EU 74 454 72 636 97,6 793 404 736 526 92,8 

    z toho: SRN 38 876 39 077 100,5 424 231 397 885 93,8 

               Rakousko 5 616 5 585 99,4 58 245 53 020 91,0 

               ostatní 11 990 11 815 98,5 120 273 112 510 93,5 

Rozvojové země 8 951 9 406 105,1 67 387 87 750 130,2 

Evropské země s 
přechodovou 
ekonomikou vč. SNS 

23 688 23 784 100,4 254 669 223 666 87,8 

v tom: CEFTA 15 099 14 996 99,3 161 196 147 250 91,3 

    z toho: SR 6 263 6 264 100,0 69 518 63 590 91,5 

               ostatní 8 589 8 788 102,3 93 473 76 416 81,8 

               z toho: 
Rusko 

6 721 6 410 95,4 70 130 53 978 77,0 

Mimoevropské země s 
přechodovou a státní 
ekonomikou 1) 

5 296 7 502 141,7 37 267 57 151 153,4 

Nespecifikováno 166 94 56,6 2 032 1 297 63,8 

Z úhrnu obchod se 
zeměmi OECD 

100 961 99 186 98,2 1 067 923 991 705 92,9 

1) ČLR, KLDR, Kuba, Laos, MoLR, VSR 

Dovoz v listopadu 2002 činil 125,2 mld. Kč, čímž se meziročně zvýšil o 0,7 mld. 
Kč, tj. o 0,6 %. V USD vykázal meziroční nárůst o 22,7 % a při vyjádření v euru 
přírůstek 8,9 %. 

Z teritoriálního pohledu se v meziročním srovnání zvýšil import ze všech hlavních 
skupin zemí, s výjimkou zemí s vyspělou ekonomikou. Nejvýraznější meziroční absolutní i 
relativní nárůst dovozu byl realizován z mimoevropských zemí s přechodovou a státní 
ekonomikou, a to ve výši 2,2 mld. Kč při indexu 141,7. Import z rozvojových zemí 
zaznamenal meziroční nárůst 455 mil. Kč a index 105,1. Zvýšení dovozu z evropských 
zemí s přechodovou ekonomikou vč. SNS představovalo meziroční přírůstek pouze ve 
výši 96 mil. Kč při indexu 100,4. Nárůst z ostatních zemí uvedené teritoriální skupiny 
přitom znamenal 199 mil. Kč (index 102,3), kdežto dovoz ze zemí CEFTA byl meziročně 



nižší o 103 mil. Kč s indexem 99,3. Ze zemí s vyspělou ekonomikou klesl dovoz v 
meziročním srovnání o 2,0 mld. Kč při indexu 97,7, když bylo realizováno snížení ve 
vztahu k zemím Evropské unie v rozsahu 1,8 mld. Kč (index 97,6) a z ostatních zemí s 
vyspělou ekonomikou v částce 0,2 mld. Kč s indexem 98,5. 

Celkový dovoz za leden až listopad 2002 činil 1 218,9 mld. Kč a meziročně klesl 
o 56,1 mld. Kč, tj. o 4,4 %. V dolarovém přepočtu se celkový dovoz meziročně zvýšil o 
11,5 %, zatímco při vyjádření v euru dosáhl přírůstku 6,2 %. 

Dovoz za jedenáct měsíců roku 2002 zaznamenal meziroční zvýšení z rozvojových zemí 
(o 20,4 mld. Kč při indexu 130,2) a rovněž z mimoevropských zemí s přechodovou a 
státní ekonomikou (o 19,9 mld. Kč s indexem 153,4). Výrazný meziroční pokles importu 
byl však na druhé straně registrován ze zemí s vyspělou ekonomikou, a to o 64,6 mld. Kč 
při indexu 92,9. Největší podíl z uvedené částky připadl na snížení dovozu ze zemí 
Evropské unie, z nichž bylo importováno méně o 56,9 mld. Kč (index 92,8) ve srovnání 
se stejným obdobím roku 2001. Největší pokles byl přitom evidován u dovozu z Německa 
(v rozsahu 26,3 mld. Kč) a z Velké Británie (ve výši 12,7 mld. Kč). Z ostatních zemí s 
vyspělou ekonomikou činil meziroční pokles importu 7,7 mld. Kč (index 93,5), vlivem 
snížení dovozu z USA o 9,0 mld. Kč. Import z evropských zemí s přechodovou 
ekonomikou vč. SNS rovněž meziročně poklesl, a to o 31,0 mld. Kč (index 87,8). Na 
uvedeném snížení se země CEFTA podílely částkou 13,9 mld. Kč (index 91,3) a ostatní 
země dané teritoriální skupiny sumou 17,1 mld. Kč s indexem 81,8, zejména v důsledku 
poklesu dovozu z Ruska ve výši 16,2 mld. Kč. Z jednotlivých zemí, které měly 
dlouhodoběji větší podíl na obratu českého zahraničního obchodu, se nejvyšším tempem 
růstu importu (nad 120 %) vyznačoval dovoz z Jižní Koreje (index 167,1), Číny (index 
156,8) a z Tchaj-wanu (index 132,1). Pod index 90,0 byl dovoz realizován z Velké 
Británie (index 75,1), Ruska (index 77,0), Finska (index 78,6), USA (index 81,5), Norska 
(index 88,3) a ze Švédska (index 89,2). 

Struktura a bilance zahraničního obchodu podle skupin zemí 

Struktura vývozu v 
% 

Struktura dovozu v 
% 

Bilance v mil. Kč 
Skupina zemí, 

země 1. – 11. 
2001 

1. – 11. 
2002 

1. – 11. 
2001 

1. – 11. 
2002 

1. – 11. 
2001 

1. – 11. 
2002 

Svět celkem 100,0 100,0 100,0 100,0 -95 538 -94 159 

v tom:             

Země s vyspělou 
ekonomikou 

75,2 74,7 71,6 69,7 -26 584 -8 303 

v tom: EU 69,0 68,2 62,2 60,4 20 698 31 001 

    z toho: SRN 38,3 36,3 33,3 32,6 27 991 10 198 

               Rakousko 5,8 5,6 4,6 4,3 9 876 9 984 

               ostatní 6,2 6,5 9,4 9,3 -47 282 -39 304 

Rozvojové země 3,3 3,5 5,3 7,2 -28 268 -48 736 

Evropské země s 
přechodovou 
ekonomikou vč. 
SNS 

21,2 21,2 20,0 18,3 -5 157 14 401 

v tom: CEFTA 17,0 16,9 12,7 12,1 39 641 42 632 

    z toho: SR 8,0 7,8 5,5 5,2 24 863 24 254 

               ostatní 4,2 4,3 7,3 6,2 -44 798 -28 231 

               z toho: 
Rusko 

1,4 1,4 5,5 4,4 -53 073 -38 285 



Mimoevropské 
země s 
přechodovou a 
státní ekonomikou 

0,3 0,4 2,9 4,7 -33 500 -52 607 

Nespecifikováno 0,0 0,2 0,2 0,1 -2 029 1 086 

Z úhrnu obchod 
se zeměmi OECD 

90,4 89,6 83,8 81,4 -1 584 16 485 

V teritoriální struktuře za leden až listopad 2002 se ve vývozu meziročně snížil 
podíl zemí s vyspělou ekonomikou o 0,5 bodu na 74,7 %, zatímco účast evropských zemí 
s přechodovou ekonomikou vč. SNS stagnovala na 21,2 %. Na druhé straně se zvýšil 
podíl rozvojových zemí o 0,2 bodu na 3,5 % a účast mimoevropských zemí s 
přechodovou a státní ekonomikou vzrostla o 0,1 bodu na 0,4 %. (Nespecifikovaný globál 
přitom zaznamenal na celkovém českém vývozu 0,2 %.) 

Na souhrnném českém dovozu meziročně poklesla účast zemí s vyspělou ekonomikou 
o 1,9 bodu na 69,7 % a podíl evropských zemí s přechodovou ekonomikou vč. SNS se 
snížil o 1,7 bodu na 18,3 %. Na druhé straně vzrostl podíl rozvojových zemí (o 1,9 bodu 
na 7,2 %) a účast mimoevropských zemí s přechodovou a státní ekonomikou se zvýšila o 
1,8 bodu na 4,7 %. 

Sousední země (Německo, Slovensko, Rakousko, Polsko) se v období leden až listopad 
2002 podílely na českém vývozu 54,6 % a na českém dovozu 46,1 %. Z jednotlivých 
zemí se na obratu českého zahraničního obchodu nejvíce účastnily: Německo se 34,4 % 
(snížení proti celoročnímu průměru roku 2001 o 1,0 bod) a Slovensko se 6,5 % (snížení 
proti celoročnímu průměru roku 2001 o 0,1 bodu). 

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

  Vývoz – leden až listopad Dovoz – leden až listopad 

Zbožová skupina SITC  2001 2002 
2002 v 

% 
2001 

2001 2002 
2002 v 

% 
2001 

0 až 9 zboží celkem 1 179 494 1 124 741 95,4 1 275 032 1 218 900 95,6 

v tom:             

0 Potraviny a živá zvířata 31 841 28 129 88,3 49 542 49 891 100,7 

1 Nápoje a tabák 8 066 6 845 84,9 6 718 6 005 89,4 

2 Suroviny nepoživatelné, 
bez paliv 

35 692 31 811 89,1 37 226 35 425 95,2 

3 Minerální paliva a 
maziva 

35 452 33 263 93,8 116 369 91 257 78,4 

4 Živočišné a rostlinné 
oleje a tuky 

1 340 905 67,5 2 816 2 791 99,1 

5 Chemikálie 76 464 68 477 89,6 140 453 137 682 98,0 

6 Průmyslové zboží podle 
druhu materiálu 

289 524 269 776 93,2 260 821 252 263 96,7 

7 Stroje a dopravní 
prostředky 

556 142 550 767 99,0 533 042 513 568 96,3 

8 Různé hotové výrobky 143 790 133 019 92,5 127 779 129 780 101,6 

9 Nespecifikováno 1 183 1 749 147,8 266 238 89,5 



V listopadovém vývozu roku 2002 byl v meziročním srovnání evidován u všech 
zbožových skupin úbytek, kromě zboží a transakcí nespecifikovaných jinde v 
SITC, jejichž nárůst představoval při indexu 160,9 pouze 53 mil. Kč. Největší meziroční 
absolutní snížení zaznamenaly skupiny strojů a dopravních prostředků (4,8 mld. Kč, 
index 91,7), průmyslového zboží podle druhu materiálu (2,5 mld. Kč, index 90,9), 
různých hotových výrobků (1,8 mld. Kč, index 87,2) a chemikálií (1,2 mld. Kč, index 
83,6). Meziroční pokles ostatních zbožových skupin se pohyboval od 68 mil. Kč do 310 
mil. Kč. 

V exportu za leden až listopad 2002 zaznamenaly všechny zbožové skupiny v 
meziročním srovnání pokles, kromě nespecifikovaného globálu, jehož vývoz 
vzrostl o 566 mil. Kč při indexu 147,8. Největší meziroční snížení registrovaly skupiny 
průmyslového zboží podle druhu materiálu (v částce 19,7 mld. Kč, index 93,2), různých 
hotových výrobků (v sumě 10,8 mld. Kč, index 92,5), chemikálií (ve výši 8,0 mld. Kč, 
index 89,6), strojů a dopravních prostředků (v částce 5,4 mld. Kč, index 99,0) surovin 
nepoživatelných, bez paliv (v rozsahu 3,9 mld. Kč, index 89,1) a potravin a živých zvířat 
(ve výši 3,7 mld. Kč, index 88,3). Z hodnotově významnějších položek SITC se v 
meziročním srovnání (nad 120 %) zvýšil export kancelářských strojů a zařízení k 
automatickému zpracování dat (index 192,2), chemických přípravků (index 124,5), 
výrobků z pryže (index 121,4) a elektrického proudu (index 121,2). Největší meziroční 
absolutní zvýšení bylo realizováno kancelářskými stroji a zařízeními k automatickému 
zpracování dat (31,4 mld. Kč) a výrobky z pryže (5,2 mld. Kč). Z řady položek, které v 
meziročním srovnání poklesly pod úroveň indexu 100,0, největší hodnotový úbytek 
zaznamenaly: zařízení k telekomunikaci a záznamu a reprodukci zvuku (12,5 mld. Kč) a 
elektrická zařízení, přístroje a spotřebiče (11,5 mld. Kč). Významnější absolutní meziroční 
pokles vývozu byl registrován ještě u kovových výrobků (8,0 mld. Kč), textilních přízí, 
tkanin a tržních výrobků z nich (6,8 mld. Kč), oděvních výrobků a doplňků (4,9 mld. Kč), 
železa a oceli (4,8 mld.Kč), silničních vozidel (4,7 mld. Kč), kovozpracujících strojů (4,0 
mld. Kč) a ostatních dopravních a přepravních prostředků (3,9 mld.Kč). 

V listopadovém dovozu vykázala převažující část zbožových skupin meziroční 
nárůst.Největší zvýšení v meziročním srovnání zaznamenaly různé hotové výrobky (1,5 
mld. Kč, index 111,2) a průmyslové zboží podle druhu materiálu (1,1 mld. Kč, index 
104,3). Na druhé straně nejvýraznější hodnotový pokles dovozu v meziročním srovnání 
evidovaly stroje a dopravní prostředky, a to ve výši 2,1 mld. Kč při indexu 96,2. 

V celkovém importu za leden až listopad 2002 registrovaly meziroční nárůst dvě 
zbožové skupiny, a to: různé hotové výrobky (2,0 mld. Kč, index 101,6) a potraviny a 
živá zvířata (349 mil. Kč, index 100,7). Naopak největší meziroční hodnotové snížení 
zaznamenaly tyto komodity: minerální paliva a maziva (25,1 mld. Kč, index 78,4), stroje 
a dopravní prostředky (19,5 mld. Kč, index 96,3), průmyslové zboží podle druhu 
materiálu (8,6 mld. Kč, index 96,7), chemikálie (2,8 mld. Kč, index 98,0) a suroviny 
nepoživatelné, bez paliv (1,8 mld. Kč, index 95,2). Zbývající zbožové skupiny 
registrovaly pokles od 25 mil. Kč do 713 mil. Kč. Z položek SITC vykázaly významnější 
meziroční absolutní zvýšení importu kancelářské stroje a zařízení k automatickému 
zpracování dat (8,6 mld. Kč, index 115,6), silniční vozidla (3,4 mld. Kč, index 103,3) a 
různé výrobky (2,5 mld. Kč, index 104,5). Na druhé straně velká řada položek 
registrovala meziroční snížení dovozu pod index 100,0. Z nich největší hodnotový pokles 
evidovaly: ropa a ropné výrobky (14,9 mld. Kč, index 78,4), topný plyn, zemní i 
průmyslově vyráběný (10,9 mld. Kč, index 74,6), zařízení k telekomunikaci a záznamu a 
reprodukci zvuku (6,8 mld. Kč, index 83,5), elektrická zařízení, přístroje a spotřebiče 
(6,5 mld. Kč, index 95,7), strojní zařízení pro určitá odvětví průmyslu (6,2 mld. Kč, index 
86,8), železo a ocel (5,3 mld. Kč, index 89,7) a stroje a zařízení k výrobě energie (5,1 
mld. Kč, index 86,1). 

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



 

Struktura vývozu v 
% 

Struktura dovozu v 
% 

Bilance v mil. Kč 
Zbožová 

skupina SITC 1. – 11. 
2001 

1. – 11. 
2002 

1. – 11. 
2001 

1. – 11. 
2002 

1. – 11. 
2001 

1. – 11. 
2002 

0 až 9 zboží 
celkem 

100,0 100,0 100,0 100,0 -95 538 -94 159 

v tom:             

0 Potraviny a 
živá zvířata 

2,7 2,5 3,9 4,1 -17 701 -21 762 

1 Nápoje a 
tabák 

0,7 0,6 0,5 0,5 1 348 840 

2 Suroviny 
nepoživatelné, 
bez paliv 

3,0 2,8 2,9 2,9 -1 534 -3 614 

3 Minerální 
paliva a maziva 

3,0 3,0 9,2 7,5 -80 917 -57 994 

4 Živočišné a 
rostlinné oleje a 
tuky 

0,1 0,1 0,2 0,2 -1 476 -1 886 

5 Chemikálie 6,5 6,1 11,0 11,4 -63 989 -69 205 

6 Průmyslové 
zboží podle 
druhu materiálu 

24,5 23,9 20,5 20,7 28 703 17 513 

7 Stroje a 
dopravní 
prostředky 

47,2 49,0 41,8 42,1 23 100 37 199 

8 Různé hotové 
výrobky 

12,2 11,8 10,0 10,6 16 011 3 239 

9 
Nespecifikováno 

0,1 0,2 0,0 0,0 917 1 511 

Ve zbožové struktuře vývozu za leden až listopad 2002 zvýšila v meziročním 
srovnání své postavení skupina strojů a dopravních prostředků, a to o 1,8 bodu na 49,0 
%. Vzrostl také podíl nespecifikovaného globálu o 0,1 bodu na 0,2 %. Meziročně na svém 
podílu stagnovaly zbožové skupiny minerálních paliv a maziv a živočišných a rostlinných 
olejů a tuků. Ostatní komoditní skupiny podílovou účast na českém vývozu snížily. 

V dovozu za leden až listopad 2002 meziročně narostl podíl různých hotových 
výrobků o 0,6 bodu na 10,6 %, chemikálií o 0,4 bodu na 11,4 %, strojů a dopravních 
prostředků o 0,3 bodu na 42,1 %, průmyslového zboží podle druhu materiálu o 0,2 bodu 
na 20,7 % a potravin a živých zvířat rovněž o 0,2 bodu na 4,1 %. Meziroční stagnaci 
evidovaly suroviny nepoživatelné, bez paliv, nápoje a tabák a živočišné a rostlinné oleje a 
tuky. Minerální paliva a maziva svou účast na celkovém českém dovozu meziročně snížily 
o 1,7 bodu na 7,5 %. 

Obchodní bilance registrovala v listopadu 2002 pasivum ve výši 17,6 mld.Kč, což 
znamenalo zhoršení o 12,1 mld.Kč oproti stejnému měsíci roku 2001. V amerických 
dolarech vykázala záporné saldo v částce 573 mil.USD a při vyjádření v euru 
zaznamenala obdobný deficit, tj. 573 mil.EUR. 



Z teritoriálního pohledu bylo z hlavních skupin zemí evidováno bilanční aktivum pouze 
s evropskými zeměmi s přechodovou ekonomikou vč. SNS, a to ve výši 679 mil.Kč při 
rozdílném vývoji uvnitř této skupiny. Výraznější aktivum z obchodu se zeměmi CEFTA v 
částce 4,7 mld.Kč bylo na výslednou výši bilančního vztahu k uvedené teritoriální skupině 
sníženo pasivem z obchodu s ostatními zeměmi v rozsahu 4,0 mld.Kč. Se zeměmi s 
vyspělou ekonomikou bylo naopak registrováno záporné saldo, a to ve výši 6,1 mld.Kč, 
když pasivum z obchodu s Evropskou unií dosáhlo částky 1,1 mld.Kč a s ostatními 
zeměmi uvedené teritoriální skupiny sumy 5,0 mld.Kč. S dalšími dvěmi hlavními 
skupinami zemí byly evidovány rovněž bilanční schodky: s rozvojovými zeměmi v částce 
5,6 mld.Kč a s mimoevropskými zeměmi s přechodovou a státní ekonomikou ve výši 6,8 
mld.Kč. 

Z komoditního hlediska vykázaly v listopadu 2002 největší pasiva minerální paliva a 
maziva (6,9 mld.Kč), chemikálie (6,7 mld.Kč), různé hotové výrobky (2,1 mld.Kč) a 
potraviny a živá zvířata (1,9 mld.Kč). Dvě skupiny (stroje a dopravní prostředky a 
transakce nespecifikované jinde v SITC) dosáhly kladná salda v částkách 1,1 mld.Kč a 
119 mil.Kč. 

Celková obchodní bilance za leden až listopad 2002 skončila záporným saldem 
ve výši 94,2 mld.Kč, což bylo o 1,4 mld.Kč méně než za stejné období roku 2001. 
Bilanční deficit v amerických dolarech ve výši 2 991 mil.USD meziročně stoupl o 496 
mil.USD a pasivum vyjádřené v euru částkou 3 084 mil.EUR se meziročně zvýšilo o 291 
mil.EUR. 

Z teritoriálního hlediska bylo kladné saldo evidováno pouze s evropskými zeměmi s 
přechodovou ekonomikou vč. SNS, když obchod s touto teritoriální skupinou meziročně 
přešel z pasiva v rozsahu 5,2 mld.Kč do aktiva ve výši 14,4 mld.Kč, což reprezentovalo 
meziroční zlepšení o 19,6 mld.Kč. Na této změně měly zásluhu (meziročním zvýšením 
kladného salda o 3,0 mld.Kč) země CEFTA a snížením pasiva o 16,6 mld.Kč i ostatní 
země uvedené teritoriální skupiny. Meziroční bilanční zlepšení o 18,3 mld.Kč zaznamenaly 
i země s vyspělou ekonomikou, přestože za leden až listopad 2002 vykázaly pasivum ve 
výši 8,3 mld.Kč. Na tomto vývoji se podílela Evropská unie zvýšením aktiva o 10,3 
mld.Kč a snížením pasiva o 8,0 mld.Kč i ostatní země s vyspělou ekonomikou. Na druhé 
straně podstatnější meziroční nárůst bilančních schodků vykázal obchod s rozvojovými 
zeměmi (o 20,5 mld.Kč na 48,7 mld.Kč v kumulaci za jedenáct měsíců roku 2002) a s 
mimoevropskými zeměmi s přechodovou a státní ekonomikou (o 19,1 mld.Kč na 52,6 
mld.Kč v kumulaci za leden až listopad 2002). V poměru k jednotlivým zemím 
registrovala ČR největší bilanční propad s Čínou (51,6 mld.Kč při meziročním zhoršení o 
19,1 mld.Kč), Ruskem (38,3 mld.Kč při meziročním zlepšení o 14,8 mld.Kč), Japonskem 
(22,0 mld.Kč, zhoršení o 3,0 mld.Kč) a s Itálií (20,5 mld.Kč, zhoršení o 1,3 mld.Kč). 
Naproti tomu nejvyšší aktivní bilanci vykázala Česká republika z obchodu s Velkou 
Británií (25,4 mld.Kč při meziročním zlepšení o 12,3 mld.Kč), Slovenskem (24,3 mld.Kč 
při meziročním snížení aktiva o 0,6 mld.Kč), Nizozemskem (15,1 mld.Kč, zlepšení o 14,0 
mld.Kč) a Německem (10,2 mld.Kč, meziroční snížení aktiva o 17,8 mld.Kč). 

Z pohledu zbožové struktury se bilanční deficit meziročně nejvíce zvýšil u chemikálií 
(o 5,2 mld.Kč na 69,2 mld.Kč za leden až listopad 2002), u potravin a živých zvířat (o 4,1 
mld.Kč na 21,8 mld.Kč za jedenáct měsíců roku 2002) a u surovin nepoživatelných, bez 
paliv (o 2,1 mld.Kč na 3,6 mld.Kč za leden až listopad 2002). Na celkovou úroveň 
obchodní bilance působila negativně meziročním snížením kladného salda o 12,8 mld.Kč i 
zbožová skupina různých hotových výrobků a rovněž skupina průmyslového zboží podle 
druhu materiálu, jejíž aktivum se meziročně snížilo o 11,2 mld.Kč. Naproti tomu největší 
meziroční zvýšení kladného salda registrovaly stroje a dopravní prostředky v částce 14,1 
mld.Kč (na 37,2 mld.Kč v kumulaci za leden až listopad 2002). Snížením bilančního 
deficitu o 22,9 mld.Kč výrazně přispěly k meziročnímu poklesu celkového schodku 
zahraničního obchodu minerální paliva a maziva. 



Zbožové skupiny 1, 6, 7, 8 a 9 vytvořily za období leden až listopad 2002 společný 
přebytek ve výši 60,3 mld.Kč, na rozdíl od skupin 0, 2, 3, 4 a 5, které byly pasivní v 
celkové částce 154,5 mld.Kč. 

Ke zlepšení obchodní bilance za leden až listopad 2002 nejvíce přispěly 
bilančními přebytky (nad 12 mld.Kč) tyto položky: silniční vozidla (77,2 mld.Kč), 
výrobky z nekovových nerostů (21,5 mld.Kč), nábytek a jeho díly (18,8 mld.Kč), kovové 
výrobky (12,9 mld.Kč) a výrobky z pryže (12,5 mld.Kč). 

Naopak, na bilančním schodku za leden až listopad 2002 se (nad 12 
mld.Kč)hlavně podílely: ropa a ropné výrobky (41,8 mld.Kč), elektrická zařízení, 
přístroje a spotřebiče (35,3 mld.Kč), topný plyn, zemní i průmyslově vyráběný (31,2 
mld.Kč), léčiva a farmaceutické výrobky (24,5 mld.Kč), neželezné kovy (19,7 mld.Kč), 
plasty v prvotní formě (14,1 mld.Kč) a zelenina a ovoce (12,6 mld.Kč). 

Vývozní ceny měřené výběrovým indexem (včetně kurzového pohybu) se za leden až 
říjen 2002 oproti stejnému období roku 2001 v průměru snížily o 7,0 %, zatímco dovozní 
ceny poklesly o 9,0 %. Směnná hodnota tak dosáhla hodnoty 102,2. 

V říjnu oproti září 2002 se ceny dovozu i vývozu zvýšily shodně o 0,4 %. 

Vývozní ceny v lednu až říjnu 2002 v průměru meziročně poklesly u většiny 
evidovaných zbožových skupin, kromě živočišných a rostlinných olejů a tuků, u nichž 
meziroční nárůst činil 2,3 % a nápojů a tabáku, jejichž růst představoval 1,7 %. Pokles 
pod index 90,0 zaznamenaly chemikálie (index 87,3), minerální paliva a maziva (index 
88,1) a potraviny a živá zvířata (index 89,9). 

U dovozních cen doznaly v průměru za leden až říjen 2002 meziroční snížení všechny 
evidované zbožové skupiny, kromě živočišných a rostlinných olejů a tuků, u nichž 
meziroční nárůst činil 2,1 %. Pokles pod index 90,0 zaznamenaly suroviny nepoživatelné, 
bez paliv (index 86,1) a minerální paliva a maziva (index 78,1). 

Pramen: data ČSÚ a MPO ČR 

 


