
Měsíční přehled č. 12/02 

Zahraniční obchod České republiky 

Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v prosinci 2002 
obrat zahraničního obchodu v běžných cenách 200,1 mld.Kč, čímž se v meziročním 
srovnání snížil o 1,4 mld.Kč, tj. o 0,7 %. Struktura tohoto poklesu znamenala nicméně 
poněkud příznivější změnu poměru mezi vývozem a dovozem, když oproti podílu 44,8 % 
v prosinci 2001 se zvýšil podíl exportu ve stejném měsíci roku 2002 na 45,3 %, tj. o 0,5 
procentního bodu.  

V prosincovém vývozu registrovaly meziroční absolutní zvýšení agregované 
zbožové skupiny strojů a dopravních prostředků (o 1,5 mld.Kč s indexem 103,4) a 
surovin, polotovarů a chemických výrobků, které zaznamenaly nárůst 54 mil.Kč při 
indexu 100,2. Naopak, meziroční snížení evidovaly agregované zbožové skupiny 
průmyslového spotřebního zboží v rozsahu 0,9 mld.Kč (index 91,7) a zemědělského a 
potravinářského zboží v částce 140 mil.Kč s indexem 95,8.  

Zatímco v prosincovém dovozu vykázaly meziroční zvýšení suroviny, polotovary a 
chemické výrobky (1,6 mld.Kč, index 103,8) a zemědělské a potravinářské zboží (0,2 
mld.Kč, index 104,4), další dvě skupiny registrovaly meziroční snížení: stroje a 
dopravní prostředky (o 2,8 mld.Kč, index 94,6) a průmyslové spotřební zboží (o 0,9 
mld.Kč, index 92,8).  

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 prosinci 2002 na celkovém vývozu 62,9 %, při meziročním 
zvýšení o 0,3 procentního bodu a na celkovém dovozu 55,3 %, což znamenalo meziroční 
pokles o 2,3 bodu.  

V prosinci 2002 se meziročně v běžných cenách snížil dovoz o 1,7 % a vývoz 
vzrostl o 0,6 %.  

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

  Prosinec Leden až prosinec 

Skupina zemí, země 2001 2002 
2002 v 
%2001 

2001 2002 
2002 v 
%2001 

Svět celkem 90 140 90 655 100,6 1 269 634 1 251 884 98,6 

v tom:             

Země s vyspělou 
ekonomikou 

67 057 66 601 99,3 954 150 940 173 98,5 

v tom: EU 61 222 60 328 98,5 875 324 856 359 97,8 

    z toho: SRN 32 202 31 085 96,5 484 424 456 669 94,3 

               Rakousko 4 954 4 846 97,8 73 075 69 248 94,8 

    ostatní 5 835 6 273 107,5 78 826 83 814 106,3 

Rozvojové země 3 319 3 834 115,5 42 438 43 764 103,1 

Evropské země s 
přechodovou ekonomikou 
vč. SNS 

19 410 19 523 100,6 268 922 259 872 96,6 

v tom: CEFTA 14 860 15 430 103,8 215 697 207 412 96,2 

    z toho: SR 7 545 7 769 103,0 101 926 96 706 94,9 



    ostatní 4 550 4 093 90,0 53 225 52 460 98,6 

    z toho: Rusko 1 478 1 128 76,3 18 535 16 884 91,1 

Mimoevropské země s 
přechodovou a státní 
ekonomikou 1) 

353 499 141,4 4 120 5 437 132,0 

Nespecifikováno 1 198 198x 4 2 638 660x 

Z úhrnu obchod se 
zeměmi OECD 

80 538 80 193 99,6 1 146 877 1 123 224 97,9 

1)ČLR, KLDR, Kuba, Laos, MoLR, VSR  

Export v prosinci 2002 zaznamenal hodnotu 90,7 mld.Kč, čímž se meziročně 
zvýšil o 0,5 mld.Kč, tj. o 0,6 %. V USD vykázal meziroční nárůst o 19,7 % a při 
vyjádření v euru zvýšení o 5,1 %.  

Z teritoriálního pohledu se v meziročním srovnání zvýšil vývoz do všech hlavních 
skupin zemí, kromě zemí s vyspělou ekonomikou, do nichž bylo exportováno meziročně 
méně o 0,5 mld.Kč při indexu 99,3. Do zemí Evropské unie přitom snížení představovalo 
0,9 mld.Kč s indexem 98,5, na rozdíl od ostatních zemí s vyspělou ekonomikou, do nichž 
byl vývoz meziročně vyšší o 0,4 mld.Kč při indexu 107,5. Export do evropských zemí s 
přechodovou ekonomikou vč. SNS registroval nárůst o 113 mil.Kč (index 100,6), když do 
zemí CEFTA přírůstek činil 570 mil.Kč s indexem 103,8, zatímco do ostatních zemí 
uvedené teritoriální skupiny byl evidován meziroční pokles vývozu v částce 457 mil.Kč při 
indexu 90,0. Meziroční zvýšení vývozu do rozvojových zemí znamenalo 515 mil.Kč (index 
115,5) a do mimoevropských zemí s přechodovou a státní ekonomikou 146 mil.Kč (index 
141,4).  

Celkový vývoz za leden až prosinec 2002 činil (po provedení oprav údajů za 
červenec až listopad 2002 Českým statistickým úřadem) 1 251,9 mld.Kč a meziročně 
se snížil o 17,8 mld.Kč, tj. o 1,4 %. V dolarovém přepočtu se celkový vývoz zvýšil o 
15,0 % a při vyjádření v euru dosáhl přírůstku 9,1 %.  

Vývoz za dvanáct měsíců roku 2002 zaznamenal meziroční nárůst do dvou z hlavních 
skupin zemí, a to do rozvojových zemí (zvýšení o 1,3 mld.Kč, index 103,1) a do 
mimoevropských zemí s přechodovou a státní ekonomikou (nárůst rovněž o 1,3 mld.Kč, 
index 132,0). Mimoto meziročně narostl nespecifikovaný globál na částku 2,6 mld.Kč. Na 
druhé straně meziroční snížení exportu bylo vykázáno do zemí s vyspělou ekonomikou, a 
to v rozsahu 14,0 mld.Kč s indexem 98,5. Ještě vyšší pokles (19,0 mld.Kč při indexu 
97,8) byl evidován do zemí Evropské unie v důsledku výrazného meziročního propadu 
vývozu do Německa v rozsahu 27,8 mld.Kč. Do ostatních zemí s vyspělou ekonomikou se 
export meziročně naopak zvýšil, a to o 5,0 mld.Kč při indexu 106,3. Vývoz do evropských 
zemí s přechodovou ekonomikou vč. SNS vykázal meziroční pokles o 9,1 mld.Kč (index 
96,6), přičemž hodnotové snížení bylo realizováno ve vztahu k zemím CEFTA v rozsahu 
8,3 mld.Kč s indexem 96,2 (v důsledku meziročního poklesu exportu do Polska o 6,5 
mld.Kč a na Slovensko o 5,2 mld.Kč), zatímco do ostatních zemí uvedené teritoriální 
skupiny vývoz poklesl o 0,8 mld.Kč s indexem 98,6. Z jednotlivých zemí, které měly 
dlouhodoběji větší podíl na obratu českého zahraničního obchodu, nejvýznamnější 
relativní nárůst exportu (nad 120 %) byl dosažen do Číny (index 153,1), Nizozemska 
(index 137,6), Maďarska (index 126,3) a Norska (index 120,8). 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 61,9), Belgie (index 78,2), Finska (index 87,8) a do Irska (index 
88,3).  

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



  Prosinec Leden až prosinec 

Skupina zemí, země  2001 2002 
2002 v % 

2001 
2001 2002 

2002 v % 
2001 

Svět celkem 111 287 109 415 98,3 1 386 319 1 326 339 95,7 

v tom:             

Země s vyspělou 
ekonomikou 

77 043 73 270 95,1 990 720 920 474 92,9 

v tom: EU 63 409 62 633 98,8 798 253 662 402 93,2 

    z toho: SRN 32 260 33 365 103,4 456 491 430 675 94,3 

               Rakousko 5 051 4 534 89,8 63 296 57 539 90,9 

    ostatní 13 634 10 637 78,0 133 907 122 221 91,3 

Rozvojové země 13 634 10 637 78,0 133 907 122 221 91,3 

Evropské země s 
přechodovou 
ekonomikou vč. SNS 

20 910 21 143 101,1 275 579 244 773 88,8 

v tom: CEFTA 12 919 13 056 101,1 160 263 132 144 92,0 

    z toho: SR 5 051 5 671 112,3 74 569 69 229 92,8 

    ostatní 7 991 8 087 101,2 101 464 84 510 83,3 

    z toho: Rusko 5 836 6 134 105,1 75 966 60 120 79,1 

Mimoevropské země s 
přechodovou a státní 
ekonomikou 1) 

5 313 6 026 113,4 42 580 63 124 148,2 

Nespecifikováno 103 105 101,9 2 135 1 381 64,7 

Z úhrnu obchod se 
zeměmi OECD 

89 469 86 317 96,5 1 157 392 1 076 148 93,0 

Dovoz v prosinci 2002 činil 109,4 mld.Kč, čímž se meziročně snížil o 1,9 mld.Kč, 
tj. o 1,7 %. V USD vykázal meziroční nárůst o 17,0 % a při vyjádření v euru přírůstek 
2,7 %.  

Z teritoriálního pohledu se v meziročním srovnání zvýšil import ze všech hlavních 
skupin zemí, s výjimkou zemí s vyspělou ekonomikou. Nejvyšší meziroční absolutní 
nárůst byl realizován z rozvojových zemí, a to v částce 1,0 mld.Kč při indexu 112,0. 
Import z mimoevropských zemí s přechodovou a státní ekonomikou zaznamenal 
meziroční nárůst 0,7 mld.Kč a index 113,4. Zvýšení dovozu z evropských zemí s 
přechodovou ekonomikou vč. SNS představovalo meziroční přírůstek v částce 233 mil.Kč 
při indexu 101,1. Nárůst ze zemí CEFTA přitom znamenal 137 mil.Kč a index rovněž 
101,1, zatímco přírůstek z ostatních zemí uvedené teritoriální skupiny byl realizován ve 
výši 96 mil.Kč při indexu 101,2. Ze zemí s vyspělou ekonomikou klesl dovoz v 
meziročním srovnání o 3,8 mld.Kč (index 95,1), když snížení importu ze zemí Evropské 
unie znamenalo 0,8 mld.Kč při indexu 98,8 a pokles z ostatních zemí s vyspělou 
ekonomikou představoval částkou 3,0 mld.Kč s indexem 78,0.  

Celkový dovoz za leden až prosinec 2002 činil 1 326,3 mld.Kč a meziročně klesl 
o 60,0 mld.Kč, tj. o 4,3 %. V dolarovém přepočtu se celkový dovoz meziročně zvýšil o 
11,7 %, zatímco při vyjádření v euru dosáhl přírůstku 5,8 %.  

Dovoz za leden až prosinec 2002 zaznamenal meziroční zvýšení z rozvojových zemí (o 
21,3 mld.Kč při indexu 128,3) a rovněž z mimoevropských zemí s přechodovou a státní 
ekonomikou (o 20,5 mld.Kč s indexem 148,2). Značný meziroční pokles importu byl však 
na druhé straně registrován ze zemí s vyspělou ekonomikou, a to o 70,2 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 58,6 mld.Kč (index 93,2) ve srovnání s rokem 
2001. Značný pokles byl přitom evidován u dovozu z Německa (v rozsahu 25,8 mld.Kč) a 
z Velké Británie (ve výši 13,8 mld.Kč). Z ostatních zemí vyspělou ekonomikou činil 
meziroční pokles importu 11,7 mld.Kč (index 91,3), vlivem snížení dovozu z USA o 11,8 
mld.Kč. Import z evropských zemí s přechodovou ekonomikou vč. SNS rovněž meziročně 
poklesl, a to o 30,8 mld.Kč (index 88,8). Na uvedeném snížení se země CEFTA podílely 
částkou 13,9 mld.Kč (index 92,0) a ostatní země dané teritoriální skupiny sumou 16,9 
mld.Kč (index 83,3), zejména v důsledku poklesu dovozu z Ruska ve výši 15,8 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 169,7), Číny (index 151,2) a z Tchaj-wanu (index 131,6). Pod index 90,0 
byl realizován dovoz z Velké Británie (index 75,1), USA (index 78,7), Finska (index 
rovněž 78,7), Ruska (index 79,1) 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. – 12. 
2001 

1. – 12. 
2002 

1. – 12. 
2001 

1. – 12. 
2002 

1. – 12. 
2001 

1. – 12. 
2002 

Svět celkem 100,0 100,0 100,0 100,0 -116 685 -74 455 

v tom:             

Země s vyspělou 
ekonomikou 

75,2 75,1 71,5 69,9 -36 570 19 699 

v tom: EU 68,9 68,4 61,8 60,2 18 511 58 106 

    z toho: SRN 38,2 36,5 32,9 32,5 27 933 25 994 

               Rakousko 5,8 5,5 4,6 4,3 9 779 11 709 

    ostatní 6,3 6,7 9,7 9,2 -55 081 -38 407 

Rozvojové země 3,3 3,5 5,3 7,2 -32 867 -52 823 

Evropské země s 
přechodovou 
ekonomikou vč. 
SNS 

21,2 20,8 19,9 18,5 -6 657 15 099 

v tom: CEFTA 17,0 16,6 12,6 12,1 41 582 47 149 

    z toho: SR 8,0 7,7 5,4 5,2 27 357 27 477 

    ostatní 4,2 4,2 7,3 6,4 -48 239 -32 050 

    z toho: Rusko 1,5 1,3 5,5 4,5 -57 431 -43 236 

Mimoevropské 
země s 
přechodovou a 
státní ekonomikou 

0,3 0,4 3,1 4,8 -38 460 -57 687 

Nespecifikováno 0,0 0,2 0,2 0,1 -2 131 1 257 

Z úhrnu obchod 
se zeměmi OECD 

90,3 89,7 81,1 81,6 -10 515 47 076 

V teritoriální struktuře za leden až prosinec 2002 ve vývozu meziročně poklesl 
podíl zemí s vyspělou ekonomikou o 0,1 bodu na 75,1 % a účast evropských zemí s 
přechodovou ekonomikou vč. SNS se snížila o 0,4 bodu na 20,8 %. 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 2,1 bodu na 69,4 % a podíl evropských zemí s přechodovou ekonomikou vč. SNS se 
snížil o 1,4 bodu na 18,5 %. 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 
1,7 bodu na 4,8 %.  

Sousední země (Německo, Slovensko, Rakousko, Polsko) se v období leden až prosinec 
2002 podílely na českém vývozu 54,4 % a na českém dovozu 46,0 %. 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 6,4 % (snížení 
proti celoročnímu průměru roku 2001 o 0,2 bodu).  

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

  Vývoz – leden až prosinec Dovoz – leden až prosinec 

Zbožová skupina SITC  2001 2002 
2002 v 

% 
2001 

2001 2002 
2002 v 

% 
2001 

0 až 9 zboží celkem 1 269 634 1 251 884 98,6 1 386 319 1 326 339 95,7 

v tom:             

0 Potraviny a živá zvířata 34 415 31 099 90,4 53 662 54 273 101,1 

1 Nápoje a tabák 8 742 8 547 97,8 7 272 6 600 90,8 

2 Suroviny nepoživatelné, 
bez paliv 

38 603 34 765 90,1 40 038 38 192 95,4 

3 Minerální paliva a 
maziva 

38 150 35 951 93,8 125 744 100 534 80,0 

4 Živočišné a rostlinné 
oleje a tuky 

1 432 978 68,3 3 143 3 028 96,3 

5 Chemikálie 81 679 74 625 91,4 151 041 148 480 98,3 

6 Průmyslové zboží podle 
druhu materiálu 

309 107 294 056 95,1 280 181 273 018 97,4 

7 Stroje a dopravní 
prostředky 

601 362 496 538 103,2 585 007 561 916 96,1 

8 Různé hotové výrobky 154 882 149 242 96,4 139 885 140 026 100,1 

9 Nespecifikováno 1 262 1 908 151,2 346 272 78,6 

V prosincovém vývozu roku 2002 byl v meziročním srovnání u poloviny 
zbožových skupin evidován úbytek. Největší meziroční absolutní snížení zaznamenaly 
různé hotové výrobky (1,0 mld.Kč, index 90,9). Pokles dalších čtyř zbožových skupin se 
pohyboval od 19 mil.Kč do 306 mil.Kč. Nejvyšší meziroční nárůst byl naopak evidován u 
zbožové skupiny strojů a dopravních prostředků, a to o 1,5 mld.Kč při indexu 103,4. 
Zbývající zbožové skupiny evidovaly nárůst od 20 mil.Kč do 356 mil.Kč.  

V exportu za leden až prosinec 2002 zaznamenala (i po provedených opravách 
Českým statistickým úřadem) většina zbožových skupin v meziročním srovnání 
pokles, kromě strojů a dopravních prostředků, jejichž meziroční nárůst představoval 
19,4 mld.Kč při indexu 103,2 a nespecifikovaného globálu, který meziročně vzrostl o 646 
mil.Kč, s indexem 151,2. Největší meziroční snížení registrovaly skupiny průmyslového 
zboží podle druhu materiálu (v částce 15,1 mld.Kč, index 95,1), chemikálií (ve výši 7,1 
mld.Kč, index 91,4), různých hotových výrobků (v sumě 5,6 mld.Kč, index 96,4), surovin 
nepoživatelných, bez paliv (v rozsahu 3,8 mld.Kč, index 90,1), potravin a živých zvířat 
(ve výši 3,3 mld.Kč, index 90,4) a minerálních paliv a maziv (v částce 2,2 mld.Kč, index 
94,2). Z hodnotově významnějších položek SITC se v meziročním srovnání (nad 120 %) 



zvýšil export kancelářských strojů a zařízení k automatickému zpracování dat (index 
197,1), chemických přípravků (index 124,8), výrobků z pryže (index 124,2) a 
elektrického proudu (index 123,6). Největší meziroční absolutní nárůst byl realizován 
kancelářskými stroji a zařízeními k automatickému zpracování dat (38,2 mld.Kč) a 
výrobky z pryže (6,2 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 (7,1 mld.Kč), elektrická zařízení, přístroje a spotřebiče 
(6,0 mld.Kč), textilní příze, tkaniny, tržní výrobky z nich (5,8 mld.Kč), kovové výrobky 
(5,8 mld.Kč) a železo a ocel (4,8 mld.Kč).  

V prosincovém dovozu vykázala převažující část zbožových skupin meziroční 
pokles. Největší absolutní snížení evidovaly stroje a dopravní prostředky (2,8 mld.Kč, 
index 94,6) a různé hotové výrobky (0,8 mld.Kč, index 93,1). U čtyř dalších skupin se 
snížení pohybovalo od 38 mil.Kč do 100 mil.Kč. Na druhé straně výraznější hodnotový 
nárůst registrovalo průmyslové zboží podle druhu materiálu (1,5 mld.Kč, index 107,7). 
Zývající tři komodity zaznamenaly meziroční nárůst v rozsahu od 41 mil.Kč do 269 
mil.Kč.  

V celkovém importu za leden až prosinec 2002 registrovaly meziroční nárůst 
dvě skupiny, a to: potraviny a živá zvířata (0,6 mld.Kč, index 101,1) a různé hotové 
výrobky (141 mil.Kč, index 100,1). Naopak, největší meziroční hodnotové snížení 
zaznamenaly tyto komodity: minerální paliva a maziva (25,2 mld.Kč, index 80,0), stroje 
a dopravní prostředky (23,1 mld.Kč, index 96,1), průmyslové zboží podle druhu 
materiálu (7,2 mld.Kč, index 97,4), chemikálie (2,6 mld.Kč, index 98,3) a suroviny 
nepoživatelné, bez paliv (1,8 mld.Kč, index 95,4). Zbývající zbožové skupiny registrovaly 
pokles od 74 mil.Kč do 672 mil.Kč. Z položek SITC vykázaly významnější meziroční 
absolutní zvýšení importu kancelářské stroje a zařízení k automatickému zpracování dat 
(7,0 mld.Kč) a silniční vozidla (4,5 mld.Kč). 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 79,7), topný plyn, zemní i 
průmyslově vyráběný (11,0 mld.Kč, index 76,3), strojní zařízení pro určitá odvětví 
průmyslu (7,0 mld.Kč, index 86,3), zařízení k telekomunikaci a záznamu a reprodukci 
zvuku (6,4 mld.Kč, index 85,7), elektrická zařízení, přístroje a spotřebiče (rovněž 6,4 
mld.Kč, index 96,1), stroje a zařízení k výrobě energie (5,6 mld.Kč, index 86,1), železo a 
ocel (4,9 mld.Kč, index 91,1) a stroje a zařízení všeobecně užívané v průmyslu (4,2 
mld.Kč, index 94,7). 

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. – 12. 
2001 

1. – 12. 
2002 

1. – 12. 
2001 

1. – 12. 
2002 

1. – 12. 
2001 

1. – 12. 
2002 

0 až 9 zboží 
celkem 

100,0 100,0 100,0 100,0 -116 685 -74 697 

v tom:             

0 Potraviny a živá 
zvířata 

2,7 2,5 3,9 4,1 -19 247 -23 174 

1 Nápoje a tabák 0,7 0,7 0,5 0,5 1 470 1 947 

2 Suroviny 
nepoživatelné, bez 
paliv 

3,0 2,8 2,9 2,9 -1 435 -3 427 

3 Minerální paliva a 
maziva 

3,0 2,9 9,1 7,6 -87 594 -64 583 



4 Živočišné a 
rostlinné oleje a 
tuky 

0,1 0,1 0,2 0,2 -1 711 -2 050 

5 Chemikálie 6,4 6,0 10,9 11,1 -69 362 -73 855 

6 Průmyslové zboží 
podle druhu 
materiálu 

24,4 23,3 20,2 20,6 28 926 21 038 

7 Stroje a dopravní 
prostředky 

47,4 49,6 42,2 42,4 16 355 58 797 

8 Různé hotové 
výrobky 

12,2 11,9 10,1 10,6 14 997 9 216 

9 Nespecifikováno 0,1 0,2 0,0 0,0 916 1 636 

Ve zbožové struktuře vývozu za leden až prosinec 2002 zvýšila v meziročním 
srovnání své postavení skupina strojů a dopravních prostředků, a to o 2,2 bodu na 49,6 
%. Vzrostl také podíl nespecifikovaného globálu o 0,1 bodu na 0,2 %. Meziročně na svém 
podílu stagnovaly nápoje a tabák a živočišné a rostlinné oleje a tuky. Ostatní komoditní 
skupiny podílovou účast na českém vývozu snížily.  

V dovozu za leden až prosinec 2002 meziročně narostl podíl různých hotových 
výrobků o 0,5 bodu na 10,6 %, průmyslového zboží podle druhu materiálu o 0,4 bodu na 
20,6 %, strojů a dopravních prostředků o 0,2 bodu na 42,4 %, chemikálií rovněž o 0,2 
bodu na 11,1 % a potravin a živých zvířat také 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 1,5 bodu na 7,6 %.  

Obchodní bilance registrovala v prosinci 2002 pasivum ve výši 18,8 mld.Kč, což 
znamenalo meziroční snížení záporného salda o 2,4 mld.Kč. V amerických dolarech 
vykázala pasivum v částce 612 mil.USD a při vyjádření v euru 601 mil.EUR.  

Z teritoriálního pohledu bylo v prosinci 2002 evidováno záporné saldo z obchodu se 
všemi hlavními skupinami zemí. Nejnižší pasivum bylo registrováno s evropskými 
zeměmi s přechodovou ekonomikou vč. SNS, a to v rozsahu 1,6 mld.Kč při rozdílném 
vývoji uvnitř této skupiny. Aktivum z obchodu se zeměmi CEFTA v sumě 2,4 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 registrováno záporné saldo v částce 6,7 mld.Kč, když pasivum z obchodu s 
Evropskou unií dosáhlo sumy 2,3 mld.Kč a s ostatními zeměmi uvedené teritoriální 
skupiny částky 4,4 mld.Kč. S dalšími dvěmi hlavními skupinami zemí byly evidovány 
rovněž bilanční schodky: s rozvojovými zeměmi v částce 5,0 mld.Kč a s mimoevropskými 
zeměmi s přechodovou a státní ekonomikou ve výši 5,5 mld.Kč.  

Z komoditního hlediska vykázaly v prosinci 2002 největší pasiva minerální paliva a 
maziva (6,6 mld.Kč), chemikálie (5,6 mld.Kč), stroje a dopravní prostředky (2,4 mld.Kč), 
potraviny a živá zvířata (2,0 mld.Kč) a různé hotové výrobky (1,2 mld.Kč). Dvě skupiny 
(nápoje a tabák a transakce nespecifikované jinde v SITC) dosáhly kladná salda v 
částkách 101 mil.Kč a 124 mil.Kč.  

Celková obchodní bilance za leden až prosinec 2002 (po opravách Českým 
statistickým úřadem) skončila záporným saldem ve výši 74,5 mld.Kč, což bylo o 
42,2 mld.Kč méně než za stejné období roku 2001. Bilanční deficit v amerických 
dolarech ve výši 2 355 mil.USD meziročně klesl o 720 mil.USD a pasivum vyjádřené v 
euru částkou 2 419 mil.EUR se snížilo o 1 023 mil.EUR.  



Z teritoriálního hlediska bylo kladné saldo evidováno s dvěmi hlavními skupinami 
zemí. Obchod se zeměmi s vyspělou ekonomikou přešel meziročně z pasiva v rozsahu 
36,6 mld.Kč do aktiva ve výši 19,7 mld.Kč, což reprezentovalo meziroční zlepšení o 56,3 
mld.Kč. Na této změně měly zásluhu (meziročním zvýšením kladného salda o 39,6 
mld.Kč) země Evropské unie a snížením pasiva o 16,7 mld.Kč i ostatní země s vyspělou 
ekonomikou. Meziroční bilanční zlepšení o 21,8 mld.Kč zaznamenal i obchod se zeměmi s 
přechodovou ekonomikou vč. SNS. Na tomto vývoji se podílely země CEFTA meziročním 
zvýšením aktiva o 5,6 mld.Kč a snížením pasiva o 16,2 mld.Kč i ostatní země uvedené 
teritoriální skupiny. Na druhé straně podstatnější meziroční nárůst bilančních schodků 
vykázal obchod s rozvojovými zeměmi (o 20,0 mld.Kč na 52,8 mld.Kč v kumulaci za 
leden až prosinec roku 2002) a s mimoevropskými zeměmi s přechodovou a státní 
ekonomikou (o 19,2 mld.Kč na 57,7 mld.Kč v kumulaci za dvanáct měsíců roku 2002). V 
poměru k jednotlivým zemím registrovala ČR největší bilanční propad s Čínou (56,7 
mld.Kč při meziročním zhoršení o 19,1 mld.Kč), Ruskem (43,2 mld.Kč při meziročním 
zlepšení o 14,2 mld.Kč), Japonskem (22,9 mld.Kč, zhoršení o 2,0 mld.Kč), Itálií (20,8 
mld.Kč, zlepšení o 0,5 mld.Kč) a s Tchaj-wanem (14,9 mld.Kč, zhoršení o 3,7 mld.Kč). 
Naproti tomu nejvyšší aktivní bilanci vykázala Česká republika z obchodu s Velkou 
Británií (30,5 mld.Kč při meziročním zlepšení o 16,5 mld.Kč), Slovenskem (27,5 mld.Kč, 
meziroční zvýšení kladného salda o 0,1 mld.Kč), Německem (26,0 mld.Kč, meziroční 
snížení aktivního salda o 1,9 mld.Kč) a Nizozemskem (17,5 mld.Kč, meziroční zvýšení 
kladného salda o 14,8 mld.Kč).  

Z pohledu zbožové struktury bilanční deficit meziročně nejvíce narostl u chemikálií (o 
4,5 mld.Kč na 73,9 mld.Kč za leden až prosinec 2002), u potravin a živých zvířat (o 3,9 
mld.Kč na 23,2 mld.Kč za dvanáct měsíců roku 2002) a u surovin nepoživatelných, bez 
paliv (o 2,0 mld.Kč na 3,4 mld.Kč za leden až prosinec 2002). Na celkovou úroveň 
obchodní bilance působila negativně meziročním snížením kladného salda (o 7,9 mld.Kč) i 
zbožová skupina průmyslového zboží podle druhu materiálu a rovněž i zbožová skupina 
různých hotových výrobků, jejichž aktivum se meziročně snížilo o 5,8 mld.Kč. Naproti 
tomu výrazné meziroční zvýšení kladného salda registrovaly stroje a dopravní prostředky 
v částce 42,4 mld.Kč (na 58,8 mld.Kč v kumulaci za leden až prosinec 2002). Snížením 
bilančního deficitu o 23,0 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 prosinec 2002 společný 
přebytek ve výši 92,6 mld.Kč, na rozdíl od skupin 0, 2, 3, 4 a 5, které byly pasivní v 
celkové částce 167,1 mld.Kč.  

Ke zlepšení obchodní bilance za leden až prosinec 2002 nejvíce přispěly 
bilančními přebytky (nad 13 mld.Kč) tyto položky: silniční vozidla (83,8 mld.Kč), 
výrobky z nekovových nerostů (23,4 mld.Kč), nábytek a jeho díly (21,8 mld.Kč) a kovové 
výrobky (15,9 mld.Kč). 

Naopak, na bilančním schodku za leden až prosinec 2002 se (nad 13 mld.Kč), 
hlavně podílely: ropa a ropné výrobky (46,0 mld.Kč), topný plyn zemní i průmyslově 
vyráběný (34,8 mld.Kč), elektrická zařízení, přístroje a spotřebiče (34,1 mld.Kč), léčiva a 
farmaceutické výrobky (26,1 mld.Kč), neželezné kovy (21,3 mld.Kč), plasty v prvotní 
formě (15,5 mld.Kč) a zelenina a ovoce (13,8 mld.Kč). 

Vývozní ceny měřené výběrovým indexem (včetně kurzového pohybu se za leden až 
listopad 2002 oproti stejnému období roku 2001 v průměru snížily o 6,9 %, zatímco 
dovozní ceny poklesly o 8,8 %. Směnná relace tak dosáhla hodnoty 102,1.  

V listopadu oproti říjnu 2001 se ceny vývozu zvýšily o 0,2 %, zatímco ceny dovozu 
poklesly o 0,4 % a směnné relace dosáhly hodnoty 100,6.  



Vývozní ceny v lednu až listopadu v průměru meziročně poklesly u většiny evidovaných 
zbožových skupin, kromě živočišných a rostlinných olejů a tuků, u nichž meziroční nárůst 
činil 2,1 % a nápojů a tabáku, jejichž růst představoval 2,8 %. Pokles pod index 90,0 
zaznamenaly chemikálie (index 87,8), minerální paliva a maziva (index 88,5) a potraviny 
a živá zvířata (index 89,8).  

U dovozních cen doznaly v průměru za leden až listopad 2002 meziroční snížení 
všechny evidované zbožové skupiny, kromě živočišných a rostlinných olejů a tuků, u 
nichž meziroční nárůst činil 2,4 %. Pokles pod index 80,0 zaznamenaly suroviny 
nepoživatelné, bez paliv (index 86,4) a minerální paliva a maziva (index 79,2). 

Pramen: data ČSÚ a MPO ČR 

 


