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S námi
napnete
plachty!

ČESKÁ AGENTURA NA PODPORU OBCHODU

CzechTrade

Naším hlavním cílem je rozvíjet mezinárodní
obchod a vzájemnou spolupráci mezi českými

a zahraničními subjekty. Svými profesionálními 
informačními, asistenčními a poradenskými službami

CzechTrade doprovází české vývozce na zahraniční trhy.
Pro firmy přicházející na český trh je kontaktním partnerem

při hledání zajímavých a spolehlivých obchodních partnerů.

VLÁDNÍ PROEXPORTNÍ ORGANIZACE
MINISTERSTVA PRŮMYSLU A OBCHODU
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CZECHTRADE, DITTRICHOVA 21, 128 01 PRAHA 28, E-MAIL: INFO@CZECHTRADE.CZ, WWW.CZECHTRADE.CZ

EXPORTNÍ PORADENSTVÍ
vyhledávání obchodních kontaktů v zahraničí
zjištění bonity firmy
konzultační dny s řediteli zahraničních kanceláří CzechTrade

INDIVIDUÁLNÍ PODPORA V ZAHRANIČÍ
průzkum trhu
ověření zájmu o nabízený produkt
asistenční služby v zahraničí

EXPORTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
individuální exportní vzdělávání na míru formou tréninků ve firmách
prakticky zaměřené cykly a tréninky
jednodenní semináře na aktuální téma
distanční e-learningový program International Trade Specialist

EXPORTNÍ INFORMACE
databáze obchodních příležitostí
Euroservis
Exportní klub CzechTrade
databáze internetových adres
projekt BusinessInfo
elektronické zasílání informací 

Služby agentury jsou dostupné ve 13 regionálních zastoupeních vytvořených ve
spolupráci se sítí hospodářských komor ČR a v centrále v Praze.

CzechTrade poskytuje individuální asistenční služby v zahraničí prostřednictvím
30 kanceláří ve 26 zemích světa. V současné době připravuje CzechTrade
nové zahraničmní kanceláře v Bulharsku, Rakousku a čtvrté zastoupení v Rusku.

ZAHRANIČNÍ KANCELÁŘE CZECHTRADE

REGIONÁLNÍ SÍŤ CZECHTRADE
OHK Brno
http://www.ohkbrno.cz
e-mail: brno@czechtrade.cz

JHK České Budějovice
http://www.jhk.cz
e-mail: ceske.budejovice@czechtrade.cz

OHK Děčín
http://www.ohkdecin.cz
e-mail: decin@czechtrade.cz

RHK SvČ Hradec Králové
http://www.rhkhradec.cz
e-mail: hradec.kralove@czechtrade.cz

HK Jihlava
http://www.hkjihlava.cz
e-mail: jihlava@czechtrade.cz

RRA StČ Kladno
http://www.rra-strednicechy.cz
e-mail: kladno@czechtrade.cz

OHK Liberec
http://www.ohkliberec.cz
e-mail: liberec@czechtrade.cz

RHK Ostrava
http://www.rhko.cz
e-mail: ostrava@czechtrade.cz

KHK Pardubice
http://www.khkpce.cz
e-mail: pardubice@czechtrade.cz

HK Plzeň
http://www.hkplzen.cz
e-mail: plzen@czechtrade.cz

HK okresu Přerov
http://www.hkprerov.cz
e-mail: prerov@czechtrade.cz

RHK Poohří
http://www.rhkpoohri.cz
e-mail: sokolov@czechtrade.cz

OHK ve Zlíně
http://www.ohkzlin.cz
e-mail: zlin@czechtrade.cz

• Belgie (Brusel)

• Brazílie (S~ao Paulo)

• Čína (Šanghaj)

• Dánsko (Kodaň)

• Egypt (Káhira)

• Francie (Paříž)

• Chorvatsko (Záhřeb)

• Indie (Bombaj)

• Irsko (Dublin)

• Itálie (Milán)

• Kanada (Toronto)

• Litva (Vilnius)

• Lotyšsko (Riga)

• Maďarsko (Budapešť)

• Německo
(Hamburg, Kolín n. R.)

• Nizozemsko (Rotterdam)

• Polsko (Varšava)

• Rumunsko (Bukurešť)

• Rusko (Jekatěrinburg,
Moskva, Petrohrad)

• Srbsko a Černá Hora
(Bělehrad)

• Španělsko (Madrid)

• Švédsko (Stockholm)

• Turecko (Istanbul)

• Ukrajina (Kyjev)

• USA (Chicago, Miami)

• Velká Británie (Londýn)

V roce 2004 připravujeme
nové zahraniční kanceláře:
Bulharsko, Rakousko 
a čtvrté zastoupení v Rusku.

CZECHTRADE
Dittrichova 21
128 01 Praha 28
Tel.: 224 907 500
Fax: 224 907 503

e-mail: info@czechtrade.cz
http://www.czechtrade.cz
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ZZÁÁKKLLAADDNNÍÍ  VVÝÝVVOOJJOOVVÉÉ  TTRREENNDDYY  ZZAAHHRRAANNIIČČNNÍÍHHOO  OOBBCCHHOODDUU
ČČEESSKKÉÉ  RREEPPUUBBLLIIKKYY  VV RROOCCEE  22000033

V roce 2003 zaznamenala česká ekonomika opět meziroční zvýšení své výkonnosti. Hrubý
domácí produkt zrychlil tempo růstu a meziročně reálně vzrostl o 2,9 %. Výrazně vzrostla i pro-
dukce průmyslu a stavební výroby, úroveň tržeb v obchodu, dopravě a v dalších službách.
Meziročně se zvýšila souhrnná produktivita práce. Minimální byl nárůst výrobních i spotřebitel-
ských cen.

Naproti tomu ale došlo k nárůstu nezaměstnanosti, která překročila desetiprocentní hranici,
prohloubil se schodek státního rozpočtu a zhoršila se vnitřní i vnější nerovnováha.

Zahraniční obchod České republiky i přes obtížnější vnější podmínky (spojené s pomalejším
ekonomickým rozvojem členských zemí EU, zejména Spolkové republiky Německo), zaznamenal
meziročně vyšší dynamiku svého vývoje.

� Český export v roce 2003 registroval v meziročním srovnání nárůst o 9,4 %, zatímco
import evidoval zvýšení o 8,7 %. Podíl exportu na celkovém obratu se přitom meziročně zvýšil
o 0,2 bodu na 48,8 %, což současně umožnilo meziroční snížení pasivního salda o 1,9 mld. Kč
na 69,4 mld. Kč.

� Příznivě se vyvíjel obchod se zeměmi s vyspělou ekonomikou, s nimiž se kladné saldo
meziročně zvýšilo o 29,5 mld.Kč na 51,5 mld. Kč (zejména vlivem obchodu s Evropskou unií,
s níž aktivní saldo dosáhlo dokonce 104,0 mld. Kč). 

� Z obchodu s evropskými státy s přechodovou ekonomikou vč. SNS vyplynulo rovněž kladné
saldo, a to ve výši 12,7 mld. Kč, nicméně při meziročním poklesu o 2,8 mld. Kč.

� Na druhé straně však opět meziročně značně narostla záporná salda z obchodu s rozvo-
jovými zeměmi a s mimoevropskými zeměmi s přechodovou a státní ekonomikou (na 66,5
mld. Kč, resp. 69,2 mld. Kč).

� Z komoditního hlediska největší bilanční aktivum přinesla skupina strojů a dopravních
prostředků, v rozsahu 71,3 mld. Kč, při meziročním zvýšení o 10,1 mld. Kč.

� Naopak, nejvyšší bilanční deficit zaznamenaly chemikálie v rozsahu 83,9 mld. Kč při
meziročním nárůstu o 10,2 mld. Kč.

� V teritoriální struktuře se meziročně ve vývozu zvýšil podíl zemí s vyspělou ekonomikou
na 75,7 % celkového exportu, a to díky zemím Evropské unie, jejichž podílová účast narostla
dokonce o 1,4 bodu na 69,8 %. Rovněž narostla účast mimoevropských zemí s přechodovou
a státní ekonomikou, a to o 0,2 bodu na 0,6 %.

� V dovozu se meziročně zvýšily podíly evropských zemí s přechodovou ekonomikou vč.
SNS o 0,2 bodu na 18,7 %, rozvojových zemí o 0,2 bodu na 7,4 % a mimoevropských zemí
s přechodovou a státní ekonomikou o 0,5 bodu na 5,3 %.
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� Dále trvala největší koncentrace českého exportu a importu na evropský trh, zejména na
čtyři sousední země, mezi nimiž dominovalo Německo.

� V této souvislosti je však třeba zaznamenat úspěšnou snahu českých vývozců o meziroční
zvýšení vývozu i do Itálie, Nizozemska a Francie.

� Na druhé straně se však stále nedařilo, přes meziročně zvýšený vývoz, snížit narůstající
bilanční deficit s Čínou.

� Komoditně byla celková výše vývozu i nadále výrazně ovlivňována exportem strojů a do-
pravních prostředků, které dosáhly meziročního přírůstku 10,4 %, když současně zvýšily svůj
podíl v celkovém exportu na 50,1 %.

� I na celkovou výši dovozu měly vliv stroje a dopravní prostředky, které při meziročním
nárůstu o 9,7 % dosáhly podílu 42,8 % na souhrnném importu ČR.

� Vývoz položek zařazených do kategorie High Technology Products se meziročně zvýšil o 9,5 %.

� Nárůst HT položek v dovozu byl relativně nižší, narostl meziročně o 7,7 %.

� Ve struktuře dovozu podle užití nejvyšší podíl registrovalo i nadále výrobní užití se 49,7 %
na celkovém importu.

� Dovoz výrobků k aktivnímu zušlechtění dosáhl 18,5 % celkového importu a přes
meziroční absolutní zvýšení se podílově snížil o 1,4 bodu.

� Rovněž vývoz po aktivním zušlechtění (i při meziročním hodnotovém nárůstu) podílově
meziročně poklesl, a to o 2,3 bodu na 26,9 % celkového exportu.

� Vývozní ceny měřené výběrovým indexem (včetně kurzového pohybu) se v roce 2003
oproti roku 2002 v průměru zvýšily o 0,9 %, zatímco dovozní ceny se meziročně snížily
v průměru o 0,3 %. Směnné relace evidovaly za rok 2003 v meziročním srovnání v průměru
hodnotu 101,1.

� Zúčtování zahraničního obchodu probíhalo v roce 2003 prakticky jen ve směnitelných
měnách.

� Ve věcné skladbě měn použitých při zúčtování ZO rozhodující pozici zaujalo EUR.

� Největší bilanční schodek připadl při zúčtování zahraničního obchodu na USD a EUR,
který byl do určité míry tlumen bilančními přebytky v GBP, PLN a SKK.

� Nadpoloviční výši exportu (53,6 %) zabezpečili exportéři s hodnotou nad 1 mld.Kč, kteří
současně reprezentovali pouze půl procenta všech vývozců.

� Dovozní firmy tří velikostně nejvyšších kategorií (s importem 100 mil. Kč a více) realizo-
valy v roce 2003 79,3 % českého importu.
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11..  DDyynnaammiikkaa  zzaahhrraanniiččnnííhhoo  oobbcchhoodduu

Meziroční tempo vývoje zahraničního obchodu v roce 2003 vykázalo vyšší
dynamiku ve srovnání s tempem růstu, kterého bylo dosaženo v roce 2002. Export
v roce 2003 registroval v meziročním srovnání nárůst o 9,4 % a import evidoval
zvýšení o 8,7 %. V absolutním vyjádření meziroční přírůstek vývozu činil 117 416 mil.
Kč a v dovozu 115 485 mil. Kč. Celoroční hodnota obratu dosáhla 2 813 012 mil. Kč,
přičemž podíl exportu na uvedené částce představoval 48,8 %, zatímco v roce 2002
byl tento podíl nižší a znamenal 48,6 %.  

Dynamika vývozu byla meziročně vyšší rovněž ve všech čtvrtletích roku 2003.
Zatímco v relativní úrovni vykazoval vývoz plynulý meziroční nárůst až do
třetího čtvrtletí (indexy 106,6, 107,3 a 112,1), čtvrté čtvrtletí ztratilo poněkud na
dynamice, když oproti třetímu kvartálu zaznamenalo pokles o 0,5 bodu na výši
indexu 111,6 %. V hodnotovém vyjádření registroval vývoz ve 2. čtvrtletí 2003
nárůst oproti 1. kvartálu v částce 6 726 mil. Kč, zatímco ve 3. čtvrtletí poklesl
pod úroveň druhého čtvrtletí o 7 627 mil. Kč. Čtvrté čtvrtletí pak zaznamenalo
nejvyšší vývoz v částce 365 425 mil. Kč, což představovalo oproti 3. kvartálu
nárůst v rozsahu 32 806 mil. Kč. Nejnižší měsíční celkový vývoz byl zaznamenán
v srpnu, a to v sumě 98,5 mld. Kč. Na druhé straně nejvyšší hodnotová úroveň
exportu byla dosažena v říjnu v částce 132,9 mld. Kč.

Také dovoz zaznamenával meziročně v relativní úrovni stoupající tendenci až
do 3. čtvrtletí (indexy 104,8, 107,0 a 111,4). Ve 4. čtvrtletí pak import stagnoval
na výši, která byla dosažena ve 3. kvartálu, tj. na 111,4 %. V absolutním
vyjádření dovoz ve 2. čtvrtletí překročil výši importu dosaženou v 1. kvartálu
o 15 821 mil. Kč, zatímco ve 3. čtvrtletí poklesl pod úroveň druhého čtvrtletí
o 2 559 mil. Kč. Čtvrtý kvartál pak zaznamenal nejvyšší čtvrtletní dovoz
v částce 398 932 mil. Kč, což představovalo oproti 3. čtvrtletí nárůst v rozsahu
47 941 mil. Kč. Nejnižší měsíční hodnotová úroveň dovozu byla zaznamenána
v srpnu v částce 105 439 mil. Kč a nejvyšší pak v říjnu v rozsahu 138 352 mil. Kč.

TTaabbuullkkaa  11 VVýývvoojj  zzaahhrraanniiččnnííhhoo  oobbcchhoodduu  ppooddllee  jjeeddnnoottlliivvýýcchh  ččttvvrrttlleettíí  rrookkuu  22000033

OObbddoobbíí
VVýývvoozz  DDoovvoozz    

mmiill.. KKčč  vv bb..cc.. 22000033  vv %%  22000022 mmiill.. KKčč  vv bb..cc..  22000033  vv %%  22000022
1. čtvrtletí 333 520 106,6 337 729 104,8  
2. čtvrtletí 340 246 107,3 353 550 107,0  
3. čtvrtletí 332 619 112,1 350 991 111,4  
4. čtvrtletí 365 425 111,6 398 932 111,4  
11..  --  44..  ččttvvrrttlleettíí  11  337711  881100 110099,,44  11  444411  220022  110088,,77    
1. pololetí 673 766 106,9 691 279 106,0  
2. pololetí 698 044 111,8 749 923 111,4 

Pramen: MPO ČR
Poznámka: Pokud není uvedeno jinak, jsou údaje za rok 2003 předběžné (zpřesněné podle uzávěrky ČSÚ k 17. 2. 2004), v běžných

cenách. Nepatrné číselné odchylky v některých tabulkách a grafech vznikly zaokrouhlováním.
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Vývoz ve 2. pololetí byl vyšší o 24 278 mil.Kč než rozsah exportu v prvním 
půlroce. Rovněž import přesáhl ve 2. pololetí výši dovozu za první pololetí, a to
o 58 644 mil. Kč.

Rok 2003 registroval v meziročním srovnání rychlejší vývoj vývozu než dovozu,
když celoroční předstih tempa exportu převýšil dynamiku importu o 0,7 bodu.
Nejvyššího předstihu tempa vývozu bylo přitom dosaženo v květnu, a to o 8,5
bodu. Naopak, nejvyšší předstih dovozu ve vztahu k vývozu byl v relativní úrovni
evidován v dubnu, a to o 6,8 bodu.  

GGrraaff  11 ZZaahhrraanniiččnníí  oobbcchhoodd  vv rrooccee  22000033  ppooddllee  jjeeddnnoottlliivvýýcchh  mměěssííccůů  
(index 2003 v % 2002)

Pramen: ČSÚ a MPO

Vývoz za leden až prosinec roku 2003 zaznamenal meziroční nárůst do tří ze
čtyř hlavních skupin zemí. Nejvyšší relativní nárůst byl vykázán do mimoevrop-
ských zemí s přechodovou a státní ekonomikou (index 138,8), který však v abso-
lutní úrovni znamenal pouze částku 2,2 mld. Kč. Podstatné meziroční hodnotové
zvýšení vývozu však bylo na druhé straně uskutečněno do zemí s vyspělou
ekonomikou, a to o 96,4 mld. Kč při indexu 110,2, když do zemí Evropské unie byl
realizován přírůstek v sumě 99,9 mld. Kč s indexem 111,6, zatímco do ostatních
zemí uvedené teritoriální skupiny se meziročně export snížil o 3,5 mld. Kč při
indexu 95,8. Do evropských zemí s přechodovou ekonomikou vč. SNS narostl
meziročně vývoz o 21,7 mld. Kč (index 108,3). Do zemí CEFTA se vývoz zvýšil o 20,9
mld. Kč s indexem 110,1 a export do ostatních zemí uvedené teritoriální skupiny
o 0,8 mld. Kč při indexu 101,4. Do rozvojových zemí bylo evidováno meziroční
snížení českého exportu v rozsahu 3,8 mld. Kč s indexem 91,4. Z jednotlivých zemí,
které měly dlouhodoběji větší podíl na obratu českého zahraničního obchodu
nejvýznamnější relativní nárůst exportu (nad 115 %) byl dosažen do Číny (index
140,6), Rakouska (index 123,4), Itálie (index 119,8), Nizozemska (index 115,8)

8

TTeemmppoo  eexxppoorr--
ttuu  ppřřeevvýýššiilloo

ddyynnaammiikkuu
iimmppoorrttuu    

NNeejjvvyyššššíí
hhooddnnoottoovvéé
mmeezziirrooččnníí

zzvvýýššeenníí
vvýývvoozzuu  bbyylloo
rreeaalliizzoovváánnoo

ddoo  zzeemmíí
ss vvyyssppěělloouu

eekkoonnoommiikkoouu    

CZECH_OBCHOD_tisk.qxd  18.6.2004  6:32  StrÆnka 8



a Španělska (index 115,4). Naopak, ze zemí s dlouhodoběji větším podílem na
obratu českého zahraničního obchodu byl v meziročním srovnání zaznamenán
pokles vývozu pod index 100,0 do Malajsie (index 50,9), Irska (index 75,7), Norska
(index 84,8), USA (index 93,9), Ruska (index 98,0) a Japonska (index 98,7). 

TTaabbuullkkaa  22 VVýývvoojj  zzaahhrraanniiččnnííhhoo  oobbcchhoodduu  ppooddllee  sskkuuppiinn  zzeemmíí  
(2003 v % 2002, běžné ceny)

SSkkuuppiinnyy  zzeemmíí,,  zzeemměě  VVýývvoozz  DDoovvoozz    
SSvvěětt  cceellkkeemm  110099,,44  110088,,77      
ZZeemměě  ss vvyyssppěělloouu  eekkoonnoommiikkoouu  111100,,22  110077,,33      
z toho: 
Evropská unie 111,6 107,0 
RRoozzvvoojjoovvéé  zzeemměě  9911,,44  111100,,33      
EEvvrrooppsskkéé  zzeemměě  ss ppřřeecchhooddoovvoouu  eekkoonnoommiikkoouu  vvčč..  SSNNSS  110088,,33  111100,,00      
z toho:       
Středoevropská dohoda o volném obchodu - CEFTA 110,1 110,9  
MMiimmooeevvrrooppsskkéé  zzeemměě
ss ppřřeecchhooddoovvoouu  aa ssttááttnníí  eekkoonnoommiikkoouu  

113388,,88  112222,,00          

Rusko 98,0 109,6     
Slovenská republika  113,0 107,8     
Spolková republika Německo 111,0 109,1
Organizace pro ekonomickou
spolupráci a rozvoj – OECD 110,4 107,7

Pramen: ČSÚ a MPO ČR

V meziročním srovnání se import zvýšil ze všech hlavních skupin zemí.
Nejvyšší meziroční absolutní nárůst byl realizován ze zemí s vyspělou ekono-
mikou, a to v rozsahu 66,9 mld. Kč a s indexem 107,3. Z této sumy připadlo na
dovoz ze zemí Evropské unie zvýšení o 55,9 mld. Kč při indexu 107,0 a na
nárůst importu z ostatních zemí uvedené teritoriální skupiny 11,0 mld. Kč
(index 109,1). Druhý nejvyšší meziroční absolutní přírůstek dovozu byl re-
gistrován z evropských zemí s přechodovou ekonomikou vč. SNS ve výši 24,5
mld. Kč při indexu 110,0, přičemž větší podíl na meziročním růstu dovozu měly
země CEFTA, a to v rozsahu 17,5 mld. Kč s indexem 110,9, zatímco z ostatních
zemí uvedené teritoriální skupiny import narostl o 7,0 mld. Kč při indexu 108,3.
Třetí nejvyšší meziroční absolutní nárůst dovozu byl registrován z mimoevrop-
ských zemí s přechodovou a státní ekonomikou v rozsahu 13,9 mld. Kč (index
122,0). Dovoz z rozvojových zemí se meziročně zvýšil o 10,0 mld. Kč s indexem
110,3. Z jednotlivých zemí, které měly dlouhodoběji vyšší podíl na obratu
českého zahraničního obchodu, největší relativní nárůst dovozu (od 115 %) byl
realizován z Malajsie (index 122,8), Číny (index 122,7), Turecka (index 120,8)
a z Japonska (index 119,5). Naopak, ze zemí s dlouhodoběji větším podílem na
obratu českého zahraničního obchodu byl v meziročním srovnání zaznamenán
pokles dovozu pod index 100,0 z Velké Británie (index 94,1), Irska (index 95,9),
Belgie (index 98,6) a z Norska (index 99,2).   
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TTaabbuullkkaa  33 VVýývvoojj  zzaahhrraanniiččnnííhhoo  oobbcchhoodduu  ppooddllee  zzbboožžoovvýýcchh  sskkuuppiinn
(2003 v % 2002, běžné ceny)

ZZbboožžoovvéé  sskkuuppiinnyy  SSIITTCC  VVýývvoozz  DDoovvoozz    
00--99 ZZbboožžíí  cceellkkeemm  110099,,44  110088,,77    
z toho: 
0 Potraviny a živá zvířata 117,2 105,4

1 Nápoje a tabák 95,8 114,4     
2 Suroviny nepoživatelné, bez paliv 109,8 107,3     
3 Minerální paliva a maziva 109,7 107,6     
4 Živočišné a rostlinné oleje a tuky 102,9 124,3     
5 Chemikálie 108,0 110,8     
6 Průmyslové zboží podle druhu materiálu 107,8 106,2     
7 Stroje a dopravní prostředky 110,4 109,7     
8 Různé hotové výrobky 108,2 109,2     
9 Nespecifikováno 93,7 132,0  

Pramen: MPO ČR

V exportu za leden až prosinec 2003 zaznamenala většina zbožových skupin
meziroční zvýšení, kromě nápojů a tabáku (pokles o 359 mil. Kč) a nespeci-
fikovaného globálu (snížení o 120 mil. Kč). Nejvyšší meziroční hodnotový
nárůst vývozu vykázaly stroje a dopravní prostředky, a to o 64,6 mld. Kč
s indexem 110,4. S nižším zvýšením exportu pak následovaly skupiny:
průmyslové zboží podle druhu materiálu (22,9 mld. Kč, index 107,8), různé
hotové výrobky (12,2 mld. Kč, index 108,2), chemikálie (5,9 mld. Kč, index
108,0), potraviny a živá zvířata (5,3 mld. Kč, index 117,2), minerální paliva

mld. Kč, index 109,8).  

V celkovém importu za leden až prosinec 2003 zaznamenaly nárůst všech-
ny zbožové skupiny. Největší hodnotové zvýšení registrovaly stroje a dopravní
prostředky (54,5 mld. Kč, index 109,7), průmyslové zboží podle druhu materiálu
(16,8 mld. Kč, index 106,2), chemikálie (16,1 mld. Kč, index 110,8), různé hotové
výrobky (12,9 mld. Kč, index 109,2) a minerální paliva a maziva (7,6 mld. Kč,
index 107,6).  
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a maziva (3,5 mld. Kč, index 109,7) a suroviny nepoživatelné, bez paliv 
(3,4



22..  TTeerriittoorriiáállnníí  ssttrruukkttuurraa

Postavení jednotlivých základních skupin zemí v celkovém vývozu a dovozu
ČR zaznamenalo v roce 2003 relativně malé meziroční změny, které se pohy-
bovaly na úrovni od –0,9 do +1,4 procentního bodu. Z toho, na rozdíl od před-
chozího roku, došlo k větším posunům u vývozu (od –0,6 do +1,4 bodu)
a mírnějším u dovozu (od –0,9 do +0,5 bodu). Nejvýraznější změny byly při-
tom evidovány v podílové účasti zemí s vyspělou ekonomikou, resp. zemí
Evropské unie, a to na českém vývozu i dovozu. 

Hlavní místo ve vývozu i v dovozu ČR si zachovaly i v roce 2003 země
s vyspělou ekonomikou při meziročním posílení ve vývozu ze 75,1 % na 75,7 %
a oslabení v dovozu ze 69,4 % na 68,5 %. Došlo tak k dalšímu zvýraznění trendu
nastoupenému v roce 1999, kdy podíl vyspělých zemí ve vývozu ČR převýšil
jejich podíl v dovozu. Obdobnou změnu ve svém postavení opět registrovaly
i země OECD jako celek, jejichž podíl ve vývozu ČR se meziročně zvýšil o 0,8 bo-
du na 90,6 % a v dovozu se snížil  o 0,7 bodu na 80,4 %. Určující vliv v tomto
vývoji měly opakovaně země Evropské unie, které meziročně zvýšily svoji účast
na českém vývozu o 1,4 bodu na 69,8 % a na dovozu svoji účast snížily o 0,9
bodu na 59,3 %.  

TTaabbuullkkaa  44 SSttrruukkttuurraa  zzaahhrraanniiččnnííhhoo  oobbcchhoodduu  ppooddllee  sskkuuppiinn  zzeemmíí
(v %)

SSkkuuppiinnaa  zzeemmíí VVýývvoozz                                                                      DDoovvoozz    

22000022                22000033              ZZmměěnnaa        22000022              22000033        ZZmměěnnaa    
SSvvěětt  cceellkkeemm  110000,,00  110000,,00  --  110000,,00  110000,,00 --    
ZZeemměě  ss vvyyssppěělloouu  eekkoonnoommiikkoouu  7755,,11  7755,,77  ++00,,66  6699,,44  6688,,55  --00,,99      
Evropská unie 68,4 69,8 +1,4 60,2 59,3 -0,9  
RRoozzvvoojjoovvéé  zzeemměě 33,,55  22,,99  --00,,66  77,,22 77,,44  ++00,,22      
EEvvrrooppsskkéé  zzeemměě  ss ppřřeecchhooddoovvoouu
eekkoonnoommiikkoouu  vvčč..  SSNNSS  2200,,88  2200,,66  --00,,22  1188,,55  1188,,77  ++00,,22  

Středoevropská dohoda
o volném obchodu - CEFTA 16,6 16,7 +0,1 12,1 12,3 +0,2 
MMiimmooeevvrrooppsskkéé  zzeemměě  ss ppřřeecchhooddoovvoouu  aa
ssttááttnníí  eekkoonnoommiikkoouu1) 00,,44  00,,66 ++00,,22  44,,88  55,,33  ++00,,55  
NNeessppeecciiffiikkoovváánnoo  00,,22  00,,22  00  00,,11 00,,11  00      
Organizace pro ekonomickou
spolupráci a rozvoj – OECD 89,8 90,6 +0,8 81,1 80,4 -0,7 

1) ČLR, KLDR, Kuba, Laos, MoLR, VSR
Pramen: MPO a vlastní výpočet

Pozice druhé nejsilnější skupiny zemí v zahraničním obchodu ČR v roce
2003 – evropských zemí s přechodovou ekonomikou vč. SNS, zaznamenala ve
srovnání se zeměmi s vyspělou ekonomikou přesně opačný vývoj. Účast těch-
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to zemí meziročně oslabila ve vývozu (o 0,2 bodu na 20,6 %) a zvýšila se
v dovozu (rovněž o 0,2 bodu na 18,7 %). Zhoršení pozice evropských zemí
s přechodovou ekonomikou vč. SNS ve vývozu ČR způsobily země stojící mimo
CEFTA, především pak země SNS, zatímco podíl zemí CEFTA na českém vývozu
meziročně mírně posílil (o 0,1 bodu na 16,7 %), zejména díky Slovensku
a Polsku. Bodový meziroční nárůst účasti evropských zemí s přechodovou
ekonomikou vč. SNS na českém dovozu v roce 2003 pak byl srovnatelný
s přírůstkem podílu zemí CEFTA na dovozu ČR (+0,2 bodu). 

Třetí pozice mezi základními skupinami zemí náleží v zahraničním obchodu ČR
rozvojovým zemím, které mají od roku 1997 vyšší účast na českém dovozu, dále
zdůrazněnou v roce 2003 meziročním poklesem jejich podílu na vývozu ČR o 0,6
bodu na 2,9 % a nárůstem jejich podílu na dovozu ČR o 0,2 bodu na 7,4 %.  

Nejhorší postavení v českém zahraničním obchodu zaujímají trvale mimo-
evropské země s přechodovou a státní ekonomikou, které ale průběžně
meziročně zvyšují svůj podíl na českém dovozu, jenž v roce 2003 dosáhl při
nárůstu o 0,5 bodu 5,3 %. Mimoevropské země s přechodovou a státní eko-
nomikou si tak při nižším meziročním navýšení podílu na vývozu ČR v roce
2003 (o 0,2 bodu na 0,6 %) zachovaly silnější váhu v českém dovozu než ve
vývozu, datovanou od roku 1995. Významnou úlohu v daném vývoji měla Čína.

GGrraaff  22 TTeerriittoorriiáállnníí  ssttrruukkttuurraa  zzaahhrraanniiččnnííhhoo  oobbcchhoodduu  ppooddllee  hhllaavvnníícchh  sskkuuppiinn  zzeemmíí  vv rrooccee  22000033  
(v %)

Pramen: MPO ČR

Země s vyspělou ekonomikou představovaly v roce 2003, stejně jako
v bezprostředně předcházejících letech, hlavní odbytové trhy pro český vývoz
téměř všech skupin zboží. Výjimkou byly pouze skupiny potravinářského zboží
a zemědělských produktů, pro které nicméně tyto země byly druhým největším
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partnerem. Do zemí s vyspělou ekonomikou byl vyvezen největší objem zboží
j.n. (téměř 97 %), strojů a dopravních prostředků a surovin nepoživatelných,
bez paliv (shodně 82,5 %), různých hotových výrobků (přes 80 %), průmys-
lového zboží podle druhu materiálu (téměř 70 %), minerálních paliv a maziv
(63 %) a chemikálií (více než polovina). Pozitivní přitom bylo, že ve vývozu ČR
na tyto náročné trhy došlo k meziročnímu nárůstu podílu strojů a dopravních
prostředků. Meziročně sem vzrostl i podíl českého vývozu různých hotových
výrobků, zboží a transakcí j. n., chemikálií, živočišných a rostlinných olejů a tuků,
surovin nepoživatelných, bez paliv a potravin a živých zvířat. Naproti tomu došlo
k meziročnímu poklesu podílu nápojů a tabáku, minerálních paliv a maziv
a průmyslového zboží podle druhu materiálu.

Evropské země s přechodovou ekonomikou vč. SNS jsou dlouhodobě největ-
ším trhem pro český vývoz potravinářského a zemědělského zboží, i přes
víceletý meziroční relativní pokles. Jejich podíl na celkovém českém vývozu
živočišných a rostlinných olejů a tuků, navzdory několikabodovému meziroční-
mu poklesu, dosáhl v roce 2003 více než 62 %, na vývozu potravin a živých
zvířat, rovněž při meziročním snížení, činil více než 53 % a na vývozu nápojů
a tabáku 52,5 %, a to při opakovaném mírném meziročním nárůstu. Ve vývozu
zbývajících skupin zboží z ČR reprezentují evropské země s přechodovou
ekonomikou vč. SNS druhou pozici, která se meziročně zlepšila u minerálních
paliv a maziv a u průmyslového zboží podle druhů materiálu, stagnovala
u různých hotových výrobků a zhoršila se u surovin nepoživatelných, bez paliv,
chemikálií, strojů a dopravních prostředků a zboží a transakcí j. n.

TTaabbuullkkaa  55      PPooddííll  hhllaavvnníícchh  ttrrhhůů  nnaa  zzaahhrraanniiččnníímm  oobbcchhoodduu  ppooddllee  zzbboožžoovvýýcchh  sskkuuppiinn  vv rrooccee  22000033
TTaabbuullkkaa  55(v %)

ZZbboožžoovváá  sskkuuppiinnaa  SSIITTCC
VVýývvoozz  DDoovvoozz    

VVEE  PPEE  RRZZ  OOZZ  VVEE PPEE  RRZZ  OOZZ    
0 Potraviny a živá zvířata 40,0 53,1 5,9 1,0 56,8 26,2 13,5 3,5   
1 Nápoje a tabák 44,6 52,5 0,1 2,8 58,7 30,7 9,6 1,0   
2 Suroviny nepoživatelné, bez paliv  82,5 16,0 1,2 0,3 48,9 40,3 8,1 2,7   
3 Minerální paliva a maziva 63,0 36,1 0,8 0,1 19,1 75,9 5,0 0,0   
4 Živočišné a rostlinné oleje a tuky 36,8 62,5 0,7 0,0 72,6 17,7 9,7 0,0  
5 Chemikálie 53,2 44,1 1,9 0,8 82,3 14,2 2,2 1,3   
6 Průmyslové zboží podle druhu

materiálu 69,1 25,5 4,8 0,6 74,0 21,6 2,3 2,1 
7 Stroje a dopravní prostředky  82,5 13,9 2,6 1,0 72,7 7,5 11,3 8,5   
8 Různé hotové výrobky 82,2 15,6 1,6 0,6 71,0 13,5 5,8 9,7   
9 Zboží a transakce j.n. 96,6 3,4 - - 80,0 19,2 0,8 -  

Pramen: MPO a vlastní výpočet 
Poznámka: VE – země s vyspělou ekonomikou 

PE – evropské země s přechodovou ekonomikou vč. SNS 
RZ – rozvojové země 
OZ – ostatní země (zahrnují ČLR, KLDR, Kubu, Laos, Mongolsko, VSR a obchod bez územní specifikace)
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Země s vyspělou ekonomikou spolu s evropskými zeměmi s přechodovou
ekonomikou se v roce 2003 podílely na českém vývozu všech skupin zboží více
než 90 %, u většiny skupin se spíše přibližovaly 100 % a u zboží a transakcí
j.n. dokonce představovaly 100 %.

Rozvojové země, obdobně jako i ostatní země, registrovaly také v roce 2003
velmi nízké podíly v českém vývozu jednotlivých skupin zboží. Rozvojové země
přitom zaujaly nejlepší postavení, i přes meziroční oslabení, ve vývozu potravin
a živých zvířat (5,9 %), průmyslového zboží podle druhu materiálu (s me-
ziročním nárůstem na 4,8 %) a strojů a dopravních prostředků (při meziročním
poklesu podílu na 2,6 %). Podíl rozvojových zemí na českém vývozu zbývajících
skupin zboží se pak pohyboval mezi 0,0 % až 1,9 % při meziročním navýšení
podílů u surovin nepoživatelných, bez paliv a živočišných a rostlinných olejů
a tuků, snížení podílů u minerálních paliv a maziv, chemikálií a různých
hotových výrobků a při stagnaci podílu u nápojů a tabáku. 

Na trhy ostatních zemí se v roce 2003 z českého vývozu nejvíce prosadily,
při dalším meziročním posílení, nápoje a tabák (2,8 %), jednoprocentního
podílu dosáhly u těchto zemí potraviny a živá zvířata a stroje a dopravní
prostředky jejich celkového českého vývozu. Ve vývozu ostatních skupin zboží
z ČR nepředstavovaly pak tyto trhy ani 1 %. 

Země s vyspělou ekonomikou si také v roce 2003 udržely rozhodující váhu
v českém dovozu všech skupin zboží, s výjimkou surovin nepoživatelných, bez
paliv (kde meziročně narostla váha zbývajících hlavních trhů) a minerálních
paliv a maziv. Na dovozu chemikálií se jejich podíl již několik let pohybuje na
úrovni vyšší než 80 % a v roce 2003 dále meziročně vzrostl, na dovozu zboží
a transakcí j.n. při meziročním posílení dosáhl 80 % a na dovozu živočišných
a rostlinných olejů a tuků, průmyslového zboží podle druhu materiálu, strojů
a dopravních prostředků a různých hotových výrobků přesáhl úroveň 70 %.
Vyšší než 50 % podíl, resp. podíl přibližující se spíše 60 %, zaznamenaly pak
v roce 2003 země s vyspělou ekonomikou na českém dovozu nápojů a tabáku
a potravin a živých zvířat a téměř 50 % podíl na dovozu surovin nepoživatel-
ných, bez paliv. Nejméně se naproti tomu dlouhodobě tyto země zúčastňují na
českém dovozu minerálních paliv a maziv, kde při dalším meziročním poklesu
v roce 2003 dosáhly 19,1 %. Celkově země s vyspělou ekonomikou v roce 2003
ve srovnání s rokem 2002 zlepšily svoje postavení v českém dovozu u čtyř
skupin zboží, a to živočišných a rostlinných olejů a tuků, chemikálií, různých
hotových výrobků a zboží a transakcí j.n. a zhoršily svoje pozice šesti skupin
zboží (skupina 0, 1, 2, 3, 6, 7 SITC). Nejvíce se přitom meziročně snížil jejich podíl
na českém dovozu nápojů a tabáku, minerálních paliv a maziv, ale opětovně
i dovozu strojů a dopravních prostředků. 
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Evropské země s přechodovou ekonomikou vč. SNS mají dlouhodobě rozho-
dující postavení v českém dovozu minerálních paliv a maziv, které v roce 2003
opětovně posílilo. ČR nakoupila v těchto zemích více než 3/4 z celkového hod-
notového objemu dovezených paliv a maziv. Nezastupitelnou úlohu zde mělo
i v roce 2003 Rusko, na které připadalo 61,1 % z celkového českého dovozu této
kategorie z uvedené teritoriální skupiny. Evropské země s přechodovou ekono-
mikou vč. SNS měly rovněž v roce 2003:

✓ významný, meziročně mírně zvýšený, podíl na českém dovozu surovin
nepoživatelných, bez paliv, který dosáhl více než 40 %,

✓ více než čtvrtinový podíl na českém dovozu nápojů a tabáku a potravin
a živých zvířat, který u obou skupin meziročně posílil,

✓ více než pětinový podíl na českém dovozu průmyslového zboží podle
druhu materiálu a téměř pětinový podíl na dovozu zboží a transakcí j. n.

Nezanedbatelný byl ale v roce 2003 i podíl evropských zemí s přechodovou
ekonomikou vč. SNS na českém dovozu zbývajících skupin zboží, tj. živočišných
a rostlinných olejů a tuků (17,7 %), chemikálií (14,2 %), různých hotových
výrobků (13,5 %), u nichž došlo k meziročnímu oslabení, jakož i strojů
a dopravních prostředků (7,5 %), které svůj podíl mírně meziročně navýšily. Ve
zbožové struktuře českého dovozu z evropských zemí s přechodovou ekono-
mikou vč. SNS došlo v roce 2003 ve srovnání s rokem 2002 ke změnám na
úrovni –1,8 až 3,5 procentního bodu, když zvýšení svých podílů zaznamenaly
skupiny 0, 1, 2, 3, 7 SITC a snížení skupiny 4, 5, 6, 8, 9 SITC. Nejhlubší změna
byla přitom evidována v několikabodovém nárůstu dovozu nápojů a tabáku
a minerálních paliv a maziv.    

Rozvojové země měly v roce 2003 více než 10 % podíl na českém dovozu
pouze u skupiny potravin a živých zvířat a strojů a dopravních prostředků.
Meziročně ale navýšily svoje podíly na dovozu ČR všechny skupiny zboží,
s výjimkou živočišných a rostlinných olejů a tuků a průmyslového zboží podle
druhu materiálu, kde došlo k poklesu podílu, a strojů a dopravních prostředků,
jejichž podíl stagnoval. Nejhlubší meziroční změna byla zaregistrována v něko-
likabodovém poklesu dovozu živočišných olejů a tuků.

Ostatní země nedosáhly v roce 2003 u žádné zbožové skupiny 10 % podílu
na jejich celkovém českém dovozu. Tomuto podílu se přibližovaly pouze různé
hotové výrobky (9,7 %) a stroje a dopravní prostředky (8,5 %). Ostatní země se
vůbec neúčastnily nebo téměř nepodílely na českém dovozu minerálních paliv
a maziv, živočišných olejů a tuků a zboží a transakcí j.n. Naproti tomu
meziročně mírně navýšily svůj podíl v českém dovozu potravin a živých zvířat,
nápojů a tabáku, surovin nepoživatelných, bez paliv, chemikálií, průmyslového
zboží podle druhu materiálu a strojů a dopravních prostředků a snížily
v českém dovozu různých hotových výrobků.  
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Zahraniční obchod ČR se dlouhodobě koncentruje na evropské trhy, zejména
na sousední země (SRN, Slovensko, Rakousko a Polsko), jejichž podíl představo-
val v roce 2003 50,9 % celkového obratu ČR při meziročním navýšení o 0,8 pro-
centního bodu. Na českém vývozu se přitom v roce 2003 podíl sousedních zemí
meziročně zvýšil o 1,7 bodu na 56,0 % a na dovozu o 0,2 bodu na 46,2 %.  

K deseti největším obchodním partnerům ČR podle výše podílu na celkovém
obratu náležely v roce 2003 tyto země: SRN (34,7 %), Slovensko (6,5 %),
Rakousko (5,2 %), Itálie (4,9 %), Francie (4,8 %), Polsko (4,5 %), Velká Británie
(4,0 %), Nizozemsko (3,1 %), Rusko (2,9 %) a Čína (2,9 %). Okruh těchto zemí
zůstával po řadu let prakticky stejný, ke změnám docházelo pouze v úrovni
podílů těchto zemí. V roce 2003 se ale mezi deset největších partnerů ČR
dostala Čína, zejména díky prudce rostoucímu českému dovozu z tohoto teri-
toria, a vytlačila USA s podílem 2,8 % na 11. místo.  

GGrraaff  33        NNeejjvvěěttššíí  oobbcchhooddnníí  ppaarrttnneeřřii  ČČRR  ppooddllee  vvýýššee  ppooddíílluu  nnaa  cceellkkoovvéémm  oobbrraattuu  vv rrooccee  22000033
(v %)

Pramen: MPO ČR
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33..  ZZbboožžoovváá  ssttrruukkttuurraa  

Nárůst podílu strojů a dopravních prostředků na českém vývozu nadále
pokračoval i v roce 2003 a realizoval se za podílové stagnace surovin
nepoživatelných, bez paliv, minerálních paliv a maziv, živočišných a rostlin-
ných olejů a tuků a při zvýšení podílu potravin a živých zvířat (o 0,2 bodu na
2,7 %). Podílová účast ostatních základních zbožových skupin se přitom na
celkovém českém vývozu v meziročním srovnání snížila. 

V porovnání s rokem 2002 se podíl strojů a dopravních prostředků na
celkovém exportu zvýšil o 0,4 bodu na 50,1 %, když účast této zbožové skupiny
v nejdůležitější teritoriální relaci českého vývozu, v zemích s vyspělou ekono-
mikou, narostla meziročně o 1 bod na 54,6 %. Ve struktuře vývozu do dalších
hlavních teritoriálních skupin však podíl strojů a dopravních prostředků
meziročně klesl: do rozvojových zemí o 8,9 bodu na 44,6 %, do evropských
zemí s přechodovou ekonomikou vč. SNS o 0,5 bodu na 34,0 % a do mimo-
evropských zemí s přechodovou a státní ekonomikou o 1,7 bodu na 66,9 %.    

GGrraaff  44                          ZZbboožžoovváá  ssttrruukkttuurraa  zzaahhrraanniiččnnííhhoo  oobbcchhoodduu  vv rrooccee  22000033
(v %)

Pramen: MPO ČR

Druhou podílově největší vývozní skupinou (přes meziroční pokles o 0,1
bodu na 23,1 % celkového českého vývozu) zůstalo průmyslové zboží podle
druhu materiálu. I když v absolutní úrovni byl zaznamenán u této zbožové
kategorie nárůst, došlo ve struktuře vývozu do zemí s vyspělou ekonomikou ke
snížení jejího podílu o 0,8 bodu na 21,1 %. Podíly této zbožové skupiny ve
složení českého vývozu naopak meziročně narostly do ostatních hlavních teri-
toriálních oblastí: do rozvojových zemí o 7,1 bodu, do evropských zemí s pře-
chodovou ekonomikou vč. SNS o 0,8 bodu a do mimoevropských zemí s pře-
chodovou a státní ekonomikou o 5,9 bodu. 
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Při meziročním snížení o 0,1 bodu si zachovala pozici v celkovém vývozu
s podílem 11,8 % skupina různých hotových výrobků. Meziroční pokles této
kategorie o 0,2 bodu na 12,8 % byl přitom evidován ve struktuře vývozu do
zemí s vyspělou ekonomikou a snížení o 7,6 bodu na 5,5 % bylo zaznamenáno
do mimoevropských zemí s přechodovou a státní ekonomikou. Na druhé straně
účast různých hotových výrobků prakticky stagnovala ve struktuře českého
vývozu do evropských zemí s přechodovou ekonomikou vč. SNS, a to na podílu
8,9 %, zatímco tato zbožová kategorie narostla ve složení vývozu do rozvo-
jových zemí o 0,3 bodu na 6,3 %.  

Z ostatních zbožových skupin nejvýznamnější vývozní kategorií byly
chemikálie, i když i jejich podíl se meziročně snížil, a to o 0,1 bodu na 5,9 %.
Zastoupení chemických výrobků si zachovalo nejvyšší účast ve struktuře
českého vývozu do evropských zemí s přechodovou ekonomikou vč. SNS, a to
v úrovni 12,6 %. Naproti tomu podíl této zbožové skupiny představoval ve
složení českého vývozu do rozvojových zemí pouze 3,9 % a do zemí s vyspělou
ekonomikou 4,1 %.    

Zbývající zbožové skupiny se účastnily těmito podíly na celkovém českém
vývozu: minerální paliva a maziva 2,9 %, suroviny nepoživatelné, bez paliv 2,8 %,
potraviny a živá zvířata 2,7 %, nápoje a tabák 0,6 %, živočišné a rostlinné oleje
a tuky 0,1 % a nespecifikovaný globál rovněž 0,1 %.    

TTaabbuullkkaa  66            ZZbboožžoovváá  ssttrruukkttuurraa  zzaahhrraanniiččnnííhhoo  oobbcchhoodduu  ppooddllee  hhllaavvnníícchh  ttrrhhůů  vv rrooccee  22000033
(v %)

ZZbboožžoovváá  sskkuuppiinnaa  SSIITTCC  
VVýývvoozz  ddoo  DDoovvoozz  zz

VVEE  PPEE  RRZZ PPSSEE  VVEE  PPEE  RRZZ            PPSSEE    
00--99    ZZbboožžíí  cceellkkeemm  110000,,00  110000,,00  110000,,00  110000,,00  110000,,00    110000,,00  110000,,00  110000,,00    
z toho:   
0 Potraviny a živá zvířata 1,4 6,9 5,4 4,3 3,3 5,6 7,3 2,6
1 Nápoje a tabák 0,3 1,5 0,0 0,1 0,5 0,9 0,7 0,1   
2 Suroviny nepoživatelné, bez paliv 3,1 2,2 1,2 1,3 2,0 6,1 3,1 1,4   
3 Minerální paliva a maziva 2,4 5,1 0,8 0,7 2,1 30,4 5,1 0,0   
4 Živočišné a rostlinné oleje a tuky 0,0 0,2 0,0 0,0 0,3 0,2 0,3 0,0   
5 Chemikálie 4,1 12,6 3,9 5,4 13,7 8,7 3,4 2,7   
6 Průmyslové zboží podle druhu materiálu 21,1 28,6 37,8 15,8 21,7 23,3 6,1 6,8   
7 Stroje a dopravní prostředky 54,6 34,0 44,6 66,9 45,4 17,1 65,7 67,2   
8 Různé hotové výrobky 12,8 8,9 6,3 5,5 11,0 7,7 8,3 19,2  
9 Nespecifikováno 0,2 0,0 - - 0,0 0,0 0,0 0,0 

Pramen: MPO ČR
Poznámka: VE – země s vyspělou ekonomikou

PE – evropské země s přechodovou ekonomikou vč. SNS
RZ – rozvojové země
PSE – mimoevropské země s přechodovou a státní ekonomikou

Rovněž v dovozu rozhodující zbožovou skupinou byly stroje a dopravní
prostředky, jejichž podíl se na celkovém importu meziročně zvýšil o 0,4 bodu

18

ZZbboožžoovváá
sskkuuppiinnaa  88  

zzaazznnaammeennaallaa
rroovvnněěžž

mmeezziirrooččnníí
ssnníížžeenníí  vvýývvoozzuu

oo 00,,11  bboodduu    

CZECH_OBCHOD_tisk.qxd  18.6.2004  6:32  StrÆnka 18



na 42,8 %. Ve struktuře dovozu z jednotlivých hlavních teritoriálních oblastí
zaznamenala tato zbožová skupina nejvyšší podíl z mimoevropských zemí
s přechodovou a státní ekonomikou (67,2 %), z rozvojových zemí (65,7 %)
a také ze zemí s vyspělou ekonomikou (45,4 %), ze kterých však byl (ve
srovnání s ostatními hlavními skupinami zemí) realizován import v nejvyšší
hodnotové úrovni. Výrazně nižší podíl zaujímaly stroje a dopravní prostředky
ve struktuře dovozu z evropských zemí s přechodovou ekonomikou vč. SNS,
a to pouze ve výši 17,1 %. (Tento relativní údaj byl však ovlivněn vysokou účastí
minerálních paliv a maziv ve složení českého dovozu z dané teritoriální oblasti,
která u této zbožové skupiny představovala 30,4 %.)  

Druhou podílově největší dovozní skupinou (při meziročním poklesu o 0,5
bodu na 20,1 %) bylo průmyslové zboží podle druhu materiálu, které ve struk-
tuře importu z jednotlivých teritoriálních relací dosáhlo největšího podílu
z evropských zemí s přechodovou ekonomikou vč. SNS (23,3 %) a ze zemí
s vyspělou ekonomikou (21,7 %).    

Výraznější podílovou účast na českém dovozu zaujaly také chemikálie (11,4 %)
a rovněž hotové výrobky (10,6 %). Zatímco chemikálie registrovaly největší
podíl ve struktuře dovozu ze zemí s vyspělou ekonomikou (13,7 %), různé
hotové výrobky zaznamenaly nejvyšší účast ve složení dovozu z mimoevrop-
ských zemí s přechodovou a státní ekonomikou, a to ve výši 19,2 %.    

Ostatní zbožové skupiny (kromě minerálních paliv a maziv s podílem 7,5 %)
vykázaly na souhrnném importu účast podstatně nižší: potraviny a živá zvířata
(4,0 %), suroviny nepoživatelné, bez paliv (2,8 %), nápoje a tabák (0,5 %)
a živočišné a rostlinné oleje a tuky (0,3 %).    

TTaabbuullkkaa  77                VVýývvoozz,,  ddoovvoozz  aa bbiillaannccee  ppooddllee  zzbboožžoovvýýcchh  sskkuuppiinn  vv lleetteecchh  22000022  aa 22000033  

ZZbboožžoovváá  sskkuuppiinnaa  SSIITTCC  
VVýývvoozz DDoovvoozz    BBiillaannccee      

22000022  22000033  zzmměěnnaa 22000022  22000033    zzmměěnnaa 22000022  22000033  

vv mmiill.. KKčč ++//--  vv mmiill.. KKčč ++//-- vv mmiill.. KKčč    
0 Potraviny a živá zvířata 31 097 36 436 +5 339 54 177 57 113 +2 936 -23 080 -20 677   
1 Nápoje a tabák 8 554 8 195 -359 6 594 7 542 +948 1 960 653   
2 Suroviny nepoživatelné, bez paliv 35 078 38 499 +3 421 38 187 40 959 +2 772 -3 109 -2 460   
3 Minerální paliva a maziva 35 944 39 440 +3 496 100 241 107 855 +7 614 -64 297 -68 415   
4 Živočišné a rostlinné oleje a tuky 978 1 006 +28 3 029 3 764 +735 -2 051 -2 758   
5 Chemikálie 74 677 80 618 +5 941 148 398 164 496 +16 098 -73 721 -83 878   
6 Průmyslové zboží podle druhu

materiálu 293 727 316 595 +22 868 272 977 289 810 +16 833 20 750 26 785 

7 Stroje a dopravní prostředky 623 009 687 622 +64 613 561 815 616 344 +54 529 61 194 71 278  
8 Různé hotové výrobky 149 432 161 621 +12 189 140 027 152 960 +12 933 9 405 8 661  
9 Komodity jinde nezatříděné 1 898 1 778 -120 272 359 +87 1 626 1 419   
CCeellkkeemm  11 225544  339944  11  337711  881100  ++111177  441166 11  332255  771177 11  444411  220022  ++111155  448855  --7711  332233  --6699  339922    

Pramen: MPO ČR
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Nejvyšší meziroční absolutní nárůst ze škály exportovaných zbožových skupin
zaznamenaly stroje a dopravní prostředky, a to ve výši 64 613 mil. Kč. Kromě
vývozu do rozvojových zemí, kde meziroční pokles znamenal 5 626 mil. Kč,
exporty strojů a dopravních prostředků do ostatních hlavních skupin zemí se
v hodnotové úrovni zvýšily. 

Meziroční nárůst vývozu průmyslového zboží podle druhu materiálu byl
hodnotově mezi sledovanými kategoriemi druhý nejvyšší, a to v částce 22 868
mil. Kč. Mezi hlavními skupinami zemí byly nejvyšší hodnotové nárůsty reali-
zovány do zemí s vyspělou ekonomikou (12 290 mil. Kč) a do evropských států
s přechodovou ekonomikou vč. SNS (8 308 mil. Kč).    

Skupina různých hotových výrobků registrovala v absolutní úrovni meziroční
nárůst o 12 189 mil. Kč, přičemž největší přírůstek ve výši 10 768 mil. Kč byl za-
znamenán do zemí s vyspělou ekonomikou.    

Absolutní meziroční přírůstek vývozu zbožové skupiny chemikálií představo-
val 5 941 mil.Kč a z největší části se realizoval v zemích s vyspělou ekonomikou,
a to v částce 4 263 mil. Kč.

Poměrně příznivě se vyvíjel i vývoz potravin a živých zvířat, který zazname-
nal meziroční přírůstek ve výši 5 339 mil. Kč.

Významněji se ještě vyvíjely meziroční přírůstky vývozu skupin minerálních
paliv a maziv (3 496 mil. Kč) a surovin nepoživatelných, bez paliv (3 421 mil. Kč).   

VV ddoovvoozzuu zaznamenaly největší meziroční absolutní nárůst stroje a dopravní
prostředky, a to ve výši 54 529 mil. Kč. Z této sumy přitom největší podíl re-
gistrovaly importy ze zemí s vyspělou ekonomikou v částce 29 187 mil. Kč.

Kategorie průmyslového zboží podle druhu materiálu vykázala meziroční
nárůst dovozu v rozsahu 16 833 mil. Kč, přičemž největší podíl tohoto přírůstku
připadl na dovozy ze zemí s vyspělou ekonomikou, a to v částce 11 951 mil. Kč.

Téměř stejně vysoký meziroční nárůst jako předešlá zbožová skupina zazna-
menal dovoz chemikálií, a to ve výši 16 098 mil. Kč, když největší část tohoto
přírůstku (14 641 mil. Kč) pocházela ze zemí s vyspělou ekonomikou.    

Podstatnější meziroční zvýšení dovozu vykázaly ještě různé hotové výrobky
(12 933 mil. Kč) a minerální paliva a maziva (7 614 mil. Kč).    

O specifičnosti vývoje vývozu a dovozu jednotlivých zbožových skupin
vypovídá následující přehled: 
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00  ––  PPoottrraavviinnyy  aa žžiivváá  zzvvíířřaattaa

TTaabbuullkkaa  88            VVýývvoozz,,  ddoovvoozz  aa bbiillaannccee  zzbboožžoovvéé  sskkuuppiinnyy  ppoottrraavviinn  aa žžiivvýýcchh  zzvvíířřaatt  ppooddllee  ddvvoouummííssttnnéé
nnoommeennkkllaattuurryy  SSIITTCC  vv  rrooccee  22000022  aa  22000033

PPoolloožžkkaa  SSIITTCC  

VVýývvoozz DDoovvoo BBiillaannccee    
22000022      22000033        iinnddeexx                22000022          22000033        iinnddeexx                22000022              22000033        

vv  mmiill.. KKčč    22000033//22000022 vv  mmiill.. KKčč 22000033//22000022 vv mmiill.. KKčč
00  Živá zvířata   1 542 1 455   94,4 466 454   97,4 1 076 1 001   
01  Maso a masné výrobky 2 270 1 722   75,9 3 405 4 012 117,8 -1 135 -2 290  
02  Mléčné výrobky a vejce 5 537 6 196 111,9 3 742 4 321 115,5 1 795 1 875   
03 Ryby, korýši a měkkýši 1 166 1 238 106,2 2 672 2 533  94,8 -1 506 -1 295   
04  Obiloviny a obilné výrobky 4 513 7 584 168,0 4 702 5 283 112,4 -189 2 301   
05 Zelenina a ovoce 3 274 3 315 101,3 17 038 17 668 103,7 -13 764 -14 353   
06 Cukr, výrobky z cukru a med  3 397 3 465 102,0 2 106 2 121 100,7 1 291 1 344   
07 Káva, čaj, kakao, koření 

a výrobky z nich 3 607 5 012 139,0 6 887 7 683 111,6 -3 280 -2 671
08 Krmiva pro zvířata 1 769 1 894 107,1 7 128 6 621   92,9 -5 359 -4 727  
09 Různé jedlé výrobky a přípravky 4 022 4 555 113,3 6 031 6 417 106,4 -2 009 -1 862   
CCeellkkeemm  3311  009977  3366  443366  111177,,22  5544  117777  5577  111133  110055,,44  --2233  008800  --2200  667777    

Pramen: MPO ČR

V roce 2003 zaznamenal u zbožové skupiny potraviny a živá zvířata rychlejší
tempo vývoz (index 117,2) než dovoz (index 105,4). Tím se snížilo v meziročním
srovnání bilanční pasivum o 2,4 mld. Kč a přerušil se tak dlouhodobější trend
nárůstu záporného salda této zbožové kategorie. Na tento vývoj zapůsobil ve
značné míře nejen meziroční pokles některých importních položek, ale zejmé-
na zvýšený vývoz obilovin a obilných výrobků (absolutní meziroční nárůst 3,1
mld. Kč, index 168,0 a kávy, čaje, kakaa, koření a výrobků z nich (meziroční
přírůstek 1,4 mld. Kč, index 139,0). Na celkové pasivum zbožové kategorie
potravin a živých zvířat ve výši 20,7 mld. Kč měly největší vliv podskupiny:
ovoce a zelenina se záporným saldem 14,4 mld. Kč a krmiva pro zvířata, jejichž
pasivum dosáhlo částky 4,7 mld. Kč. Na meziročním zlepšení bilančního deficitu
o 2,4 mld. Kč se nejvíce podílela položka obilovin a obilných výrobků částkou
2,5 mld. Kč.
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11  ––  NNááppoojjee  aa ttaabbáákk

TTaabbuullkkaa  99              VVýývvoozz,,  ddoovvoozz  aa bbiillaannccee  zzbboožžoovvéé  sskkuuppiinnyy  nnááppoojjůů  aa ttaabbáákkuu  ppooddllee  ddvvoouummííssttnnéé
nnoommeennkkllaattuurryy  SSIITTCC  vv rrooccee  22000022  aa 22000033

PPoolloožžkkaa  SSIITTCC
VVýývvoozz DDoovvoozz  BBiillaannccee      

22000022            22000033            iinnddeexx                  22000022          22000033              iinnddeexx                  22000022            22000033        
vv  mmiill.. KKčč        22000033//22000022 vv mmiill.. KKčč 22000033//22000022 vv mmiill.. KKčč

11  Nápoje    5 695 5 484 96,3 4 044 4 671 115,5 1 651 813   
12  Tabák a tabákové výrobky   2 859 2 711 94,8 2 550 2 871 112,6 309 -160    
CCeellkkeemm  88  555544  88  119955  9955,,88  66  559944  77  554422  111144,,44  11  996600  665533    

Pramen: MPO ČR

U zbožové skupiny nápoje a tabák došlo v roce 2003 u obou položek, tj.
nápojů a tabáku a tabákových výrobků, k meziročnímu poklesu vývozu a na-
opak k růstu dovozu. Tím se meziročně snížilo bilanční aktivum této zbožové
skupiny o 1,3 mld. Kč na 0,7 mld. Kč.

22  ––  SSuurroovviinnyy  nneeppoožžiivvaatteellnnéé,,  bbeezz  ppaalliivv

Ve zbožové skupině surovin nepoživatelných, bez paliv vzrostl meziročně
jak vývoz (index 109,8), tak dovoz (index 107,3). Vyšší nárůst exportu sou-
časně umožnil v meziročním srovnání pokles pasivní bilance o 0,6 mld. Kč
na 2,5 mld. Kč.

Z jednotlivých položek výraznější meziroční nárůst vývozu zaznamenaly
rudy kovů a kovový odpad v rozsahu 1,7 mld. Kč s indexem 126,6 a korek
a dřevo v částce 2,4 mld. Kč při indexu 121,5. Na druhé straně větší meziroční
pokles exportu vykázala položka olejnatých semen a olejnatých plodů, a to ve
výši 1,6 mld. Kč s indexem 45,8.    

V dovozu značnější nárůst v meziročním srovnání registrovaly rudy kovů
a kovový odpad (1,7 mld. Kč, index 117,5), surový kaučuk (0,9 mld. Kč, index
122,4) a suroviny živočišného a rostlinného původu (0,7 mld. Kč, index 115,6).
Meziroční poklesy některých položek nebyly hodnotově příliš významné.    
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TTaabbuullkkaa  1100                VVýývvoozz,,  ddoovvoozz  aa bbiillaannccee  zzbboožžoovvéé  sskkuuppiinnyy  ssuurroovviinn  nneeppoožžiivvaatteellnnýýcchh,,  bbeezz  ppaalliivv,,    
ppooddllee  ddvvoouummííssttnnéé  nnoommeennkkllaattuurryy  SSIITTCC  vv rrooccee  22000022  aa 22000033

PPoolloožžkkaa  SSIITTCC
VVýývvoozz DDoovvoozz  BBiillaannccee      

22000022 22000033 iinnddeexx 22000022 22000033 iinnddeexx 22000022 22000033
vv  mmiill.. KKčč  22000033//22000022 vv mmiill.. KKčč 22000033//22000022 vv mmiill.. KKčč

21 Usně, kůže a kožešiny, surové 1 021 841   82,4 336 197   58,6 685 644   
22 Olejnatá semena a olejnaté

plody 2 954 1 352   45,8 817 793   97,1 2 137 559 
23  Surový kaučuk (včetně syn-

tetického a regenerovaného) 1 478 1 648 111,5 3 950 4 833 122,4 -2 472 -3 185 
24  Korek a dřevo 11 035 13 413 121,5 4 011 4 100 102,2 7 024 9 313   
25  Vláknina a sběrový papír 4 461 4 473 100,3 2 796 2 712   97,0 1 665 1 761   
26  Textilní vlákna a jejich odpad 3 667 3 978 108,5 9 280 8 884   95,7 -5 613 -4 906   
27 Surová hnojiva a surové

nerosty (mimo uhlí a ropu) 2 556 2 790 109,2 2 843 2 894 101,8 -287 -104

28 Rudy kovů a kovový odpad 6 304 7 982 126,6 9 815 11 529 117,5 -3 511 -3 547   
29 Suroviny živočišného 

a rostlinného původu, j. n. 1 602 2 022 126,2 4 339 5 017 115,6 -2 737 -2 995
CCeellkkeemm  3355  007788 3388  449999  110099,,88 3388  118877  4400  995599  110077,,33  --33  110099  --22  446600    

Pramen: MPO ČR

Bilanci zbožové skupiny surovin nepoživatelných, bez paliv nejvíce
ovlivnily: korek a dřevo (aktivem ve výši 9,3 mld. Kč) a textilní vlákna a jejich
odpad (pasivem v rozsahu 4,9 mld. Kč, nicméně při meziročním poklesu
záporného salda o 0,7 mld. Kč).    

33  --  MMiinneerráállnníí  ppaalliivvaa  aa mmaazziivvaa

TTaabbuullkkaa  1111                    VVýývvoozz,,  ddoovvoozz  aa bbiillaannccee  zzbboožžoovvéé  sskkuuppiinnyy  mmiinneerráállnníícchh  ppaalliivv  aa mmaazziivv  
ppooddllee    ddvvoouummííssttnnéé  nnoommeennkkllaattuurryy  SSIITTCC  vv rrooccee  22000022  aa 22000033

PPoolloožžkkaa  SSIITTCC
VVýývvoozz DDoovvoozz  BBiillaannccee      

22000022            22000033            iinnddeexx                    22000022            22000033                iinnddeexx                22000022            22000033        
vv  mmiill.. KKčč        22000033//22000022 vv mmiill.. KKčč 22000033//22000022 vv mmiill.. KKčč

32 Uhlí, koks a brikety 13 179 13 208 100,2 2 836 3 464 122,1 10 343 9 744   
33 Ropa, ropné výrobky

a příbuzné materiály 12 781 13 050 102,1 58 721 63 391 108,0 -45 940 -50 341
34 Topný plyn, zemní 

i průmyslově vyráběný 682 725 106,3 35 206 37 278 105,9 -34 524 -36 553 
35 Elektrický proud 9 302 12 457 133,9 3 478 3 722 107,0 5 824 8 735   
CCeellkkeemm  3355  994444  3399  444400  110099,,77  110000  224411  110077  885555  110077,,66  --6644  229977  --6688  441155    

Pramen: MPO ČR
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Vývoj minerálních paliv a maziv byl v roce 2003 charakterizován
meziročním zvýšením jak vývozu, tak dovozu všech položek této zbožové
skupiny. Protože však celková suma meziročního nárůstu dovozu (7,6 mld. Kč)
převýšila přírůstek vývozu (3,5 mld. Kč), zvýšil se v meziročním srovnání
bilanční deficit uvedené zbožové skupiny o 4,1 mld. Kč na celkových 68 415
mil.Kč, což znamenalo druhý nejvyšší deficit mezi všemi zbožovými skupina-
mi, který byl registrován v roce 2003. Ve vývozu výraznější meziroční hodno-
tový nárůst vykázala pouze položka elektrického proudu, a to v rozsahu 3,2
mld. Kč při indexu 133,9. V dovozu značnější meziroční nárůst zaznamenala
ropa a ropné výrobky (4,7 mld. Kč, index 108,0) a topný plyn, zemní
i průmyslově vyráběný (2,1 mld. Kč s indexem 105,9).  

44  ––  ŽŽiivvooččiiššnnéé  aa rroossttlliinnnnéé  oolleejjee  aa ttuukkyy

TTaabbuullkkaa  1122          VVýývvoozz,,  ddoovvoozz  aa bbiillaannccee  zzbboožžoovvéé  sskkuuppiinnyy  žžiivvooččiiššnnýýcchh  aa rroossttlliinnnnýýcchh  oolleejjůů  aa ttuukkůů  
ppooddllee  ddvvoouummííssttnnéé  nnoommeennkkllaattuurryy  SSIITTCC    vv rrooccee  22000022  aa 22000033

PPoolloožžkkaa  SSIITTCC
VVýývvoozz DDoovvoozz  BBiillaannccee      

22000022 22000033 iinnddeexx    22000022 22000033 iinnddeexx                    22000022 22000033  
vv  mmiill.. KKčč    22000033//22000022 vv mmiill.. KKčč 22000033//22000022 vv mmiill.. KKčč

41 Živočišné oleje a tuky 13 42 323,1 352 359 102,0 -339 -317  
42 Nevysychavé rostlinné

tuky a oleje  540 458   84,8 2 126 2 742 129,0 -1 586 -2 284
43 Tuky a oleje zušlechtěné,

vosky 425 506 119,1 551 663 120,3 -126 -157 
CCeellkkeemm  997788  11  000066  110022,,99  33  002299  33  776644  112244,,33  --22  005511 --22  775588

Pramen: MPO ČR

Přestože jak ve vývozu, tak v dovozu došlo u zbožové skupiny živočišných
a rostlinných olejů a tuků k meziročnímu nárůstu, neovlivnila tato kategorie,
vzhledem k nízkému hodnotovému základu, nijak výrazně obrat zahraničního
obchodu ve sledovaném roce. Pasivní bilance této zbožové skupiny se však
meziročně zvýšila o 0,7 mld. Kč na 2,8 mld. Kč, a to v důsledku vývoje položky
nevysychavé rostlinné oleje a tuky, jejíž dovoz se meziročně zvýšil, zatímco
vývoz poklesl.    

55  ––  CChheemmiikkáálliiee

Největší meziroční nárůst pasivního salda registrovala zbožová skupina che-
mikálií, a to ve výši 10,2 mld. Kč. Tím celkový bilanční deficit této skupiny
dosáhl 83 878 mil. Kč a představoval tak nejvyšší záporné saldo mezi všemi
zbožovými kategoriemi v roce 2003. Toto pasivum přesáhlo dokonce o 14,5
mld. Kč celkový schodek obchodní bilance České republiky ve stejném roce.
Nárůst deficitu byl způsoben výrazně vyšším meziročním dovozem této
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zbožové skupiny (o 16,1 mld. Kč) než vývozem, jehož meziroční přírůstek
představoval pouze 5,9 mld. Kč.

Export byl meziročně nižší u dvou položek, a to u barviv, tříslovin a pig-
mentů (index 99,5) a u silic a vonných látek (index 98,1). V hodnotové úrovni
však tyto poklesy nebyly nijak významné (24 mil. Kč a 248 mil. Kč). Nejvyšší
meziroční zvýšení zaznamenaly naopak plasty v prvotní formě (2,5 mld. Kč,
index 127,6), léčiva a farmaceutické výrobky (1,0 mld. Kč, index 111,8) a pla-
stické hmoty v neprvotních formách (rovněž 1,0 mld. Kč s indexem 108,7).  

TTaabbuullkkaa  1133                  VVýývvoozz,,  ddoovvoozz  aa bbiillaannccee  zzbboožžoovvéé  sskkuuppiinnyy  cchheemmiikkáálliiíí
ppooddllee  ddvvoouummííssttnnéé  nnoommeennkkllaattuurryy  SSIITTCC  vv rrooccee  22000022  aa 22000033

VVýývvoozz DDoovvoozz  BBiillaannccee      

PPoolloožžkkaa  SSIITTCC 22000022 22000033 iinnddeexx    22000022 22000033 iinnddeexx 22000022 22000033  
vv mmiill.. KKčč 22000033//22000022 vv mmiill.. KKčč 22000033//22000022 vv mmiill.. KKčč

51 Organické chemikálie 15 247 15 377 100,9 10 875 11 735 107,9 4 372 3 642   
52 Anorganické chemikálie 5 260 5 583 106,1 9 507 10 169 107,0 -4 247 -4 586   
53 Barviva, třísloviny

a pigmenty 4 945 4 921   99,5 12 277 12 927 105,3 -7 332 -8 006
54 Léčiva a farmaceutické

výrobky 8 693 9 716 111,8 34 871 40 922 117,4 -26 178 -31 206
55 Silice a vonné látky;

leštící a čistící přípravky 13 040 12 792   98,1 13 461 14 305 106,3 -421 -1 513
56 Hnojiva umělá 1 364 1 837 134,7 2 450 2 350   95,9 -1 086 -513   
57 Plasty v prvotní formě 9 175 11 707 127,6 24 700 27 813 112,6 -15 525 -16 106   
58 Plastické hmoty v

neprvotních formách 11 831 12 857 108,7 24 103 27 178 112,8 -12 272 -14 321   
59 Chemické prostředky

a výrobky, j. n. 5 122 5 828 113,8 16 154 17 097 105,8 -11 032 -11 269
CCeellkkeemm  7744  667777  8800  661188  110088,,00  114488  339988  116644  449966 111100,,88  --7733  772211  --8833  887788

Pramen: MPO ČR

V dovozu meziročně poklesly pouze importy umělých hnojiv, a to o 0,1
mld. Kč při indexu 95,9. Naopak, největší přírůstky registrovaly tyto položky:
léčiva a farmaceutické výrobky (6,1 mld. Kč, index 117,4), plasty v první formě
(3,1 mld. Kč, index 112,6), plastické hmoty v neprvotních formách (rovněž 3,1
mld. Kč, index 112,8) a chemické prostředky, j.n. (0,9 mld. Kč s indexem 105,8).  

Dominující položkou v importu i nadále zůstaly léčiva a farmaceutické
výrobky, které tvořily téměř jednu čtvrtinu (24,9 %) celkového dovozu
zbožové skupiny chemikálií, přičemž jejich podíl vzrostl o 0,3 bodu. Bilanční
deficit pouze této položky překročil v roce 2003 úroveň celkového schodku
z obchodu zemědělským a potravinářským zbožím (skupiny 0, 1 a 4 SITC)
o 8,4 mld. Kč.

25
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66  ––  PPrrůůmmyysslloovvéé  zzbboožžíí  ppooddllee  ddrruuhhuu  mmaatteerriiáálluu

Kategorií, která v roce 2003 přinesla mezi zbožovými skupinami druhý
nejvyšší bilanční přebytek (v rozsahu 26,8 mld. Kč), bylo průmyslové zboží
podle druhu materiálu. Tento příznivý bilanční výsledek byl realizován
v důsledku vyššího meziročního přírůstku vývozu (22,9 mld. Kč, index 107,8)
než dovozu (16,8 mld. Kč, index 106,2).  

Meziroční pokles exportu zaznamenala pouze položka 61 – kůže, kožené
výrobky a vydělané kožky o 0,3 mld. Kč při indexu 83,1. Naopak, největší
meziroční nárůst vykázaly kovové výrobky (9,6 mld. Kč, index 113,1), železo
a ocel (5,3 mld. Kč, index 110,8) a výrobky z nekovových nerostů (2,8 mld. Kč,
index 105,8).

TTaabbuullkkaa  1144 VVýývvoozz,,  ddoovvoozz  aa bbiillaannccee  zzbboožžoovvéé  sskkuuppiinnyy  pprrůůmmyysslloovvééhhoo  zzbboožžíí  ppooddllee  ddrruuhhuu  mmaatteerriiáálluu
vv  ddvvoouummííssttnnéé  nnoommeennkkllaattuuřřee  SSIITTCC  vv rrooccee  22000022  aa 22000033

PPoolloožžkkaa  SSIITTCC
VVýývvoozz DDoovvoozz  BBiillaannccee      

22000022 22000033 iinnddeexx 22000022 22000033 iinnddeexx 22000022 22000033  

vv mmiill.. KKčč    22000033//22000022 vv mmiill.. KKčč 22000033//22000022 vv mmiill.. KKčč
61 Kůže, kožené výrobky, j. n.

a vydělané kožky 1 512 1 256   83,1 6 759 6 492   96,0 -5 247 -5 236
62 Výrobky z pryže, j. n. 31 670 31 880 100,7 18 641 20 147 108,1 13 029 11 733
63 Výrobky z korku a dřeva

(kromě nábytku) 
12 370 12 834 103,8 7 307 8 000 109,5 5 063 4 834

64 Papír, lepenka a výrobky
z nich 22 034 23 589 107,1 28 587 30 604 107,1 -6 553 -7 015

65  Textilní příze, tkaniny,
tržní výrobky z nich, j. n. 44 612 46 445 104,1 46 401 46 061   99,3 -1 789 384

66 Výrobky z nekovových
nerostů 48 736 51 544 105,8 25 554 26 988 105,6 23 182 24 556

67 Železo a ocel 48 622 53 886 110,8 49 957 54 724 109,5 -1 335 -838
6688 NNeežžeelleezznnéé  kkoovvyy  1111  003333 1122  442266  111122,,66  3322  444488  3333  008811  110022,,00  --2211  441155  --2200  665555
69 Kovové výrobky, j. n. 73 138 82 735 113,1 57 323 63 713 111,1 15 815 19 022
CCeellkkeemm  229933  772277 331166  559955  110077,,88  227722  997777  228899  881100  110066,,22  2200  775500  2266  778855    

Pramen: MPO ČR

V dovozu se pod index 100,0 meziročně realizovaly položky: kůže, kožené
výrobky a vydělané kožky (pokles o 0,3 mil. Kč, index 96,0) a textilní příze,
tkaniny, tržní výrobky z nich (snížení rovněž o 0,3 mld. Kč, index 99,3). Všechny
ostatní položky zaznamenaly meziroční nárůst dovozu. Nejvyšší zvýšení vykázaly
kovové výrobky (6,4 mld. Kč, index 111,1) a železo a ocel (4,8 mld. Kč, index 109,5). 

Největší bilanční přínos ve zbožové kategorii průmyslového zboží podle dru-
hu materiálu registrovaly výrobky z nekovových nerostů ve výši 24,6 mld. Kč
a kovové výrobky v částce 19,0 mld. Kč. Naopak, největší bilanční deficit v této
zbožové kategorii zaznamenaly neželezné kovy v sumě 20,7 mld. Kč.
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77  ––  SSttrroojjee  aa ddoopprraavvnníí  pprroossttřřeeddkkyy

V roce 2003 vykázal obrat zahraničního obchodu strojírenskými výrobky
větší meziroční dynamiku (o 1,1 bodu) než celkový obrat zahraničního obchodu
ČR. Současně vzrostl v meziročním srovnání i podíl vývozu na obratu stro-
jírenských výrobků (o 0,1 bodu) na 52,7 %. To umožnilo meziroční nárůst klad-
ného salda ve výši 10,1 mld. Kč a realizaci celkového aktiva této zbožové kate-
gorie za rok 2003 v rozsahu 71,3 mld. Kč.

TTaabbuullkkaa  1155      VVýývvoozz,,  ddoovvoozz  aa bbiillaannccee  zzbboožžoovvéé  sskkuuppiinnyy  ssttrroojjůů  aa ddoopprraavvnníícchh  pprroossttřřeeddkkůů  
ppooddllee  ddvvoouummííssttnnéé  nnoommeennkkllaattuurryy  SSIITTCC    vv rrooccee  22000022  aa 22000033

PPoolloožžkkaa  SSIITTCC
VVýývvoozz DDoovvoozz  BBiillaannccee      

22000022 22000033 iinnddeexx    22000022 22000033 iinnddeexx 22000022 22000033  
vv mmiill.. KKčč    22000033//22000022 vv mmiill.. KKčč 22000033//22000022 vv mmiill.. KKčč

71 Stroje a zařízení k výrobě
energie 38 088 43 189 113,4 34 466 39 676 115,1 3 622 3 514  

72 Strojní zařízení pro určitá
odvětví průmyslu 41 184 45 999 111,7 44 018 46 674 106,0 -2 834 -675   

73 Kovozpracující stroje 14 868 14 028   94,4 16 067 18 680 116,3 -1 199 -4 652   
74 Stroje a zaříz. všeobecně

užívané v průmyslu, j. n. 77 204 92 293 119,5 75 528 85 089 112,7 1 676 7 204  
75 Kancelářské stroje a zaříz.

k aut. zpracování dat 77 883 86 969 111,7 71 216 69 464   97,5 6 667 17 506   
76 Zařízení k telekomunikaci

a záznamu a reprodukci
zvuku 38 667 42 743 110,5 38 642 45 718 118,3 25 -2 975

77 Elektrická zařízení,
přístroje a spotřebiče, j. n. 125 358 138 601 110,6 157 975 169 848 107,5 -32 617 -31 248

78 Silniční vozidla 198 674 209 243 105,3 115 501 125 546 108,7 83 173 83 697   
79 Ostatní dopravní

a přepravní prostředky 11 083 14 557 131,3 8 402 15 649 186,3 2 681 -1 093
CCeellkkeemm  662233  000099  668877  662222  111100,,44  556611  881155  661166  334444  110099,,77  6611  119944  7711  227788    

Pramen: MPO ČR

Ve vývozu, kromě kovozpracujících strojů, které nedosáhly úrovně exportu
z roku 2002 (index 94,4), všechny ostatní položky zaznamenaly meziroční
nárůst. Z hlediska absolutního meziročního přírůstku, nejdynamičtějšími
položkami byly: stroje a zařízení všeobecně užívané v průmyslu (15,1 mld. Kč,
index 119,5), elektrická zařízení, přístroje a spotřebiče (13,2 mld. Kč, index
110,6), silniční vozidla (10,6 mld. Kč, index 105,3) a kancelářské stroje a zařízení
k automatickému zpracování dat (9,1 mld. Kč, index 111,7).    

V dovozu zaznamenaly meziroční pokles pouze kancelářské stroje a zařízení
k automatickému zpracování dat (snížení o 1,8 mld. Kč s indexem 97,5). Na druhé
straně výraznější nárůst v meziročním srovnání vykázaly zejména: elektrická
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zařízení, přístroje a spotřebiče, j.n. (11,9 mld. Kč, index 107,5), silniční vozidla (10,0
mld. Kč, index 108,7), stroje a zařízení všeobecně užívané v průmyslu (9,6 mld. Kč,
index 112,7), ostatní dopravní a přepravní prostředky (7,2 mld. Kč, index 186,3)
a zařízení k telekomunikaci a záznamu a reprodukci zvuku (7,1 mld. Kč, index 118,3).

Bilanční pozici zbožové skupiny strojů a dopravních prostředků příznivě
ovlivnily zejména silniční vozidla aktivem v částce 83,7 mld. Kč a kancelářské
stroje a zařízení k automatickému zpracování dat kladným saldem ve výši 17,5
mld. Kč. Naopak, největší deficit vykázala elektrická zařízení, přístroje a spotře-
biče v rozsahu 31,2 mld. Kč.

GGrraaff  55      SSttrruukkttuurraa  vvýývvoozzuu  aa ddoovvoozzuu  ssttrroojjůů  aa ddoopprraavvnníícchh  pprroossttřřeeddkkůů  aa jjeejjiicchh  bbiillaannccee  vv rrooccee  22000033
(v mld. Kč) 

Pramen: MPO ČR

Podíly na celkovém exportu ČR se meziročně zvýšily (nicméně poměrně
nevýrazně) u většiny položek zbožové skupiny strojů a dopravních prostředků.
Větší meziroční nárůst na celkovém exportu vykázala položka 74 – stroje
a zařízení všeobecně užívané v průmyslu, a to o 0,58 bodu na 6,7 %. Značnější
meziroční pokles (o 0,59 bodu) však zaznamenala položka 78 – silniční vozid-
la, která s podílem 15,25 % na celkovém vývozu ČR si nicméně stále udržuje
dominantní pozici v českém exportu. Vývoz této položky směřoval ze 79,4 %
do zemí s vyspělou ekonomikou (do Evropské unie ze 76,3 %) a z 18,6 % na trh
evropských zemí s přechodovou ekonomikou vč. SNS. Druhá největší položka
strojírenského exportu (při meziročním nárůstu o 0,11 bodu na 10,10 %
celkového vývozu ČR), elektrická zařízení, přístroje a spotřebiče, byla exportně
rovněž orientována především na trh zemí s vyspělou ekonomikou, když do
těchto zemí byl její vývoz realizován z 83,0 %.    
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Podíl vývozu strojů a zařízení podskupin 71 až 74 (chápaných jako investiční stro-
jírenství) se na celkovém vývozu meziročně mírně zvýšil (z 13,66 % na 14,25 %).
Kromě kovozpracujících strojů, jejichž podíl na celkovém exportu meziročně klesl,
zbývající tři podskupiny investičního strojírenství svou účast zvýšily (nejvýrazněji
stroje a zařízení všeobecně užívané v průmyslu, a to o 0,58 bodu).    

TTaabbuullkkaa  1166        PPooddííllyy  jjeeddnnoottlliivvýýcchh  ppoolloožžeekk  sskkuuppiinnyy  ssttrroojjůů  aa ddoopprraavvnníícchh  pprroossttřřeeddkkůů  nnaa  cceellkkoovvéémm
vvýývvoozzuu  aa ddoovvoozzuu  ČČRR  vv rrooccee  22000022  aa 22000033

(v %)

PPoolloožžkkaa  SSIITTCC

VVýývvoozz DDoovvoozz                      

22000022 22000033
zzmměěnnaa

22000022 22000033
zzmměěnnaa

++//--                                                                      ++//--

71 Stroje a zařízení k výrobě energie   3,04  3,15 +0,11   2,60   2,75 +0,15   
72 Strojní zařízení pro určitá odvětví

průmyslu   3,28   3,35 +0,07   3,32   3,24 -0,08  
73 Kovozpracující stroje   1,19   1,02 -0,17   1,21   1,30 +0,09   
74  Stroje a zařízení všeobecně užívané

v průmyslu, j. n. 6,15   6,73 +0,58   5,70   5,90 +0,20 
75 Kancelářské stroje a zařízení

k automat. zpracování dat   6,21   6,34 +0,13   5,37   4,82 -0,55 
76 Zařízení k telekomunikaci a záznamu

a reprodukci zvuku   3,08   3,12 +0,04   2,91   3,17 +0,26  
77 Elektrická zařízení, přístroje,

a spotřebiče, j.n.   9,99 10,10 +0,11 11,92 11,79 -0,13 
78 Silniční vozidla 15,84 15,25 -0,59   8,71 8,71 -   
79 Ostatní dopravní a přepravní

prostředky   0,88   1,06 +0,18   0,63   1,09 +0,46  
CCeellkkeemm  4499,,6666  5500,,1122  ++00,,4466  4422,,3377  4422,,7777  ++00,,4400  

Pramen: MPO ČR a vlastní výpočet 

V dovozu největší meziroční pokles podílu registrovaly kancelářské stroje
a zařízení k automatickému zpracování dat (snížení o 0,55 bodu na 4,82 %
celkového importu ČR). Na druhé straně výraznější meziroční nárůst podílu na
celkovém českém dovozu evidovaly ostatní dopravní a přepravní prostředky,
a to o 0,46 bodu na 1,09 %.   

Výrobky investičního strojírenství (podskupiny 71 až 74) vykázaly meziročně
zvýšení svého podílu na celkovém dovozu o 0,36 bodu na 13,19 %.

88  ––  RRůůzznnéé  hhoottoovvéé  vvýýrroobbkkyy

Třetí zbožovou skupinou, která zaznamenala v roce 2003 aktivní bilanční
přínos, a to ve výši 8,7 mld. Kč (nicméně při meziročním poklesu kladného
salda o 0,7 mld. Kč), byly různé hotové výrobky. Důvodem tohoto snížení byl
vyšší nárůst dovozu než vývozu. 

BBiillaannččnníí  aakkttiivvuumm
rrůůzznnýýcchh  hhoottoovvýýcchh
vvýýrroobbkkůů  ssee  mmeezzii--
rrooččnněě  ssnníížžiilloo
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TTaabbuullkkaa  1177                      VVýývvoozz,,  ddoovvoozz  aa  bbiillaannccee  zzbboožžoovvéé  sskkuuppiinnyy  rrůůzznnýýcchh  hhoottoovvýýcchh  vvýýrroobbkkůů  
ppooddllee  ddvvoouummííssttnnéé  nnoommeennkkllaattuurryy  SSIITTCC  vv rrooccee  22000022  aa 22000033

PPoolloožžkkaa  SSIITTCC
VVýývvoozz DDoovvoozz  BBiillaannccee      

22000022 22000033 iinnddeexx 22000022 22000033 iinnddeexx 22000022 22000033
vv  mmiill.. KKčč    22000033//22000022 vv mmiill.. KKčč 22000033//22000022 vv mmiill.. KKčč

81 Prefabrikované budovy;
výrobky zdravotnické, instal. 14 957 15 855 106,0  7 282 7 437 102,1 7 675 8 418 

82 Nábytek a jeho díly 35 070 35 809 102,1 13 307 14 882 111,8 21 763 20 927  
83 Cestovní galanterie, kabelky

a pod. výrobky 1 554 1 612 103,7 1 754 1 892 107,9 -200 -280  
84 Oděvní výrobky a doplňky 21 064 20 435   97,0 18 416 18 117   98,4 2 648 2 318   
85 Obuv 4 491 3 802   84,7 7 182 6 426   89,5 -2 691 -2 624   
87 Odborné, vědecké a řídící

přístroje a zařízení, j.n. 13 633 16 284 119,4 23 043 25 762 111,8 -9 410 -9 478   
88 Fotografické přístroje,

optické výrobky, j n., hodiny 3 739 4 461 119,3 7 545  7 763 102,9 -3 806 -3 302 
89 Různé výrobky, j.n. 54 924 63 363 115,4 61 498 70 681 114,9 -6 574 -7 318   
CCeellkkeemm  114499  443322  116611  662211 110088,,22  114400  002277  115522  996600  110099,,22  99  440055  88  666611  

Pramen: MPO ČR

Ve struktuře exportu zaznamenaly meziročně pokles oděvní výrobky
a doplňky a obuv. Tyto položky však současně registrovaly snížení i v dovozu.
Bilanční dopad tohoto vztahu byl přitom meziročně u obuvi pozitivní, pokle-
sem pasiva o 67 mil. Kč a naopak negativní u oděvních výrobků a doplňků,
snížením aktiva o 330 mil. Kč. Výraznější bilanční změny v meziročním
srovnání však zaznamenaly různé výrobky (nárůst pasiva o 744 mil. Kč),
fotografické přístroje, optické výrobky, hodiny (pokles pasiva o 504 mil. Kč)
a nábytek a jeho díly (pokles aktiva o 836 mil. Kč.

99  ––  KKoommooddiittyy  aa ppřřeeddmměěttyy  oobbcchhoodduu  jjiinnddee  nneezzaattřříídděěnnéé

TTaabbuullkkaa  1188  VVýývvoozz,,  ddoovvoozz  aa bbiillaannccee  zzbboožžoovvéé  sskkuuppiinnyy  kkoommooddiitt  nneessppeecciiffiikkoovvaannýýcchh  jjiinnddee  vv SSIITTCC
vv rrooccee  22000022  aa 22000033

PPoolloožžkkaa  SSIITTCC
VVýývvoozz DDoovvoozz  BBiillaannccee      

22000022 22000033 iinnddeexx    22000022 22000033 iinnddeexx 22000022 22000033  
vv  mmiill.. KKčč    22000033//22000022 vv mmiill.. KKčč 22000033//22000022 vv mmiill.. KKčč

96 Mince (kromě zlatých, 
mimo zákonných platidel) 1 1 100,0 1 1 100,0 - -

97 Zlato, bez mincovního 
(kromě rud a koncentrátu

1 897 1 777 93,7 271 358 132,1 1 626 1 419 zlata) 
CCeellkkeemm  11  889988  11  777788  9933,,77  227722  335599  113322,,00  11  662266  11  441199    

Pramen: MPO ČR
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Meziročně registroval vývoz skupiny 9 pokles o 6,3 %, na rozdíl od dovozu,
který vykázal přírůstek v rozsahu 32,0 %. Výše obratu této zbožové skupiny je
však dlouhodobě nevýznamná.    

TTaabbuullkkaa  1199                                                                VVýývvoozz  aa ddoovvoozz  ddllee  ssttuuppnněě  zzpprraaccoovváánníí

VVýývvoozz  DDoovvoozz      
KKaatteeggoorriiee  zzbboožžíí ppooddííll  vv %% iinnddeexx ppooddííll  vv %%  iinnddeexx

22000022  22000033      0033//0022 22000022 22000033  0033//0022
ZZbboožžíí  cceellkkeemm  110000,,00  110000,,00  110099,,33  110000,,00  110000,,00  110088,,88    
AA.. PPoottrraavviinnyy  aa ssuurroovviinnyy  pprroo  jjeejjiicchh  vvýýrroobbuu 33,,5511  33,,4466  110077,,99  55,,0000  44,,9933  110077,,44    
BB.. SSuurroovviinnyy  22,,3333  22,,4400  111133,,11  77,,1177  77,,1122  110088,,11          
1. Neobnovitelné vč.energetických 1,07 0,99 101,6 6,01 6,02 108,9     
2. Obnovitelné 0,61 0,68 122,3 0,87 0,77 96,9     
3. Druhotné odpady 0,65 0,73 123,4 0,29 0,33 123,8  
CC.. PPoolloottoovvaarryy  66,,4411  66,,3300  110077,,44  88,,2266  88,,0033  110055,,99    
DD.. SSttrroojjíírreennsskkéé  aa eelleekkttrrootteecchhnniicckkéé  vvýýrroobbkkyy 5566,,9955  5577,,6677  111100,,77  4488,,6666  4499,,0055  110099,,77          
1. Jednoduché 21,50 22,66 115,2 18,40 18,57 109,8     
2. Středně složité 28,69 27,24 103,8 23,14 23,37 109,9     
3. Vysoce složité 6,76 7,77 125,7 7,12 7,11 108,7  
EE.. OOssttaattnníí  ffiinnáállnníí  vvýýrroobbkkyy  2288,,8811  2288,,2222  110077,,11  2266,,7766  2266,,6677  110088,,55    
FF.. DDěělleennéé  zzbboožžoovvéé  ppoolloožžkkyy  11,,9999  11,,9944  110066,,88  44,,1155  44,,1188  110099,,55    

Pramen: MPO ČR (dle údajů z 23. 1. 2004)

Z údajů o zbožové struktuře českého zahraničního obchodu v roce 2003 podle
stupně zpracování vyplývá, že nad meziroční relativní nárůst celkového vývozu
o 9,3 %, se zvýšil export surovin (index 113,1) a export strojírenských a elek-
trotechnických výrobků (index 110,7); nicméně i zbývající zbožové skupiny pře-
sáhly v relativní úrovni výši vývozu dosaženou v roce 2002. Ve zbožové kategorii
surovin, nejvyšší relativní přírůstek zaznamenaly druhotné odpady (index 123,4)
při současném zvýšení jejich podílu na celkovém českém vývozu o 0,08 bodu.  

Mezi strojírenskými a elektrotechnickými výrobky nejvyšší relativní přírůstek
registrovaly výrobky vysoce složité, a to o 25,7 % při meziročním nárůstu
podílu na celkovém vývozu o 1,01 bodu. Přes tento poměrně solidní nárůst
však stále zůstává podíl vysoce složitých výrobků na celkovém vývozu
poměrně nízký.    

V dovozu se nad celkový meziroční relativní nárůst ve výši 8,8 % realizo-
valy strojírenské a elektrotechnické výrobky (index 109,7) při nárůstu jejich
podílu na celkovém dovozu o 0,39 bodu a dělené zbožové položky (index
109,5) s meziročním nárůstem podílu o 0,03 bodu. 

Položky zařazené do kategorie HT registrovaly v roce 2003 meziroční rela-
tivní nárůst vývozu o 0,2 bodu oproti zvýšení, kterého dosáhl celkový export
(index 109,3). Tento nevelký přírůstek byl ovlivněn faktem, že v roce 2003
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došlo k výraznému rozdělení HT položek na ty, které dosáhly relativně
vysokého meziročního nárůstu a na ty, které poklesly pod úroveň roku 2002.
Vysoké meziroční relativní nárůsty přitom registrovaly tyto položky HT: letecká
technika (index 125,4), vědecké přístroje (index 121,0), elektronika a telekomu-
nikace (index 113,6) a výpočetní technika (index 111,7). Na druhé straně
meziroční relativní poklesy vývozu evidovaly: elektrotechnika (index 84,8),
ostatní HT (index 91,4), stroje neelektrické (index 93,5), farmacie (index 95,0)
a chemie (index 99,4). 

TTaabbuullkkaa  2200                              VVýývvoozz  aa ddoovvoozz  zzbboožžoovvýýcchh  ppoolloožžeekk  zzaařřaazzeennýýcchh  ddoo  kkaatteeggoorriiee  HHTT

VVýývvoozz  DDoovvoozz      
KKaatteeggoorriiee  HHTT 1) ppooddííll  vv %%  iinnddeexx  ppooddííll  vv %% iinnddeexx

22000022  22000033      0033//0022 22000022 22000033  0033//0022

CCeellkkoovvýý  zzaahhrraanniiččnníí  oobbcchhoodd  ČČRR 110000,,00  110000,,00 110099,,33  110000,,00  110000,,00  110088,,88    
z toho:
HT celkem 12,3 12,3 109,5 15,9 15,7 107,7  
v tom:  
letecká technika 0,30 0,34 125,4 0,51 0,74 157,8  
výpočetní technika 6,04 6,17 111,7 5,03 4,50 97,3       
elektronika a telekomunikace 3,21 3,33 113,6 6,28 6,38 110,6       
farmacie 0,17 0,15 95,0 0,74 0,77 112,2       
vědecké přístroje 0,67 0,74 121,0 1,43 1,47 111,3       
elektrotechnika 0,77 0,59 84,8 0,51 0,41 86,6 
chemie 0,24 0,22 99,4 0,68 0,68 109,1       
stroje neelektrické 0,73 0,62 93,5 0,65 0,69 115,6       
ostatní HT 0,19 0,16 91,4 0,04 0,08 218,9  

1) HT = High Technology Products
Pramen: MPO ČR (dle údajů k 23. 1. 2004)

Nejvyšší meziroční nárůst podílu na celkovém vývozu zaznamenaly položky
výpočetní techniky o 0,13 bodu na 6,17 % a elektronika a telekomunikace
o 0,12 bodu na 3,33 %. Naopak, největší meziroční pokles vykázala elek-
trotechnika o 0,18 bodu na 0,59 %.    

V dovozu rostly položky HT s nižší dynamikou než celkový dovoz, a to o 1,1
bodu (index 107,7), vlivem relativního poklesu elektrotechniky (index 86,6)
a podílově významné výpočetní techniky (index 97,3). Ostatní položky naopak
značněji celkový meziroční relativní nárůst dovozu překonaly. Z nich největší
meziroční přírůstek v relativní úrovni zaznamenaly ostatní HT (index 218,9)
a letecká technika (index 157,8). 
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TTaabbuullkkaa  2211                                                                    SSttrruukkttuurraa  ddoovvoozzuu  ddllee  uužžiittíí

KKaatteeggoorriiee  
22000022  22000033  IInnddeexx

mmlldd.. KKčč  %%  mmlldd.. KKčč %%      0033//0022

CCeellkkeemm  11  332255,,77  110000,,00  11  444411,,22  110000,,00  110088,,77    
z toho:        
investiční užití 380,4 28,7 421,3 29,2 110,8   
osobní spotřeba 275,0 20,7 304,3 21,1 110,7   
výrobní užití 670,3 50,6 715,6 49,7 106,8  

Pramen: MPO a vlastní výpočet

Prioritu dovozu podle základních způsobů užití si nadále v roce 2003 udrželo
výrobní užití při meziročním relativním snížení podílu ve struktuře importu
o 0,9 bodu na 49,7 %, což nicméně reprezentovalo v hodnotové úrovni nárůst
o 45,3 mld. Kč. Investiční užití dosáhlo účast na celkovém dovozu ve výši 29,2 %
při meziročním zvýšení podílu o 0,5 bodu a nárůstem o 40,9 mld. Kč v absolutní
úrovni. Nejnižší účast ve struktuře dovozu registrovala osobní spotřeba
s podílem 21,1 %, což představovalo meziroční nárůst o 0,4 bodu a v hodnotové
úrovni meziroční přírůstek o 29,3 mld. Kč.

TTaabbuullkkaa  2222                                                    DDoovvoozz  kk aakkttiivvnníímmuu  zzuuššlleecchhttěěnníí  ppooddllee  SSKKPP221)

OObbddoobbíí  22000022  22000033  IInnddeexx    PPooddííll  nnaa  cceellkkoovvéémm  ddoovvoozzuu  vv %%
mmiill.. KKčč  mmiill.. KKčč    0033//0022 22000022  22000033  

1. čtvrtletí 69 904 69 169 98,9 21,7 20,5  
2. čtvrtletí 64 610 63 062 97,6 19,6 17,8  
3 .čtvrtletí 61 730 63 445 102,8 19,6 18,1  
4. čtvrtletí 67 081 71 713 106,9 18,7 17,9  
11..  ––  44..  ččttvvrrttlleettíí  226633  332255  226677  338899  110011,,55  1199,,99  1188,,55    

1) Standardní klasifikace produkce 
Pramen: ČSÚ a vlastní výpočet

Dovoz k aktivnímu zušlechtění meziročně vzrostl o 1,5 %, zatímco jeho
podíl na celkovém dovozu meziročně klesl o 1,4 bodu na 18,5 %. Největší podíl
tohoto druhu dovozu na importu příslušného SKP2 byl přitom registrován
u následujících položek: produktů polygrafického průmyslu (62,1 %), rádio-
vých, televizních a spojových zařízení (58,6 %), kancelářských strojů a počí-
tačů (50,3 %), produktů textilní výroby (39,6 %) a elektrických strojů a přístro-
jů (36,4 %). 

33

PPooddííll  ddoovvoozzuu  
kk  aakkttiivvnníímmuu
zzuuššlleecchhttěěnníí  ssee
mmeezziirrooččnněě  
nnaa  cceellkkoovvéémm  
iimmppoorrttuu  ssnníížžiill

CZECH_OBCHOD_tisk.qxd  18.6.2004  6:32  StrÆnka 33



TTaabbuullkkaa  2233                              VVýývvoozz  ppoo  aakkttiivvnníímm  zzuuššlleecchhttěěnníí  ppooddllee  SSKKPP  22 1)

OObbddoobbíí  
22000022  22000033 IInnddeexx  PPooddííll  nnaa  cceellkkoovvéémm  vvýývvoozzuu  vv %%  

mmiill.. KKčč  mmiill.. KKčč    0033//0022 22000022  22000033  
1. čtvrtletí 96 633 95 009 98,3 30,9 28,5  
2. čtvrtletí 88 353 88 530 100,2 27,9 26,0  
3. čtvrtletí 83 626 86 134 103,0 28,2 25,9  

4. čtvrtletí 97 306 99 143 101,9 29,7 27,2  
11..  ––  44..  ččttvvrrttlleettíí  336655  991188  336688  881166  110000,,88  2299,,22 2266,,99    

1) Standardní klasifikace produkce
Pramen: ČSÚ a vlastní výpočet

V roce 2003 vývoz po aktivním zušlechtění se meziročně zvýšil o 0,8 %,
avšak jeho podíl na celkovém vývozu poklesl o 2,3 bodu. Největší podíly na
celkovém vývozu příslušného SKP2 měly tyto položky: produkty tabákového
průmyslu (96,7 %), kancelářské stroje a počítače (92,9 %), produkty poly-
grafického průmyslu (68,8 %), rádiová, televizní a spojová zařízení (66,1 %),
kožené výrobky, galanterie a obuv (60,9 %), výroba konfekce a kožešin (57,2 %)
a elektrické stroje a přístroje (43,3 %). 

Kladné saldo z daného typu obchodu (tj. dovozu k aktivnímu zušlechtění
a následného vývozu po zušlechtění) představovalo 101,4 mld. Kč, což bylo
o 1,2 mld. Kč méně než v roce 2002.    
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44..  OObbcchhooddnníí  bbiillaannccee

Celková obchodní bilance za leden až prosinec 2003 skončila schodkem ve
výši 69,4 mld. Kč, čímž došlo k meziročnímu zlepšení o 1,9 mld. Kč.

Největší meziroční pozitivní posun nastal v 1. čtvrtletí roku 2003, když
obchodní bilance zaznamenala oproti období leden až březen 2002 zlepšení
o 5,0 mld. Kč, a to v důsledku výrazně meziročně nižších záporných sald v led-
nu a březnu, na rozdíl od února, kdy byla diference oproti roku 2002 výrazně
nepříznivá. Výsledky druhého čtvrtletí byly poznamenány jednak poměrně
meziročně vyšším pasivem v dubnu, ale naopak i výrazně nižším záporným
saldem v květnu, takže druhý kvartál sice zaznamenal meziročně vyšší
pasivum, nicméně pouze v částce 0,1 mld. Kč. I ve třetím čtvrtletí zůstalo
pasivum meziročně prakticky vyrovnané, když bilanční zhoršení v červenci
a v srpnu bylo vyváženo zlepšením v září, kdy obchodní bilance vykázala jediné
aktivum v roce 2003, které představovalo 0,4 mld. Kč. Výše bilančního deficitu
se však meziročně výrazněji zvýšila ve 4. čtvrtletí, kdy listopadové a zejména
prosincové výsledky znamenaly meziroční překročení záporného salda, takže
poslední kvartál roku 2003 registroval v meziročním srovnání nárůst pasiva
obchodní bilance o 2,9 mld. Kč.

TTaabbuullkkaa  2244                    VVýývvoojj  oobbcchhooddnníí  bbiillaannccee  ppooddllee  jjeeddnnoottlliivvýýcchh  ččttvvrrttlleettíí    rrookkuu  22000022  aa 22000033
(v mil. Kč)

OObbddoobbíí  22000022  22000033
RRoozzddííll  ssaalldd

(+ zlepšení, - zhoršení)  

1. čtvrtletí   - 9 197   - 4 209 + 4 988
2. čtvrtletí - 13 160 - 13 304    - 144
3. čtvrtletí - 18 408 -18 372     + 36
4. čtvrtletí  -30 558  -33 507 - 2 949
11..  ––  44..  ččttvvrrttlleettíí  --  7711  332233  --  6699  339922  ++  11  993311
1. pololetí  -22 357 - 17 513 + 4 844
2. pololetí - 48 966 - 51 879  - 2 913 

Pramen: MPO ČR

Zatímco schodek obchodní bilance vykázaný v 1. pololetí roku 2003 před-
stavoval 25,2 % celoročního pasiva, ve 2. pololetí roku 2003 se podíl zápor-
ného salda zvýšil na 74,8 % celoročního bilančního deficitu.  
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GGrraaff  66                                                              OObbcchhooddnníí  bbiillaannccee  ČČeesskkéé  rreeppuubblliikkyy  vv rrooccee  22000033
(v mil. Kč)

Pramen: ČSÚ a MPO ČR 

Z teritoriálního hlediska bylo za leden až prosinec 2003 evidováno kladné
saldo se zeměmi s vyspělou ekonomikou, a to v částce 51,5 mld. Kč při
meziročním nárůstu aktiva o 29,5 mld. Kč. Na tomto zlepšení měly zásluhu
výsledky obchodu se zeměmi Evropské unie meziročním nárůstem kladného
salda o 44,0 mld. Kč, zatímco bilanční deficit s ostatními zeměmi s vyspělou
ekonomikou se meziročně zvýšil o 14,6 mld. Kč na 52,5 mld. Kč v kumulaci za
celý rok 2003. Kladné saldo vyplynulo také z obchodu s evropskými zeměmi
s přechodovou ekonomikou vč. SNS, a to ve výši 12,7 mld. Kč, nicméně při
meziročním zhoršení o 2,8 mld. Kč, a to v důsledku zvýšeného pasiva o 6,2 mld.
Kč s ostatními zeměmi uvedené teritoriální skupiny, zatímco aktivum
z obchodu se zeměmi CEFTA meziročně narostlo o 3,4 mld. Kč. Podstatný
meziroční nárůst bilančních schodků vykázal obchod s rozvojovými zeměmi
(o 13,7 mld. Kč na 66,5 mld. Kč v kumulaci za leden až prosinec 2003)
a s mimoevropskými zeměmi s přechodovou a státní ekonomikou (o 11,7 mld.
Kč na 69,2 mld. Kč za leden až prosinec 2003).  

V poměru k jednotlivým zemím registrovala ČR za rok 2003 největší bilanční
propad s Čínou (68,5 mld. Kč při meziročním zhoršení o 11,9 mld. Kč), Ruskem
(49,3 mld. Kč, zhoršení o 6,1 mld. Kč), Japonskem (28,2 mld. Kč, zhoršení o 5,4
mld. Kč), Malajsií (17,8 mld. Kč, zhoršení o 4,3 mld. Kč), Itálií (15,7 mld. Kč při
meziročním zlepšení o 5,2 mld. Kč) a s Tchaj-wanem (15,4 mld. Kč, zhoršení
o 0,5 mld. Kč). Naproti tomu nejvyšší aktivní bilanci vykázala Česká republika
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z obchodu s Německem (37,8 mld. Kč při meziročním zlepšení o 11,3 mld. Kč),
Velkou Británií (34,8 mld. Kč, zlepšení o 3,6 mld. Kč), Slovenskem (34,5 mld. Kč,
zlepšení o 7,2 mld. Kč), Nizozemskem (25,2 mld. Kč, zlepšení o 7,5 mld. Kč)
a Rakouskem (23,9 mld. Kč, zlepšení o 12,0 mld. 

TTaabbuullkkaa  2255                                                  BBiillaannccee  zzaahhrraanniiččnnííhhoo  oobbcchhoodduu  ppooddllee  sskkuuppiinn  zzeemmíí
(v mil. Kč)

SSkkuuppiinnaa  zzeemmíí,,  zzeemměě  22000022  22000033
RRoozzddííll  ssaalldd

(+ zlepšení, - zhoršení) 
SSvvěětt  cceellkkeemm  --  7711  332233  --  6699  339922  ++  11  993311  
v tom: 
ZZeemměě  ss vvyyssppěělloouu  eekkoonnoommiikkoouu  2211  999999  5511  447788  ++  2299  447799            
z toho:
EU 59 974 104 017 + 44 043 
RRoozzvvoojjoovvéé  zzeemměě  --  5522  778855  --  6666  550000  --  1133  771155    
EEvvrrooppsskkéé  zzeemměě  ss ppřřeecchhooddoovvoouu  
eekkoonnoommiikkoouu  vvčč..  SSNNSS  1155  555599  1122  773399  --  22  882200            
z toho:
CEFTA 47 769 51 183 + 3 414  
MMiimmooeevvrrooppsskkéé  zzeemměě  ss ppřřeecchhooddoovvoouu
aa ssttááttnníí  eekkoonnoommiikkoouu  --  5577  553322  --  6699  222244  --  1111  669922      

NNeessppeecciiffiikkoovváánnoo  11  443366  22  111155  ++  667799    

Pramen: MPO ČR

Z pohledu zbožové struktury bilanční deficit meziročně nejvíce narostl
u chemikálií (o 10,2 mld. Kč na 83,9 mld. Kč za celý rok 2003) a u minerálních
paliv a maziv (o 4,1 mld. Kč na 68,4 mld. Kč za dvanáct měsíců roku 2003).
Naproti tomu výrazné meziroční zvýšení kladného salda registrovaly stroje
a dopravní prostředky o 10,1 mld. Kč (na 71,3 mld. Kč v kumulaci za leden až
prosinec roku 2003). Pozitivem bylo také meziroční snížení pasiva o 2,4 mld. Kč
u zbožové skupiny potravin a živých zvířat (na 20,7 mld. Kč za období leden
až prosinec 2003).  
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TTaabbuullkkaa  2266                        BBiillaannccee  zzaahhrraanniiččnnííhhoo  oobbcchhoodduu  ppooddllee  zzbboožžoovvýýcchh  sskkuuppiinn
(v mil. Kč)

ZZbboožžoovváá  sskkuuppiinnaa  SSIITTCC  22000022 22000033 RRoozzddííll  ssaalldd
(+ zlepšení, - zhoršení)

00--99    ZZbboožžíí  cceellkkeemm --  7711  332233  --  6699  339922  ++  11  993311    
v tom:       
0 Potraviny a živá zvířata - 23 080 - 20 677 + 2 403  
1 Nápoje a tabák 1 960 653 - 1 307    
2 Suroviny nepoživatelné, bez paliv - 3 109 - 2 460 + 649   
3 Minerální paliva a maziva - 64 297 - 68 415 - 4 118    
4 Živočišné a rostlinné oleje a tuky - 2 051 -2 758 - 707   
5 Chemikálie - 73 721 - 83 878 - 10 157   
6 Průmyslové zboží podle druhu materiálu 20 750 26 785 + 6 035    
7 Stroje a dopravní prostředky 61 194 71 278 + 10 084    
8 Různé hotové výrobky 9 405 8 661 - 744    
9 Zboží a transakce j .n. 1 626 1 419 - 207

Pramen: MPO ČR

Zbožové skupiny 1, 6, 7, 8 a 9 vytvořily za období leden až prosinec 2003
společný přebytek ve výši 108,8 mld. Kč na rozdíl od skupin 0, 2, 3, 4 a 5, které
byly pasivní v celkové částce 178,2 mld. Kč.

Ke zlepšení obchodní bilance za leden až prosinec 2003 nejvíce přispěly
bilančními přebytky (nad 15 mld. Kč) tyto položky: silniční vozidla (83,7 mld.
Kč), výrobky z nekovových nerostů (24,6 mld. Kč), nábytek a jeho díly (20,9 mld.
Kč), kovové výrobky (19,0 mld. Kč) a kancelářské stroje a zařízení k automa-
tickému zpracování dat (17,5 mld. Kč). 

Naopak, na bilančním schodku za dvanáct měsíců roku 2003 se (nad 15 mld.
Kč) hlavně podílely: ropa a ropné výrobky (50,3 mld. Kč), topný plyn zemní
i průmyslově vyráběný (36,6 mld. Kč), elektrická zařízení, přístroje a spotřebiče
(31,2 mld. Kč), léčiva a farmaceutické výrobky (31,2 mld. Kč), neželezné kovy
(20,7 mld. Kč) a plasty v prvotní formě (16,1 mld. Kč).  
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55..  VVýývvoojj  cceenn  

Ceny zahraničního obchodu ČR, měřené výběrovým indexem nominálních cen,
se v jednotlivých měsících roku 2003 pohybovaly pod průměrnou úrovní cen roku
2000 (průměr roku 2000 = 100). Pokles cen dovozu byl přitom prudší než
u vývozních cen a směnné relace tak po celý rok 2003 (stejně jako po celý rok 2002)
ve srovnání s průměrem roku 2000 vykazovaly hodnoty vyšší než 100,0. V jed-
notlivých měsících se pohybovaly od 104,1 do 106,3 při ročním průměru 105,3.  

V meziročním srovnání (stejné období předchozího roku = 100) vývozní ceny
za rok 2003 zaznamenaly v průměru zvýšení o 0,9 %, zatímco za rok 2002
v průměru poklesly o 6,7 %. Meziroční růst vývozních cen pokračoval od
dubna 2003, kdy činil 0,9 %, až do prosince, kdy dosáhl 1,4 %, ale nejvyšší
meziroční nárůst byl zaznamenán v září (3,1 %). Dovozní ceny se za rok 2003
meziročně v průměru snížily o 0,3 %. Naproti tomu meziroční pokles těchto
cen za rok 2002 byl v průměru podstatně vyšší a dosáhl 8,5 %. V průběhu čer-
vence až listopadu 2003 registrovaly dovozní ceny meziroční nárůst ve výši 0,5 %
až 1,6 % (v září), zatímco v ostatních měsících byly meziročně nižší. Nej-
hlubší meziroční pokles přitom zaznamenaly dovozní ceny v lednu 2003
(-2,8 %). Směnné relace pak evidovaly za rok 2003 v meziročním srovnání
v průměru hodnotu 101,1, když se v jednotlivých měsících celého roku pohy-
bovaly na úrovni vyšší než 100,0 a maxima dosáhly shodně v říjnu a prosinci
(101,7). Vývoj vývozních a dovozních cen v roce 2003 v porovnání s rokem
2002 byl značně ovlivněn pohybem kurzu koruny vůči zahraničním měnám,
především vůči euru. V roce 2002 koruna při porovnání meziročních průměrů
vůči euru výrazně posílila, zatímco v roce 2003 naopak mírně oslabila.    

TTaabbuullkkaa  2277                      VVýýbběěrroovvýý  iinnddeexx  nnoommiinnáállnníícchh  vvýývvoozznníícchh  cceenn  vv 11..  ––  44..  ččttvvrrttlleettíí  220000331)
(index v %, SOPR = 100)

ZZbboožžoovváá  sskkuuppiinnaa  SSIITTCC
ČČttvvrrttlleettíí      

11..  22..  33.. 44..    
00--88  ZZbboožžíí  cceellkkeemm  9988,,66  110000,,77  110022,,66  110011,,77    
z toho:  
0 Potraviny a živá zvířata 91,5 95,1 100,3 102,3 
1 Nápoje a tabák 113,9 110,6 108,5 94,4   
2 Suroviny nepoživatelné, bez paliv 99,8 102,0 100,9 103,0   
3 Minerální paliva a maziva 105,0 102,1 109,2 105,9   
4 Živočišné a rostlinné oleje a tuky 98,6 100,1 99,8 102,5   
5 Chemikálie 102,4 101,6 98,1 100,1   
6 Průmyslové zboží podle druhu materiálu 98,1 101,3 103,5 102,1   
7 Stroje a dopravní prostředky 2) 97,4 100,0 102,4 101,3  
8 Různé hotové výrobky 98,9 100,9 102,7 101,9 

1) Výběrový index cen zahraničního obchodu ČR je konstruován jen za zbožové skupiny 0 až 8 SITC
2) Zboží opakované výroby
Pramen: ČSÚ – Indexy cen dovozu a vývozu v ČR za prosinec 2003
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Z pohledu jednotlivých čtvrtletí roku 2003 byl zaznamenán meziroční pokles
vývozních cen v 1. čtvrtletí a 2. až 4. čtvrtletí vykázalo nárůst, nejvyšší pak 3.
čtvrtletí. S celkovým trendem meziročního vývoje čtvrtletních vývozních cen
byly ve shodě i ceny průmyslového zboží podle druhu materiálu, strojů
a dopravních prostředků, různých hotových výrobků a surovin nepoživatel-
ných, bez paliv. Opačný vývoj evidovaly naproti tomu vývozní ceny nápojů
a tabáku, které v 1. až 3. čtvrtletí byly meziročně vyšší a ve 4. čtvrtletí klesly
pod úroveň roku 2002. Vývozní ceny potravin a živých zvířat meziročně
narůstaly ve 3. a 4. čtvrtletí 2003, zatímco v 1. a 2. čtvrtletí byly pod úrovní
roku 2002. Výše vývozních cen živočišných a rostlinných olejů a tuků v jed-
notlivých čtvrtletích meziročně kolísala mezi poklesy a vzestupy. U chemikálií
převažovaly meziroční nárůsty, ke snížení došlo pouze ve 3. čtvrtletí a u mine-
rálních paliv a maziv byly vývozní ceny ve všech čtvrtletích roku 2003
meziročně vyšší.  

Dovozní ceny v celku vykazovaly meziroční pokles v prvních dvou
čtvrtletích roku 2003, z toho silnější v 1. čtvrtletí, a nárůst ve 3. a 4.
čtvrtletí, prudší ve 3. čtvrtletí. Blízký trend vývoje pak prokázaly i dovozní
ceny nápojů a tabáku a chemikálií. Naproti tomu dovozní ceny potravin
a živých zvířat udržely meziroční pokles ještě ve 3. čtvrtletí a vzrostly až ve
4. čtvrtletí a dovozní ceny surovin nepoživatelných, bez paliv a průmyslo-
vého zboží podle druhu materiálu byly meziročně pod úrovní roku 2002
pouze v 1. čtvrtletí, naopak dovozní ceny minerálních paliv a maziv a živočiš-
ných a rostlinných olejů a tuků se meziročně snížily jen ve 4. čtvrtletí. Stroje
a dopravní prostředky, jakož i různé hotové výrobky dosahovaly ve všech
čtvrtletích roku 2003 ve srovnání se stejným obdobím roku 2002 nižší
úrovně dovozních cen.  

TTaabbuullkkaa  2288              VVýýbběěrroovvýý  iinnddeexx  nnoommiinnáállnníícchh  ddoovvoozznníícchh  cceenn  vv 11..  ––  44..  ččttvvrrttlleettíí  220000331)
(index v %, SOPR = 100)

ZZbboožžoovváá  sskkuuppiinnaa  SSIITTCC  
ČČttvvrrttlleettíí      

11..  22..  33..  44..  
00--88 ZZbboožžíí  cceellkkeemm 9988,,11  9999,,44  110011,,33  110000,,22    
z toho:       
0 Potraviny a živá zvířata 94,5 94,7 98,6 101,3 
1 Nápoje a tabák 95,8 97,5 102,8 104,5  
2 Suroviny nepoživatelné, bez paliv 95,5 100,1 104,5 104,4   
3 Minerální paliva a maziva 113,0 103,7 108,0 99,0   
4 Živočišné a rostlinné oleje a tuky 105,9 108,3 104,8 98,5   
5 Chemikálie 98,0 99,7 100,4 100,4  
6 Průmyslové zboží podle druhu materiálu 97,9 101,9 103,8 102,6   
7 Stroje a dopravní prostředky 2) 95,7 97,7 99,5 98,7  
8 Různé hotové výrobky 97,1 98,4 98,9 99,0  

1) Výběrový index cen zahraničního obchodu ČR je konstruován jen za zbožové skupiny 0 až 8 SITC
2) Zboží opakované výroby
Pramen: ČSÚ – Indexy cen dovozu a vývozu v ČR za prosinec 2003
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V průměru za celý rok 2003 se nejvíce meziročně zvýšily vývozní ceny
nápojů a tabáku (+6,6 %) a minerálních paliv a maziv (+5,5 %), především
plynu. Meziročně vzrostly i ceny surovin nepoživatelných, bez paliv (+1,4
%), průmyslového zboží podle druhu materiálu (+1,2 %), různých hotových
výrobků (+1,1 %), živočišných a rostlinných olejů a tuků a strojů a dopravních
prostředků, především kancelářských strojů a výpočetní techniky (shodně o +0,2 %)
a meziročně poklesly pouze vývozní ceny potravin a živých zvířat
(-2,8 %). 

Dovozní ceny se v průměru za celý rok 2003 ve srovnání s rokem 2002
nejvíce zvýšily u minerálních paliv a maziv (+5,9), když meziročního maxima
dosáhly v únoru (+15,4 %). Největší růst z toho zaznamenaly ceny plynu. Vyšší
meziroční nárůst dovozních cen prokázaly i živočišné oleje a tuky (+4,2 %) a nižší
průmyslové zboží podle druhu materiálu (+1,5 %), suroviny nepoživatelné, bez
paliv (+1,0 %) a nápoje a tabák (+0,1 %). Největší průměrné meziroční snížení
dovozních cen naopak bylo evidováno u potravin a živých zvířat (-2,8 %),
u strojů a dopravních prostředků (-2,1 %) a různých hotových výrobků (-1,6 %).
Minimální meziroční pokles dovozních cen nakonec zaznamenaly chemikálie 
(-0,4 %).  
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66..  MMěěnnoovváá  sskkllaaddbbaa

Zúčtování zahraničního obchodu ČR bylo v roce 2003, stejně jako v bezprostřed-
ně předcházejících letech, uskutečňováno prakticky jen ve směnitelných měnách. 

Ztráta platnosti měn účastnických zemí eurozóny (Německo k 31. 12. 2001,
Nizozemsko k 28. 1. 2002, Irsko k 9. 2. 2002, Francie k 17. 2. 2002, Belgie, Finsko,
Itálie, Lucembursko, Portugalsko, Rakousko, Řecko a Španělsko k 28. 2. 2002) se
výrazně odrazila ve věcné skladbě měn používaných při zúčtování zahra-
ničního obchodu ČR, zejména vzhledem k tomu, že měny těchto zemí ve své
většině v minulosti náležely k hlavním zúčtovacím měnám českého
zahraničního obchodu. Jde především o DEM, která ještě v roce 2000 zaujímala
v tomto zúčtování první pozici.  

Ve věcné skladbě měn použitých při zúčtování českého zahraničního obchodu
v roce 2003 došlo zejména k dalšímu meziročnímu posílení pozice EUR jako
vedoucí zúčtovací měny, kterou získalo v roce 2001, i když tato změna už neby-
la tak výrazná, jako v roce 2002. Podíl EUR meziročně vzrostl o 2,4 bodu ve
vývozu a o 1,6 bodu v dovozu. Objem vývozu zúčtovaný v EUR se přitom v roce
2003 ve srovnání s rokem 2002 zvýšil o 13,3 %, tj. o 113,4 mld. Kč a objem
dovozu o 99,3 mld. Kč, resp. o 11,3 %. Na zúčtování v EUR pak připadl, stejně jako
v letech 2000-2002, druhý největší bilanční schodek zahraničního obchodu ČR
(-11,4 mld. Kč), který ale opět meziročně klesl, a to o 14,2 mld. Kč, resp. o 55,5 %.  

TTaabbuullkkaa  2299      SSkkllaaddbbaa  hhllaavvnníícchh  mměěnn  oobbsslluuhhuujjííccíícchh  zzaahhrraanniiččnníí  oobbcchhoodd  ČČRR    vv rrooccee  22000022  aa 22000033

MMěěnnaa  VVýývvoozz  vv %%  DDoovvoozz  vv %%  BBiillaannccee  vv mmiill.. KKčč      
22000022  22000033  22000022  22000033  22000022  22000033  

CCeellkkeemm  110000,,00  110000,,00  110000,,00  110000,,00  --7711  332233  --6699  339922  
z toho: 
EUR 67,9 70,3 66,2 67,8 -25 536 -11 365  
USD 14,7 13,5 19,5 18,3 -73 924 -78 628    
CZK 10,3 9,7 8,7 9,4 13 676 -2 924    
GBP 2,8 2,5 1,9 1,6 10 459 11 881     
SKK 1,3 1,5 0,8 0,8 5 369 8 943     
PLN 1,1 1,2 0,3 0,3 9 085 11 031     
CHF 0,6 0,4 0,9 0,8 -3 603 -5 882     
SEK 0,3 0,3 0,2 0,2 906 916     
DKK 0,3 0,3 0,2 0,2 1 412 1 718    
NOK 0,2 0,2 0,0 0,0 2 420 1 788     
DEM 0,2 0,0 0,5 0,1 -4 181 -1 017    
JPY 0,1 0,1 0,4 0,4 -4 304 -5 220     
CAD 0,0 0,0 0,1 0,0 -232 -132     
AUD 0,0 0,0 0,1 0,1 -1 036 -368    
HUF 0,0 0,0 0,0 0,0 240 85  

Pramen: MPO a vlastní výpočet
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Druhou nejvíce používanou měnou při zúčtování českého zahraničního
obchodu v roce 2003 byl USD, stejně jako v předchozích letech. Jeho pozice ve
vývozu i v dovozu ale mírně meziročně oslabila, a to shodně o 1,2 bodu, i když
se objem vývozu zúčtovaný v USD v roce 2003 ve srovnání s rokem 2002 zvýšil
o 0,7 mld. Kč (o 0,4 %) a objem dovozu dokonce o 5,4 mld. Kč (o 2,1 %). Na
zúčtování v USD i v roce 2003 připadl nejvyšší bilanční schodek zahraničního
obchodu ČR (-78,6 mld. Kč), který navíc meziročně vzrostl o 4,7 mld. Kč
a převyšoval úroveň celkového pasiva obchodní bilance ČR o 9,2 mld. Kč, resp.
o 13,3 %.  

Česká koruna si v roce 2003 udržela třetí pozici v zúčtování zahraničního
obchodu ČR při meziročním oslabení na straně vývozu (o 0,6 bodu) a posílila
na straně dovozu (o 0,7 bodu). Nicméně hodnotový objem vývozu zúčtovaný
v roce 2003 v CZK se ve srovnání s rokem 2002 zvýšil o 3,0 mld. Kč (o 2,3 %)
a hodnotový objem dovozu narostl o 19,6 mld. Kč (o 17,0 %), což se odrazilo
ve vzniku bilančního schodku ve výši 2,9 mld. Kč (zhoršení o 16,6 mld. Kč),
zatímco v roce 2002 vykázalo zúčtování v CZK nejvyšší bilanční přebytek
daného roku (13,7 mld. Kč).  

GGrraaff  77                      BBiillaannccee  hhllaavvnníícchh  mměěnn  oobbsslluuhhuujjííccíícchh  zzaahhrraanniiččnníí  oobbcchhoodd  ČČRR  vv rrooccee  22000033
(v mld. Kč)

Pramen: MPO ČR

Významné místo mezi zúčtovacími měnami zahraničně obchodních operací
ČR, ale již s nižším podílem, náleželo v roce 2003 ještě i britské libře, jejíž použití
ve vývozu i dovozu ale mírně meziročně oslabilo (shodně o 0,3 bodu) při snížení
hodnoty vývozu vyjádřené v GBP o 0,3 mld. Kč (o 0,9 %) a snížení hodnoty
dovozu o 1,7 mld. Kč (o 0,7 %). Zúčtování v této měně nicméně přineslo nejvyšší
bilanční přebytek v úrovni 11,9 mld. Kč, tedy o 1,4 mld. Kč větší než v roce 2002.  
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K měnám, které v roce 2003 meziročně posílily svoje postavení v zúčtování
zahraničního obchodu ČR, náležely i slovenská koruna a polský zlotý. U obou
těchto měn se zlepšilo jejich využití v českém vývozu (o 0,2 resp. 0,1 bodu)
a stagnovalo v dovozu (na úrovni 0,8 resp. 0,3 %). Hodnotový objem vývozu
zúčtovaný ve SKK se přitom meziročně zvýšil o 3,2 mld. Kč, resp. o 19,5 %,
zatímco u dovozu se snížil o 0,3 mld. Kč, tj. o 2,9 %, což ovlivnilo meziroční
vzrůst bilančního aktiva v SKK o 3,6 mld. Kč na 8,9 mld. Kč. Hodnota vývozu zúč-
tovaného v PLN se naproti tomu meziročně zvýšila o 2,5 mld. Kč, tj. o 18,8 %
a hodnota dovozu o 0,6 mld. Kč, resp. o 13,2 %. Zúčtování v PLN skončilo
druhým nejvyšším bilančním přebytkem na úrovni 11,0 mld. Kč.

Ostatní měny nedosahovaly v roce 2003 v zúčtování českého zahraničního
obchodu ani jednoprocentního podílu v celkové věcné skladbě měn.    
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77..  OOrrggaanniizzaaččnníí  ssttrruukkttuurraa

Počet firem, které v roce 2003 realizovaly zahraničně obchodní operace ve
vývozu ČR dosáhl 38 025. Proti roku 2002 se jejich počet zvýšil o 506 subjektů,
tj. o 1,3 %. K meziročnímu nárůstu vývozních firem sice došlo ve všech
velikostních kategoriích, ale nejpodstatnější byl ve skupinách nejmenších sub-
jektů, tj. těch, jejichž objem vývozu nedosahuje 10 mil. Kč (rozšíření o 273
firem, resp. o 0,9 %) a firem s objemem vývozu 10 – 49,9 mil. Kč (zvýšení o 108
subjektů, resp. o 2,8 % dané skupiny). 

V roce 2003 byla nejpočetnější, stejně jako v předchozích letech, kategorie
zahrnující nejmenší vývozce s hodnotou vývozu do 10 mil. Kč. Náleželo k ní 31 363
firem, které reprezentovaly sice 82,5 % z celkového počtu vyvážejících subjek-
tů, ale zabezpečovaly pouze 3,1 % z úhrnné hodnoty vývozu. Podíl této kate-
gorie vývozců na celkové hodnotě exportu se přitom v posledních několika
letech stále mírně snižuje. V roce 2003 meziročně klesl o 0,3 bodu. 

Druhou nejčetnější kategorií byla v roce 2003 opět kategorie zahrnující
vývozce s realizací v úrovni 10 – 49,9 mil. Kč, která ale představovala pouze
10,5 % celkového počtu firem. V této kategorii došlo po meziročním úbytku
v roce 2002 k jejímu rozšíření v roce 2003 o 108 subjektů na 4 006 subjektů,
tj. zvýšení jejich počtu o 2,8 %. Firmy dané kategorie se podílely 6,7 % na
úhrnné hodnotě vývozu, tzn., že zabezpečily více než dvojnásobný objem
vývozu ve srovnání s početně nejsilnější kategorií.

Do velikostní kategorie na rozhraní malých a středně velkých subjektů,
jejichž export dosahuje hodnoty 50 – 99,9 mil. Kč, se v roce 2003 řadilo 1 025
firem. Proti roku 2002 se jejich počet sice zvýšil o 21 subjektů, ale při ne-
změněném podílu na celkovém počtu vývozních firem a poklesu podílu na
hodnotě vývozu.  

TTaabbuullkkaa  3300                                                VVeelliikkoossttnníí  ssttrruukkttuurraa  vvýývvoozzccůů  ČČRR  vv rrooccee  22000033

VVeelliikkoossttnníí  kkaatteeggoorriiee PPooččeett  PPooddííll  nnaa  ppooččttuu  PPooddííll  nnaa  hhooddnnoottěě  HHooddnnoottaa  vvýývvoozzuu
ppooddllee  hhooddnnoottyy  vvýývvoozzuu ffiirreemm  ffiirreemm  vv  %% vvýývvoozzuu  vv %%  vv mmiill.. KKčč    

CCeellkkeemm  3388  002255  110000,,00  110000,,00 11  337711  881100    
v tom:
nad 1 mld. Kč 195 0,5 53,6 735 264  
500 - 1 000 mil. Kč 235 0,6 12,3 168 648    
100 - 499 mil. Kč 1 201 3,2 19,0 261 065      
50 - 99,9 mil. Kč 1 025 2,7 5,3 72 548      
10 - 49,9 mil. Kč 4 006 10,5 6,7 91 889    
pod 10 mil. Kč 31 363 82,5 3,1 42 397  

Pramen: GŘC MF ČR
Poznámka: milionový rozdíl u hodnoty vývozu vznikl zaokrouhlením
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Ke středně velkým exportérům s hodnotou vývozu 100 – 499 mil. Kč
náleželo v roce 2003 celkem 1 201 firem, když jejich počet meziročně vzrostl
o 64 subjektů, mírně (o 0,2 bodu) se zvýšil podíl na souhrnu exportních firem,
ale klesl podíl na hodnotě vývozu. Firmy dané kategorie zabezpečily vývoz
v hodnotě 261,1 mld. Kč.

Firmy s hodnotou vývozu 500 – 1 000 mil. Kč se v roce 2003 rozrostly pouze
o 12 subjektů na celkový počet 235, ale jejich podíl na souhrnu exportérů
meziročně stagnoval, zatímco jejich podíl na hodnotě vývozu mírně klesl.  

Počet největších vývozců s hodnotou exportu nad 1 mld. Kč se v roce 2003
ve srovnání s rokem 2002 zvýšil o 28 subjektů na 195. Vzrostl přitom podíl této
kategorie na celkovém počtu vývozních firem i na celkové hodnotě vývozu.
Největší firmy, které reprezentovaly pouze půl procenta všech vývozců tak
zabezpečily v roce 2003 více než polovinu (53,6 %) vývozu v hodnotě 735,3
mld. Kč.

Tři nejvyšší velikostní kategorie firem, zastoupené 4,3 % všech exportérů
v roce 2003, tj. 1 631 firmami, realizovaly více než čtyři pětiny celkového
vývozu (84,9 %) v daném roce.    

V roce 2003 se zabývalo dovozem 59 561 firem, tj. o 21 536 subjektů více
než bylo vývozců. Celkový počet importérů se přitom meziročně zvýšil o 1 087
jednotek, tj. 1,9 %. K jejich nárůstu došlo ve všech velikostních kategoriích
s výjimkou nejmenších dovozců, jejichž počet se výrazně meziročně snížil.
Změny ve struktuře dovozců, k nimž došlo v roce 2003, působily protisměrně
ke změnám realizovaným v roce předchozím. 

Kategorie nejmenších dovozců s hodnotou importu pod 10 mil. Kč zůstala
i v roce 2003 nejčetnější kategorií, která reprezentovala 84,3 % všech dová-
žejících firem a realizovala 4,4 % z celkové hodnoty českého dovozu, tj.
nejméně ze všech. 

TTaabbuullkkaa  3311                                              VVeelliikkoossttnníí  ssttrruukkttuurraa  ddoovvoozzccůů  ČČRR  vv rrooccee  22000033

VVeelliikkoossttnníí  kkaatteeggoorriiee PPooččeett  PPooddííll  nnaa  ppooččttuu  PPooddííll  nnaa  hhooddnnoottěě  HHooddnnoottaa  ddoovvoozzuu
ppooddllee  hhooddnnoottyy  ddoovvoozzuu ffiirreemm  ffiirreemm  vv %% ddoovvoozzuu  vv %%  vv mmiill.. KKčč    
CCeellkkeemm  5599  556611  110000,,00  110000,,00  11  444411  220022  
v tom:
nad 1 mld. Kč 203 0,3 45,9 661 874  
500 - 1 000 mil. Kč 238 0,4 11,3 163 366    
100 - 499 mil. Kč 1 498 2,5 22,1 317 924      
50 - 99,9 mil. Kč 1 384 2,3 6,8 97 775      
10 - 49,9 mil. Kč 6 061 10,2 9,5 137 188   
pod 10 mil. Kč 50 177 84,3 4,4 63 075 

Pramen: GŘC MF ČR
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Ve druhé nejpočetnější kategorii, která také zahrnuje malé dovozce s hod-
notou importu 10 – 49,9 mil. Kč, se naproti tomu počet firem nejvíce
meziročně rozšířil, takže představovaly více než 10 % všech importérů
a zabezpečily 9,5 % z celkové hodnoty dovozu do ČR, resp. objem dovozu ve
výši 137,2 mld. Kč. Na obě kategorie malých dovozců, jejichž podíl na celkovém
počtu dovážejících firem činil 94,5 % v roce 2003, tak připadlo pouze 13,9 %
celkového českého importu. 

Výrazně se v roce 2003 ve srovnání s rokem 2002 rozšířila i kategorie sub-
jektů s dovozem dosahujícím 50 – 99,9 mil. Kč a čítala 1 384 importérů. Její
podíl na celkovém počtu dovozních firem meziročně vzrostl zhruba o 2 body
na 2,3 %, ale podíl na úhrnné hodnotě dovozu klesl na 6,8 %.    

V roce 2003 došlo rovněž k podstatnému nárůstu počtu středních dovozců
s hodnotou dovozu 100 – 499 mil. Kč, a to na 1 498 subjektů. Jejich podíl na
celkovém počtu dovážejících firem tak vzrostl o více než 2 body, a to na 2,5 %,
ale podíl na celkové hodnotě importu se mírně meziročně snížil (na 22,1 %) při
dovozu v úrovni 317,9 mld. Kč, který byl v rámci jednotlivých velikostních
kategorií druhý nejvyšší.  

Meziroční rozšíření subjektů s importem 500 – 1 000 mil. Kč na 238 v roce
2003 se odrazilo nejen v nárůstu jejich podílu na celkovém počtu dovozců, ale
především i na více než 5 bodovém zvýšení podílu na úhrnné hodnotě českého
dovozu. Subjekty této kategorie realizovaly v roce 2003 dovoz v hodnotě 163,4
mld. Kč.

V roce 2003 se meziročně rozrostl také počet největších dovozců s hodno-
tou importu nad 1 mld. Kč na 203 subjektů. Jejich podíl na celkovém počtu
dovozních firem byl sice nejmenší (0,3 %), ale obstarali téměř polovinu
českého dovozu (45,9 %) při hodnotovém objemu 661,9 mld. Kč.

Dovozní firmy tří velikostně nejvyšších kategorií (s importem 100 mil. Kč
a více) v počtu 1 939 subjektů realizovaly v roce 2003 celkem 79,3 % českého
importu v souhrnné hodnotě 1 143,2 mld. Kč, když z celkového počtu dovoz-
ních firem reprezentovaly pouhé 3,2 %.  
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88.. ZZaahhrraanniiččnníí  oobbcchhoodd  ČČeesskkéé  rreeppuubblliikkyy  
ss rroozzhhoodduujjííccíímmii  oobbllaassttmmii  aa zzeemměěmmii

88..11 EEvvrrooppsskkáá  uunniiee

Postavení nejvýznamnější obchodně partnerské teritoriální oblasti si i nadále
v roce 2003 udržela Evropská unie, když do ní směřovalo 69,8 % českého vývozu
a ze které bylo realizováno 59,3 % celkového dovozu ČR. V meziročním srovnání
se podíl vývozu do této teritoriální oblasti na celkovém českém exportu zvýšil
o 1,4 bodu, na rozdíl od dovozu, jehož podíl meziročně poklesl o 0,9 bodu.
Nicméně, vyšší nárůst vývozu umožnil i meziroční zvýšení podílu na obratu
s touto teritoriální oblastí, a to o 0,2 bodu na 64,4 % celkového zahraničně
obchodního obratu ČR.  

Rozměrnost zahraničně obchodních vztahů ČR s Evropskou unií vyplývá
zejména z toho faktu, že jsou v ní soustředěny prakticky všechny největší
evropské ekonomiky. Z nich pět se trvale umisťuje na předních místech mezi
teritorii, s nimiž provádí Česká republika zahraniční obchod, což dokumentuje
i následující přehled:    

TTaabbuullkkaa  3322      PPoořřaaddíí  aa ppooddííll  ppěěttii  nneejjvvěěttššíícchh  oobbcchhooddnníícchh  ppaarrttnneerrůů  vv zzeemmíícchh  EEUU  nnaa  oobbrraattuu,,  
vvýývvoozzuu  aa ddoovvoozzuu  ččeesskkééhhoo  ZZOO  vv rrooccee  22000033

ZZeemměě
OObbrraatt  VVýývvoozz DDoovvoozz      

ppoořřaaddíí
ppooddííll  

ppoořřaaddíí
ppooddííll

ppoořřaaddíí  
ppooddííll

vv %%    vv %% vv %%
SRN 1 34,7 1 37,0 1 32,6  
Rakousko 3 5,2 3 6,2 7 4,3  
Itálie 4 4,9 7 4,4 2 5,3  
Francie 5 4,8 6 4,7 5 4,9  
Velká Británie 7 4,0 4 5,4 10 2,7 

Pramen: MPO ČR
Poznámka: druhé místo v podílu na obratu a vývozu zaujalo Slovensko (6,5 % a 8,0 %), zatímco v dovozu bylo na 3. - 4. místě

s 5,2 %; v obratu se na šesté místo zařadilo Polsko (4,5 %) a ve  vývozu na 5. místo (4,8 %); v dovozu  na 3. – 4. místě
spolu se Slovenskem byla Čína s 5,2 %, na šestém místě Rusko (4,6 %), na osmém místě Polsko  (4,1 %) a na devátém
USA se 3,1 %. 

Z uvedeného přehledu je zřetelné mimořádné postavení Německa v obratu
českého zahraničního obchodu, vysoce předstihující účast dalších zemí
Evropské unie v zahraničně obchodních vztazích s ČR. 

Současně je také patrná jistá hodnotová nevyváženost vývozu a dovozu ve
vztahu k některým zemím. Týká se to zejména Itálie, jejíž vývoz do ČR byl výrazně
vyšší než dovoz z České republiky a na druhé straně Velké Británie, která naopak
přijímala více českého vývozu než sama do ČR vyvážela. Tyto vztahy se pak
zákonitě odrazily v obchodní bilanci České republiky s těmito zeměmi.  
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Diferenciace rozložení vývozu a dovozu ČR mezi jednotlivé členské země EU
v roce 2003 je zřetelná i z následujícího sestavení:    

TTaabbuullkkaa  3333                                                        OObbcchhoodd  ČČRR  ssee  ssttááttyy  EEUU  vv rrooccee  22000033

Pořadí1) Země 

Vývoz Dovoz 
hhooddnnoottaa ppooddííll iinnddeexx  hhooddnnoottaa ppooddííll iinnddeexx  

BBiillaannccee

vv mmiill.. KKčč  vv %%  0033//0022  vv mmiill.. KKčč  vv %% 0033//0022
vv mmiill.. KKčč

1 SRN 507 328 53,0 111,0 469 489 55,0 109,1 37 839  
2 Rakousko 85 672 8,9 123,4 61 782 7,2 107,4 23 890  
3 Velká Británie 73 946 7,7 101,6 39 155 4,6 94,1 34 791  
4 Francie 64 910 6,8 111,1 71 021 8,3 111,8 -6 111  
5 Itálie 60 833 6,4 119,8 76 513 9,0 106,9 -15 680  
6 Nizozemsko 56 736 5,9 115,8 31 559 3,7 100,9 25 177 
7 Belgie 30 772 3,2 103,4 29 434 3,5 98,6 1 338  
8 Španělsko 28 863 3,0 115,4 26 146 3,1 103,6 2 717  
9 Švédsko 15 618 1,6 111,9 15 346 1,8 104,5 272  

10 Dánsko 8 130 0,9 110,0 9 416 1,1 113,0 -1 286  
11 Řecko 6 645 0,7 134,4 2 038 0,2 92,5 4 607  
12 Irsko 6 042 0,6 75,7 7 901 0,9 95,9 -1 859  
13 Finsko 5 758 0,6 121,8 7 915 0,9 100,9 -2 157  
14 Portugalsko 4 002 0,4 83,1 3 620 0,4 119,9 382 
15 Lucembursko 2 695 0,3 131,4 2 598 0,3 100,8 97   

EEvvrrooppsskkáá  uunniiee 995577  995500 110000,,00  111111,,66  885533  993333  110000,,00  110077,,00  110044  001177    

1) Setříděno podle výše podílů na vývozu

Pramen: ČSÚ a MPO ČR

Z teritoriální struktury obchodu ČR se zeměmi Evropské unie je patrná
značná rozdílnost obchodních vztahů s jednotlivými členskými zeměmi.    

Zatímco na Spolkovou republiku Německo připadlo 53,9 % z celkového
obratu ČR s Evropskou unií v roce 2003 (ve vývozu 53,0 % a v dovozu 55,0 %),
tak šest zemí (Dánsko, Řecko, Irsko, Finsko, Portugalsko a Lucembursko)
vykázalo společný podíl na obratu českého zahraničního obchodu s EU pouze
ve výši 3,7 % (ve vývozu 3,5 % a v dovozu 3,8 %). Na druhé straně Rakousko,
Itálie, Francie a Velká Británie se prezentovaly účastí na obratu EU s ČR
souhrnně v rozsahu   29,5 % (ve vývozu 29,8 % a v dovozu 29,1 %). Z toho je
zřetelné, že rozhodující část obchodu s Evropskou unií se realizovala s pěti státy
(Německo, Rakousko, Velká Británie, Francie a Itálie), a to s podílem   83,4 % na
obratu s uvedenou teritoriální oblastí. Z dalších zemí významnější místo
v českém vývozu zaujalo ještě Nizozemsko s podílem 5,9 %.  

Český vývoz byl meziročně vyšší do všech zemí EU, kromě Irska (index 75,7)
a Portugalska ( index 83,1), ale vzhledem k tomu, že obě země mají nízký podíl
v českém exportu, neměl tento pokles prakticky žádný vliv na relativně vysoký
meziroční nárůst českého exportu do EU, který se realizoval s indexem 111,6.    
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V dovozu, při meziročním růstu o 7,0 %, byl vykázán přírůstek ze všech zemí
EU, kromě Řecka (index 92,5), Velké Británie (index 94,1), Irska (index 95,9)
a Belgie (index 98,6). 

GGrraaff  88                                                      TTeerriittoorriiáállnníí  ssttrruukkttuurraa  oobbcchhoodduu  ČČRR  ss EEUU  vv rrooccee  22000033
(v %)

Pramen: MPO ČR

Jako důsledek rozdílnosti uvedených teritoriálních vztahů vykázala ČR
z obchodu se zeměmi Evropské unie v roce 2003 jak aktiva, a to ve výši
131 110 mil. Kč, tak současně i pasiva v částce 27 093 mil. Kč, což
v souhrnu znamenalo kladné saldo v rozsahu 104 017 mil. Kč (při
meziročním zlepšení o 44 043 mil. Kč). Největší aktivní bilance bylo
dosaženo z obchodu se SRN (37 839 mil. Kč), Velkou Británií (34 791 mil.
Kč), Nizozemskem (25 177 mil. Kč) a Rakouskem (23 890 mil. Kč). Naopak,

RRoozzddííllnnoosstt
rroovvnněěžž  

vv  oobbcchhooddnníí  
bbiillaannccii  ČČRR

Vývoz
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Dovoz
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Itálie, Francie, 
V. Británie

21,9%
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největší pasiva byla zaznamenána z obchodu s Itálií (15 680 mil. Kč),
Francií (6 111 mil. Kč) a Finskem (2 157 mil. Kč).

.
TTaabbuullkkaa  3344                              ZZbboožžoovváá  ssttrruukkttuurraa  zzaahhrraanniiččnnííhhoo  oobbcchhoodduu  ČČRR  ss EEUU  vv rrooccee  22000033

ZZbboožžoovváá  sskkuuppiinnaa  SSIITTCC
VVýývvoozz  DDoovvoozz  

hhooddnnoottaa ppooddííll hhooddnnoottaa ppooddííll
vv mmiill.. KKčč vv %%  vv mmiill.. KKčč vv %%

CCeellkkeemm 995577  995500  110000,,00 885533  993333  110000,,00    
v tom:
0  Potraviny a živá zvířata 13 373 1,4 28 744 3,4   
1  Nápoje a tabák 3 169 0,3 3 554 0,4   
2  Suroviny nepoživatelné, bez paliv 29 526 3,1 15 736 1,9   
3  Minerální paliva a maziva 24 353 2,6 10 285 1,2   
4  Živočišné a rostlinné oleje a tuky 354 0,0 2 703 0,3   
5  Chemikálie 36 707 3,8 118 436 13,9   
6  Průmyslové zboží podle druhu materiálu 201 290 21,0 199 139 23,3   
7  Stroje a dopravní prostředky 524 363 54,7 382 861 44,8   
8  Různé hotové výrobky 123 232 12,9 92 190 10,8   
9  Nespecifikováno 1 583 0,2 285 0,0  

Pramen: MPO ČR 

Ve zbožové struktuře českého vývozu do Evropské unie pokračoval i v roce
2003 růst podílu zbožové skupiny strojů a dopravních prostředků, a to o 0,9
bodu na 54,7 %. Z ostatních zbožových kategorií vzrostl meziročně ještě podíl
potravin a živých zvířat o 0,1 bodu na 1,4 % celkového vývozu. Naopak,
meziročně poklesly podíly nápojů a tabáku o 0,1 bodu na 0,3 %, prů-
myslového zboží podle druhu materiálu o 0,7 bodu na 21,0 % a různých
hotových výrobků o 0,2 bodu na 12,9 % celkového českého vývozu do
Evropské unie. 

Největší zbožová skupina, strojů a dopravních prostředků, přitom re-
gistrovala v hodnotové úrovni meziroční nárůst vývozu o 63,2 mld. Kč, což
představovalo meziroční relativní přírůstek 13,7 %. Výraznější meziroční
zvýšení vývozu přitom zaznamenaly tyto podskupiny: kancelářské stroje
a zařízení k automatickému zpracování dat (13,6 mld. Kč), stroje a zařízení
všeobecně užívané v průmyslu (12,5 mld. Kč), silniční vozidla (11,9 mld. Kč)
a elektrická zařízení, přístroje a spotřebiče (11,7 mld. Kč). Z jednotlivých
položek největší uplatnění ve vývozu do EU zaznamenaly s podílem 16,7 %
silniční vozidla.    
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Ve struktuře dovozu poklesl v roce 2003 meziročně podíl největší zbožové
skupiny strojů a dopravních prostředků o 0,5 bodu na 44,8 % celkového impor-
tu z EU. Snížení rovněž zaznamenaly zbožové kategorie: potraviny a živá zvířa-
ta o 0,1 bodu, suroviny nepoživatelné, bez paliv také o 0,1 bodu, minerální pali-
va a maziva o 0,2 bodu a průmyslové zboží podle druhu materiálu rovněž o 0,2
bodu. Na druhé straně meziroční nárůst registrovaly různé hotové výrobky o 0,3
bodu na 10,8 % a chemikálie o 0,6 bodu na 13,9 % celkového dovozu z EU.  

Přestože ve struktuře dovozu podíl zbožové skupiny strojů a dopravních
prostředků poklesl, v absolutní úrovni se dovoz zvýšil, a to o 21,3 mld. Kč.

GGrraaff  99                                                  BBiillaannccee  oobbcchhoodduu  ČČRR  ss EEUU  ppooddllee  zzbboožžoovvýýcchh  sskkuuppiinn
(saldo v mld. Kč)

Pramen: MPO ČR

Na úhrn aktivní obchodní bilance se zeměmi Evropské unie v rozsahu 104,0
mld. Kč působily pozitivně v roce 2003 dílčí bilance těchto zbožových skupin:
strojů a dopravních prostředků v částce 141,5 mld. Kč (při meziročním zvýšení
kladného salda o 41,9 mld. Kč), různých hotových výrobků ve výši 31,0 mld. Kč
(při meziročním nárůstu aktiva o 1,7 mld. Kč), minerálních paliv a maziv v su-
mě 14,1 mld. Kč (se zvýšením kladného salda v meziročním srovnání o 3,1 mld. Kč),
surovin nepoživatelných, bez paliv v rozsahu 13,8 mld. Kč (při meziročním
zvýšení aktiva o 2,3 mld. Kč) a rovněž průmyslového zboží v částce 2,1 mld. Kč
a komodit jinde nespecifikovaných ve výši 1,3 mld. Kč.

Na druhé straně pasivní bilanci vykázala agregovaná skupina zemědělského
a potravinářského zboží v rozsahu 18,1 mld. Kč (při meziročním snížení pasiva
o 0,2 mld. Kč) a zejména pak zbožová skupina chemikálií, která zaznamenala
mimořádně vysoký bilanční schodek ve výši 81,7 mld. Kč při meziročním
zvýšení záporného salda o 7,9 mld. Kč.
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Ke zlepšení obchodní bilance s Evropskou unií za leden až prosinec 2003
nejvíce přispěly (nad 10 mld. Kč) tyto položky: kancelářské stroje a zařízení
k automatickému zpracování dat (60,4 mld. Kč), silniční vozidla (56,3 mld. Kč),
nábytek a jeho díly (23,4 mld. Kč), zařízení k telekomunikaci a záznamu
a reprodukci zvuku (20,2 mld. Kč), kovové výrobky (15,0 mld. Kč), oděvní vý-
robky a doplňky (11,9 mld. Kč) a výrobky z pryže (10,6 mld. Kč). 

Naopak, na zvýšení bilančního schodku v roce 2003 se (nad 10 mld. Kč) hlavně
podílely: léčiva a farmaceutické výrobky (23,7 mld. Kč), plastické hmoty v ne-
prvotních formách (15,9 mld. Kč), papír, lepenka a výrobky z nich (11,8 mld. Kč)
a chemické prostředky a výrobky, j.n. (11,1 mld. Kč).    

88..22  SSttřřeeddooeevvrrooppsskkáá  ddoohhooddaa  oo vvoollnnéémm  oobbcchhoodduu  CCEEFFTTAA

Obrat zahraničního obchodu ČR se státy CEFTA dosáhl v roce 2003 406,9
mld. Kč a ve srovnání s rokem 2002 se zvýšil o 38,5 mld. Kč, tj. o 10,4 %.
Z celkového meziročního vzestupu obratu tohoto obchodu připadla větší část
na vývoz (21,0 mld. Kč) a menší na dovoz (17,5 mld. Kč). Docílený příznivější
nárůst hodnotového objemu vývozu proti dovozu nicméně neznamenal
i zlepšení vztahu vývozu k celkovému zahraničně obchodnímu obratu ČR se
státy CEFTA, když oproti podílu 56,5 % v roce 2002 klesl podíl exportu v roce
2003 na 56,3 %, tj. o 0,2 procentního bodu. Meziroční vývoj vzájemného
obchodu ČR se státy CEFTA nakonec vedl ke zlepšení pozic států CEFTA
v celkovém obratu českého zahraničního obchodu (o 0,2 bodu) na 14,5 %
podíl, ve vývozu (o 0,1 bodu) na 16,7 % podíl a v dovozu (o 0,2 bodu) na 12,3 %
podíl. Diferencovaný byl přitom vývoj obchodu s jednotlivými státy CEFTA,
zejména pak se Slovenskem, Polskem a Maďarskem.  

Celkový vývoz ČR do států CEFTA dosáhl v roce 2003 229,1 mld. Kč proti
208,1 mld. Kč v roce 2002 (nárůst o 10,1 %). Jeho rozhodující část přitom
směřovala opětovně na Slovensko (47,7 %), do Polska (28,7 %) a Maďarska
(13,7 %) a menší část (9,9 %) do zbývajících států CEFTA, tj. Bulharska,
Rumunska a Slovinska. Z meziročního přírůstku českého vývozu do států
CEFTA, který činil v roce 2003 21,0 mld. Kč, připadalo celých 90,5 % jen na dva
státy CEFTA, a to na Slovensko 59,5 %, resp. 12,5 mld. Kč a na Polsko 31,0 %,
tj. 6,5 mld. Kč.

Český vývoz do států CEFTA představoval v roce 2003 1/6 celkového českého
vývozu a více než 3/4 vývozu do zemí s přechodovou a státní ekonomikou
v souhrnu, který se meziročně zvýšil o 23,9 mld. Kč, resp. o 9,0 %. 
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TTaabbuullkkaa  3355 HHllaavvnníí  cchhaarraakktteerriissttiikkyy  vvýývvoozzuu  ČČRR  ddoo  jjeeddnnoottlliivvýýcchh  ssttááttůů  CCEEFFTTAA  vv rrooccee  22000033

SSttáátt
VVýývvoozz  vv mmlldd.. KKčč PPoossttaavveenníí  vv %%  nnaa  vvýývvoozzuu  ČČRR      

22000033  
zzmměěnnaa  pprroottii    ddoo  TTEE ddoo  ssttááttůů  CCEEFFTTAA
rrookkuu  22000022

cceellkkeemm
cceellkkeemm    cceellkkeemm

CCEEFFTTAA  cceellkkeemm  222299,,11  ++2211,,00  1166,,77  7799,,11  110000,,00  
z toho do:          
Bulharska 4,2 +0,4 0,3 1,4 1,8    
Maďarska 31,3 +0,2 2,3 10,8 13,7     
Polska 65,7 +6,5 4,8 22,7 28,7     
Rumunska 9,7 +0,4 0,7 3,4 4,2     
Slovenska 109,2 +12,5 8,0 37,7 47,7     
Slovinska 9,0 +1,0 0,6 3,1 3,9 
Nespecifikováno 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

Pramen: MPO a vlastní výpočet 
Poznámka: TE – tranzitivní ekonomiky (země s přechodovou a státní ekonomikou)

Celkový dovoz ČR ze států CEFTA zaznamenal v roce 2003 ve srovnání s rokem
2002 zvýšení hodnoty ze 160,4 mld. Kč na 177,9 mld. Kč, tj. o 17,5 mld. Kč při
indexu 110,9. Rozhodující část tohoto přírůstku (15,3 mld. Kč, resp. 87,5 %) při-
padla na Polsko (6,6 mld. Kč, tj. 37,7 %), Slovensko (5,4 mld. Kč, resp. 30,9 %) a na
Maďarsko (3,3 mld. Kč, tj. 18,9 %). Tyto tři země byly také v roce 2003 mezi
státy CEFTA největšími vývozci zboží do ČR, když u nich ČR realizovala 92,1 %
celkového dovozu ze států CEFTA. 

Český dovoz ze států CEFTA reprezentoval v roce 2003 cca 1/8 celkového
českého dovozu a více než 1/2 dovozu ČR ze států s přechodovou a státní
ekonomikou, který se meziročně zvýšil o 38,4 mld. Kč, resp. o 12,5 %, tj. rostl
rychleji než český vývoz do těchto států.    

TTaabbuullkkaa  3366          HHllaavvnníí  cchhaarraakktteerriissttiikkyy  ddoovvoozzuu  ČČRR  zz jjeeddnnoottlliivvýýcchh  ssttááttůů  CCEEFFTTAA  vv rrooccee  22000033

SSttáátt

DDoovvoozz  vv mmlldd.. KKčč PPoossttaavveenníí  vv %%  nnaa  ddoovvoozzuu  ČČRR      

22000033 zzmměěnnaa  pprroottii    cceellkkeemm zz  TTEE zzee  ssttááttůů  CCEEFFTTAA
rrookkuu  22000022 cceellkkeemm    cceellkkeemm

CCEEFFTTAA  cceellkkeemm  117777,,99  ++1177,,55  1122,,33  5511,,44  110000,,00        
toho z:        
Bulharska 1,7 +0,5 0,1 0,5 0,9     
Maďarska 29,3 +3,3 2,0 8,5 16,5     
Polska 59,8 +6,6 4,1 17,3 33,6     
Rumunska 3,9 +1,4 0,3 1,1 2,2     
Slovenska 74,7 +5,4 5,2 21,6 42,0     
Slovinska 8,5 +0,6 0,6 2,4 4,8  
Nespecifikováno 0,0 -0,3 0,0 0,0 0,0  

Pramen: MPO a vlastní výpočet 
Poznámka: TE – tranzitivní ekonomiky (země s přechodovou a státní ekonomikou)
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Státy CEFTA byly opět spolu se zeměmi EU jediné zahraničně obchodní
orientace vůči nimž ČR docílila i v roce 2003 aktivní saldo obchodní bilance.
Celková hodnota tohoto aktiva činila 51,2 mld. Kč(tj. 22,3 % českého vývozu do
států CEFTA) a meziročně vzrostla o 3,4 mld. Kč, resp. o 7,1 %, což je menší růst
než v roce 2002. Na dosaženém aktivu se podílely dílčími aktivy všechny člen-
ské státy CEFTA, hlavně však Slovensko, s nímž se dílčí aktivum meziročně
navíc podstatně zlepšilo z 27,3 mld. Kč na 34,5 mld., tj. o 26,3 % a reprezen-
tovalo 67,4 % aktivního salda s danou skupinou zemí. Naproti tomu české
aktivum v obchodě s ostatními členskými státy CEFTA se v roce 2003
meziročně snížilo (s výjimkou Slovinska, které ale dosahuje nejmenší hodnoty),
zejména s Maďarskem (propad o 3,1 mld. Kč) a Rumunskem. Nicméně zahra-
ničně obchodní aktivum ČR s Polskem i Rumunskem se ještě v roce 2003 při-
bližovalo šestimiliardové hodnotě.  

Klíčová pozice ve zbožové struktuře zahraničního obchodu ČR se státy
CEFTA náležela i v roce 2003 skupině meziproduktů (chemikálie a průmyslové
zboží podle druhu materiálu) a strojírenských výrobků. Na uvedené skupiny
připadalo 74,1 % vývozu a 63,2 % dovozu v relaci ČR – CEFTA. Jejich hodnota
v českém vývozu do států CEFTA přitom v roce 2003 vzrostla o 16,1 mld. Kč na
169,6 mld. Kč, tj. o 10,5 % a v dovozu ČR z těchto států o 10,1 mld. Kč na 112,4
mld. Kč, což je o 9,9 %. 

TTaabbuullkkaa  3377 ZZbboožžoovváá  ssttrruukkttuurraa  zzaahhrraanniiččnnííhhoo  oobbcchhoodduu  ČČRR  ssee  ssttááttyy  CCEEFFTTAA  vv rrooccee  22000033

VVýývvoozz  ČČRR  ddoo  ssttááttůů    DDoovvoozz  ČČRR  zzee  ssttááttůů  SSaallddoo  ddííllččíícchh
CCEEFFTTAA  CCEEFFTTAA    oobbcchhooddnníícchh  bbiillaannccíí      

ZZbboožžoovvéé  sskkuuppiinnyy  SSIITTCC  
22000033

zzmměěnnaa  pprroottii    
ssttrruukkttuurraa 22000033

zzmměěnnaa  pprroottii
ssttrruukkttuurraa 22000033  

zzmměěnnaa  pprroottii
rrookkuu  22000022  rrookkuu  22000022                                  rrookkuu  22000022

vv mmlldd.. KKčč                        vv %%                              vv mmlldd.. KKčč                    vv %%                      vv mmlldd.. KKčč      
0+1+4 Potravinářské suroviny

a výrobky 20,1 +1,7 8,8 17,1 +1,8 9,6 +3,0 -0,1 
2+3 Suroviny nepoživatelné 

a paliva 19,5 +1,9 8,5 29,0 +4,4 16,3 -9,5 -2,5 
5+6 Meziprodukty 91,3 +6,8 39,9 71,9 +3,9 40,4 +19,4 +2,9
7 Stroje a dopravní prostředky 78,3 +9,3 34,2 40,5 +6,3 22,8 +37,8 +3,0 
8 Různé hotové výrobky 19,8 +1,3 8,6 19,3 +1,2 10,8 +0,5 +0,1
Nespecifikováno 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0  

Pramen: MPO a vlastní výpočet

Postavení meziproduktů ve vývozu ČR do států CEFTA se sice v roce 2003 ve
srovnání s rokem 2002 mírně zhoršilo o 0,7 procentního bodu, ale jejich hod-
nota meziročně vzrostla o 6,8 mld. Kč, resp. o 8,0 %. Obdobně se zhoršila i po-
zice meziproduktů v českém dovozu ze států CEFTA. Toto zhoršení ale bylo
hlubší (o 2,0 procentního bodu). Jejich hodnota přitom byla meziročně vyšší
o 3,9 mld. Kč, tj. o 5,7 %. Ve vztahu ČR ke státům CEFTA vyprodukovaly v roce
2003 druhou největší hodnotu aktivního salda obchodní bilance (19,4 mld. Kč,
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tj. 21,2 % jejich vývozu do států CEFTA proti 16,5 mld. Kč v roce 2002, resp. 19,5 %
tohoto vývozu v roce 2002). Nejsilnější položkou českého vývozu i dovozu
v této skupině zboží zůstalo železo a ocel (17,9 mld. Kč a 15,9 mld. Kč) při jejich
dalším meziročním hodnotovém nárůstu (ve vývozu o 2,5 mld. Kč, tj. o 16,4 %
a v dovozu o 1,7 mld. Kč, tj. o 11,7 %). Přední místo ve vývozu meziproduktů
v roce 2003 zaujímaly, obdobně jako v předchozím roce, kovové výrobky j.n.
(11,3 mld. Kč, index 117,8) výrobky z nekovových nerostů j.n. (9,5 mld. Kč, index
111,1),papír, lepenka a výrobky z nich   (8,5 mld. Kč, index 106,8), textilní příze,
tkaniny, tržní výrobky z nich, j.n. (7,7 mld. Kč, index 98,4) a silice a vonné látky,
leštící a čistící přípravky (7,2 mld. Kč, index 96,2). V dovozu meziproduktů opět
dominovaly, vedle železa a oceli, dále také papír, lepenka a výrobky z nich (6,4
mld. Kč, index 100,0), kovové výrobky j.n. (6,3 mld. Kč, index 109,6), neželezné
kovy  (5,9 mld. Kč, index 92,4) a výrobky z nekovových nerostů j.n. (5,6 mld. Kč,
index 105,6).  

Stroje a dopravní prostředky ve srovnání s meziprodukty naopak svoji pozi-
ci ve vývozu a dovozu v relaci ČR – CEFTA meziročně v roce 2003 posílily, a to
o 1,1 a 1,4 procentního bodu. Na celkovém českém strojírenském vývozu se
jejich export do států CEFTA podílel 11,1 % v roce 2002 a v roce 2003 se zvýšil
o 0,3 bodu na 11,4 %. Na celkovém českém strojírenském dovozu se pak import
strojů a dopravních prostředků ze států CEFTA účastnil v roce 2002 6,1 %
a v roce 2003 vzrostl o 0,5 bodu na 6,6 %. Aktivní saldo z obchodu se stro-
jírenskými výrobky ve vztahu ke státům CEFTA v roce 2003 proti roku 2002
vzrostlo o 3,0 mld. Kč a jeho hodnota ve výši 37,8 mld. Kč byla mezi saldy
dílčích obchodních bilancí nejvýznamnější, když reprezentovala 73,9 %
celkového aktiva v obchodu se státy CEFTA a 53,1 % souhrnného aktivního
salda zahraničního obchodu ČR strojírenskými výrobky jako celku, které zaz-
namenalo meziroční prudký nárůst (o 10,1 mld. Kč, index 116,5). Dominantní
položkou českého strojírenského vývozu v roce 2003 v relaci ke státům CEFTA
byla silniční vozidla, která navíc zaznamenala vysoký meziroční růst (o 7,7
mld. Kč, index 127,2) a přinesla nejvyšší aktivum v bilanci zahraničního
obchodu se státy CEFTA (27,2 mld. Kč). Jejich vývoz dosáhl 35,9 mld. Kč
a reprezentoval 15,7 % celkového českého vývozu do států CEFTA a 45,9 %
českého strojírenského vývozu do těchto států. Silnější postavení ve vývozu
strojírenství v relaci ČR – CEFTA měla, obdobně jako v předchozích letech,
i elektrická zařízení, přístroje a spotřebiče s hodnotou 13,5 mld. Kč, nehledě
na 0,1 mld. Kč meziroční pokles. Z obchodu s nimi bylo dosaženo aktiva dílčí
bilance ve výši 3,5 mld. Kč, které ale zaznamenalo meziroční pokles ze 6,2 mld.
Kč. Významnou položkou českého strojírenského vývozu do sledované relace
byly v roce 2003 také stroje a zařízení všeobecně užívané v průmyslu (8,3 mld.
Kč, index 111,6, bilanční aktivum 4,0 mld. Kč), strojní zařízení pro určitá
odvětví průmyslu (4,8 mld. Kč, index 107,3, bilanční aktivum 3,0 mld. Kč),
stroje a zařízení k výrobě energie (4,5 mld. Kč, index 133,3, ale bilanční
schodek 3,1 mld. Kč). Na straně českého strojírenského dovozu ze států CEFTA
se v roce 2003 stala nejsilnější položkou elektrická zařízení, přístroje a spotře-
biče (10,0 mld. Kč, index 132,7), která předstihla v předchozím roce první
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dovozní položku strojírenství, tj. silniční vozidla, jež při hodnotě 8,7 mld. Kč
a indexu 115,5 propadly na druhé místo. K významným položkám strojíren-
ského dovozu ze států CEFTA v roce 2003 náležely dále stroje a zařízení
k výrobě energie (7,6 mld. Kč, index 106,2), zařízení k telekomunikaci a záz-
namu a reprodukci zvuku (4,9 mld. Kč, index 144,1) a stroje a zařízení
všeobecně užívané v průmyslu (4,3 mld. Kč, index 107,0).

Potravinářské suroviny a výrobky ve vztahu ČR – CEFTA patří dlouhodobě
spolu se strojírenskými výrobky a meziprodukty k hlavním nositelům českého
aktiva zahraničně obchodní bilance, které se ale v posledních letech snižuje.
V roce 2003 meziročně opět pokleslo, a to o 0,1 mld. Kč. Český vývoz potravin
do států CEFTA dosáhl v roce 2003 20,1 mld. Kč ve srovnání s 18,4 mld. Kč
v roce 2002. Na celkovém vývozu potravin z ČR se podílel 44,1 %. Hlavními
komoditami, které ČR vyvezla v roce 2003 do států CEFTA byly obiloviny a obil-
né výrobky (3,7 mld. Kč, index 159,4, bilanční aktivum 1,3 mld. Kč), nápoje
a tabák (3,6 mld. Kč, index 99,1, bilanční aktivum 1,4 mld. Kč), káva, čaj, kakao,
koření a výrobky z nich (3,4 mld. Kč, index 136,2, bilanční aktivum 1,8 mld. Kč)
a různé jedlé výrobky a přípravky (2,6 mld. Kč, index 95,9, bilanční aktivum 1,0
mld. Kč). Český dovoz potravinářského zboží ze států CEFTA vzrostl z 15,3 mld.
Kč v roce 2002 na 17,1 mld. Kč v roce 2003, tj. o 1,8 mld. Kč a na celkovém
dovozu potravin ČR se podílel 25,0 %. V českém potravinářském dovozu ze
států CEFTA dosáhly nejvyšší hodnotové úrovně v roce 2003 zelenina a ovoce
(3,3 mld. Kč, index 111,0, pasivní saldo 1,8 mld. Kč), mléčné výrobky a vejce (2,7
mld. Kč, index 120,8, bilanční pasivum –1,2 mld. Kč), obiloviny a obilné výrobky
(2,4 mld. Kč, index 109,1, aktivní bilance 1,3 mld. Kč) a nápoje a tabák (2,2 mld.
Kč, index 129,1, bilanční aktivum 1,4 mld. Kč). 

Skupina surovin nepoživatelných a paliv, na rozdíl od výše uváděných skupin
zboží, trvale zaujímá silnější pozici v českém dovozu ze států CEFTA oproti
vývozu do těchto států. V roce 2003 se na tomto dovozu podílela 16,3 %,
zatímco na vývozu do států CEFTA 8,5 %. Při hodnotě vývozu ve výši 19,5 mld.
Kč a dovozu v úrovni 29,0 mld. Kč zaznamenala v roce 2003, jako jediná
skupina zboží ve vztahu ke státům CEFTA, pasivní saldo dílčí obchodní bilance
(ve výši 9,5 mld. Kč, meziročně snížené o 2,5 mld. Kč). Na celkovém českém vývozu
surovin a paliv se jejich export do států CEFTA v roce 2003 podílel 25,0 % a jejich
dovoz naproti tomu pokrýval 19,5 % celkových dovozních potřeb v těchto pro-
duktech. Hlavními položkami daného vývozu zůstalo nadále uhlí, koks a brikety
(5,8 mld. Kč, index 102,5, bilanční aktivum 2,6 mld. Kč), ropa, ropné výrobky
a příbuzné materiály (4,6 mld. Kč, index 100,1, pasivum 12,7 mld. Kč) a elektrický
proud (3,1 mld. Kč, index 221,2 mld. Kč, aktivum 0,4 mld. Kč). Ropa a ropné
výrobky (17,3 mld. Kč, index 108,6) a uhlí, koks a brikety (3,2 mld. Kč, index
120,7), elektrický proud (2,7 mld. Kč, index 248,2) a rudy kovů a kovový odpad
(2,3 mld. Kč, index 149,8) pak byly v roce 2003 největšími položkami českého
dovozu dané skupiny zboží z CEFTA.
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Různé hotové výrobky (zboží určené převážně k osobní spotřebě) v českém
vývozu do států CEFTA reprezentovaly v roce 2003 12,3 % jejich celkového
vývozu z ČR a 12,6 % dovozu do ČR. Na samotném vývozu do států CEFTA se
přitom podílely 8,6 % při meziročním poklesu o 0,3 bodu a na dovozu 10,8 %
při poklesu o 0,5 bodu. Vývoz i dovoz ČR různých hotových výrobků ve vztahu
k CEFTA se meziročně v roce 2003 zvýšily o 1,3 a 1,2 mld. Kč, resp. o 7,1 %
a o 6,5 %, důsledkem čehož bylo zlepšení aktivního salda jejich dílčí bilance
o 0,1 mld. Kč. Nosnými položkami ve vývozu byly různé výrobky j.n. (8,7 mld.
Kč, index 108,8, aktivum 2,6 mld. Kč), prefabrikované budovy, výrobky insta-
lační, zdravotnické a osvětlovací techniky (2,9 mld. Kč, index 107,6, aktivum 1,3
mld. Kč), nábytek a jeho díly (2,5 mld. Kč, index 103,7, pasivum bilance 2,9 mld. Kč),
odborné vědecké a řídící přístroje a zařízení j.n. (2,5 mld. Kč, index 107,9,
aktivum 1,6 mld. Kč) a oděvní výrobky a doplňky (2,0 mld. Kč, index 96,2,
pasivum 1,9 mld. Kč). Dovoz průmyslových výrobků ze států CEFTA se rovněž
koncentroval na různé výrobky j.n. (6,1 mld. Kč, index 106,1), nábytek a jeho díly
(5,5 mld. Kč, index 116,8) a oděvní výrobky a doplňky (3,9 mld. Kč, index 97,3).  

88..33  HHllaavvnníí  oobbcchhooddnníí  ppaarrttnneeřřii

88..33..11  SSppoollkkoovváá  rreeppuubblliikkaa  NNěěmmeecckkoo

Spolková republika Německo je dlouhodobě nejvýznamnějším obchodním
partnerem ČR. I když na obratu českého zahraničního obchodu kulminovala
účast SRN již v roce 1999 (37,9 %), na vývoji obchodních vztahů s touto zemí
do značné míry závisela relativní stabilita vnější pozice ČR i v roce 2003

Přestože německá ekonomika zažila v uplynulém roce pokles, když po deseti
letech růstu se hrubý domácí produkt snížil o 0,1 procenta, její problémy neza-
sáhly vzájemný obchod, vezmeme-li v úvahu, že český vývoz se do SRN zvýšil
meziročně o 11,0 % a dovoz narostl o 9,1 %.    

TTaabbuullkkaa  3388  ZZaahhrraanniiččnníí  oobbcchhoodd  ČČRR  ssee  SSRRNN  vv lleetteecchh  22000022  aa 22000033

HHooddnnoottaa  vv mmiill.. KKčč  IInnddeexx  22000033 PPooddííll  nnaa  zzaahhrraanniiččnníímm  oobbcchhoodduu  ČČRR  vv %%    
22000022  22000033 vv %%  22000022  22000022  22000033    

Vývoz 457 020 507 328 111,0 36,4 37,0  
Dovoz 430 510 469 489 109,1 32,5 32,6  
Obrat 887 530 976 817 110,1 34,4 34,7  
Saldo OB 26 510 37 839 x x  

1) Meziroční změna salda
Pramen: MPO ČR
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Z uvedených údajů je patrné, že podíl Německa na celkovém obratu zahra-
ničního obchodu ČR se v roce 2003 meziročně zvýšil o 0,3 bodu, a to při
výraznějším nárůstu vývozu (o 0,6 bodu) než dovozu, který vzrostl o 0,1 bodu.   

Obchod se SRN se přitom vyvíjel nad úrovní dynamiky celkového obchodu
ČR. Zatímco obrat českého zahraničního obchodu se světem registroval
meziroční přírůstek 9,0 %, zvýšení obratu se SRN činilo 10,1 %, což představo-
valo vyšší tempo obchodních vztahů s Německem o 1,1 procentního bodu.  

Větší meziroční zvýšení vývozu než dovozu znamenalo také současně
posun obchodní bilance, jejíž aktivní saldo z roku 2002 ve výši 26,5 mld. Kč
meziročně narostlo o 11,3 mld. Kč na 37,8 mld. Kč.

Podrobnější pohled na zbožové rozložení meziročního nárůstu obchodu
s Německem přitom poskytuje následující sestavení:    

TTaabbuullkkaa  3399                        MMeezziirrooččnníí  ppoohhyybb  zzbboožžoovvéé  ssttrruukkttuurryy  vvee  vvzzttaahhuu  kk SSRRNN    vv  rrooccee  22000033

ZZbboožžoovváá  sskkuuppiinnaa  SSIITTCC

VVýývvoozz DDoovvoozz  

iinnddeexx    zzmměěnnaa ppooddííll  nnaa iinnddeexx  zzmměěnnaa  ppooddííll  nnaa      
22000033  vv %%  vv  zzmměěnněě    22000033  vv %%  vv zzmměěnněě  

22000022    mmiill.. KKčč  vv %%  22000022  mmiill.. KKčč  vv %%  
CCeellkkeemm  111111,,00  ++5500  330088  110000,,00  110099,,11  3388  997799  110000,,00    
v tom: 
0 Potraviny a živá zvířata 134,6 +1 783 +3,5 106,9 +716 +1,9
1 Nápoje a tabák 65,0 -691 -1,3 140,7 +214 +0,5    
2 Suroviny nepoživatelné, bez paliv 101,8 +226 +0,4 98,7 -83 -0,2    
3 Minerální paliva a maziva 97,2 -354 -0,7 90,4 -707 -1,8    
4 Živočišné a rostlinné oleje a tuky 118,9 +40 +0,1 162,8 +733 +1,9    
5 Chemikálie 114,3 +2 466 +4,9 111,6 +5 638 +14,5    
6 Průmyslové zboží podle druhu

materiálu 108,2 +8 661 +17,2 106,8 +7 107 +18,2
7 Stroje a dopravní prostředky 113,1 +30 244 +60,1 109,8 +20 048 +51,4 
8 Různé hotové výrobky 111,3 +7 845 +15,6 111,6 +5 281 +13,5 
9 Nespecifikováno 106,2 +88 +0,2 118,6 +32 +0,1 

Pramen: ČSÚ a MPO ČR

Uvedené údaje dokumentují výraznější meziroční hodnotové zvýšení vývozu,
zejména strojů a dopravních prostředků, podporovaných v menší míře
i nárůstem exportu průmyslového zboží podle druhu materiálu a různých
hotových výrobků. Meziroční pokles vývozu nápojů a tabáku a minerálních paliv
a maziv přitom neměl podstatnější vliv na úroveň vývozu do SRN v roce 2003.    

Ve skupině strojů a dopravních prostředků, která sama realizovala 60,1 %
celkového meziročního přírůstku českého vývozu do SRN, největší nárůsty
zaznamenaly: silniční vozidla (7,8 mld. Kč), stroje a zařízení všeobecně
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užívané v průmyslu (7,4 mld. Kč), elektrická zařízení, přístroje a spotřebiče (6,2
mld. Kč) a zařízení k telekomunikaci a záznamu a reprodukci zvuku (5,2
mld. Kč). Ze zbožové kategorie průmyslového zboží podle druhu materiálu
největší přírůstek evidovaly kovové výrobky, j.n. ve výši 3,5 mld. Kč a ze zbožové
skupiny 8 položka různých výrobků, j.n. v rozsahu 6,0 mld. Kč.

V dovozu 51,4 % celkového meziročního přírůstku realizovaly stroje
a dopravní prostředky, a to zejména meziročním zvýšením importu následu-
jících položek: elektrická zařízení, přístroje a spotřebiče (v rozsahu 5,6 mld. Kč),
stroje a zařízení všeobecně užívané v průmyslu (v částce 5,3 mld. Kč) a silniční
vozidla (ve výši 5,0 mld. Kč).    

GGrraaff  1100                SSttrruukkttuurraa  oobbcchhoodduu  ČČRR  ssee  SSRRNN  ppooddllee  zzbboožžoovvýýcchh  sskkuuppiinn  SSIITTCC  vv rrooccee  22000033
(v %)

Pramen: ČSÚ

Ve vývozní struktuře zaznamenalo z významných zbožových kategorií pokles
podílu průmyslové zboží podle druhu materiálu, a to o 0,6 bodu. Na druhé straně
meziročně vzrostl podíl vývozu strojů a dopravních prostředků o 0,9 bodu na
51,5 % celkového exportu. Do této zbožové kategorie spadají také dvě položky
SITC, které měly největší podíl na českém vývozu do SRN. Jde jednak o silniční
vozidla s účastí 16,2 % a jednak o elektrická zařízení, přístroje a spotřebiče
s podílem 14,1 % na exportu ČR do uvedené teritoriální relace v roce 2003. 

Ve struktuře dovozu se rovněž meziročně zvýšil podíl největší importní
skupiny ze SRN, strojů a dopravních prostředků, a to o 0,3 bodu na 48,0 %
celkového dovozu z uvedeného teritoria. Největšími dovozovými položkami
byla elektrická zařízení, přístroje a spotřebiče s podílem 13,5 % a silniční vozid-
la s účastí 13,3 % na celkovém českém dovozu ze SRN.  
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TTaabbuullkkaa  4400                        PPoossttaavveenníí  zzaahhrraanniiččnnííhhoo  oobbcchhoodduu  ČČRR  ssee  SSRRNN  vv cceellkkoovvéémm  ZZOO  ČČRR  
ppooddllee  jjeeddnnoottlliivvýýcchh  zzbboožžoovvýýcchh  sskkuuppiinn

ZZbboožžoovváá  sskkuuppiinnaa  SSIITTCC
PPooddííll  SSRRNN  vv %%  nnaa  cceellkkoovvéémm  ččeesskkéémm      

vvýývvoozzuu                                                                      ddoovvoozzuu      
22000022  22000033  22000022  22000033      

0  Potraviny a živá zvířata 16,6 19,0 19,1 19,4   
1  Nápoje a tabák 23,1 15,6 8,0 9,8   
2  Suroviny nepoživatelné, bez paliv 35,0 32,5 16,4 15,1 
3  Minerální paliva a maziva 35,1 31,1 7,4 6,2   
4  Živočišné a rostlinné oleje a tuky 21,7 25,0 38,6 50,5   
5  Chemikálie 23,1 24,5 32,7 33,0  
6  Průmyslové zboží podle druhu materiálu 35,9 36,0 38,5 38,7   
7  Stroje a dopravní prostředky 37,1 38,0 36,6 36,6   
8  Různé hotové výrobky 46,5 47,9 32,4 33,2   
9  Komodity jinde nezatříděné 74,9 84,9 63,2 56,8  

Pramen: MPO ČR a ČSÚ

V souvislosti s nárůstem podílu SRN na celkovém obratu českého
zahraničního obchodu, došlo i k meziročnímu zvýšení podílů na vývozu či
dovozu většiny hodnotově významných zbožových skupin.    

Ze zbožových kategorií, které měly v absolutní úrovni v českém vývozu
největší význam (skupiny 6, 7 a 8), narostly nad úroveň meziročního zvýšení
podílu celkového exportu do SRN (o 0,6 bodu) různé hotové výrobky o 1,4
bodu a stroje a dopravní prostředky o 0,9 procentního bodu.   

Nad podíl vývozu do SRN, který v roce 2003 představoval 37,0 % celkového
českého exportu, vyšší účast (kromě hodnotově nevýznamných komodit jinak
nezatříděných) zaznamenaly různé hotové výrobky (47,9 %) a stroje a dopravní
prostředky (38,0 %).    

Nad podíl dovozu ze SRN, který v roce 2003 znamenal 32,6 % celkového
českého importu, vykázaly (kromě hodnotově nevýznamné skupiny 9 a rovněž
hodnotově relativně nízké kategorie 4) vyšší účast chemikálie (33,0 %), různé
hotové výrobky (33,2 %), stroje a dopravní prostředky (36,6 %) a průmyslové
zboží podle druhu materiálu (38,7 %).    

Nepříznivý poměr nadále zůstával mezi podíly na českém vývozu (24,5 %)
a dovozu (33,0 %) významné skupiny chemikálií. Ten byl současně doprovázen
značným hodnotovým rozdílem, který způsobil pasivní saldo této skupiny ve
výši 34,5 mld. Kč.

Výsledné kladné saldo v roce 2003 z obchodu se Spolkovou republikou
Německo v částce 37,8 mld. Kč bylo rozloženo mezi jednotlivé zbožové skupiny
nerovnoměrně. Největší aktivum bylo dosaženo kategorií strojů a dopravních

NNeerroovvnnoomměěrrnnéé
rroozzlloožžeenníí
bbiillaannččnnííhhoo  ssaallddaa
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prostředků v částce 35,9 mld. Kč (při meziročním zvýšení kladného salda o 10,2
mld. Kč), dále pak kategorií různých hotových výrobků ve výši 26,7 mld. Kč (při
meziročním zvýšení kladného salda o 2,6 mld. Kč), surovinami nepoživatelnými,
bez paliv, v rozsahu 6,3 mld. Kč (při meziročním nárůstu aktiva o 0,3 mld. Kč),
minerálními palivy a mazivy v sumě 5,6 mld. Kč (při meziročním nárůstu aktiva
o 0,4 mld. Kč), průmyslovým zbožím podle druhu materiálu v částce 1,7 mld. Kč
(při meziročním nárůstu aktiva o 1,5 mld. Kč) a nespecifikovaným globálem
v částce 1,3 mld. Kč (bez meziročního hodnotového pohybu). 

GGrraaff  1111                                      BBiillaannccee  oobbcchhoodduu  ČČRR  ssee  SSRRNN  ppooddllee  zzbboožžoovvýýcchh  sskkuuppiinn
(v mld. Kč)

Pramen: ČSÚ

Ke zlepšení obchodní bilance nejvíce přispěly kladným saldem (nad 5 mld. Kč)
tyto položky: silniční vozidla (19,8 mld. Kč), nábytek a jeho díly (14,4 mld. Kč),
kovové výrobky (10,5 mld. Kč), elektrická zařízení, přístroje a spotřebiče (8,2
mld. Kč), oděvní výrobky a doplňky (8,0 mld. Kč), elektrický proud (6,5 mld. Kč)
a kancelářské stroje a zařízení k automatickému zpracování dat (6,1 mld. Kč).  

Dílčí pasivní bilanci zaznamenaly skupiny potravinářského a zemědělského
zboží (0+1+4) v rozsahu 5,2 mld. Kč (při meziročním zvýšení záporného salda
o 0,5 mld. Kč). Stále narůstající bilanční deficit vykázaly chemikálie, a to
v částce 34,5 mld. Kč, při meziročním zhoršení pasiva o 3,2 mld. Kč.

Na zvýšení bilančního schodku se (nad 5 mld. Kč) hlavně podílely položky:
plastické hmoty v neprvotních formách (9,3 mld. Kč), plasty v prvotní formě
(7,7 mld. Kč), papír, lepenka a výrobky z nich (6,5 mld. Kč), léčiva a farma-
ceutické výrobky (5,7 mld. Kč) a barviva, třísloviny a pigmenty (5,2 mld. Kč).    
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88..33..22 SSlloovveennsskkoo

Zahraniční obchod ČR se Slovenskem vzrostl po meziročním poklesu v roce
2002, na 184,0 mld. Kč v roce 2003, tj. nárůst o 18,0 mld. Kč při indexu 110,8.
Pozice Slovenska v českém zahraničním obchodu se tak meziročně zlepšila
o 0,1 procentního bodu. Toto zlepšení přitom bylo docíleno zejména díky
zvýšenému podílu Slovenska ve vývozu ČR o 0,3 bodu, což se pozitivně odrazi-
lo i na straně vývozu ve vztahu ke státům CEFTA a tranzitivním ekonomikám
jako celku. Naproti tomu podíl SR na celkovém dovozu ČR meziročně stagno-
val a oslabil v českém dovozu z tranzitivních ekonomik, především pak ze států
CEFTA. 

TTaabbuullkkaa  4411                        PPoossttaavveenníí  SSRR  vv zzaahhrraanniiččnníímm  oobbcchhoodduu  ČČRR

RRookk  

PPooddííll  vv %%  nnaa  ččeesskkéémm    
vvýývvoozzuu  ddoovvoozzuu      

cceellkkeemm  ddoo  TTEE  ddoo  CCEEFFTTAA  cceellkkeemm  zz TTEE                zz CCEEFFTTAA    
2002 7,7 36,4 46,4 5,2 22,5 43,2  
2003 8,0 37,7 47,7 5,2 21,6 42,0  
Změna +0,3 +1,3 +1,3 0,0 -0,9 -1,2  

Pramen: MPO a vlastní výpočet

Obchod ČR se Slovenskem si i v roce 2003 udržel s podílem 6,5 % (meziroční
nárůst o 0,1 bodu) na celkovém obratu zahraničního obchodu druhou nejsil-
nější pozici po SRN, ale odstup mezi nimi se meziročně zvýšil ve prospěch
Německa (z 28,0 % na 28,2 %). Druhá pozice Slovenska (po SRN) byla zacho-
vána i na celkovém vývozu ČR při meziročním zlepšení, a třetí na celkovém
dovozu ČR, po SRN a Itálii, při stagnaci podílu.    

TTaabbuullkkaa  4422          PPoorroovvnnáánníí  vvýývvoojjee  oobbcchhooddnníí  bbiillaannccee  ČČRR  ssee  SSRR  aa cceellkkoovvéé  oobbcchhooddnníí  bbiillaannccee  ČČRR
(v mld. Kč)

22000000  22000011  22000022  22000033  
ZZmměěnnaa  pprroottii

rrookkuu  22000022    
Saldo obchodní bilance ČR celkem -120,8 -116,7 -71,3 -69,4 +1,9  
z toho:
se Slovenskem 11,5 27,4 27,3 34,5 +7,2  

Pramen: MPO a vlastní výpočet

V meziročním zvýšení obratu zahraničního obchodu ČR se SR v roce 2003
o 18,0 mld. Kč se promítlo zvýšení českého vývozu o 12,6 mld. Kč na 109,2 mld.
Kč a českého dovozu ze SR o 5,4 mld. Kč na 74,7 mld. Kč. V důsledku tohoto
vývoje došlo k navýšení aktivního salda obchodní bilance ve prospěch ČR o 7,2
mld. Kč na 34,5 mld. Kč. Hodnota tohoto salda představovala 31,6 % českého
vývozu do SR (28,3 % v roce 2002) a byla po výši aktivního salda ČR se SRN
a Velkou Británií třetí největší.  
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TTaabbuullkkaa  4433                            ZZbboožžoovváá  ssttrruukkttuurraa  zzaahhrraanniiččnnííhhoo  oobbcchhoodduu  ČČRR  ssee  SSRR  vv rrooccee  22000033

ZZbboožžoovváá  sskkuuppiinnaa  SSIITTCC  

VVýývvoozz  ČČRR  ddoo  SSRR  DDoovvoozz  ČČRR  zzee  SSRR  SSaallddaa  ddííllččíícchh
oobbcchhooddnníícchh  bbiillaannccíí      

ppooddííllyy 22000033
zzmměěnnaa  pprroottii

ppooddííllyy 22000033 zzmměěnnaa  pprroottii 22000033
zzmměěnnaa  pprroottii

rrookkuu  22000022  rrookkuu  22000022    rrookkuu  22000022

vv %%  vv mmlldd.. KKčč  vv %%  vv mmlldd.. KKčč  vv mmlldd.. KKčč      
0+1+4 Potravinářské suroviny 

a výrobky 10,1 11,1 0,0 10,1 7,6 +0,9 3,5 -0,9 
2+3 Suroviny nepoživatelné a paliva 10,6 11,6 +2,4 21,3 15,9 +1,6 -4,3 +0,8   
5 Chemikálie 10,4 11,3 +0,5 11,7 8,8 -0,1 2,5 +0,6   
6 Průmyslové zboží podle druhu

materiálu 24,1 26,4 +2,8 32,0 23,9 +1,4 2,4 +1,4   
7 Stroje a dopravní prostředky 33,8 36,9 +6,1 16,2 12,1 +1,6 24,9 +4,5 
8 Různé hotové výrobky 11,0 11,9 +0,8 8,6 6,4 +0,1 5,5 +0,7  

Pramen: MPO a vlastní výpočet

Nejsilnější skupinou zboží v českém vývozu na Slovensko byly i v roce 2003
stroje a dopravní prostředky s podílem 33,8 %, zatímco v českém dovozu ze SR
zaujímaly s podílem 16,2 % až třetí pozici. Tato skupina zboží přitom opět
vyprodukovala rozhodující část (72,2 %) aktivního salda obchodní bilance ve
prospěch ČR (24,9 mld. Kč), která představovala 22,7 % celkového a 67,3 %
strojírenského vývozu ČR do SR (v roce 2002 21,0 % a 65,9 %). Zastoupení
Slovenska v celkovém českém strojírenském vývozu i dovozu bylo stále
v porovnání s intenzitou česko-slovenských obchodních vztahů podprůměrné.
Z celkového strojírenského vývozu ČR bylo v roce 2003 na slovenský trh
směrováno 5,4 % (v roce 2002 4,9 %) a z celkového strojírenského dovozu ČR
bylo ze Slovenska realizováno 2,0 % (1,9 % v roce 2002). Rozhodující část (44,3 %)
českého strojírenského vývozu do SR a zároveň i podstatná část celkového
českého vývozu do SR (15,0 %) byla koncentrována na silniční vozidla. Jejich
vývoz v dané relaci, při meziročním posílení o 3,2 mld. Kč, dosáhl v roce 2003
16,3 mld. Kč. Na celkovém českém vývozu silničních vozidel se jejich vývoz na
Slovensko podílel 7,8 % v roce 2003 proti 6,6 % v roce 2002, tj. vzrostl o 1,2
bodu. Druhou hodnotově nejobjemnější položkou strojírenského vývozu do SR
byly s podílem 5,7 % (6,2 mld. Kč) na celkovém vývozu ČR do SR elektrická
zařízení, přístroje a spotřebiče. Za ní pak sledovaly s podílem 4,5 % (4,9 mld. Kč)
stroje a zařízení všeobecně užívané v průmyslu j.n. Uvedené tři položky přitom
v roce 2003 představovaly téměř 3/4 českého strojírenského vývozu na
Slovensko. Silniční vozidla byla i hlavní položkou strojírenského dovozu ze SR,
když v roce 2003 reprezentovala jeho 30,1 % (3,6 mld. Kč). U silničních vozidel
bylo přitom z jednotlivých zbožových položek v česko-slovenském obchodu
docíleno v roce 2003 největšího aktivního salda dílčí obchodní bilance (12,7
mld. Kč), které meziroční ještě vzrostlo (o 2,5 mld. Kč).  
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Druhou hodnotově nejobjemnější zbožovou skupinou v českém vývozu do SR
a první v českém dovozu ze SR bylo v roce 2003, stejně jako v předchozím roce,
průmyslové zboží podle druhu materiálu. Jeho vývoz i dovoz meziročně vzrostl
(o 2,8 mld. Kč a 1,4 mld. Kč, resp. o 11,7 % a 6,1 %), ale jeho pozice ve vývozu ČR
se zhoršila o 0,3 bodu a v dovozu o 0,5 bodu. Vyšší nárůst vývozu se pak odrazil
ve zlepšení obchodní bilance při zvýšení aktivního salda o 1,4 mld.
Kč. Z celkového českého vývozu průmyslového zboží podle druhu materiálu bylo
jeho exportem na Slovensko kryto v roce 2003 8,3 % (8,0 % v roce 2002) a dovoz
tohoto zboží ze Slovenska pokrýval rovněž 8,3 % jeho celkového českého dovozu,
a to v roce 2003 i 2002. Přední místo ve vývozu průmyslového zboží podle druhu
materiálu na Slovensko zaujímaly v roce 2003 kovové výrobky (6,4 mld. Kč),
železo a ocel (6,2 mld. Kč), papír, lepenka a výrobky z nich (3,5 mld. Kč), výrobky
z nekovových nerostů j.n. (3,2 mld. Kč) a textilní příze, tkaniny, tržní výrobky
z nich, j.n. (3,1 mld. Kč). Všechny uvedené hlavní položky, s výjimkou textilních
přízí, tkanin a tržních výrobků z nich, dosáhly meziročního nárůstu. V dovozu
průmyslového zboží podle druhu materiálu ze Slovenska dosáhly nejvyšší hod-
noty, obdobně jako ve vývozu na Slovensko: železo a ocel (9,7 mld. Kč), výrobky
z nekovových nerostů j.n. (3,4 mld. Kč), kovové výrobky j.n. (2,8 mld. Kč), papír,
lepenka a výrobky z nich (2,4 mld. Kč), výrobky z pryže (2,1 mld. Kč) a textilní
příze, tkaniny, tržní výrobky z nich j.n. (2,0 mld. Kč). Všechny uvedené položky
doznaly rovněž meziroční zvýšení. Výjimkou byl papír, lepenka a výrobky z nich. 

TTaabbuullkkaa  4444          PPoossttaavveenníí  jjeeddnnoottlliivvýýcchh  zzbboožžoovvýýcchh  sskkuuppiinn  vv zzaahhrraanniiččnníímm  oobbcchhdduu  ČČRR  ssee  SSRR  

ZZbboožžoovváá  sskkuuppiinnaa  SSIITTCC      
PPooddííll  SSRR  vv %%  nnaa  ččeesskkéémm

vvýývvoozzuu                                                                              ddoovvoozzuu    
22000022  22000033  22000022  22000033      

0+1+4 Potravinářské suroviny a výrobky 11,5 10,1   9,7 10,1   
2+3 Suroviny nepoživatelné a paliva   9,5 10,6 20,7 21,3  
5 Chemikálie 11,2 10,4 12,9 11,7   
6 Průmyslové zboží podle druhu materiálu 24,4 24,1 32,5 32,0
7 Stroje a dopravní prostředky 31,9 33,8 15,2 16,2   
8 Různé hotové výrobky 11,5 11,0  9,0   8,6  

Pramen: MPO a vlastní výpočet

Chemikálie v relaci ČR – SR v roce 2003 meziročně oslabily svoje pozice ve
vývozu na Slovensko (o 0,8 bodu) i v dovozu ze Slovenska (o 1,2 bodu), a to při
navýšení tohoto vývozu o 0,5 mld. Kč (4,7 %) a snížení dovozu o 0,1 mld. Kč
(o 1,6 %). V důsledku daného vývoje došlo ke zlepšení bilance zahraničního
obchodu ČR o 0,6 mld. Kč, když se aktivum dílčí bilance chemikálií meziročně
zvýšilo z 1,9 mld. Kč na 2,5 mld. Kč. Nosnými položkami českého vývozu na
Slovensko byly: léčiva a farmaceutické výrobky (2,7 mld. Kč, nárůst o 3,0 %)
a silice a vonné látky, leštící a čistící přípravky (2,0 mld. Kč, index 106,8), které
dohromady reprezentovaly 42,1 % tohoto vývozu. Léčiva a farmaceutické
výrobky pak dosáhly i nejvyšší hodnotové úrovně v dovozu ze SR (2,2 mld. Kč
při indexu 103,7).    
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Hodnota potravinářských surovin a výrobků ve vývozu z ČR na Slovensko
v roce 2003 meziročně stagnovala na úrovni 11,1 mld. Kč, zatímco v dovozu ČR
ze SR došlo k jejímu navýšení o 0,9 mld. Kč. Došlo tak k dalšímu snížení
aktivního salda jejich dílčí obchodní bilance o 0,9 mld. Kč, které se tak podíle-
lo již jen 10,1 % na celkovém aktivu ze zahraničního obchodu ČR – SR (v roce
2002 16,0 %). U skupiny potravinářských surovin a výrobků stále trvá relativně
silná, byť meziročně snížená, odbytová závislost na slovenském trhu, kde se
v roce 2003 realizovalo 24,2 % celkového českého vývozu tohoto zboží, zatím-
co celkové dovozní potřeby v těchto výrobcích byly kryty dovozem ze SR z 11,1 %.
Hlavními položkami českého vývozu do SR byly v roce 2003 tabák a tabákové
výrobky (1,9 mld. Kč), různé jedlé výrobky a přípravky (1,5 mld. Kč), nápoje (1,4
mld. Kč) a obiloviny a obilné výrobky (1,2 mld. Kč), zatímco v českém dovozu
ze SR to byly mléčné výrobky a vejce (1,5 mld. Kč) a obiloviny a obilné výrobky
(1,1 mld. Kč). 

Různé hotové výrobky (převážně spotřební zboží) reprezentovaly v roce 2003
11,0 % českého vývozu do SR, když meziročně snížily svoji pozici o 0,5 bodu,
a 8,6 % českého dovozu ze SR při poklesu svého postavení o 0,4 bodu.
Z celkového českého vývozu spotřebního zboží bylo v roce 2003 směrováno na
slovenský trh 7,4 %, jejich celkový český dovoz byl naopak kryt ze Slovenska
pouze ve výši 4,2 %. Vyšší meziroční hodnotový nárůst vývozu různých
hotových výrobků (o 0,8 mld. Kč) se pozitivně odrazil ve zvýšení úrovně
aktivního salda jejich dílčí zahraničně obchodní bilance o 0,7 mld. Kč. Nosnými
položkami českého vývozu i dovozu do/ze SR byly nadále v roce 2003 různé
výrobky j.n. (5,5 mld. Kč a 2,5 mld. Kč) a oděvní výrobky a doplňky (1,3 mld. Kč
a 1,6 mld. Kč). Na straně vývozu do SR dále ještě odborné, vědecké a řídící
přístroje a zařízení j.n. (1,6 mld. Kč), nábytek a jeho díly (1,5 mld. Kč) a prefab-
rikované budovy a zdravotnické a instalační výrobky (1,2 mld. Kč).  

Skupina surovin nepoživatelných a paliv v roce 2003 meziročně navýšila jak
hodnotovou úroveň vývozu ČR do SR (o 2,4 mld. Kč, tj. o 26,4 %), tak dovozu
ze SR (o 1,6 mld. Kč, resp. o 10,9 %) a zmírnila pasivní saldo jejich dílčí bilance
o 0,8 mld. Kč, které reprezentovalo 27,1 % českého dovozu surovin a paliv ze
SR (proti 50,0 % v roce 2001 a 36,1 % v roce 2002). Z celkového českého
vývozu těchto produktů bylo realizováno v SR 14,9 % (zvýšení o 2,0 bodu)
a jejich celkový český dovoz byl z 10,7 % kryt ze SR (vzrůst o 0,3 bodu). Hlavní
položkou vývozu ČR do SR zůstalo v této skupině zboží i v roce 2003 uhlí, koks
a brikety (4,1 mld. Kč, index 103,9), elektrický proud (2,7 mld. Kč, index 249,0)
a ropa, ropné výrobky a příbuzné materiály (2,2 mld. Kč, index 127,1). Nosnou
položkou českého dovozu ze SR to pak byla opět ropa, ropné výrobky
a příbuzné materiály (12,3 mld. Kč, index 107,3), která představovala 77,6 %
českého dovozu ze SR v dané skupině zboží.   
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88..33..33  RRaakkoouusskkoo

Rakousko představovalo v roce 2003 třetího největšího obchodního partne-
ra (po Německu a Slovensku) svým umístěním na obratu českého zahraniční-
ho obchodu. (Ve vývozu se zařadilo na 3. místo a v dovozu pak na 7. místo).    

TTaabbuullkkaa  4455                                                        ZZaahhrraanniiččnníí  oobbcchhoodd  ČČRR  ss RRaakkoouusskkeemm

HHooddnnoottaa  vv mmiill.. KKčč  IInnddeexx  22000033            PPooddííll  nnaa  zzaahhrraanniiččnníímm  oobbcchhoodduu  ČČRR  vv %%      
22000022  22000033  vv %%  22000022 22000022  22000033

Vývoz 69 424 85 672 123,4 5,5 6,2  
Dovoz 57 540 61 782 107,4 4,3 4,3  
Obrat 126 964 147 454 116,1 4,9 5,2  
Saldo OB 11 884 23 890 x x  

1) meziroční změna salda
Pramen: MPO ČR

Účast Rakouska se na celkovém zahraničním obchodu České republiky mezi-
ročně zvýšila, a to o 0,3 procentního bodu při stoupajícím podílu vývozu o 0,7
bodu a stagnaci dovozního podílu na 4,3 %. 

Obchod s Rakouskem se přitom vyvíjel dynamičtěji než celkový zahraniční
obchod České republiky. Zatímco obrat českého zahraničního obchodu se svě-
tem registroval meziroční zvýšení o 9,0 %, nárůst obratu s Rakouskem před-
stavoval index 116,1, což znamenalo vyšší tempo obchodních vztahů s Rakous-
kem o 7,1 bodu než s ostatním světem. Meziroční nárůst českého vývozu byl
výrazně vyšší než přírůstek celkového českého zahraničního obchodu, a to o 14,0
procentních bodů. V dovozu však byla zaznamenána meziročně nižší dynamika
obchodu s Rakouskem o 1,3 bodu než se všemi zeměmi.    

Výsledkem takto zformované relace bylo meziroční zvýšení aktivního salda
obchodní bilance o 12,0 mld. Kč.
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TTaabbuullkkaa  4466              ZZbboožžoovváá  ssttrruukkttuurraa  zzaahhrraanniiččnnííhhoo  oobbcchhoodduu  ČČRR  ss RRaakkoouusskkeemm  vv rrooccee  22000033

ZZbboožžoovváá  sskkuuppiinnaa  SSIITTCC
VVýývvoozz  DDoovvoozz      

hhooddnnoottaa ppooddííll  hhooddnnoottaa  ppooddííll
vv mmiill.. KKčč  vv %%    vv mmiill.. KKčč  vv %%  

CCeellkkeemm    8855  667722  110000,,00  6611  778822  110000,,00  
v tom:
0  Potraviny a živá zvířata 1 279 1,5 2 106 3,4    
1 Nápoje a tabák 468 0,5 571 0,9    
2 Suroviny nepoživatelné, bez paliv 10 574 12,3 1 102 1,8    
3 Minerální paliva a maziva 10 618 12,4 2 714 4,4    
4 Živočišné a rostlinné oleje a tuky 40 0,1 89 0,2   
5 Chemikálie 2 689 3,1 7 336 11,9    
6 Průmyslové zboží podle druhu materiálu 15 389 18,0 18 235 29,5    
7 Stroje a dopravní prostředky 34 160 39,9 22 571 36,5    
8 Různé hotové výrobky 10 386 12,1 6 980 11,3    
9 Nespecifikováno 69 0,1 78 0,1  

Pramen: ČSÚ 

Při srovnání se strukturou českého vývozu a dovozu ve vztahu k zemím
s vyspělou ekonomikou se Rakousko dlouhodobě odlišuje od dosažených
průměrných podílů v některých zbožových skupinách.  

Ve složení českého vývozu do Rakouska se nadprůměrně účastní suroviny
nepoživatelné, bez paliv a minerální paliva a maziva. Zatímco do zemí
s vyspělou ekonomikou jako celek dosahují české exporty zmíněných surovin
nepoživatelných, bez paliv v celkové zbožové struktuře jen 3,1 %, podíl této
zbožové kategorie ve vývozu do Rakouska představuje 12,3 %. Rovněž vývoz
minerálních paliv a maziv zaznamenal v českém exportu do Rakouska výrazně
vyšší podíl, než je dosahován ve struktuře českého vývozu do zemí s vyspělou
ekonomikou (12,4 % proti 2,4 %). Na druhé straně je ve vývozu oslaben podíl
strojů a dopravních prostředků (39,9 %) oproti podílu 54,6 % v celkovém
českém vývozu do zemí s vyspělou ekonomikou.    

V dovozu byl zaznamenán nadprůměrný podíl skupiny průmyslového zboží podle
druhu materiálu, a to ve výši 29,5 %, na rozdíl od průměru dovozu této zbožové
skupiny ze zemí s vyspělou ekonomikou, který činil 21,7 %. Obdobně jako ve
vývozu, byl ve struktuře dovozu z Rakouska realizován výrazně nižší podíl stro-
jů a dopravních prostředků (36,5 %), na rozdíl od celkového importu ze zemí
s vyspělou ekonomikou, na němž se uvedená skupina účastnila 45,4 %.    

Přes uvedené podílové odlišnosti, hodnotově nejsilnější skupinou byla i ve
vývozu do Rakouska skupina strojů a dopravních prostředků, a to v částce 34,2
mld. Kč. Dalšími hodnotově největšími exportními skupinami byly: průmyslové
zboží podle druhu materiálu ve výši 15,4 mld. Kč, minerální paliva a maziva
v částce 10,6 mld. Kč, suroviny nepoživatelné, bez paliv, také 10,6 mld. Kč
a různé hotové výrobky v rozsahu 10,4 mld. Kč.
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Rovněž v dovozu z Rakouska měla největší hodnotovou úroveň (22,6 mld.
Kč) skupina strojů a dopravních prostředků, následovaná zbožovou kategorií
průmyslového zboží podle druhu materiálu v úrovni 18,2 mld. Kč.

Nejvyšší aktivní saldo (při meziročním nárůstu o 6,0 mld. Kč) zaznamenal
obchod stroji a dopravními prostředky v částce 11,6 mld. Kč, následovaný akti-
vem z obchodu surovinami nepoživatelnými, bez paliv v rozsahu 9,5 mld. Kč při
meziročním zvýšení o 2,1 mld. Kč a kladným saldem z obchodu minerálními
palivy a mazivy v rozsahu 7,9 mld. Kč (při meziročním zvýšení o 2,5 mld. Kč).

Ke zlepšení obchodní bilance nejvíce přispěly aktivem (nad 1 mld. Kč) tyto
položky: korek a dřevo (6,5 mld. Kč), uhlí, koks a brikety (4,3 mld. Kč), silniční
vozidla (3,6 mld. Kč), elektrická zařízení, přístroje a spotřebiče (2,8 mld. Kč),
kancelářské stroje a zařízení k automatickému zpracování dat (2,0 mld. Kč),
rudy kovů a kovový odpad (rovněž 2,0 mld. Kč), ropa a ropné výrobky (1,8 mld.
Kč), elektrický proud (1,5 mld. Kč), kovové výrobky (1,4 mld. Kč), nábytek a jeho
díly (rovněž 1,4 mld. Kč), oděvní výrobky a doplňky (také 1,4 mld. Kč) a také
rovněž 1,4 mld. Kč ostatní dopravní a přepravní prostředky.    

TTaabbuullkkaa  4477    BBiillaannccee  oobbcchhoodduu  ČČRR  ss RRaakkoouusskkeemm  ppooddllee  zzbboožžoovvýýcchh  sskkuuppiinn  vv lleetteecchh  22000022  aa 22000033

ZZbboožžoovváá  sskkuuppiinnaa  SSIITTCC  OObbcchhooddnníí  bbiillaannccee  MMeezziirrooččnníí

22000022  22000033    zzmměěnnaa  ssaallddaa    
CCeellkkeemm  1111  888844  2233  889900  ++1122  000066    
v tom:       
0 Potraviny a živá zvířata -845 -827 +18   
1 Nápoje a tabák -259 -103 +156    
2 Suroviny nepoživatelné, bez paliv +7 355 +9 472 +2 117    
3 Minerální paliva a maziva +5 450 +7 904 +2 454    
4 Živočišné a rostlinné oleje a tuky -45 -49 -4    
5 Chemikálie -4 422 -4 647 -225    
6 Průmyslové zboží podle druhu materiálu -4 366 -2 846 +1 520    
7 Stroje a dopravní prostředky +5 609 +11 589 +5 980    
8 Různé hotové výrobky +3 415 +3 406 -9   
9 Nespecifikováno -8 -9 -1  

Pramen: ČSÚ
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Největší pasivní saldo vyplynulo z obchodu chemikáliemi (4,6 mld. Kč při
meziročním zhoršení o 0,2 mld. Kč) a z obchodu průmyslovým zbožím podle
druhu materiálu (2,8 mld. Kč při meziročním zlepšení o 1,5 mld. Kč).    

Na zvýšení bilančního schodku se (nad 1 mld. Kč) zejména podílely: papír,
lepenka a výrobky z nich (2,4 mld. Kč), železo a ocel (2,0 mld. Kč) a strojní
zařízení pro určitá odvětví průmyslu (1,6 mld. Kč).    

88..44  DDaallššíí  vvýýzznnaammnníí  oobbcchhooddnníí  ppaarrttnneeřřii

88..44..11  RRuusskkoo

Rusku náleželo i v roce 2003 místo hlavního partnera ČR v zahraničním ob-
chodu s evropskými státy s přechodovou ekonomikou bez CEFTA. S obratem ve
výši 82,2 mld. Kč reprezentovalo 57,0 % uvedené relace, ale pouhé 2,9 %
souhrnného zahraničně obchodního obratu ČR.  

Obrat zahraničního obchodu ČR – Rusko vykazuje poměrně velké meziroční
změny. Svého maxima dosáhl v roce 2000 (95,2 mld. Kč). V následujících dvou
letech klesal, a v roce 2003 se meziročně zvýšil o 5,4 mld. Kč, resp. o 7,1 % při
nárůstu dovozu o 9,6 % a poklesu vývozu o 2,0 %. Za daného vývoje tak zůstá-
vá klíčovým problémem česko-ruských obchodních vztahů přetrvávající vysoké
pasivní saldo zahraničně obchodní bilance, které v roce 2003 navíc opět mezi-
ročně vzrostlo o 6,1 mld. Kč a v hodnotě 49,3 mld. Kč se podílelo na celkovém
pasivu bilance zahraničního obchodu ČR 71,1 %. 

TTaabbuullkkaa  4488                                                            ZZaahhrraanniiččnníí  oobbcchhoodd  ČČRR  ss RRuusskkeemm
(v mil. Kč)

22000000  22000011  22000022  22000033  IInnddeexx  22000033  //  22000022    
Vývoz 14 915 18 535 16 795 16 458 98,0  
Dovoz 80 237 75 966 59 988 65 768 109,6  
Obrat 95 152 94 501 76 783 82 226 107,1  
Bilance -65 322 -57 431 -43 193 -49 310 x  

Pramen: MPO ČR

Pozice Ruska v zahraničním obchodu ČR se v roce 2003 mírně meziročně
opět zhoršila (o 0,1 bodu). Hlouběji se ale odrazil pokles podílu Ruska na
českém vývozu do tranzitivních ekonomik (-0,6 bodu) a dovozu z těchto
ekonomik (-0,5 bodu).    
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TTaabbuullkkaa  4499                                              PPoossttaavveenníí  RRuusskkaa  vv zzaahhrraanniiččnníímm  oobbcchhoodduu  ČČRR

RRookk
PPooddííll  vv %%  nnaa  ččeesskkéémm    

vvýývvoozzuu  ddoovvoozzuu    
cceellkkeemm ddoo  TTEE  cceellkkeemm  zz TTEE    

2002  1,3  6,3  4,5 19,5  
2003  1,2  5,7  4,6 19,0  
Změna -0,1 -0,6 +0,1  -0,5  

Pramen: MPO ČR  a vlastní výpočet
Poznámka: TE – tranzitivní ekonomiky (země s přechodovou a státní ekonomikou)

Za celkovým meziročním poklesem vývozu ČR do Ruska stálo v roce 2003
snížení vývozu strojů a dopravních prostředků a chemikálií, u nichž došlo k po-
klesu o 1,2 mld. Kč, resp. 14,7 % a o 0,2 mld. Kč, resp. 10,5 %.    

Stroje a dopravní prostředky si v roce 2003 zachovaly, i přes více než miliar-
dové snížení hodnotového objemu, nejsilnější zastoupení ve vývozu ČR do
Ruska, když reprezentovaly jeho 40,8 % (46,9 % v roce 2002). Ze strojírenského
vývozu ČR do Ruska přitom připadlo 25,4 % na stroje a zařízení všeobecně
užívané v průmyslu j.n. (1,7 mld. Kč, index 175,1), jejichž hodnota se opakovaně
zvyšuje, takže vytlačily silniční vozidla na druhou pozici. Český vývoz silničních
vozidel do Ruska v roce 2003 meziročně klesl z 3,2 mld. Kč na 1,4 mld. Kč, tj.
o 1,8 mld. Kč (index 43,2)  a tento pokles byl tak hlubší než meziroční snížení
celé skupiny zboží – strojírenství a dopravní prostředky. 

Mírnější byl hodnotový meziroční úbytek, který zaznamenala v českém
vývozu do Ruska skupinu chemikálií, která v něm měla relativně slabší
postavení. Tento úbytek se rovnal 0,2 mld. Kč (index 89,5) a byl vyvolán
omezením vývozu řady položek zboží, především pak anorganických
chemikálií. Nosnou položkou vývozu chemikálií do Ruska byla v roce 2003,
stejně jako v předchozím roce, léčiva a farmaceutické výrobky (1,0 mld. Kč,
index 106,7).  

Poměrně vysoký podíl na českém vývozu do Ruska měla v roce 2003 skupina
průmyslového zboží podle druhu materiálu (24,2 %), která v roce 2003 zazna-
menala meziroční nárůst o 0,5 mld. Kč, resp. o 13,9 %. V rámci této skupiny se
podařilo pouze ve dvou položkách exportovat zboží v hodnotě vyšší než 1 mld. Kč,
a to pokud jde o papír, lepenku a výrobky z nich (1,3 mld. Kč, index 105,2)
a výrobky z nekovových nerostů j.n. (1,0 mld. Kč, index 95,1).  

Kromě průmyslového zboží podle druhu materiálu zlepšila meziročně svoje
postavení ve vývozu do Ruska ještě skupina potravinářského zboží (z 5,4 % na
7,5 %) a různých hotových výrobků (z 10,7 % na 12,5 %). Toto zlepšení ale zna-
menalo malý hodnotový přínos (celkem 0,6 mld. Kč). Hodnota exportu zbýva-
jící skupiny, tj. surovin nepoživatelných a paliv meziročně stagnovala.  
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TTaabbuullkkaa  5500                    ZZbboožžoovváá  ssttrruukkttuurraa  zzaahhrraanniiččnnííhhoo  oobbcchhoodduu  ČČRR  ss RRuusskkeemm vv rrooccee  22000033

ZZbboožžoovváá  sskkuuppiinnaa  SSIITTCC  

VVýývvoozz  ddoo  RRuusskkaa DDoovvoozz  zz RRuusskkaa SSaallddaa  ddííllččíícchh
oobbcchhooddnníícchh  bbiillaannccíí  

ppooddííllyy  22000033 zzmměěnnaa  pprroottii ppooddííllyy 22000033 zzmměěnnaa  pprroottii 22000033 zzmměěnnaa  pprroottii
rrookkuu  22000022 rrookkuu  22000022 rrookkuu  22000022

vv %%  vv mmlldd.. KKčč  vv %%  vv mmlldd.. KKčč  vv mmlldd.. KKčč      
0+1+4  Potravinářské suroviny 

a výrobky 7,5 1,2 +0,3 0,1 0,1 0,0 1,1 +0,3 
2+3 Suroviny nepoživatelné a paliva 1,9 0,3 0,0 81,5 53,6 +3,7 -53,3 -3,7   
5 Chemikálie 13,1 2,2 -0,2 2,2 1,4 0,0 0,8 -0,2   
6 Průmyslové zboží podle druhu

materiálu 24,2 4,0 +0,5 9,5 6,3 +0,4 -2,3 +0,1 
7 Stroje a dopravní prostředky 40,8 6,7 -1,2 6,1 4,0 +1,5 2,7 -2,7  
8 Různé hotové výrobky 12,5 2,1 +0,3 0,6 0,4 +0,2 1,7 +0,1 

Pramen: MPO ČR  a vlastní výpočet

Zvýšení celkového českého dovozu z Ruska v roce 2003 ve srovnání s rokem
2002 o 5,8 mld. Kč ovlivnila především zbožová skupina surovin nepoživatel-
ných a paliv, která zpravidla způsobuje základní změny na straně dovozu
v relaci ČR – Rusko. Import této skupiny zboží do ČR se meziročně zvýšil o 3,7
mld. Kč, resp. o 7,5 % a v jejím rámci pak došlo k největšímu hodnotovému
nárůstu u topného plynu, zemního i průmyslově vyráběného (+1,9 mld. Kč,
index 107,7) a u ropy, ropných výrobků a příbuzných materiálů (+1,4 mld. Kč,
index 106,4). Suroviny nepoživatelné a paliva dlouhodobě reprezentují nejsil-
nější skupinu v českém dovozu z Ruska (81,5 % v roce 2003), který zároveň
kryje více než 1/3 celkových dovozních potřeb ČR v této skupině zboží (36,0 %
v roce 2003). Topný plyn a ropa a ropné výrobky přitom zůstávají hlavními
položkami tohoto dovozu v relaci ČR – Rusko při podílu 40,2 % a 35,7 %
v roce 2003, které v daném roce společně vyprodukovaly i nejvyšší pasivní
saldo obchodní bilance ČR vůči Rusku v hodnotě 49,8 mld. Kč (46,5 mld. Kč
v roce 2002), jež o 0,5 mld. Kč přesáhlo úhrnné pasivum česko-ruských
zahraničně obchodních vztahů. 

Meziroční změny v hodnotové úrovni dovozu ČR z Ruska přesahující hrani-
ci jedné miliardy byly v roce 2003 zaznamenány u skupiny strojů a dopravních
prostředků (+1,5 mld. Kč), zejména díky prudkému nárůstu importu ostatních
dopravních a přepravních prostředků. K nižším meziročním změnám v hod-
notě 0,4 mld. Kč a 0,2 mld. Kč došlo ještě v roce 2003 u průmyslového zboží
podle druhu materiálu a u různých hotových výrobků, zatímco dovoz potra-
vinářského zboží a chemikálií stagnoval.    
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GGrraaff  1122                                  SSttrruukkttuurraa  vvýývvoozzuu,,  ddoovvoozzuu  aa bbiillaannccee  ss RRuusskkeemm  vv rrooccee  22000033
(v mld. Kč)

Pramen: MPO ČR

Schodek celkové obchodní bilance ČR s Ruskem v roce 2003 meziročně
vzrostl o 6,1 mld. Kč na 49,3 mld. Kč. Přispěly k tomu skupiny: suroviny
nepoživatelné a paliva meziročním nárůstem pasiva ve výši 3,7 mld. Kč, stroje
a dopravní prostředky snížením aktiva o 2,7 mld. Kč a chemikálie snížením
bilančního přebytku o 0,2 mld. Kč. Naproti tomu ostatní skupiny zboží souhrn-
ným zlepšením aktiva o 0,5 mld. Kč zmírňovaly celkové pasivum bilance
zahraničního obchodu ČR – Rusko.  

88..44..22 PPoollsskkoo

Zahraničně obchodní obrat ČR s Polskem se v roce 2003 meziročně zvýšil
o 11,7 % (+13,1 mld. Kč) při nárůstu vývozu o 11,0 % (+6,5 mld. Kč) a dovozu
o 12,5 % (+6,6 mld. Kč). V důsledku rychlejšího meziročního vzestupu dovozu
ČR z Polska ve srovnání s vývozem do Polska, který navíc v roce 2002 zazna-
menal i meziroční pokles, došlo od roku 2002 k postupnému snižování aktiva
zahraničně obchodní bilance v relaci ČR – Polsko. V roce 2003 bylo toto
aktivum proti roku 2002 nižší o 106 mil. Kč, nicméně svojí výší 5,9 mld. Kč při-
spělo k útlumu celkového pasiva bilance zahraničního obchodu ČR.  
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TTaabbuullkkaa  5511                                                          ZZaahhrraanniiččnníí  oobbcchhoodd  ČČRR  ss PPoollsskkeemm
(v mil. Kč)

22000000  22000011 22000022  22000033 IInnddeexx  22000033  //  22000022  
Vývoz 60 898 65 788 59 208 65 734 111,0  
Dovoz 44 332 52 015 53 176 59 808 112,5  
Obrat 105 230 117 803 112 384 125 542 111,7  
Bilance 16 566 13 773 6 032 5 926 x  

Pramen: MPO ČR

Velikostí obratu se Polsko v roce 2003 řadilo na 6. místo mezi nejvýznam-
nějšími obchodními partnery ČR s podílem 4,5 % (v roce 2002 na 7. místě
s podílem 4,4 %) na jejím celkovém zahraničním obchodu. Podíl Polska na
českém vývozu přitom reprezentoval 4,8 %, když se meziročně zvýšil o 0,1
bodu a na českém dovozu 4,1 %, při stejném nárůstu rovněž o 0,1 bodu.  

TTaabbuullkkaa  5522                                      PPoossttaavveenníí  PPoollsskkaa  vv zzaahhrraanniiččnníímm  oobbcchhoodduu  ČČRR

RRookk  
PPooddííll  vv %%  nnaa  ččeesskkéémm      

vvýývvoozzuu  ddoovvoozzuu      
cceellkkeemm  ddoo  TTEE  ddoo  CCEEFFTTAA  cceellkkeemm  zz TTEE  zz CCEEFFTTAA    

2002 4,7 22,3 28,4 4,0 17,3 33,2  
2003 4,8 22,7 28,7 4,1 17,3 33,6 
Změna +,01 +0,4 +0,3 +0,1 0,0 +0,4  

Pramen: MPO a vlastní výpočet
Poznámka: TE – tranzitivní ekonomiky (země s přechodovou a státní ekonomikou)

V českém vývozu do tranzitivních ekonomik zaujímá Polsko silnější pozici
než v dovozu z těchto ekonomik a v roce 2003 došlo ještě k meziročnímu
zlepšení této pozice o 0,4 bodu, zatímco v dovozu stagnovala. Ve vývozu do
států CEFTA je naopak pozice Polska slabší a menší byl i její meziroční pozitivní
posun než v českém dovozu ze států CEFTA.    

Ve zbožové struktuře českého vývozu do Polska dominovala v roce 2003
skupina strojů a dopravních prostředků (36,7 %), která vyšším meziročním
nárůstem (index 131,7) vytlačila průmyslové zboží podle druhu materiálu, jež se
v předchozích letech umisťovalo na prvním místě. Naproti tomu v dovozu
z Polska zaujímala tato skupina výší svého hodnotového objemu (9,8 mld. Kč) až
třetí pozici při meziročním vzrůstu o 1,1 mld. Kč (index 112,6). V důsledku rych-
lejšího růstu vývozu ve srovnání s dovozem došlo i k podstatnému meziročnímu
navýšení dílčího aktivního salda obchodní bilance strojů a dopravních prostřed-
ků (+4,7 mld. Kč), které v dané teritoriální relaci docílily absolutně nejvyššího
přebytku obchodní bilance (14,3 mld. Kč). Podíl vývozu strojů a dopravních
prostředků do Polska na jejich celkovém českém vývozu byl v roce 2003 relativně
nízký (3,5 %) a ve srovnání s rokem 2002 vzrostl pouze o 0,6 procentního bodu.
Podíl jejich dovozu z Polska na celkovém dovozu strojů a dopravních prostředků
ČR byl pak ještě menší (1,6 %), když se meziročně zvýšil o 0,1 bodu. 
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TTaabbuullkkaa  5533                        ZZbboožžoovváá  ssttrruukkttuurraa  zzaahhrraanniiččnnííhhoo  oobbcchhoodduu  ČČRR  ss PPoollsskkeemm  vv rrooccee  22000033

VVýývvoozz  ddoo  PPoollsskkaa  DDoovvoozz  zz PPoollsskkaa  SSaallddaa  ddííllččíícchh
oobbcchhooddnníícchh  bbiillaannccíí  

ZZbboožžoovváá  sskkuuppiinnaa  SSIITTCC ppooddííllyy  22000033 zzmměěnnaa  pprroottii ppooddííllyy 22000033 zzmměěnnaa  pprroottii  22000033 zzmměěnnaa  pprroottii
rrookkuu  22000022 rrookkuu  22000022 rrookkuu  22000022

vv %%  vv mmlldd.. KKčč  vv %%  vv mmlldd.. KKčč  vv mmlldd.. KKčč      
0+1+4 Potravinářské suroviny 

a výrobky 8,1 5,3 +0,6 9,9 5,9 +0,7 -0,6 -0,1    
2+3 Suroviny nepoživatelné 

a paliva 6,3 4,1 -0,3 20,5 12,3 +2,8 -8,2 -3,1  
5 Chemikálie 12,9 8,5 -0,1 10,5 6,3 +0,5 2,2 -0,6   
6 Průmyslové zboží podle druhu

materiálu 30,4 20,0 +0,9 28,3 16,9 +0,7 3,1 +0,2   
7 Stroje a dopravní prostředky 36,7 24,1 +5,8 16,4 9,8 +1,1 14,3 +4,7   
8 Různé hotové výrobky 5,6 3,7 -0,4 14,4 8,6 +0,8 -4,9 -1,2  

Pramen: ČSÚ a vlastní výpočet

Druhou hodnotově nejsilnější skupinou zboží v českém vývozu do Polska bylo
v roce 2003 průmyslové zboží podle druhu materiálu (20,0 mld. Kč) s podílem
30,4 %. Po meziročním oslabení v roce 2002 tato skupina zboží dosáhla v roce
2003 ve srovnání s rokem 2002 nárůstu vývozu (+0,9 mld. Kč) o 4,7 %. V českém
dovozu z Polska si i v roce 2003 zachovalo průmyslové zboží podle druhu mate-
riálu první pozici s výší hodnoty 16,9 mld. Kč a jejím meziročním přírůstkem 0,7
mld. Kč (index 104,3). Tato skutečnost ovlivnila mírný meziroční nárůst aktivního
salda jejich dílčí obchodní bilance o 0,2 mld. Kč na 3,1 mld. Kč. Český vývoz
i dovoz průmyslového zboží podle druhu materiálu do/z Polska zaznamenal také
v roce 2003 meziroční snížení podílu na celkovém vývozu/dovozu ČR této
skupiny zboží o 0,2 bodu na 6,3 % a o 0,1 bodu na 5,8 %.  

Třetí pozici v českém vývozu do Polska obsadily v roce 2003 opět chemikálie
s hodnotovou úrovní 8,5 mld. Kč a podílem 12,9 % a to i při mírném me-
ziročním úbytku o 0,1 mld. Kč. Naproti tomu v dovozu ČR do Polska se chemi-
kálie umístily až na páté pozici s objemem 6,3 mld. Kč a půl miliardovým
meziročním přírůstkem, který přispěl ke zhoršení aktiva dílčí obchodní bilance
dané skupiny o 0,6 mld. Kč na 2,2 mld. Kč. Český vývoz chemikálií do Polska
reprezentoval v roce 2003 i při poklesu významný podíl v celkovém českém
vývozu dané skupiny zboží (10,5 %). 

Zbývající skupiny zboží, tj. potravinářské zboží, suroviny nepoživatelné
a paliva a různé hotové výrobky představovaly ve vývozu do Polska v roce 2003
podíly nižší než 10 % (8,1 %, 6,3 % a 5,6 %) a výše jejich hodnotového obje-
mu se pohybovala od 3,7 mld. Kč do 5,3 mld. Kč. Všechny tři skupiny byly
nositeli záporného bilančního salda.    
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TTaabbuullkkaa  5544          PPoossttaavveenníí  zzaahhrraanniiččnnííhhoo  oobbcchhoodduu  ČČRR  ss PPoollsskkeemm  vv cceellkkoovvéémm  zzaahhrraanniiččnníímm  
oobbcchhoodduu  ČČRR  ppooddllee  jjeeddnnoottlliivvýýcchh    zzbboožžoovvýýcchh  sskkuuppiinn

PPooddííll  PPoollsskkaa  vv %%  nnaa  cceellkkoovvéémm  ččeesskkéémm      
ZZbboožžoovváá  sskkuuppiinnaa  SSIITTCC vvýývvoozzuu  ddoovvoozzuu      

22000022  22000033  22000022  22000033      
0+1+4 Potravinářské suroviny a výrobky 11,6 11,6 8,2 8,6   
2+3 Suroviny nepoživatelné a paliva 6,2 5,3 6,9 8,3   
5 Chemikálie 11,5 10,5 3,9 3,8   
6 Průmyslové zboží podle druhu materiálu 6,5 6,3 5,9 5,8   
7 Stroje a dopravní prostředky 2,9 3,5 1,5 1,6  
8 Různé hotové výrobky 2,7 2,3 5,6 5,6  
00--99 CCeellkkeemm 44,,77  44,,88  44,,00  44,,11  

Pramen: ČSÚ a vlastní výpočet

Suroviny nepoživatelné a paliva, jakož i různé hotové výrobky, náležely
v česko-polském obchodu znovu ke skupinám zboží s nejvyšším předstihem
růstu dovozu z Polska před vývozem ČR do Polska a pasiva jejich dílčí bilance
nejvíce zatížily celkovou bilanci česko-polského obchodu (-8,2 mld. Kč a -4,9
mld. Kč), když navíc meziročně vzrostla o 3,1 mld. Kč a 1,2 mld. Kč.

88..44..33 IIttáálliiee

Obrat zahraničního obchodu ČR s Itálií se v roce 2003 meziročně zvýšil
o 12,2 % (+15,0 mld. Kč) při vzestupu českého vývozu do Itálie o 19,8 % (+10,1
mld. Kč) a dovozu z Itálie o 6,9 % (+4,9 %). Po určitém zakolísání v roce 2002
byl tak obnoven vzestupný trend ve vzájemném obchodu. Navíc došlo k dalšímu
zmírnění dlouhodobě existujícího pasiva zahraničně obchodní bilance ve vztahu
k Itálii, a to o 5,1 mld. Kč. Toto pasivum reprezentovalo v roce 2003 22,6 %
celkového schodku zahraničního obchodu ČR oproti 29,2 % v roce 2002. Itálii
náležela v roce 2003 s podílem 4,9 % čtvrtá pozice v českém obratu
zahraničního obchodu, ale až 7. ve vývozu ČR při podílu 4,4 % a 2. pozice
v dovozu s podílem 5,3 %. 

TTaabbuullkkaa  5555                                                        ZZaahhrraanniiččnníí  oobbcchhoodduu  ČČRR  ss IIttáálliiíí
(v mil. Kč)

22000000  22000011  22000022  22000033  IInnddeexx  22000033//22000022    
Vývoz 42 388 51 495 50 774 60 833 119,8  
Dovoz 64 194 72 841 71 604 76 513 106,9  
Obrat 106 582 124 336 122 378 137 346 112,2  
Bilance -21 806 -21 346 -20 830 -15 680 x  

Pramen: MPO ČR
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Hodnotově nejvýznamnějšími zbožovými skupinami v českém vývozu
i dovozu do/z Itálie v roce 2003 byly opět stroje a dopravní prostředky
a průmyslové zboží podle druhu materiálu, které svojí úrovní vysoce přesaho-
valy ostatní skupiny zboží. Vývoz strojů a dopravních prostředků se v roce 2003
meziročně zvýšil o 29,8 %, resp. o 7,1 mld. Kč na 30,9 mld. Kč. Naproti tomu
jejich dovoz z Itálie se meziročně zvýšil jen o 2,9 %, resp. o 0,9 mld. Kč na 31,6
mld. Kč. Skupina strojů a dopravních prostředků byla ještě v roce 2002 hlavním
nositelem pasivního salda v souhrnné bilanci česko-italského obchodu (-6,9
mld. Kč), ale v roce 2003 se toto pasivum meziročně snížilo o 6,2 mld. Kč na
0,7 mld. Kč a mezi dílčími pasivy tohoto obchodu (u různých hotových
výrobků, chemikálií, potravinářského zboží, průmyslového zboží podle druhu
materiálu) bylo nejnižší. 

TTaabbuullkkaa  5566                    ZZbboožžoovváá  ssttrruukkttuurraa  zzaahhrraanniiččnnííhhoo  oobbcchhoodduu  ČČRR  ss IIttáálliiíí  vv rrooccee  22000033

ZZbboožžoovváá  sskkuuppiinnaa  SSIITTCC  

VVýývvoozz  ddoo  IIttáálliiee DDoovvoozz  zz IIttáálliiee  SSaallddaa  ddííllččíícchh
oobbcchhooddnníícchh  bbiillaannccíí  

ppooddííllyy  22000033
zzmměěnnaa  pprroottii

ppooddííllyy 22000033  
zzmměěnnaa  pprroottii  

22000033
zzmměěnnaa  pprroottii

rrookkuu  22000022 rrookkuu  22000022 rrookkuu  22000022
vv %%  vv mmlldd.. KKčč  vv %%  vv mmlldd.. KKčč  vv mmlldd.. KKčč      

0+1+4 Potravinářské suroviny 
a výrobky 1,2 0,7 +0,2 5,4 4,1 +0,2 -3,4 0,0  

2+3 Suroviny nepoživatelné
a paliva 5,1 3,1 +0,2 2,5 1,9 +0,3 1,2 -0,1  

5 Chemikálie 6,7 4,1 +0,8 12,0 9,2 +1,2 -5,1 -0,4   
6 Průmyslové zboží podle druhu

materiálu 26,8 16,3 +0,7 23,4 17,9 +1,6 -1,6 -0,9 
7 Stroje a dopravní prostředky 50,8 30,9 +7,1 41,3 31,6 +0,9 -0,7 +6,2   
8 Různé hotové výrobky 9,4 5,7 +1,0 15,4 11,8 +0,7 -6,1 +0,3 

Pramen: ČSÚ a vlastní výpočet

Hodnotový objem českého vývozu průmyslového zboží podle druhu mate-
riálu do Itálie se v roce 2003 zvýšil proti roku 2002 o 4,5 % (o 0,7 mld. Kč)
a českého dovozu z Itálie o 9,8 %, resp. o 1,6 mld. Kč. V důsledku tohoto vývo-
je se meziročně zhoršila dílčí bilance průmyslového zboží podle druhu materiálu
o 0,9 mld. Kč a dosáhla v roce 2003 pasiva ve výši 1,6 mld. Kč.

U skupiny různých hotových výrobků, která byla opět v roce 2003 z hlediska
výše obratu třetí největší skupinou zboží v česko-italském obchodu, se v roce
2003 zvýšil vývoz ČR proti roku 2002 o 21,3 %, resp. o 1,0 mld. Kč a dovoz o 6,3 %,
tj. o 0,7 mld. Kč, čímž došlo k meziročnímu snížení pasiva její dílčí bilance o 0,3
mld. Kč na 6,1 mld. Kč. I přes toto snížení byla nicméně úroveň pasiva dílčí
bilance různých hotových výrobků v obchodu ČR – Itálie nejvyšší a reprezen-
tovala více než 1/3 schodku úhrnné bilance dané teritoriální relace.  
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Chemikálie svou hodnotou sice ani v roce 2003 nepředstavovaly nejvýz-
namnější skupinu zboží v česko-italském obchodu, ale podstatným způsobem
zatížily jeho bilanční saldo. Jejich český vývoz do Itálie meziročně v roce 2003
vzrostl o 24,2 % resp. o 0,8 mld. Kč na 4,1 mld. Kč a dovoz z Itálie o 15,0 %, tj.
o 1,2 mld. Kč na 9,2 mld. Kč. Vyšší hodnotový nárůst dovozu než vývozu tak
znovu zhoršil pasivum dílčí obchodní bilance, a to o 0,4 mld. Kč na 5,1 mld. Kč,
které tvořilo téměř 1/3 celkového schodku bilance zahraničního obchodu ČR –
Itálie.  

Hodnotově nejslabšími skupinami zboží v česko-italském obchodu byly
i v roce 2003: potravinářské zboží (0+1+4 SITC) a suroviny nepoživatelné
a paliva (2+3 SITC). Zatímco potravinářské zboží při obratu ve výši 4,8 mld. Kč
zaznamenaly schodek dílčí bilance v hodnotě 3,4 mld. Kč, který meziročně
stagnoval, suroviny nepoživatelné a paliva při obratu 5,0 mld. Kč dosáhly, jako
jediná skupina zboží, přebytku dílčí bilance, a to ve výši 1,2 mld. Kč při jeho
meziročním poklesu o 0,1 mld. Kč.

88..44..44 VVeellkkáá  BBrriittáánniiee

Velká Británie patří dlouhodobě k významným obchodním partnerům České
republiky. V roce 2003 zaujala 7. místo na obratu českého zahraničního
obchodu a zatímco v českém dovozu se sice zařadila s podílem 2,7 % na 10.
pozici, v českém vývozu získala 4. místo s podílem 5,4 % (za Německem,
Slovenskem a Rakouskem).  

TTaabbuullkkaa  5577                        ZZaahhrraanniiččnníí  oobbcchhoodd  ČČRR  ss VVeellkkoouu  BBrriittáánniiíí  vv lleetteecchh  22000022  aa 22000033

HHooddnnoottaa  vv mmiill.. KKčč  IInnddeexx  22000033            PPooddííll  nnaa  zzaahhrraanniiččnníímm  oobbcchhoodduu  ČČRR  vv %%      
22000022  22000033  vv %%  22000022 22000022  22000033

Vývoz 72 791 73 946 101,6 5,8 5,4  
Dovoz 41 606 39 155 94,1 3,1 2,7  
Obrat 114 397 113 101 98,9 4,4 4,0  
Saldo OB 31 185 34 791 x x  

1) meziroční změna salda
Pramen: MPO ČR

Z uvedených údajů je však současně zřetelné, že meziročně se obchod
s Velkou Británií vyvíjel méně dynamicky než celkový zahraniční obchod České
republiky. Zatímco celkový obrat českého zahraničního obchodu meziročně
narostl o 9,0 %, obrat s Velkou Británií se snížil o 1,1 %, což při srovnání zna-
mená rozdíl 10,1 bodu. Tento propad byl ovlivněn jednak značnějším
meziročním poklesem dovozu (index 94,1) a jednak poměrně málo výrazným
meziročním zvýšením vývozu (index 101,6).    
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Uvedené výsledky se opíraly o realizaci následující zbožové struktury:    

TTaabbuullkkaa  5588 ZZbboožžoovváá  ssttrruukkttuurraa  zzaahhrraanniiččnnííhhoo  oobbcchhoodduu  ČČRR  ss VVeellkkoouu  BBrriittáánniiíí  
rrooccee  22000033

VVýývvoozz    DDoovvoozz      
ZZbboožžoovváá  sskkuuppiinnaa  SSIITTCC hhooddnnoottaa ppooddííll  hhooddnnoottaa  ppooddííll

vv mmiill.. KKčč  vv %%    vv mmiill.. KKčč  vv %%  
CCeellkkeemm    7733  994466 110000,,00  3399  115555 110000,,00  
v tom: 
0 Potraviny a živá zvířata 1 054 1,4 620 1,6

1 Nápoje a tabák 500 0,7 221 0,6 
2 Suroviny nepoživatelné, bez paliv 748 1,0 255 0,7 
3 Minerální paliva a maziva 393 0,5 66 0,2
4 Živočišné a rostlinné oleje a tuky 0 0,0 12 0,0
5 Chemikálie 1 407 1,9 7 347 18,8
6 Průmyslové zboží podle druhu materiálu 10 219 13,8 8 281 21,1
7 Stroje a dopravní prostředky 48 426 65,5 17 325 44,2
8 Různé hotové výrobky 11 196 15,2 5 027 12,8
9 Nespecifikováno 3 0,0 1 0,0 

Pramen: ČSÚ

Z uvedeného přehledu je zřetelný malý podíl ve vzájemném obchodu
zbožových skupin 0, 1, 2, 3, 4 a 9. Výraznou roli naopak dlouhodoběji hrají
kategorie 6 až 8 (a v dovozu i skupina 5).    

Největším zbožovým vývozním souborem přitom byly stroje a dopravní
prostředky, které v roce 2003 představovaly 65,5 % celkového exportu do
Velké Británie. Rozhodujícími vývozními artikly této skupiny do uvedeného
teritoria pak byly tyto položky: kancelářské stroje a zařízení k automatickému
zpracování dat (s podílem 30,8 % na celkovém vývozu skupiny 7 do sle-
dovaného teritoria a při meziročním nárůstu o 1,1 mld. Kč), silniční vozidla
(s podílem 29,5 % v exportu strojů a dopravních prostředků a s meziročním
poklesem o 2,0 mld. Kč), zařízení k telekomunikaci a záznamu a reprodukci zvuku
(podíl 14,6 % na strojírenském vývozu při meziročním snížení o 1,7 mld. Kč) a elek-
trická zařízení, přístroje a spotřebiče (s podílem 13,5 % na exportu strojů
a dopravních prostředků do sledované teritoriální relace a s meziročním
zvýšením o 1,0 mld. Kč).

Dalšími významnými vývozními skupinami byly různé hotové výrobky
s podílem 15,2 % a průmyslové zboží podle druhu materiálu s podílem 13,8 %.
Spolu se stroji a dopravními prostředky představovaly tyto tři zbožové skupiny
94,5 % celkového vývozu do sledovaného teritoria.    
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Největší podíl na celkovém dovozu z Velké Británie měly rovněž stroje
a dopravní prostředky, a to ve výši 44,2 % (nicméně při meziročním poklesu
o 6,0 bodů). Kromě průmyslového zboží podle druhu materiálu a různých
hotových výrobků, vykázala v dovozu větší váhu i skupina chemikálií s podílem
18,8 % (při meziročním nárůstu v účasti na celkovém dovozu do Velké Británie
o 3,0 procentní body). Uvedené čtyři zbožové kategorie představovaly 96,9 %
celkového importu ze sledovaného teritoria.

TTaabbuullkkaa  5599                  BBiillaannccee  oobbcchhoodduu  ČČRR  ss VVeellkkoouu  BBrriittáánniiíí  ppooddllee  zzbboožžoovvýýcchh  sskkuuppiinn  
vv lleetteecchh  22000022  aa 22000033

(v mil. Kč)

ZZbboožžoovváá  sskkuuppiinnaa SSIITTCC
OObbcchhooddnníí    bbiillaannccee  MMeezziirrooččnníí

22000022  22000033  zzmměěnnaa  ssaallddaa
CCeellkkeemm  3311  118855  3344  779911  ++33  660066    
v tom: 
0  Potraviny a živá zvířata +82 +434 +352   

1  Nápoje a tabák +281 +279 -2    
2  Suroviny nepoživatelné, bez paliv +274 +493 +219    
3  Minerální paliva a maziva +30 +327 +297    
4  Živočišné a rostlinné oleje a tuky -14 -12 +2   
5  Chemikálie -5 569 -5 940 -371    
6  Průmyslové zboží podle druhu materiálu +1 852 +1 938 +86    
7  Stroje a dopravní prostředky +28 645 +31 101 +2 456    
8  Různé hotové výrobky +5 532 +6 169 +637    
9  Nespecifikováno +72 +2 -70  

Pramen: ČSÚ

Obchodní bilance se s Velkou Británií meziročně zlepšila o 3,6 mld. Kč na
celkové kladné saldo ve výši 34,8 mld. Kč. Největší podíl na této pozitivní
změně měla zbožová skupina strojů a dopravních prostředků, jejíž aktivum se
meziročně zvýšilo o 2,5 mld. Kč na 31,1 mld. Kč a skupina různých hotových
výrobků, která registrovala meziroční zvýšení kladného salda o 0,6 mld. Kč na
6,2 mld. Kč. Na druhé straně nepříznivý vliv na obchodní bilanci měla zbožová
skupina chemikálií pasivem v částce 5,9 mld. Kč.

88..44..55  FFrraanncciiee

Francie byla v roce 2003 výší obratu v hodnotě 135,9 mld. Kč pátým nej-
významnějším obchodním partnerem ČR, stejně jako v roce 2002 i při dalším
zvýšení jejího podílu na tomto obratu o 0,1 procentního bodu. Ve srovnání
s rokem 2002 česko-francouzský obchod vzrostl o 14,0 mld. Kč, tj. o 11,4 %,
když se český vývoz do Francie zvýšil o 6,5 mld. Kč (index 111,1) a dovoz
z Francie o 7,5 mld. Kč (index 111,8). V důsledku meziročního předstihu tempa
růstu dovozu před vývozem o 0,7 bodu došlo v roce 2003 k navýšení pasivního
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salda obchodní bilance ČR s touto zemí  o 1,0 mld. Kč, které reprezentovalo 8,8 %
celkového pasiva obchodní bilance ČR oproti 7,2 % v roce 2002.  

TTaabbuullkkaa  6600                                                    ZZaahhrraanniiččnníí  oobbcchhoodd  ČČRR  ss FFrraanncciiíí
(v mil. Kč)

22000000  22000011  22000022  22000033  IInnddeexx  22000033//22000022    
Vývoz 45 085 54 396 58 443 64 910 111,1
Dovoz 61 643 66 516 63 544 71 021 111,8
Obrat 106 728 120 912 121 987 135 931 111,4
Bilance -16 558 -12 120 -5 101 -6 111 x 

Pramen: MPO ČR

Zahraniční obchod ČR s Francií si dlouhodobě udržuje růstový trend, zejmé-
na u vývozu, zatímco u dovozu došlo v roce 2002 k určitému zakolísání.    

Ve struktuře česko-francouzského obchodu opět v roce 2003 dominovala
skupina strojů a dopravních prostředků (66,7 % v českém vývozu do Francie
a 52,5 % v dovozu z Francie) a ve srovnání s rokem 2002 dále posílila. Tato
skupina zboží, stejně jako v předchozím roce, vyprodukovala v roce 2003 rela-
tivně vysoké aktivní saldo dílčí bilance v dané teritoriální relaci (+6,0 mld. Kč),
a to při meziročním nárůstu o 1,0 mld. Kč.

TTaabbuullkkaa  6611            ZZbboožžoovváá  ssttrruukkttuurraa  zzaahhrraanniiččnnííhhoo  oobbcchhoodduu  ČČRR  ss FFrraanncciiíí  vv rrooccee  22000033

ZZbboožžoovváá  sskkuuppiinnaa  SSIITTCC  

VVýývvoozz  ddoo  FFrraanncciiee DDoovvoozz  zz FFrraanncciiee  SSaallddaa  ddííllččíícchh
oobbcchhooddnníícchh  bbiillaannccíí  

ppooddííllyy  22000033
zzmměěnnaa  pprroottii

ppooddííllyy 22000033
zzmměěnnaa  pprroottii  

22000033
zzmměěnnaa  pprroottii

rrookkuu  22000022 rrookkuu  22000022 rrookkuu  22000022

vv %%  vv mmlldd.. KKčč  vv %%  vv mmlldd.. KKčč  vv mmlldd.. KKčč      
0+1+4 Potravinářské suroviny 

a výrobky 1,2 0,8 0,0 3,4 2,4 -0,1 -1,6 +0,1  

2+3 Suroviny nepoživatelné a
paliva 1,4 0,9 +0,1 1,4 1,0 -0,1 -0,1 +0,2   

5 Chemikálie 3,4 2,2 0,0 17,2 12,2 +1,0 -10,0 -1,0   
6 Průmyslové zboží podle druhu

materiálu 19,3 12,5 +0,3 16,9 12,0 +0,7 +0,5 -0,4 
7 Stroje a dopravní prostředky 66,7 43,3 +5,9 52,5 37,3 +4,9 +6,0 +1,0   
8 Různé hotové výrobky 8,0 5,2 +0,3 8,6 6,1 +1,1 -0,9 -0,8 

Pramen: ČSÚ a vlastní výpočet

Druhou největší zbožovou skupinu vzájemného obchodu reprezentovalo
v roce 2003 průmyslové zboží podle druhu materiálu (19,3 % v českém
vývozu do Francie a 16,9 % v dovozu z Francie) s meziročním přírůstkem.
Také tato skupina dosáhla ještě v roce 2003 přebytku v dílčí bilanci dané
relace (+0,5 mld. Kč), ale při jeho meziročním podstatném snížení.  
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Zbývající skupiny zboží měly z hlediska hodnotové úrovně v česko-fran-
couzském obchodu menší význam. Všechny tyto skupiny ale, jak dokumentu-
je výše uvedená tabulka, uzavřely rok 2003 s pasivem dílčích obchodních
bilancí. Nejhorší výsledky přitom byly zaznamenány u chemikálií, které při
meziroční stagnaci jejich vývozu do Francie zvýšily dovoz z Francie a dále tak
navršily pasivum jejich dílčí bilance v dané relaci, které bylo hlavním zdrojem
celkového pasiva bilance zahraničního obchodu ČR s Francií. Schodek dílčí
bilance chemikálií dokonce o 3,9 mld. Kč převýšil v roce 2003 celkové bilanční
pasivum česko-francouzského obchodu.

88..44..66  SSppoojjeennéé  ssttááttyy  aammeerriicckkéé

Spojené státy americké patří dlouhodobě mezi významné partnery v obchodně
zahraničních vztazích s ČR. V roce 2003 se zařadily s podílem 2,8 % na 11. místo
v obratu českého zahraničního obchodu.  

Konkrétní vývoj zahraničního obchodu s tímto teritoriem přitom poskytuje
následující přehled:   

TTaabbuullkkaa  6622                                    ZZaahhrraanniiččnníí  oobbcchhoodd  ČČRR  ss UUSSAA  vv lleetteecchh  22000022  aa 22000033

HHooddnnoottaa  vv mmiill.. KKčč  IInnddeexx  22000033            PPooddííll  nnaa  zzaahhrraanniiččnníímm  oobbcchhoodduu  ČČRR  vv %%      
22000022  22000033  vv %%  22000022 22000022  22000033

Vývoz 35 744 33 566 93,9 2,8 2,4  
Dovoz 43 271 44 957 103,9 3,3 3,1  
Obrat 79 015 78 523 99,4 3,1 2,8  
Saldo OB -7 527 -11 391 x x  

1) meziroční změna salda 
Pramen: MPO ČR

Dynamika českého obchodu se Spojenými státy americkými meziročně po-
klesla (index obratu 99,4), v důsledku snížení vývozu o 6,1 % a přes zvýšení
dovozu o 3,9 %. Tím se vzájemný obchod dostal výrazně pod dynamiku
celkového zahraničního obchodu ČR, jehož obrat zaznamenal meziroční nárůst
o 9,0 %.    

Ve zbožové struktuře vývozu i dovozu se v roce 2003 ve vztahu ke Spojeným
státům výrazně uplatnily kategorie 5 – 8, které společně představovaly 95,4 %
celkového českého exportu a 93,6 % celkového importu. Je také současně zřejmé,
že více než polovina celkového obchodu s USA byla realizována zbožovou
skupinou strojů a dopravních prostředků, která se tak stala nejvýznamnější
složkou českého obchodu se Spojenými státy. 
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TTaabbuullkkaa  6633                    ZZbboožžoovváá  ssttrruukkttuurraa  zzaahhrraanniiččnnííhhoo  oobbcchhoodduu  ČČRR  ss UUSSAA  vv rrooccee  22000033

VVýývvoozz    DDoovvoozz      
ZZbboožžoovváá  sskkuuppiinnaa  SSIITTCC hhooddnnoottaa ppooddííll  hhooddnnoottaa  ppooddííll

vv mmiill.. KKčč  vv %%    vv mmiill.. KKčč  vv %%  
CCeellkkeemm  3333  556666  110000,,00  4444  995577  110000,,00    
v tom:        
0 Potraviny a živá zvířata 419 1,2 987 2,2 
1 Nápoje a tabák 302 0,9 583 1,3    
2 Suroviny nepoživatelné, bez paliv 541 1,6 1 228 2,7    
3 Minerální paliva a maziva 271 0,8 25 0,1    
4 Živočišné a rostlinné oleje a tuky 0 0,0 18 0,1   
5 Chemikálie 2 824 8,4 6 625 14,7    
6 Průmyslové zboží podle druhu materiálu 7 208 21,5 4 524 10,1    
7 Stroje a dopravní prostředky 17 477 52,1 23 887 53,1    
8 Různé hotové výrobky 4 494 13,4 7 080 15,7    
9 Nespecifikováno 30 0,1 0 0,0  

Pramen: ČSÚ

Obchodní bilance se Spojenými státy americkými se v roce 2003 meziročně
zhoršila zvýšením pasiva o 3,9 mld. Kč na celkové záporné saldo v částce 11,4
mld. Kč. Největší podíl na zvýšení bilančního deficitu měly stroje a dopravní
prostředky, průmyslové zboží podle druhu materiálu a chemikálie.    

TTaabbuullkkaa  6644            BBiillaannccee  oobbcchhoodduu  ČČRR  ss UUSSAA  ppooddllee  zzbboožžoovvýýcchh  sskkuuppiinn    vv lleetteecchh  22000022  aa 22000033
(v mil. Kč)

ZZbboožžoovváá  sskkuuppiinnaa SSIITTCC
OObbcchhooddnníí    bbiillaannccee  MMeezziirrooččnníí

22000022  22000033  zzmměěnnaa  ssaallddaa
CCeellkkeemm  --  77  552277 --1111  339911 --33  886644
v tom:     
0 Potraviny a živá zvířata  -670 -568 +102 
1 Nápoje a tabák -465 -281 +184   
2 Suroviny nepoživatelné, bez paliv -653 -687 -34    
3 Minerální paliva a maziva +129 +246 +117    
4 Živočišné a rostlinné oleje a tuky -14 -18 -4    
5 Chemikálie -2 740 -3 801 -1 061   
6 Průmyslové zboží podle druhu materiálu +4 083 +2 684 -1 399    
7 Stroje a dopravní prostředky -4 674 -6 410 -1 736   
8 Různé hotové výrobky -2 535 -2 586 -51   
9 Nespecifikováno +12 +30 +18

Pramen: ČSÚ
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88..44..77  ČČíínnaa

Specifičnost postavení Číny jako obchodního partnera ČR spočívá
v mimořádně velkém rozptylu její účasti na českém vývozu a dovozu. Zatímco
ve vývozu byla na 20. – 21. místě (spolu s Ukrajinou) a v podílu na obratu
českého zahraničního obchodu byla devátá, tak v dovozu zaujala 3. – 4. místo
spolu se Slovenskem. Důsledkem tohoto nerovnoměrného vývoje pak byla
nejvyšší pasivní bilance, kterou ČR zaznamenala v roce 2003 ve vztahu
k obchodně partnerskému teritoriu. 

TTaabbuullkkaa  6655                                ZZaahhrraanniiččnníí  oobbcchhoodd  ss ČČíínnoouu  vv lleetteecchh  22000022  aa 22000033

HHooddnnoottaa  vv mmiill.. KKčč  IInnddeexx  22000033                PPooddííll  nnaa  zzaahhrraanniiččnníímm  oobbcchhoodduu  ČČRR  vv %%      
22000022  22000033 vv %%  22000022 22000022  22000033

Vývoz 4 832 6 795 140,6 0,4 0,5  
Dovoz 61 356 75 262 122,7 4,6 5,2  
Obrat 66 188 82 057 124,0 2,6 2,9  
Saldo OB -56 524 -68 467 x x  

1) meziroční změna salda 
Pramen: MPO ČR a ČSÚ

Přes vysoký relativní meziroční nárůst vývozu (index 140,6), v absolutní
úrovni šlo pouze o přírůstek 2,0 mld. Kč, na rozdíl od dovozu, který při
meziročním nárůstu o 22,7 % se realizoval zvýšením o 13,9 mld. Kč. I tak však
jde v posledních dvou letech o zřetelnější snahu exportně zakotvit ve větší míře
na čínském trhu.    

TTaabbuullkkaa  6666                    ZZbboožžoovváá  ssttrruukkttuurraa  zzaahhrraanniiččnnííhhoo  oobbcchhoodduu  ČČRR  ss ČČíínnoouu  vv rrooccee  22000033

VVýývvoozz    DDoovvoozz      
ZZbboožžoovváá  sskkuuppiinnaa  SSIITTCC hhooddnnoottaa ppooddííll  hhooddnnoottaa  ppooddííll

vv mmiill.. KKčč  vv %%    vv mmiill.. KKčč  vv %%  
CCeellkkeemm  66  779955  110000,,00  7755  226622  110000,,00    
v tom:        
0  Potraviny a živá zvířata 86 1,3 1 491 2,0  
1  Nápoje a tabák 1 0,0 5 0,0    
2  Suroviny nepoživatelné, bez paliv 98 1,4 1 060 1,4    
3  Minerální paliva a maziva 56 0,8 19 0,0    
4  Živočišné a rostlinné oleje a tuky 0 0,0 1 0,0   
5  Chemikálie 378 5,6 2 047 2,7    
6  Průmyslové zboží podle druhu materiálu 1 015 14,9 5 115 6,8   
7  Stroje a dopravní prostředky 4 845 71,3 51 683 68,7    
8  Různé hotové výrobky 316 4,7 13 841 18,4   
9  Nespecifikováno 0 0,0 0 0,0 

Pramen: ČSÚ

84

VV  rrooccee  22000033
mměěllaa  ČČRR
nneejjvvěěttššíí  

ppaassiivvuumm
zz  oobbcchhoodduu  

ss  ČČíínnoouu

CZECH_OBCHOD_tisk.qxd  18.6.2004  6:41  StrÆnka 84

-11 9431 )  



Z uvedené zbožové struktury je zřetelné, že nejvýraznější komoditou jak ve
vývozu, tak v dovozu, byla v roce 2003 kategorie strojů a dopravních pro-
středků (s podíly na celkovém exportu a importu v rozsahu 71,3 % a 68,7 %)
a skupina průmyslového zboží podle druhu materiálu, která ve vývozu zaují-
mala podíl 14,9 %. V dovozu se naopak výrazněji uplatnila kategorie různých
hotových výrobků s podílem 18,4 %.    

Přes blízkost podílů ve vývozu i dovozu zbožové skupiny strojů a dopravních
prostředků, v absolutní úrovni byly jejich vztahy zcela nesouměřitelné, vzhledem
k tomu, že celková hodnota jejich exportu představovala pouze 9,4 % importu.    

Osou vývozu největší zbožové kategorie strojů a dopravních prostředků byly
v roce 2003 silniční vozidla (1 002 mil. Kč při podílu 14,7 % na celkovém vývo-
zu do Číny), stroje a zařízení všeobecně užívané v průmyslu (903 mil. Kč a podíl
13,3 % na celkovém vývozu), strojní zařízení pro určitá odvětví průmyslu (869
mil. Kč při podílu 12,8 % na celkovém exportu) a elektrická zařízení, přístroje
a spotřebiče (795 mil. Kč a podíl 11,7 % na celkovém vývozu do Číny). Samot-
né tyto čtyři položky představovaly více jak polovinu (52,5 %) vývozu do Číny
v roce 2003.  

GGrraaff  1133                                      SSttrruukkttuurraa  vvýývvoozzuu,,  ddoovvoozzuu  aa bbiillaannccee  ss ČČíínnoouu  vv rrooccee  22000033
(v mld. Kč)

Pramen: ČSÚ

V dovozu byly největšími položkami: elektrická zařízení, přístroje a spotřebiče
(8 941 mil. Kč při podílu na celkovém dovozu z Číny 11,9 %), zařízení k teleko-
munikaci a záznamu a reprodukci zvuku (11 635 mil. Kč s podílem na celkovém
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dovozu 15,5 %) a kancelářské stroje a zařízení k automatickému zpracování dat
(27 706 mil. Kč při podílu 36,8 % na celkovém dovozu z Číny). Jenom tyto tři
položky představovaly 64,2 % celkového dovozu z Číny v roce 2003.    

TTaabbuullkkaa  6677          BBiillaannccee  oobbcchhoodduu  ČČRR  ss ČČíínnoouu  ppooddllee  zzbboožžoovvýýcchh  sskkuuppiinn    vv lleetteecchh  22000022  aa 22000033
(v mil. Kč)

ZZbboožžoovváá  sskkuuppiinnaa  SSIITTCC  
OObbcchhooddnníí    bbiillaannccee  MMeezziirrooččnníí

22000022  22000033  zzmměěnnaa  ssaallddaa
CCeellkkeemm  --5566  552244  --6688  446677  --1111  994433    
v tom:  
0 Potraviny a živá zvířata -1 115 -1 405 -290    
1 Nápoje a tabák -2 -4 -2    
2 Suroviny nepoživatelné, bez paliv -801 -962 -161    
3 Minerální paliva a maziva -7 37 +44    
4 Živočišné a rostlinné oleje a tuky -1 -1 0    
5 Chemikálie -1 296 -1 669 -373    
6 Průmyslové zboží podle druhu materiálu -3 557 -4 100 -543    
7 Stroje a dopravní prostředky -37 445 -46 838 -9 393    
8 Různé hotové výrobky -12 300 -13 525 -1 225
9 Nespecifikováno - - -  

Pramen: MPO ČR a ČSÚ

Dominující záporné saldo v roce 2003 bylo výsledkem nevyvážených vztahů
mezi vývozem a dovozem ve skupině strojů a dopravních prostředků, před-
stavující 68,4 % celkového pasiva z obchodu ČR s Čínou. Výraznější záporné
saldo bylo také výsledkem vzájemného obchodu s Čínou ve zbožové skupině
různých hotových výrobků. 

Mezi položkami SITC vykázaly největší bilanční schodky v roce 2003 kan-
celářské stroje a zařízení k automatickému zpracování dat, a to v rozsahu 27,2
mld. Kč, zařízení k telekomunikaci a záznamu a reprodukci zvuku v částce 11,6
mld. Kč a elektrická zařízení, přístroje a spotřebiče ve výši 8,1 mld. Kč. Před-
stavovaly tak 68,5 % celkového bilančního deficitu vůči Číně v uvedeném roce.   

88..55 VVyybbrraannéé  zzeemměě  eexxppoorrttnnííhhoo  zzáájjmmuu  ČČRR

88..55..11 BBrraazzíílliiee

Obrat zahraničního obchodu mezi ČR a Brazílií se dlouhodobě pohybuje na
poměrně nízké úrovni. Od roku 2000, kdy dosáhl svého maxima, se po dva roky
meziročně snižoval. Teprve v roce 2003 opět zaznamenal meziroční nárůst
o 13,7 %, resp. o 0,6 mld. Kč.
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Meziroční zvýšení obratu česko-brazilského obchodu v roce 2003 bylo dosa-
ženo vzrůstem českého dovozu z Brazílie o 0,7 mld. Kč, tj. o 21,4 %, zatímco
vývoz z Brazílie se snížil o 2,0 %, což zároveň vedlo ke zhoršení pasiva úhrnné
bilance zahraničního obchodu v dané relaci o 0,7 mld. Kč na 2,2 mld. Kč.

TTaabbuullkkaa  6688                                                      ZZaahhrraanniiččnníí  oobbcchhoodd  ČČRR  ss BBrraazzíílliiíí
(v mil. Kč)

22000000  22000011  22000022  22000033  IInnddeexx  22000033//22000022    
Vývoz 1 819 1 485 1 501 1 471 98,0  
Dovoz 4 099 4 045 3 032 3 682 121,4  
Obrat 5 918 5 530 4 533 5 153 113,7  
Bilance -2 280 -2 560 -1 531 -2 211 x  

Pramen: ČSÚ, MPO ČR  a vlastní výpočet

Český vývoz do Brazílie se v roce 2003 opět koncentroval na stroje a doprav-
ní zařízení, které reprezentovaly více než jeho polovinu (57,5 %), ale zároveň
zaznamenaly největší meziroční snížení o 5,3 %, resp. o 47,0 mil. Kč. Přední
místo zaujímalo i průmyslové zboží podle druhu materiálu (necelou 1/4 české-
ho vývozu do Brazílie), u něhož ovšem rovněž došlo k meziročnímu poklesu
o 1,3 %, tj. o 4,6 mil. Kč. Zbývající zbožové skupiny měly z hlediska hodnoto-
vého objemu méně významnou úlohu v českém vývozu do Brazílie. Velmi nízké
úrovně dosáhl zejména vývoz potravinářského zboží i přes meziroční navýšení.  

TTaabbuullkkaa  6699                ZZbboožžoovváá  ssttrruukkttuurraa  zzaahhrraanniiččnnííhhoo  oobbcchhoodduu  ČČRR  ss BBrraazzíílliiíí  vv rrooccee  22000033

ZZbboožžoovváá  sskkuuppiinnaa  SSIITTCC  

VVýývvoozz  ddoo  BBrraazzíílliiee DDoovvoozz  zz  BBrraazzíílliiee SSaallddaa ddííllččíícchh
oobbcchhooddnníícchh  bbiillaannccíí  

ppooddííllyy  22000033
zzmměěnnaa  pprroottii

ppooddííllyy 22000033  
zzmměěnnaa  pprroottii  

22000033
zzmměěnnaa  pprroottii

rrookkuu  22000022 rrookkuu  22000022 rrookkuu  22000022

vv %%  vv mmiill.. KKčč  vv %%  vv mmiill.. KKčč  vv mmiill.. KKčč      
0+1+4  Potravinářské suroviny

a výrobky 0,4 5,9 +5,7 62,1 2 285,2 +416,3 -2 279,3 -410,6  
2+3 Suroviny nepoživatelné 

a paliva 6,0 88,1 -0,5 5,2 191,8 +83,2 -103,7 -83,7 

5 Chemikálie 7,0 103,3 -22,0 4,6 169,0 -41,0 -65,7 +19,0   
6 Průmyslové zboží podle druhu

materiálu 23,4 344,7 -4,6 13,3 488,3 +175,1 -143,6 -179,7 
7 Stroje a dopravní prostředky 57,5 845,7 -47,0 9,6 354,3 -2,2 491,4 -44,8   
8 Různé hotové výrobky 5,7 83,8 +38,6 5,2 193,3 +18,6 -109,5 +20,0  

Pramen: ČSÚ, MPO ČR  a vlastní výpočet

V českém dovozu z Brazílie naproti tomu v roce 2003 vysoce vyčnívaly potra-
vinářské suroviny a výrobky (62,1 %), které navíc dosáhly nejvyššího meziroční-
ho přírůstku o 22,3 %, resp. o 416,3 mil. Kč. Potravinářské suroviny a výrobky
byly zároveň hlavními nositeli pasiva dílčí bilance v dané teritoriální relaci 
(-2 279,3 mil. Kč), které se meziročně zvýšilo o 410,6 mil. Kč.
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Vyššího podílu (13,3 %) v českém dovozu z Brazílie zaznamenalo v roce
2003 ještě průmyslové zboží podle druhu materiálu při meziročním nárůstu
o 55,9 %, resp. o 175,1 mil. Kč, jehož saldo dílčí bilance meziročně přerostlo
z aktiva do pasiva a zhoršilo se o 179,7 mil. Kč.

V zahraničním obchodu ČR – Brazílie existovala v roce 2003 jediná skupina
zboží, u níž bylo docíleno aktivní bilanční saldo – stroje a dopravní prostředky
a i to se meziročně snížilo (o 44,8 mil. Kč).  

88..55..22 IInnddiiee

Přesto, že Indie je velkým a rozvíjejícím se trhem, nenalezl v něm doposud
český zahraniční obchod výraznější uplatnění. O tomto faktu svědčí následu-
jící údaje: 

TTaabbuullkkaa  7700                                  ZZaahhrraanniiččnníí  oobbcchhoodd  ČČRR  ss IInnddiiíí  vv lleetteecchh  22000022  aa 22000033

HHooddnnoottaa  vv mmiill.. KKčč  IInnddeexx  22000033            PPooddííll  nnaa  zzaahhrraanniiččnníímm  oobbcchhoodduu  ČČRR  vv %%      
22000022  22000033  vv    %%  22000022 22000022  22000033

Vývoz   5 086 3 387  66,6 0,4 0,2  
Dovoz   3 286 3 395 103,3 0,2 0,2  
Obrat   8 372 6 782  81,0 0,3 0,2  
Saldo OB +1 800 -8 -1 8081) x x 

1) meziroční změna salda 
Pramen: MPO ČR a ČSÚ

Ne příliš příznivý výsledek se projevil u vývozu, kde meziročně došlo k po-
klesu o 1,7 mld. Kč. V důsledku toho se snížil i podíl Indie na celkovém zahra-
ničním obchodu ČR.    
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TTaabbuullkkaa  7711                    ZZbboožžoovváá  ssttrruukkttuurraa  zzaahhrraanniiččnnííhhoo  oobbcchhoodduu  ČČRR  ss IInnddiiíí  vv rrooccee  22000033

VVýývvoozz    DDoovvoozz      
ZZbboožžoovváá  sskkuuppiinnaa  SSIITTCC hhooddnnoottaa ppooddííll  hhooddnnoottaa  ppooddííll

vv mmiill.. KKčč  vv %%    vv mmiill.. KKčč  vv %%  
CCeellkkeemm  33  338877 110000,,00  33  339955  110000,,00    
v tom:
0 Potraviny a živá zvířata 6 0,2 244 7,2    
1 Nápoje a tabák 0 0,0 25 0,7    
2 Suroviny nepoživatelné, bez paliv 17 0,5 87 2,6   
3 Minerální paliva a maziva 114 3,4 0 0,0    
4 Živočišné a rostlinné oleje a tuky 1 0,0 9 0,3    
5 Chemikálie 279 8,2 613 18,0    
6 Průmyslové zboží podle druhu materiálu 352 10,4 1 063 31,3    
7 Stroje a dopravní prostředky 2 520 74,4 477 14,1    
8 Různé hotové výrobky 98 2,9 877 25,8    
9 Nespecifikováno - - - -  

Pramen: ČSÚ

Z uvedeného přehledu zbožové struktury je zřejmé, že největší vývozní
skupinou v roce 2003 byly stroje a dopravní prostředky, které představovaly
74,4 % celkového exportu do Indie.  

Největšími vývozními položkami této skupiny, které tvořily 71,2 % jejího
exportu do Indie byly přitom silniční vozidla (1 439 mil. Kč a 42,5 % celkového
vývozu do tohoto teritoria v roce 2003, ale nicméně při meziročním poklesu
prakticky o polovinu) a strojní zařízení pro určitá odvětví průmyslu v částce
354 mil. Kč.

V importu byla situace poněkud diverzifikovanější. Největší podíl ve struk-
tuře dovozu mělo průmyslové zboží podle druhu matriálu (31,3 %) a různé
hotové výrobky (25,8 %). Nezanedbatelný podíl registrovaly i chemikálie (18,0 %)
a stroje a dopravní prostředky (14,1 %) a rovněž do jisté míry i potraviny a živá
zvířata (7,2 %).    

Největšími dovozními položkami, které obstaraly 35,7 % importu z Indie byly
textilní příze, tkaniny a tržní výrobky z nich (761 mil. Kč a podíl 22,4 %)
a oděvní výrobky a doplňky (453 mil. Kč a podíl 13,3 %).    

Z takto založeného poměru jednotlivých zbožových skupin vycházely i jejich
dílčí bilance:    
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TTaabbuullkkaa  7722            BBiillaannccee  oobbcchhoodduu  ČČRR  ss IInnddiiíí  ppooddllee  zzbboožžoovvýýcchh  sskkuuppiinn  vv lleetteecchh  22000022  aa 22000033
(v mil. Kč)

ZZbboožžoovváá  sskkuuppiinnaa  OObbcchhooddnníí    bbiillaannccee  MMeezziirrooččnníí
22000022  22000033  zzmměěnnaa  ssaallddaa

CCeellkkeemm  ++  11  880000  --88 --11  880088  
v tom:   
0 Potraviny a živá zvířata -267 -238 +29  

1 Nápoje a tabák -16 -25 -9    
2 Suroviny nepoživatelné, bez paliv -96 -70 +26    
3 Minerální paliva a maziva +122 +114 -8    
4 Živočišné a rostlinné oleje a tuky -12 -8 +4    
5 Chemikálie -274 -334 -60    
6 Průmyslové zboží podle druhu materiálu -877 -711 +166    
7 Stroje a dopravní prostředky +3 828 +2 043 -1 785    
8 Různé hotové výrobky -608 -779 -171    
9 Nespecifikováno - - - 

Pramen: MPO ČR a ČSÚ

Podstatnější aktivní saldo v částce 2,0 mld. Kč (avšak při značnějším mezi-
ročním poklesu) bylo v roce 2003 vyprodukováno z obchodu stroji a dopravní-
mi prostředky, když kromě minerálních paliv a maziv, všechny ostatní zbožové
skupiny zaznamenaly bilanční schodky. Z nich větší pasivum evidovaly různé
hotové výrobky (779 mil. Kč) a průmyslové zboží podle druhu materiálu 
(711 mil. Kč).  
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99..  VVýývvoozz  zzbboožžíí  ppooddllee  jjeeddnnoottlliivvýýcchh  kkrraajjůů  
ČČeesskkéé  rreeppuubblliikkyy  vv rrooccee  22000033

Český statistický úřad zveřejnil v roce 2004 poprvé informaci o vývozu1)
podle jednotlivých krajů České republiky, a to za rok 2003.  

Podle tohoto materiálu se jednotlivé kraje podílely na celkovém vývozu
České republiky v následující míře:  

TTaabbuullkkaa  7733    PPoossttaavveenníí  jjeeddnnoottlliivvýýcchh  kkrraajjůů  nnaa  cceellkkoovvéémm  vvýývvoozzuu  ČČeesskkéé  rreeppuubblliikkyy  vv rrooccee  22000033
(v mil. Kč)

VVýývvoozz  VVýývvoozz    
ppoořřaaddíí  kkrraajj ppooddííll  vv %%  ppoořřaaddíí  kkrraajj  ppooddííll  vv %%    

1.  Středočeský 18,6 8.  Jihočeský 5,9  
2.  Moravskoslezský 9,7 9.  Zlínský 5,3  
3.  Pardubický 8,5 10.  Vysočina 5,2  
4.  Jihomoravský 8,4 11.  Olomoucký 4,8  
5.  Plzeňský 7,8 12. Liberecký 4,8  
6.  Ústecký 6,8 13.  Hlavní město Praha 4,7  
7. Královéhradecký 6,4 14.  Karlovarský 3,1  

Pramen: ČSÚ

Rozdíly mezi jednotlivými kraji jsou podle ČSÚ ovlivněny zejména umístě-
ním výrobních kapacit odvětví zpracovatelského průmyslu, či dobýváním
nerostných surovin a s tím souvisejících výrob.  

Nejvyšší zastoupení Středočeského kraje má své kořeny především ve výrobě
dopravních prostředků. Osobní automobily aj. vozidla pro dopravu osob se na
celkovém vývozu Středočeského kraje podílely v roce 2003  31,6 % a podíl
vývozu dílů a příslušenství motorových vozidel představoval 10,6 %. Další
důležitou položkou exportu Středočeského kraje byla s podílem 8,7 % zařízení
k automatizovanému zpracování dat. Tyto tři skupiny výrobků zaznamenaly
více než polovinu (50,9 %) celkového vývozu Středočeského kraje. Obdobně
u dalších krajů s vyšším podílem na celkovém vývozu ČR, jako je kraj Mo-
ravskoslezský, Pardubický, Jihomoravský a Plzeňský, mělo vliv na celkový vývoz
především umístění podniků zpracovatelského průmyslu (zejména se zahra-
niční kapitálovou účastí). Druhý nejnižší podíl Prahy na celkovém vývozu zboží
České republiky je zdůvodňován tím, že na jejím území se v porovnání s ostat-
ními kraji nachází menší počet výrobních podniků a tedy i podstatně nižší
množství zboží, které by mohlo směřovat na vývoz. Nízký export zboží
v porovnání s vývozem převážné většiny ostatních krajů ČR je však kompen-
zován vyšším vývozem služeb. 

1) Podobné informaci o dovozu stojí v cestě nejistota poznání přesného místa jeho konečného užití, vzhle-
dem k tomu, že na celních deklaracích je uváděn jen jeden kraj určení. Odtud je však většinou značná část
zboží rozesílána ke konečným uživatelům do dalších míst ČR.
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Postavení jednotlivých krajů na celkovém vývozu podle zbožových skupin
SITC přitom vyjadřuje následující shrnutí:  

TTaabbuullkkaa  7744            PPooddííll  jjeeddnnoottlliivvýýcchh  kkrraajjůů  nnaa  cceellkkoovvéémm  vvýývvoozzuu  jjeeddnnoottlliivvýýcchh  sskkuuppiinn  SSIITTCC 1)
vv rrooccee  22000033

TTřřííddyy  SSIITTCC,,  rreevv..  33  00  11  22  33  44  55  66  77  88 99    
VVýývvoozz  ČČRR  cceellkkeemm  110000,,00  110000,,00  110000,,00 110000,,00  110000,,00  110000,,00  110000,,00  110000,,00  110000,,00  110000,,00    
v tom podíl kraje v % 
Hlavní město Praha 7,6 2200,,99  2,3 3366,,33 0,4 7,0 2,2 3,3 5,7 3322,,33
Středočeský 1144,,44 3300,,77 1111,,99 4,8 3,9 2255,,77 8,8 2255,,22 1100,,88  5522,,88      
Jihočeský 8,0 13,0 10,0 0,2 0,1 5,0 3,9 6,4 8,2 0,0   
Plzeňský 5,5 8,6 10,1 0,0 0,0 2,0 5,8 8,0 1155,,66 0,0   
Karlovarský 0,7 3,9 9,7 1,9 2,6 3,6 5,4 1,7 3,9 -   
Ústecký 6,2 2,7 9,5 15,7 4477,,55 1166,,44 1100,,00 3,1 8,3 0,0   
Liberecký 2,5 0,7 1,8 0,0 0,0 2,4 7,0 4,1 7,4 12,1   
Královéhradecký 3,6 0,9 6,8 0,4 0,0 2,4 7,3 7,4 5,0 0,4   
Pardubický 5,6 0,1 1,9 1,3 1,8 4,5 4,2 1133,,44 2,8 0,0   
Vysočina 9,5 0,3 10,3 0,1 1,3 1,9 4,3 5,6 5,8 2,2   
Jihomoravský 1111,,55 11,4 4,8 3,2 11,3 8,6 8,6 8,2 9,6 0,2   
Olomoucký 9,5 1,2 5,0 0,0 2288,,99  3,9 4,9 4,5 6,1 -   
Zlínský 7,8 1,4 3,5 4,8 1,6 7,6 8,6 3,3 6,2 -   
Moravskoslezský 7,4 4,3 1122,,44  3311,,00 0,5 9,0 1188,,77 5,7 4,6 -  

1) Třídy SITC, rev. 3 na jedno místo
Pramen: ČSÚ
Poznámka: 0 Potraviny a živá zvířata 5 Chemikálie a příbuzné výrobky

1 Nápoje a tabák 6 Průmyslové zboží podle druhu materiálu
2 Suroviny nepoživatelné, bez paliv 7 Stroje a dopravní prostředky
3 Minerální paliva a maziva 8 Různé hotové výrobky
4 Živočišné a rostlinné oleje, tuky a vosky 9 Komodity a předměty obchodu jn.

Uvedený přehled ukazuje nižší koncentraci v českém vývozu jednotlivých
zbožových skupin v kraji: Jihočeském, Karlovarském, Libereckém, Královéhra-
deckém, Vysočiny a Zlínském.  

Naopak, výraznější podíl na celkovém českém exportu jednotlivých zbožo-
vých skupin je zřetelnější u Plzeňského kraje (podíl 15,6 % na celkovém českém
vývozu různých hotových výrobků), Pardubického kraje (podíl 13,4 % na
exportu strojů a dopravních prostředků), Jihomoravského kraje (podíl 11,5 %
na vývozu potravin a živých zvířat) a Olomouckého kraje (28,9 % z celkového
českého exportu živočišných a rostlinných olejů a tuků).  

Vyšší koncentraci ve více zbožových skupinách pak vykazují kraje: Středo-
český, Ústecký a Moravskoslezský.  
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Naším hlavním cílem je rozvíjet mezinárodní
obchod a vzájemnou spolupráci mezi českými

a zahraničními subjekty. Svými profesionálními 
informačními, asistenčními a poradenskými službami

CzechTrade doprovází české vývozce na zahraniční trhy.
Pro firmy přicházející na český trh je kontaktním partnerem

při hledání zajímavých a spolehlivých obchodních partnerů.
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CZECHTRADE, DITTRICHOVA 21, 128 01 PRAHA 28, E-MAIL: INFO@CZECHTRADE.CZ, WWW.CZECHTRADE.CZ

EXPORTNÍ PORADENSTVÍ
vyhledávání obchodních kontaktů v zahraničí
zjištění bonity firmy
konzultační dny s řediteli zahraničních kanceláří CzechTrade

INDIVIDUÁLNÍ PODPORA V ZAHRANIČÍ
průzkum trhu
ověření zájmu o nabízený produkt
asistenční služby v zahraničí

EXPORTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
individuální exportní vzdělávání na míru formou tréninků ve firmách
prakticky zaměřené cykly a tréninky
jednodenní semináře na aktuální téma
distanční e-learningový program International Trade Specialist

EXPORTNÍ INFORMACE
databáze obchodních příležitostí
Euroservis
Exportní klub CzechTrade
databáze internetových adres
projekt BusinessInfo
elektronické zasílání informací 

Služby agentury jsou dostupné ve 13 regionálních zastoupeních vytvořených ve
spolupráci se sítí hospodářských komor ČR a v centrále v Praze.

CzechTrade poskytuje individuální asistenční služby v zahraničí prostřednictvím
30 kanceláří ve 26 zemích světa. V současné době připravuje CzechTrade
nové zahraničmní kanceláře v Bulharsku, Rakousku a čtvrté zastoupení v Rusku.

ZAHRANIČNÍ KANCELÁŘE CZECHTRADE

REGIONÁLNÍ SÍŤ CZECHTRADE
OHK Brno
http://www.ohkbrno.cz
e-mail: brno@czechtrade.cz

JHK České Budějovice
http://www.jhk.cz
e-mail: ceske.budejovice@czechtrade.cz

OHK Děčín
http://www.ohkdecin.cz
e-mail: decin@czechtrade.cz

RHK SvČ Hradec Králové
http://www.rhkhradec.cz
e-mail: hradec.kralove@czechtrade.cz

HK Jihlava
http://www.hkjihlava.cz
e-mail: jihlava@czechtrade.cz

RRA StČ Kladno
http://www.rra-strednicechy.cz
e-mail: kladno@czechtrade.cz

OHK Liberec
http://www.ohkliberec.cz
e-mail: liberec@czechtrade.cz

RHK Ostrava
http://www.rhko.cz
e-mail: ostrava@czechtrade.cz

KHK Pardubice
http://www.khkpce.cz
e-mail: pardubice@czechtrade.cz

HK Plzeň
http://www.hkplzen.cz
e-mail: plzen@czechtrade.cz

HK okresu Přerov
http://www.hkprerov.cz
e-mail: prerov@czechtrade.cz

RHK Poohří
http://www.rhkpoohri.cz
e-mail: sokolov@czechtrade.cz

OHK ve Zlíně
http://www.ohkzlin.cz
e-mail: zlin@czechtrade.cz

• Belgie (Brusel)

• Brazílie (S~ao Paulo)

• Čína (Šanghaj)

• Dánsko (Kodaň)

• Egypt (Káhira)

• Francie (Paříž)

• Chorvatsko (Záhřeb)

• Indie (Bombaj)

• Irsko (Dublin)

• Itálie (Milán)

• Kanada (Toronto)

• Litva (Vilnius)

• Lotyšsko (Riga)

• Maďarsko (Budapešť)

• Německo
(Hamburg, Kolín n. R.)

• Nizozemsko (Rotterdam)

• Polsko (Varšava)

• Rumunsko (Bukurešť)

• Rusko (Jekatěrinburg,
Moskva, Petrohrad)

• Srbsko a Černá Hora
(Bělehrad)

• Španělsko (Madrid)

• Švédsko (Stockholm)

• Turecko (Istanbul)

• Ukrajina (Kyjev)

• USA (Chicago, Miami)

• Velká Británie (Londýn)

V roce 2004 připravujeme
nové zahraniční kanceláře:
Bulharsko, Rakousko 
a čtvrté zastoupení v Rusku.

CZECHTRADE
Dittrichova 21
128 01 Praha 28
Tel.: 224 907 500
Fax: 224 907 503

e-mail: info@czechtrade.cz
http://www.czechtrade.cz
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