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3 1. Stručný přehled zahraničního obchodu České republiky 

1. Stručný přehled zahraničního obchodu České republiky  

Již tradičně největší část českého exportu mířila do Německa, kdy hodnota vyvezeného zboží dosáhla 

310,55 miliard Kč, což tvoří cca třetinu celkového českého exportu. S velkým odstupem následovalo 

Slovensko s 81,3 miliardami Kč a poté Polsko s 56,3 miliardami Kč. Na čtvrté příčce je Velká Británie 

s 52,8 miliardami Kč a za ní Francie s 50 miliardami. S odstupem 10 miliard následuje Rakousko 

s 39,4 mld. Kč, pak Itálie s 37 mld. Kč, Maďarsko s 28,4 mld. Kč, Nizozemsko s 26,7 mld. Kč a 

Španělsko s 25 mld. Kč.  

 

Graf 1: Vývoz do TOP 10 exportních teritorií leden - březen 2014 a leden - březen 2015 

 

V TOP 10 exportních zemích došlo v porovnání prvního čtvrtletí 2014 a 2015 jen k jedné výrazné 

změně, kdy z TOP 10 vypadlo Rusko. V případě Ruska se jedná o výrazný pokles hodnoty exportu, 

zatímco za první čtvrtletí roku 2014 jeho hodnota dosáhla 27,7 miliard Kč, za srovnatelné období 

v roce 2015 to bylo výrazně méně a to pouhých 17,8 miliard Kč.  

Z hlediska komoditní struktury českého exportu nedošlo u nejvýznamnějších položek k žádné výrazné 

změně. Tradičně největší podíl na exportu tvořil automobilový průmysl (193,3 miliard Kč), 

strojírenství (175,8 miliard Kč)a elektronika (158,9 miliard Kč). S odstupem přes 100 miliard následují 

železné a ocelové výrobky v hodnotě 38,8 mld. Kč, plasty a plastové výrobky v hodnotě 33,5 mld. Kč, 

paliva a oleje v hodnotě 28,5 mld. Kč, nábytek a svítidla za 25,2 mld. Kč, železo a ocel za 22,3 mld. Kč 

a TOP 10 komodit uzavírají kaučuk a kaučukové výrobky za 21,7 mld. Kč a hračky za 17,7 mld. Kč.  
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4 1. Stručný přehled zahraničního obchodu České republiky 

Graf 2: TOP 10 exportních komodit leden - březen 2014 a leden - březen 2015 

 

Ve srovnání období leden – březen 2014 a leden – březen 2015 došlo k největšímu nárůstu exportu 

v absolutním vyjádření u automotive (o 20,6 mld. Kč), elektroniky (o 13,7 mld. Kč) a strojírenství 

(o 8,2 mld. Kč), což je způsobeno zejména tím, že tato odvětví patří tradičně k nejsilnějším exportním 

odvětvím českého průmyslu. Mimo TOP 10 odvětví zaznamenaly největší nárůst v celkové hodnotě 

hliník a hliníkové výrobky, optické přístroje, tabákové výrobky, zařízení pro železniční dopravu, 

papírenské produkty a šperkařství a bižuterie. U všech těchto komodit byl zaznamenán nárůst o více 

než jednu miliardu ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku. Naopak největší propad 

v porovnání těchto období zaznamenaly výrobky organické chemie (o 1,3 mld. Kč) a měděné výrobky 

(o 1,05 mld. Kč), kde se jedná o propad o více než miliardu Kč. Dále došlo ke snížení hodnoty exportu 

mědi a měděných výrobků, barev a laků, léčivých rostlin a živočišných výrobků (mléko, vejce apod.).  

V poměrném vyjádření nejvíce vzrostl export kávy, čaje a koření (o 47 %), niklu a niklových výrobků 

(o 41 %), tabákových výrobků (o 39 %), zinku a výrobků z něj (o 34 %), olova a výrobků z něj (o 34 %), 

ostatních rostlinných výrobků (o 31 %) a koberců a zbraní a střeliva (oboje o 28 %). Více 

než 20 % nárůst zaznamenaly ještě zařízení pro železniční dopravu, kakao a kakaové produkty, 

hodinky, paliva a oleje a ostatní výrobky živočišného původu.  
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5 1. Stručný přehled zahraničního obchodu České republiky 

Graf 3: Komodity s největším procentuálním nárůstem při srovnání prvního čtvrtletí roku 2014 a 
2015 

 

Naopak největší procentuální pokles zaznamenaly námořní a říční plavidla (o 63 %), rudy kovů 

a strusky (o 59 %), cín a cínové výrobky (o 56 %), živé rostliny a květinářské výrobky (o 54 %) a měď 

a měděné výrobky (o 33 %). O více než 20 % poklesl export i u léčivých rostlin, textilních vláken 

a výrobků organické chemie.  

Graf 4: Komodity s největším procentuálním poklesem při srovnání prvního čtvrtletí roku 2014 a 
2015 
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6 2. Teritoriální struktura českého zahraničního obchodu 

2. Teritoriální struktura českého zahraničního obchodu 

Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v prvním čtvrtletí roku 2015 obrat 

zahraničního obchodu (včetně dopočtu) v běžných cenách 1 783,3 mld. Kč, čímž se v meziročním 

srovnání zvýšil o 130,3 mld. Kč, tj. o 7,9 %. Celkový vývoz se meziročně zvýšil o 7,2 % a celkový dovoz 

o 8,7 %. 

 

2.1 Export 

Celkový vývoz za leden až březen 2015 činil 953,5 mld. Kč, když se meziročně zvýšil o 63,8 mld. Kč, 

tj. o 7,2 %. V dolarovém přepočtu ale klesl o 12,6 % a při vyjádření v euru zaznamenal zvýšení o 

6,5 %. V meziročním srovnání zaznamenaly jednotlivé měsíce prvního čtvrtletí 2015 v relativní poloze 

nárůst vývozu. Absolutní úroveň vývozu byla v lednu meziročně větší o 7,6 mld. Kč, v únoru o 22,6 

mld. Kč a v březnu o 33,7 mld. Kč.  

Export za první čtvrtletí 2015 vykázal meziroční nárůst do všech hlavních skupin zemí s výjimkou 

Společenství nezávislých států. Největší meziroční hodnotové navýšení vývozu bylo přitom 

realizováno do zemí s vyspělou ekonomikou. Rozhodující podíl na tomto výsledku měly tradičně země 

Evropské unie, do nichž bylo meziročně vyvezeno více o 61,6 mld. Kč a do určité míry i ostatní země 

s vyspělou ekonomikou, které absorbovaly meziroční zvýšení českého vývozu o 7,5 mld. Kč. Meziroční 

nárůst exportu do rozvojových zemí představoval 5,6 mld. Kč, do evropských zemí s přechodovou 

ekonomikou pouhých 23 mil. Kč a do ostatních zemí 2,1 mld. Kč. Do Společenství nezávislých států 

byl naopak vykázán meziroční úbytek vývozu v rozsahu 13,0 mld. Kč.  

Graf 5: Vývoz podle skupin zemí v 1. čtvrtletí 2015 
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7 2. Teritoriální struktura českého zahraničního obchodu 

Nejvyšší hodnoty dosáhl v prvním čtvrtletí 2015 export do zemí EU, následují ostatní ekonomicky 

vyspělé země, poté rozvojové země a země SNS. Co se týká hodnoty exportu v jednotlivých měsících, 

nejvyšší hodnoty bylo dosaženo v březnu.  

 

Tabulka 1: Vývoz podle skupin zemí v jednotlivých měsících 1. čtvrtletí 2015 (v milionech Kč) 

  

Skupina zemí, země  

Leden Únor  Březen  

2015 
2015 v % 

2014 
2015 

2015 v % 

2014 
2015 

2015 v % 

2014 

Celkový vývoz ČR  300 647  102,6  308 146  107,9  344 724  110,8  

Země s vyspělou ekonomikou  274 783  104,2  280 580  109,6  312 567  112,0  

v tom:   EU 28  252 231  

22 552  

104,2  

103,8  

257 179  

23 401  

109,1  

115,7  

286 690  

25 877  

111,7  

115,7                 ostatní země  

Rozvojové země  12 616  115,1  13 597  110,2  16 804  119,3  

Evropské země s přechodovou 

ekonomikou  
1 360  95,8  1 531  102,2  1 698  103,0  

Společenství nezávislých států  7 764  59,3  8 248  67,4  8 637  70,1  

Ostatní země1)  3 968  110,3  4 056  121,0  4 728  128,8  

Nespecifikováno  157  68,3  134  57,0  290  154,3  

Z úhrnu vývoz do zemí OECD  268 622  104,3  274 249  109,8  305 451  112,2  

1)Čína, Severní Korea, Kuba, Laos, Mongolsko, Vietnam 

Poznámka: Veškeré údaje v tabulkách jsou zpracovány z hodnot v korunách a následně zaokrouhleny na tisíce 

resp. miliony. Z tohoto důvodu nemusí souhlasit součet částí celku s celkovým údajem a mohou se vyskytnout i 

drobné diference. 

 

Z jednotlivých zemí, které měly dlouhodoběji větší podíl na obratu českého zahraničního obchodu, 

byl nejvyšší relativní meziroční nárůst vývozu dosažen do Irska (index 131,2), USA (index 123,5), 

Číny (index 122,2) a dále do Maďarska, Švýcarska, na Slovensko, do Španělska, Velké Británie a do 

Nizozemska. Nejvyšší meziroční hodnotový nárůst vývozu byl realizován do SRN v sumě 19,5 mld. 

Kč, na Slovensko v částce 10,1 mld. Kč, do Velké Británie v úrovni 6 mld. Kč, Francie (4,9 mld. Kč), 

USA (4,2 mld. Kč), Maďarska (4,2 mld. Kč), Polska (3,9 mld. Kč), Itálie (3,5 mld. Kč) a do Španělska 

(3,1 mld. Kč). Naproti tomu meziroční pokles vývozu byl zaznamenán zejména ve vztahu k Ruské 

federaci (9,9 mld. Kč při indexu 64,2), k Ukrajině (2,8 mld. Kč, index 51,9) a k Dánsku (2,2 mld. Kč, 

index 81,2).  
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8 2. Teritoriální struktura českého zahraničního obchodu 

2.2 Import 

Celkový dovoz v prvním čtvrtletí 2015 činil 829,8 mld. Kč, čímž se meziročně zvýšil o 66,4 mld. Kč, 

tj. o 8,7 %. V USD vykázal meziroční pokles o 11,3 % a při vyjádření v euru zaznamenal nárůst o 8 %. 

Dovoz v prvním čtvrtletí roku 2015 vykázal v meziročním relativním srovnání ve všech jeho měsících 

nárůst. V absolutní úrovni se import meziročně zvýšil v lednu o 15,9 mld. Kč, v únoru o 17,0 mld. Kč a 

v březnu o 33,6 mld. Kč. Největší absolutní meziroční nárůst byl realizován ze zemí s vyspělou 

ekonomikou, a to v hodnotě 34,9 mld. Kč, která byla celá prakticky zabezpečena přírůstkem dovozu 

ze zemí Evropské unie, zatímco dovoz z ostatních zemí s vyspělou ekonomikou se proti roku 2014 

snížil o 35 mil. Kč. Výrazně, se meziročně zvýšil také dovoz z ostatních zemí, když se svojí hodnotou 

nárůstu reprezentující 31,3 mld. Kč, přiblížil úrovni nárůstu dovozu ze zemí s vyspělou ekonomikou. 

Z rozvojových zemí bylo meziročně importováno více o 9,5 mld. Kč. Naproti tomu poměrně hluboký 

meziroční pokles dovozu byl vykázán ze SNS (o 10,1 mld. Kč, při indexu 80,7) a nižší pokles z 

evropských zemí s přechodovou ekonomikou (o 436 mil. Kč). 

 

Graf 6: Dovoz podle skupin zemí v 1. čtvrtletí 2015 
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9 2. Teritoriální struktura českého zahraničního obchodu 

Tabulka 2: Dovoz podle skupin zemí v jednotlivých měsících 1. čtvrtletí 2015 (v milionech Kč) 

Skupina zemí, země  

Leden Únor  Březen  

2015 
2015 v % 

2014 
2015 

2015 v % 

2014 
2015 

2015 v % 

2014 

Celkový dovoz ČR  264 334  106,4  270 006  106,7  295 413  112,8  

Země s vyspělou ekonomikou  

v tom:    EU 28  

                ostatní země  

183 858  102,6  195 528  104,8  217 354  110,8  

165 281  

18 577  

103,8  

93,1  

178 381  

17 147  

106,5  

90,6  

196 866  

20 488  

110,1  

117,9  

Rozvojové země  22 385  113,8  20 256  119,3  22 266  118,6  

Evropské země s přechodovou 

ekonomikou  
1 147  97,0  1 169  85,1  1 517  88,5  

Společenství nezávislých států  14 557  74,7  13 348  79,8  14 600  88,9  

Ostatní země1)  40 628  146,6  38 023  126,5  37 803  138,2  

Nespecifikováno  1 758  142,7  1 682  118,6  1 873  136,8  

Z úhrnu dovoz ze zemí OECD  186 811  103,2  197 369  105,3  219 027  111,2  

1)Čína, Severní Korea, Kuba, Laos, Mongolsko, Vietnam 

 

Z jednotlivých zemí, které měly dlouhodoběji větší podíl na obratu českého zahraničního obchodu, 

byl nejvyšší relativní nárůst importu zaznamenán z Číny (index 136,7), Koreje (index 128,6), 

Rumunska (index 125,6), Švýcarska, Polska, Dánska, Velké Británie a z Turecka.  Nejvyšší meziroční 

hodnotový nárůst dovozu byl realizován z Číny v částce 30,2 mld. Kč, ze SRN v sumě 11,7 mld. Kč, 

z Polska v úrovni 8,7 mld. Kč, z Koreje (4,4 mld. Kč) a ze Slovenska (3,4 mld. Kč). Naproti tomu 

k meziročnímu poklesu dovozu došlo především ve vztahu k Ruské federaci (5 mld. Kč při indexu 

83,4), k Norsku (3,7 mld. Kč, index 24,3) a k Ukrajině (2,0 mld. Kč, index 73,3). 
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10 3. Komoditní struktura českého zahraničního obchodu 

3. Komoditní struktura českého zahraničního obchodu  

Tabulka 3: Zahraniční obchod podle zbožových skupin za 1. čtvrtletí celkem (v milionech Kč) 

Zbožová skupina SITC 

Vývoz – leden až březen  Dovoz – leden až březen  

2014 2015 
2015 
v % 

2014 
2014 2015 

2015 
v % 

2014 

0 až 9 zboží celkem  889 683  953 517  107,2  763 317  829 753  108,7  

0 Potraviny a živá zvířata  32 463  34 504  106,3  37 882  40 304  106,4  

1 Nápoje a tabák  5 365  7 311  136,3  3 981  5 038  126,6  

2 Suroviny nepoživatelné, bez 
paliv  

23 499  21 377  91,0  22 262  19 642  88,2  

3 Minerální paliva a maziva  22 982  28 521  124,1  63 474  54 270  85,5  

4 Živočišné a rostlinné oleje a 
tuky  

2 855  2 433  85,2  1 927  1 573  81,6  

5 Chemikálie  59 342  59 618  100,5  92 941  94 889  102,1  

6 Průmyslové zboží podle 
druhu materiálu  

150 783  156 606  103,9  138 328  147 674  106,8  

7 Stroje a dopravní prostředky  486 691  525 935  108,1  321 047  373 540  116,4  

8 Různé hotové výrobky  103 905  114 042  109,8  79 332  89 680  113,0  

9 Nespecifikováno  1 798  3 169  176,3  2 143  3 143  146,7  

 

 

3.1 Export 

Graf 7: Export podle zbožových skupin za 1. čtvrtletí 2015  
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V exportu za leden až březen 2015 zaznamenaly všechny zbožové skupiny meziroční nárůst s 

výjimkou skupiny surovin nepoživatelných, bez paliv a skupiny živočišných a rostlinných olejů a tuků. 

Největší meziroční hodnotové zvýšení registrovaly stroje a dopravní prostředky, a to v částce 

39,2 mld. Kč, tj. o 8,1%. S podstatně nižším nárůstem následovala skupina různých hotových výrobků 

v sumě 10,1 mld. Kč (index 109,8), skupina průmyslového zboží podle druhu materiálu v rozsahu 

5,8 mld. Kč (index 103,9) a skupina minerálních paliv a maziv v částce 5,5 mld. Kč (index 124,1). Vyšší 

než miliardové meziroční navýšení vykázal ještě vývoz potravin a živých zvířat (2,0 mld. Kč, index 

106,3), nápojů a tabáku (1,9 mld. Kč, index 136,3) a nespecifikovaný globál (1,4 mld. Kč, index 176,3). 

Meziroční nárůst v řádu milionů pak evidovala zbožová skupina chemikálií (276 mil. Kč, index 100,5). 

Hlubší meziroční pokles vývozu vykázaly suroviny nepoživatelné, bez paliv, a to v hodnotě 

2,1 mld. Kč při indexu 91 a menší živočišné a rostlinné oleje a tuky v úrovni 422 mil. Kč s indexem 

85,2. 

Z hodnotově významnějších položek se v meziročním srovnání (nad 115 %) zvýšil export topného 

plynu zemního i průmyslově vyráběného (index 275,9), elektrického proudu (index 118,6), 

kovozpracujících strojů (index 116,1) a ostatních dopravních prostředků (index 124,5). Největší 

absolutní nárůst vývozu byl na druhé straně realizován silničními vozidly (19,7 mld. Kč), elektrickým 

zařízením, přístroji a spotřebiči (6,2 mld. Kč), topným plynem (6,0 mld. Kč), zařízením k 

telekomunikaci, záznamu a reprodukci zvuku (4,9 mld. Kč) a různými výrobky (3,9 mld. Kč). 

 

3.2 Import 

Graf 8: Import podle zbožových skupin za 1. čtvrtletí 2015 
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V celkovém importu za leden až březen 2015 registrovala většina zbožových skupin meziroční 

nárůst. Největší meziroční hodnotové zvýšení přitom vykázaly stroje a dopravní prostředky, a to 

v částce 52,5 mld. Kč s indexem 116,4. Dále následovaly různé hotové výrobky s nárůstem 

o 10,3 mld. Kč (index 113,0) a průmyslové zboží podle druhu materiálu při meziročním hodnotovém 

navýšení o 9,3 mld. Kč (index 106,8). Více než miliardový meziroční přírůstek pak dosáhly skupiny: 

potraviny a živá zvířata (2,4 mld. Kč, index 106,4), chemikálie (1,9 mld. Kč, index 102,1) a nápoje a 

tabák (1,1 mld. Kč, index 126,6). Naproti tomu nejhlubší meziroční pokles vykázala minerální paliva 

a maziva (o 9,2 mld. Kč, index 85,5) spolu se surovinami nepoživatelnými, bez paliv (o 2,6 mld. Kč, 

index 88,2). 

Z jednotlivých hodnotově významnějších položek byl největší meziroční relativní nárůst importu 

(nad index 115 %) vykázán u elektrického proudu (index 157,3), u kovozpracujících strojů (index 

135,5), u strojního zařízení pro určitá odvětví v průmyslu (index 130,1), u zařízení k telekomunikaci, 

záznamu a reprodukci zvuku (index 129,0), u kancelářských strojů a zařízení k automatickému 

zpracování dat (index 122,1), u obuvi (index 121,5), u kávy, čaje, kakaa, koření a výrobků z nich (index 

121,2), u neželezných kovů (index 121,1), u strojů a zařízení k výrobě energie (index 117,3) 

a u nábytku a jeho dílů (index 116,4). Naproti tomu nejvyšší hodnotový meziroční nárůst dovozu 

evidovaly: kancelářské stroje a zařízení k automatickému zpracování dat (10,7 mld. Kč), zařízení k 

telekomunikaci, záznamu a reprodukci zvuku (10,6 mld. Kč), silniční vozidla (8,4 mld. Kč), elektrická 

zařízení, přístroje a spotřebiče (8,0 mld. Kč), stroje a zařízení všeobecně užívané v průmyslu 

(5,2 mld. Kč), stroje a zařízení k výrobě energie (4,7 mld. Kč), strojní zařízení pro určitá odvětví 

průmyslu (4,6 mld. Kč) a neželezné kovy (4,1 mld. Kč). Výrazný meziroční pokles importu pak vykázala 

zejména ropa, ropné výrobky a příbuzné materiály (8,7 mld. Kč). 
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4. Bilance zahraničního obchodu  

Bilance zahraničního obchodu skončila ve všech měsících prvního čtvrtletí 2015 s kladným saldem 

ve výši 123,8 mld. Kč, což bylo o 2,6 mld. Kč méně než za stejné období roku 2014. Největší aktivum 

bylo přitom realizováno v březnu (v částce 49,3 mld. Kč) a nejnižší v lednu (v rozsahu 36,3 mld. Kč). 

V lednu bylo dosaženo aktiva ve výši 36,3 mld. Kč, což ovšem znamenalo jeho meziroční pokles 

o 8,3 mld. Kč. V únoru pak kladné saldo činilo 38,1 mld. Kč při meziročním nárůstu o 5,6 mld. Kč a v 

březnu, kdy bylo absolutně nejvyšší, dosáhlo 49,3 mld. Kč při meziročním zvýšení o 60 mil. Kč. 

O celkovém aktivu bilance zahraničního obchodu ČR v jednotlivých měsících 1. čtvrtletí 2015 rozhodl 

značný bilanční přebytek z obchodu se zeměmi s vyspělou ekonomikou, zejména z obchodu se 

zeměmi Evropské unie, a v malé míře k němu přispěl i přebytek z obchodu s evropskými zeměmi s 

přechodovou ekonomikou.  

Sousední země (Německo, Slovensko, Rakousko, Polsko) se v období leden až březen 2015 podílely 

na českém vývozu 50,8 % a na českém dovozu 41,7%. Z jednotlivých zemí se na obratu českého 

zahraničního obchodu nejvíce účastnily Německo s 29,3%, Čína se 7,0 %, Slovensko se 6,9 % a Polsko 

se 6,8 %.   

Tabulka 4: Bilance zahraničního obchodu podle skupin zemí v jednotlivých měsících 1. čtvrtletí 
(v milionech Kč) 

Skupina zemí, země  Leden  Únor  Březen  

2014 2015 2014 2015 2014 2015 

Celkový zahraniční obchod ČR  44 605  36 313  32 510  38 140  49 251  49 311  

Země s vyspělou ekonomikou  

v tom:   EU 28  

               ostatní země  

84 587  90 925  69 416  85 052  82 988  95 213  

82 809  86 950  68 120  78 798  77 991  89 824  

1 778  3 975  1 296  6 254  4 997  5 389  

Rozvojové země  -8 716  -9 769  -4 644  -6 659  -4 697  -5 462  

Evropské země s přechodovou 

ekonomikou  
237  213  125  362  -65  181  

Společenství nezávislých států  -6 381  -6 793  -4 500  -5 100  -4 109  -5 963  

Ostatní země1)  -24 120  -36 660  -26 702  -33 967  -23 684  -33 075  

Nespecifikováno  -1 002  -1 601  -1 183  -1 548  -1 181  -1 583  

Z úhrnu obchod se zeměmi 

OECD  
76 576  81 811  62 281  76 880  75 108  86 424  

1)Čína, Severní Korea, Kuba, Laos, Mongolsko, Vietnam  
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4.1 Teritoriální struktura 

Z teritoriálního hlediska bylo za první čtvrtletí 2015 evidováno kladné saldo se dvěma hlavními 

skupinami zemí: se zeměmi s vyspělou ekonomikou, které bylo hlavním nositelem zabezpečení 

přebytku celkové zahraničněobchodní bilance, a se zeměmi s přechodovou ekonomikou. Se zeměmi 

s vyspělou ekonomikou dosáhlo kladné saldo 271,2 mld. Kč při meziročním navýšení o 34,2 mld. Kč a 

bylo ovlivněno především meziročním nárůstem aktiva se zeměmi Evropské unie o 26,7 mld. Kč na 

255,6 mld. Kč a z menší části i nárůstem aktiva s ostatními zeměmi s vyspělou ekonomikou, a to 

o 7,5 mld. Kč na 15,6 mld. Kč. Kladné saldo s evropskými zeměmi s přechodovou ekonomikou 

registrovalo částku 756 mil. Kč při meziročním navýšení o 459 mil. Kč. Naproti tomu nejvyšší pasivum 

bilance zahraničního obchodu bylo ve sledovaném období vykázáno s ostatními zeměmi, 

a to 103,7 mld. Kč při jeho meziročním nárůstu o 29,2 mld. Kč. Schodek bilance s rozvojovými zeměmi 

dosáhl 21,9 mld. Kč, což je proti roku 2013 zvýšení o 3,8 mld. Kč a se Společenstvím nezávislých států 

činil 17,9 mld. Kč při meziročním zvětšení o 2,9 mld. Kč. 

V poměru k jednotlivým zemím registrovala ČR za první čtvrtletí 2015 největší bilanční propad 

s Čínou (100,6 mld. Kč s meziročním zhoršením o 28,0 mld. Kč), s Koreou (16,8 mld. Kč, proti roku 

2014 navíc o 4,3 mld. Kč), s Polskem (10,0 mld. Kč, zhoršení o 4,7 mld. Kč), s Japonskem (8,0 mld. Kč s 

meziročním nárůstem o 640 mil. Kč), s Ruskou federací (7,5 mld. Kč při navýšení o 4,9 mld. Kč) a s 

Ázerbájdžánem (5,8 mld. Kč, což je meziročně méně o 1,3 mld. Kč). Naproti tomu nejvyšší aktivní 

bilanci vykázala Česká republika ve sledovaném období z obchodu s Německem (94,7 mld. Kč při 

meziročním nárůstu o 7,8 mld. Kč), se Slovenskem (37,8 mld. Kč s navýšením o 6,7 mld. Kč), s Velkou 

Británií (34,6 mld. Kč, proti roku 2014 více o 4,0 mld. Kč), s Francií (23,6 mld. Kč, nárůst o 4,5 mld. 

Kč), s Rakouskem (15,3 mld. Kč při meziročním poklesu o 1,3 mld. Kč) a se Španělskem (10,3 mld. Kč, 

zvýšení o 2,0 mld. Kč). 

 

4.2 Komoditní struktura 

Z pohledu zbožové struktury bylo za první čtvrtletí 2015 vykázáno aktivum bilance zahraničního 

obchodu se sedmi skupinami zboží, nejvyšší pak se stroji a dopravními prostředky (152,4 mld. Kč), 

ale při meziročním poklesu o 13,2 mld. Kč. Výrazná úroveň aktiva byla rovněž ve sledovaném období 

dosažena jednak různými hotovými výrobky, a to v částce 24,4 mld. Kč s meziročním zhoršením 

o 211 mil. Kč, a jednak průmyslovým zbožím podle druhu materiálu v sumě 8,9 mld. Kč, rovněž však 

s meziročním zhoršením (o 3,5 mld. Kč). Přebytek vykázala i dílčí bilance nápojů a tabáku v hodnotě 

2,3 mld. Kč, meziročně vyšším o 889 mil. Kč a dílčí bilance surovin nepoživatelných, bez paliv v úrovni 

1,7 mld. Kč, při meziročním nárůstu o 498 mil. Kč. Naproti tomu nejhlubší bilanční schodek byl 

v prvním čtvrtletí 2015 evidován u chemikálií (o 35,3 mld. Kč) a u minerálních paliv a maziv (o 25,7 

mld. Kč). Potraviny a živá zvířata pak při mírném ročním nárůstu o 380 mil. Kč registrovaly pasivní 

saldo ve výši 5,8 mld. Kč. 

Ke zlepšení obchodní bilance za leden až březen 2015 nejvíce přispěly bilančními přebytky (nad 5,0 

mld. Kč) tyto položky: silniční vozidla (114,5 mld. Kč), různé výrobky j. n. (19,6 mld. Kč), stroje a 

zařízení všeobecně užívané v průmyslu (17,8 mld. Kč), kovové výrobky (13,4 mld. Kč), elektrická 

zařízení, přístroje a spotřebiče (9,5 mld. Kč), nábytek a jeho díly (8,6 mld. Kč), výrobky z pryže 
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(8,6 mld. Kč), výrobky z nekovových nerostů (6,1 mld. Kč), kancelářské stroje a zařízení k 

automatickému zpracování dat a ostatní dopravní a přepravní prostředky (shodně 5,7 mld. Kč). 

Souhrnnou obchodní bilanci ČR naproti tomu v prvním čtvrtletí 2015 zatěžovaly především schodky 

dílčích bilancí (nad 5,0 mld. Kč): ropa a ropné výrobky (23,1 mld. Kč při meziročním snížení o 7,8 mld. 

Kč), neželezné kovy (12,5 mld. Kč s meziročním navýšením o 3,1 mld. Kč), léčiva a farmaceutické 

výrobky (11,2 mld. Kč), plasty v prvotní formě (8,3 mld. Kč), železo a ocel (8,2 mld. Kč), zelenina a 

ovoce (6,3 mld. Kč), chemické prostředky a výrobky (6,2 mld. Kč) a topný plyn zemní i průmyslově 

vyráběný (5,3 mld. Kč při meziročním poklesu o 8,9 mld. Kč). 
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5. Zahraniční obchod s prioritními zeměmi  

Do sledování zahraničního obchodu s prioritními zeměmi byla přitom zahrnuta tato teritoria: Brazílie, 

Čína, Indie, Irák, Kazachstán, Mexiko, Rusko, Srbsko, Turecko, Ukrajina, USA a Vietnam.  

 

Tabulka 5: Zahraniční obchod s největšími obchodními partnery ze skupiny prioritních zemí 

 
Obrat v 
mil. Kč 

Index 
15/14 

v % 

Vývoz 
v mil. Kč 

Index 
15/14 

v % 

Dovoz 
v mil. Kč 

Index 
15/14 

v % 

Bilance 
v mil. Kč 

Celkem  271 008,8  108,4  82 129,0  95,7  188 879,8  115,0  -106 750,8  

Čína  124 339,6  135,2  11 886,8  122,2  112 452,8  136,7  -100 566,0  

Rusko  43 070,2  74,2  17 772,4  64,2  25 297,8  83,4  -7 525,4  

USA  42 076,2  113,7  22 275,2  123,5  19 801,0  104,3  2 474,2  

 

Vývoz do sledovaného bloku zemí činil za 1. čtvrtletí 2015 celkem 82,1 mld. Kč při meziročním 

poklesu o 3,7 mld. Kč, tj. o 4,3 % a představoval 8,6 % souhrnného českého vývozu. Dovoz z daného 

bloku zemí registroval v 1. čtvrtletí 2015 188,9 mld. Kč a meziročně se zvýšil o 24,6 mld. Kč, tj. o 15 %. 

Ze souhrnného českého dovozu reprezentoval 22,8 % (21,5 % v roce 2014).  

Největším českým partnerem v rámci daného bloku byla v 1. čtvrtletí 2015 Čína. Obrat zahraničního 

obchodu s ní se meziročně zvýšil o 32,4 mld. Kč na 124,3 mld. Kč tj. o 35,2 % a tvořil téměř (45,9 %) 

polovinu obratu se sledovaným blokem zemí. Český export do Číny sice meziročně narostl o 2,2 mld. 

Kč, resp. o 22,2 % na 11,9 mld. Kč, ale dovoz z Číny se zvýšil o 30,2 mld. Kč na 112,4 mld. Kč, tj. 

o 36,7 %. V důsledku tohoto vývoje došlo k výraznému rozšíření bilančního schodku o 28,0 mld. Kč 

na 100,6 mld. Kč. Naproti tomu obrat zahraničního obchodu s Ruskem, druhým největším partnerem 

v bloku, velmi prudce klesl, a to o 14,9 mld. Kč na 43,0 mld. Kč, tj. o 25,8 %. K výraznému poklesu 

přitom došlo, jak na straně vývozu do Ruska (o 9,9 mld. Kč na 17,8 mld. Kč, tj. o 35,8 %), tak na straně 

dovozu (o 5,0 mld. Kč na 25,3 mld. Kč, tj. o 16,6 %). Pasivum bilance zahraničního obchodu ČR 

s Ruskem se tak meziročně zhoršilo o 4,9 mld. Kč na 7,5 mld. Kč. Pozitivní vývoj v porovnání s Čínou a 

Ruskem vykázal ve sledovaném období třetí největší partner v bloku – USA. Obrat s ním se meziročně 

zvýšil o 5,0 mld. Kč na 42,1 mld. Kč při nárůstu vývozu o 4,2 mld. Kč na 22,3 mld. Kč, resp. o 23,5 % a 

dovozu o 0,8 mld. Kč na 19,8 mld. Kč, tj. o 4,3 %. Pasivum obchodní bilance tak meziročně přerostlo v 

aktivum ve výši 2,5 mld. Kč, což přestavuje meziroční zlepšení o 3,4 mld. Kč.  

  



 

© Česká agentura na podporu obchodu/CzechTrade, 2015, všechna autorská práva vyhrazena 
 

17 6. Zahraniční obchod se zeměmi zájmu mimo EU 

6. Zahraniční obchod se zeměmi zájmu mimo EU 

Druhým zvlášť sledovaným blokem zemí v zahraničním obchodu ČR jsou země zájmu mimo EU, 

kterých je 25.  

Tabulka 6: Zahraniční obchod s největšími obchodními partnery ze skupiny zemí zájmu mimo EU 

 
Obrat v 
mil. Kč 

Index 
15/14 

v % 

Vývoz 
v mil. Kč 

Index 
15/14 

v % 

Dovoz 
v mil. Kč 

Index 
15/14 

v % 

Bilance 
v mil. Kč 

Celkem  103 620,3  103,1  53 667,6  109,5  49 952,7  97,1  3 714,9  

Švýcarsko  24 502,2  116,3  15 628,7  115,9  8 873,5  117,0  6 755,2  

Japonsko  18 418,1  98,2  5 212,7  91,4  13 205,4  101,0  -7 992,7  

Thajsko  7 735,6  112,2  935,5  94,7  6 800,1  115,1  -5 864,6  

Ázerbájdžán  6 586,8  79,8  391,7  71,4  6 195,1  80,4  -5 803,4  

 

Obrat s teritoriálním blokem zemí zájmu mimo EU za první čtvrtletí 2015 představoval 103,6 mld. Kč 

a meziročně narostl o 3,2 mld. Kč, tj. o 3,1 %. Na celkovém českém obratu zahraničního obchodu se 

podílel ve výši 5,8 % (6,1% v roce 2014). Vývoz do sledovaných zemí činil v prvním čtvrtletí 2015 

celkem 53,7 mld. Kč při meziročním nárůstu o 4,6 mld. Kč, tj. o 9,5 % a reprezentoval 5,6 % 

souhrnného českého vývozu. 

Dovoz ze sledovaného bloku zemí činil v prvním čtvrtletí 2015 celkem 49,9 mld. Kč a meziročně se 

snížil o 1,5 mld. Kč, resp. o 2,9 %. Jeho podíl na souhrnném českém dovozu představoval 6,0 (6,7% 

v roce 2014). Bilance zahraničního obchodu ČR se zeměmi zájmu mimo EU za první čtvrtletí 2015 

uzavřela aktivem ve výši 3,7 mld. Kč, což je v porovnání se schodkem evidovaným v 1. čtvrtletí roku 

2014 meziroční zlepšení o 6,1 mld. Kč. Bilanci přitom nejvíce zatěžovalo pasivum z obchodu 

s Japonskem (8,0 mld. Kč při meziročním nárůstu o 640 mil. Kč), Thajskem (5,9 mld. Kč, zvýšení o 947 

mil. Kč) a s Ázerbájdžánem (5,8 mld. Kč, při snížení o 1,3 mld. Kč). 

Největším českým partnerem v rámci daného bloku zemí bylo v 1. čtvrtletí 2015 Švýcarsko 

s obratem 24,5 mld. Kč, meziročně vyšším o 3,4 mld. Kč, tj. o 16,3 %. Z daného bloku zemí bylo 

Švýcarsko rovněž největším příjemcem českého zboží v částce 15,6 mld. Kč při meziročním nárůstu o 

2,1 mld. Kč, resp. o 15,9 % a druhým největším dovozcem z ČR s hodnotou 8,9 mld. Kč, meziročně 

vyšší o 1,3 mld. Kč, tj. o 17,0 %. Na druhé straně nejvíce zboží ze zemí zájmu mimo EU dovezla ČR z 

Japonska, a to v hodnotě 13,2 mld. Kč při meziročním nárůstu o 148 mil. Kč, resp. o 1,1 %.  
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7. Ceny a směnné relace 

Vývozní ceny měřené výběrovým indexem (včetně kurzového pohybu) se za leden až březen 2015 

oproti stejnému období 2014 v průměru snížily o 0,5 %, zatímco dovozní ceny klesly v průměru 

o 1,5 %. Směnné relace tak dosáhly pozitivní hodnoty 101,0 %. 

Vývozní ceny v lednu až březnu 2015 v průměru meziročně narostly u čtyř skupin zboží a u pěti 

skupin klesly. Největší meziroční nárůst vykázala skupina nápojů a tabáku (o 4,4 %) a průmyslového 

zboží podle druhu materiálu (o 1 %). Ceny strojů a dopravních prostředků se meziročně zvýšily 

o 0,9 % a ceny různých hotových výrobků o 0,6 %. Naproti tomu nejvíce klesly ceny minerálních paliv 

a maziv (o 13,5 %) a chemikálií (o 5,7 %). Snížení zaznamenaly rovněž ceny surovin nepoživatelných, 

bez paliv (o 5,6 %), potravin a živých zvířat (o 5 %) a živočišných a rostlinných olejů a tuků (o 4,8 %). 

Dovozní ceny v lednu až březnu 2015 v průměru meziročně narostly u pěti skupin zboží a u čtyř 

klesly, když nejvyšší zvýšení evidovala skupina různých hotových výrobků (o 4,8 %), strojů a 

dopravních prostředků (o 3,9 %) a průmyslového zboží podle druhu materiálu (o 1,5 %). Nárůst 

registrovaly i ceny živočišných a rostlinných olejů a tuků (o 0,9 %) a nápojů a tabáku (o 0,5 %). 

V porovnání s tím nejhlubší meziroční pokles vykázala skupina minerálních paliv a maziv (o 25 %), 

surovin nepoživatelných, bez paliv (o 11,2 %) a chemikálií (o 2,7 %). Dovozní ceny potravin a živých 

zvířat klesly o 1,4 %. 

Směnné relace dosáhly nejvyšší pozitivní hodnoty u zbožové skupiny minerálních paliv a maziv 

(115,3 %) a surovin nepoživatelných, bez paliv (106,3 %). Pozitivní hodnotu T/T evidovala i skupina 

nápojů a tabáku, a to 103,9 %. Negativní hodnoty směnných relací naproti tomu zaznamenaly 

zbožové skupiny: živočišné a rostlinné oleje a tuky (94,4 %), různé hotové výrobky (96,0 %), potraviny 

a živá zvířata (96,3 %), chemikálie (96,9 %), stroje a dopravní prostředky (97,1 %) a průmyslové zboží 

podle druhu materiálu (99,5 %). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiál připravilo Centrum informačních služeb agentury CzechTrade.  


