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Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu (vč. dopočtů) dosáhl ve třetím čtvrtletí roku 2014 

obrat zahraničního obchodu v běžných cenách  

1 672,7 mld. Kč, čímž se v meziročním srovnání zvýšil o 189,1 mld. Kč, tj. o 12,7%. Struktura tohoto navýšení 

znamenala meziroční nárůst podílu exportu na obratu o 0,3 procentního bodu na 53,1% a zlepšení krytí 

dovozu vývozem o 1,5 bodu na 113,3%. Ve třetím čtvrtletí 2014 vzrostl vývoz v meziročním srovnání o 13,5% 

a dovoz o 11,9%. Kladné saldo obchodní bilance se tak meziročně zvýšilo o 22,1 mld. Kč na celkových 104,5 

mld. Kč. 
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Zahraniční obchod za 3. čtvrtletí 

Vývoz podle skupin zemí v jednotlivých měsících 3. čtvrtletí 2014 
(v mil. Kč, běžné ceny) 

 
Červenec Srpen Září 

Skupina zemí, země 
2014 

2014 v % 

2013 
2014 

2014 v % 

2013 
2014 

2014 v % 

2013  

 Celkový vývoz ČR 305 551 119,4 254 893 104,4 328 170 116,0 

 v tom:       

  Země s vyspělou ekonomikou 271 249 120,4 226 363 104,9 294 348 116,5 

   v tom: EU 27 249 302 121,1 207 285 105,4 269 967 116,4 

              ostatní země 21 947 113,3 19 078 100,4 24 381 117,9 

  Rozvojové země 13 448 122,0 11 199 120,6 14 260 131,7 

  Evropské země s přechodovou       

  ekonomikou 1 843 133,1 1 390 103,6 1 736 109,5 

  Společenství nezávislých států 15 143 103,5 12 237 90,0 13 691 96,7 

  Ostatní země1) 3 751 108,2 3 584 86,2 3 977 114,4 

  Nespecifikováno 117 68,0 119 78,8 159 82,8 

 Z úhrnu vývoz do zemí OECD 264 630 120,7 220 050 104,8 287 904 116,9 

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. 

 V meziročním srovnání bylo ve třetím čtvrtletí 2014 zaznamenáno zvýšení vývozu ve všech 

jednotlivých měsících, nejvyšší pak v červenci s indexem 119,4. Největší hodnotová úroveň vývozu přitom 

byla dosažena v září, a to částkou 328,2 mld. Kč a nejnižší v srpnu v rozsahu 254,9 mld. Kč.  

 Vývoz do sledovaných hlavních skupin zemí byl v jednotlivých měsících třetího čtvrtletí v absolutní 

i relativní úrovni meziročně vyšší u zemí s vyspělou ekonomikou, u rozvojových zemí a u evropských zemí s 

přechodovou ekonomikou. Nejvyšší hodnotovou hladinu zaznamenal export do zemí s vyspělou 

ekonomikou v září, a to v rozsahu  

294,3 mld. Kč, což představovalo 89,7% celkového českého vývozu daného měsíce. Nejvyšší relativní nárůst 

byl evidován u evropských zemí s přechodovou ekonomikou v červenci s indexem 133,1 a u rozvojových 

zemí v září s indexem 131,7. 
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Dovoz podle skupin zemí v jednotlivých měsících 3. čtvrtletí 2014   
(v mil. Kč, běžné ceny) 

 
Červenec Srpen Září 

Skupina zemí, země 
2014 

2014 v % 

2013 
2014 

2014 v % 

2013 
2014 

2014 v % 

2013  

 Celkový dovoz ČR 269 771 117,5 233 450 104,0 280 842 113,9 

 v tom:       

  Země s vyspělou ekonomikou 198 512 117,1 167 085 103,8 206 726 114,6 

   v tom: EU 27 179 821 117,9 151 114 104,3 187 197 115,0 

              ostatní země 18 691 109,8 15 971 99,5 19 529 111,0 

  Rozvojové země 20 113 121,6 17 549 99,2 19 707 113,2 

  Evropské země s přechodovou       

  ekonomikou 1 311 98,4 1 255 99,8 1 467 101,1 

  Společenství nezávislých států 19 405 115,6 17 627 86,6 17 118 82,9 

  Ostatní země1) 29 162 119,8 28 866 125,4 34 455 135,0 

  Nespecifikováno 1 268 121,0 1 067 91,3 1 369 112,0 

 Z úhrnu dovoz ze zemí OECD 199 748 117,2 168 751 103,5 207 203 114,3 

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

 V celkovém dovozu byla meziročně překročena úroveň importu třetího čtvrtletí roku 2014 rovněž 

ve všech jednotlivých měsících, a to nejvíce v červenci s indexem 117,5, když největší hodnotový objem byl 

vykázán v září částkou 280,8 mld. Kč a nejnižší v srpnu v rozsahu 233,5 mld. Kč. 

 Úroveň importu třetího čtvrtletí roku 2014 byla ve všech měsících meziročně vyšší pouze u zemí s 

vyspělou ekonomikou a u ostatních zemí. Největší hodnotový objem importu byl přitom zaznamenán ze 

zemí s vyspělou ekonomikou, a to v září v rozsahu 206,7 mld. Kč, zatímco nejnižší úroveň dovozu byla 

registrována (kromě nespecifikovaného globálu) z evropských zemí s přechodovou ekonomikou v srpnu v 

částce 1,3 mld. Kč. 

 Největší relativní meziroční nárůst byl vykázán u ostatních zemí v září s indexem 135,0. 
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Bilance zahraničního obchodu podle skupin zemí v jednotlivých měsících 3. čtvrtletí 
(v mil. Kč, běžné ceny) 

Skupina zemí, země 
Červenec Srpen Září 

2013 2014  2013 2014  2013 2014  

 Celkový zahraniční obchod ČR 26 340 35 780 19 851 21 443 36 250 47 328 

 v tom:       

  Země s vyspělou ekonomikou 55 707 72 737 54 812 59 278 72 266 87 622 

   v tom: EU 27 53 361 69 481 51 868 56 171 69 184 82 770 

              ostatní země 2 346 3 256 2 944 3 107 3 082 4 852 

  Rozvojové země -5 510 -6 665 -8 411 -6 350 -6 580 -5 447 

  Evropské země s přechodovou       

  ekonomikou 53 532 85 135 134 269 

  Společenství nezávislých států -2 154 -4 262 -6 759 -5 390 -6 494 -3 427 

  Ostatní země1) -20 879 -25 411 -18 859 -25 282 -22 046 -30 478 

  Nespecifikováno -876  -1 151 -1 018 -948 -1 030 -1 210 

 Z úhrnu obchod se zeměmi OECD 48 723 64 882 46 971 51 299 65 004 80 701 

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

 Obchodní bilance zaznamenala ve třetím čtvrtletí 2014 v meziročním srovnání nárůst aktivního 

salda ve všech třech měsících, nejvyšší pak v září, a to o 11,1 mld. Kč na 47,3 mld. Kč a nejnižší v srpnu o 

1,6 mld. Kč na 21,4 mld. Kč. 

 Nejvýraznější aktivní saldo bylo ve všech měsících sledovaného období dosahováno se zeměmi s 

vyspělou ekonomikou, když jeho nejvyšší úroveň byla evidována v září v rozsahu 87,6 mld. Kč při meziročním 

nárůstu o 15,4 mld. Kč a nejnižší v srpnu s částkou  

59,3 mld. Kč. Nezastupitelný podíl na daném výsledku měla aktivní bilance se zeměmi EU, která při 

meziročních nárůstech ve všech třech měsících reprezentovala v září 82,8 mld. Kč, tj. 94,5% bilance se 

zeměmi s vyspělou ekonomikou. 

 Z ostatních hlavních skupin zemí měla ČR aktivní bilanci již pouze s evropskými zeměmi s 

přechodovou ekonomikou, která se sice v průběhu 3. čtvrtletí meziročně navyšovala, nicméně kolísala na 

nízké úrovni, když nejlepšího výsledku dosáhla v červenci s přebytkem ve výši 532 mil. Kč. 

 Bilanční vztah k rozvojovým zemím vykazuje dlouhodobě pasivum, které se v meziročním srovnání 

zhoršilo v červenci a zlepšilo v srpnu i v září, kdy evidovalo za sledované období nejnižší úroveň v částce 5,4 

mld. Kč. Podobný vývoj byl rovněž sledován v pohybu pasiva bilance zahraničního obchodu se 

Společenstvím nezávislých států, které se v červenci 2014 meziročně zhoršilo, téměř až na dvojnásobek, 

zatímco srpen a září vykázaly jeho meziroční zmírnění. Samotná úroveň schodku této bilance byla ve 

sledovaném období nejnižší v září, kdy při meziročním snížení o 3,1 mld. Kč dosáhla 3,4 mld. Kč, a nejvyšší 

v srpnu. 

 Primát nepříznivého bilančního vztahu k ČR mají i nadále ostatní země, jehož pasivum ve všech 

třech měsících sledovaného období meziročně narůstalo: v červenci o  

4,5 mld. Kč na 25,4 mld. Kč, v srpnu o 6,4 mld. Kč na 25,3 mld. Kč a v září o 8,4 mld. Kč na 30,5 mld. Kč. 
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Zahraniční obchod podle skupin zemí za 3. čtvrtletí celkem 
(v mil. Kč, běžné ceny) 

Skupina zemí, země 

Vývoz – červenec až září Dovoz – červenec až září 

2013 2014  
2014 v % 

2013 
2013 2014  

2014 v % 

2013 

 Celkový zahraniční obchod ČR 783 013 888 614 113,5 700 572 784 063 111,9 

 v tom:       

  Země s vyspělou ekonomikou 693 567 791 960 114,2 510 781 572 323 112,0 

  v tom: EU 27 634 527 726 554 114,5 460 113 518 133 112,6 

             ostatní země 59 040 65 406 110,8 50 668 54 190 107,0 

  Rozvojové země 31 139 38 907 124,9 51 640 57 369 111,1 

  Evropské země s přechodovou       

  ekonomikou 4 312 4 969 115,2 4 041 4 032 99,8 

  Společenství nezávislých států 42 379 41 072 96,9 57 786 54 151 93,7 

  Ostatní země1) 11 101 11 312 101,9 72 885 92 484 126,9 

  Nespecifikováno 515 394 76,5 3 439 3 704 107,7 

 Z úhrnu obchod se zeměmi OECD 675 428 772 584 114,4 514 729 575 701 111,8 

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

 Celkový vývoz za červenec až září 2014 činil 888,6 mld. Kč a meziročně narostl o 105,6 mld. Kč, tj. 

o 13,5%. V dolarovém přepočtu pak celkový vývoz evidoval navýšení o 6,2%, stejně jako při vyjádření v 

eurech. 

 Vývoz za třetí čtvrtletí roku 2014 zaznamenal meziroční nárůst do všech hlavních skupin zemí, 

kromě Společenství nezávislých států, u nichž pokles představoval 1,3 mld. Kč, tj. 3,1%. Snížení vývozu pak 

bylo evidováno rovněž u nespecifikovaného globálu  

(o 121 mil. Kč). Největší meziroční zvýšení vývozu bylo vykázáno do zemí s vyspělou ekonomikou, a to 98,4 

mld. Kč, tj. o 14,2%. Rozhodující byl přitom nárůst vývozu do zemí EU, který dosáhl 92,0 mld. Kč při indexu 

114,5, zatímco vývoz do ostatních zemí s vyspělou ekonomikou se zvýšil o 6,4 mld. Kč, tj. o 10,8%. Výrazně 

ve sledovaném období posílil rovněž vývoz do rozvojových zemí (o 7,8 mld. Kč s indexem 124,9), ale nárůst 

vývozu do ostatních zemí a do evropských zemí s přechodovou ekonomikou se pohyboval pouze v řádu 

milionů (211 mil. Kč a 657 mil. Kč). 

 Celkový dovoz ve třetím čtvrtletí 2014 činil 784,1 mld. Kč, čímž se meziročně zvýšil o 83,5 mld. Kč, 

resp. o 11,9%. V USD vykázal meziroční nárůst o 4,7% a při vyjádření v eurech o 4,8%. 

 Dovoz (za třetí čtvrtletí roku 2014 evidoval meziroční navýšení většiny hlavních skupin zemí, s 

výjimkou evropských zemí s přechodovou ekonomikou a Společenství nezávislých států, kde jeho pokles 

představoval 9 mil. Kč při indexu 99,8 a 3,6 mld. Kč (index 93,7). Největší meziroční nárůst dovozu byl 

zaznamenán ze zemí s vyspělou ekonomikou, a to o 61,5 mld. Kč s indexem 112,0 (když se dovoz ze zemí 

evropské unie meziročně zvýšil o 58,0 mld. Kč a z ostatních zemí dané skupiny o 3,5 mld. Kč), dále pak z 

ostatních zemí o 19,6 mld. Kč a z rozvojových zemí o 5,7 mld. Kč. Zvýšení dovozu u nespecifikovaného 

globálu přitom dosáhlo 265 mil. Kč. 
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Struktura a bilance zahraničního obchodu podle skupin zemí za 3. čtvrtletí celkem 

Skupina zemí, země 
Struktura vývozu v % Struktura dovozu v % Bilance v mil. Kč 

7. - 9. 2013 7. – 9. 2014  7. - 9. 2013 7. – 9. 2014  7. - 9. 2013 7. – 9. 2014  

 Celkový zahraniční obchod ČR 100,0 100,0 100,0 100,0 82 441 104 551 

 v tom:       

  Země s vyspělou ekonomikou 88,6 89,1 72,9 73,0 182 786 219 637 

   v tom: EU 27 81,0 81,8 65,7 66,1 174 414 208 421 

              ostatní země 7,6 7,3 7,2 6,9 8 372 11 216 

  Rozvojové země 4,0 4,4 7,4 7,3 -20 501 -18 462 

  Evropské země s přechodovou       

  ekonomikou 0,6 0,6 0,6 0,5 271 937 

  Společenství nezávislých států 5,4 4,6 8,2 6,9 -15 407 -13 079 

  Ostatní země 1) 1,4 1,3 10,4 11,8 -61 784 -81 172 

  Nespecifikováno 0,1 0,0 0,5 0,5 -2 924 -3 310 

 Z úhrnu obchod se zeměmi OECD 86,3 86,9 73,5 73,4 160 699 196 883 

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

 V teritoriální struktuře za červenec až září 2014 ve vývozu meziročně stoupl podíl zemí s vyspělou 

ekonomikou o 0,5 p. b. na 89,1% a rozvojových zemí o 0,4 p. b. na 4,4%, stagnoval podíl evropských zemí s 

přechodovou ekonomikou na 0,6% a klesl podíl Společenství nezávislých států o 0,8 p. b. na 4,6% a ostatních 

zemí o 0,1 p. b. na 1,3%, ale i podíl nespecifikovaného globálu o 0,1 p. b. 

 Na souhrnném českém dovozu za červenec až září 2014 se meziročně zvýšila účast především 

ostatních zemí, a to o 1,4 p. b. na 11,8% a mírně stoupl podíl zemí s rozvinutou ekonomikou (o 0,1 p. b. na 

73,0%), stagnoval podíl nespecifikovaného globálu a výrazně klesla podílová účast Společenství nezávislých 

států (o 1,3 p. b. na 6,9%). Naproti tomu snížení podílu dovozu z rozvojových zemí a z evropských zemí s 

přechodovou ekonomikou bylo nízké (shodně o 0,1 p. b.).  
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Zahraniční obchod podle zbožových skupin za 3. čtvrtletí celkem  
(v mil. Kč, v %, běžné ceny) 

Zbožová skupina SITC 

Vývoz – červenec až září Dovoz – červenec až září 

2013 2014  
2014 v % 

2013 
2013 2014  

2014 v % 

2013 

0 až 9 zboží celkem 783 013 888 614 113,5 700 572 784 063 111,9 

v tom:       

  0 Potraviny a živá zvířata 29 216 31 549 108,0 36 235 38 292 105,7 

  1 Nápoje a tabák 5 906 7 377 124,9 4 785 5 327 111,3 

  2 Suroviny nepoživatelné, bez paliv 20 284 21 622 106,6 20 043 18 119 90,4 

  3 Minerální paliva a maziva 22 249 25 892 116,4 77 890 69 724 89,5 

  4 Živočišné a rostlinné oleje a tuky 2 320 2 210 95,2 1 911 1 911 100,0 

  5 Chemikálie 49 066 59 068 120,4 79 602 91 599 115,1 

  6 Průmyslové zboží podle druhu       

     materiálu 140 187 148 522 106,0 127 576 140 764 110,3 

  7 Stroje a dopravní prostředky 416 295 484 476 116,4 276 364 332 339 120,3 

  8 Různé hotové výrobky 95 510 105 947 110,9 74 105 83 991 113,3 

  9 Nespecifikováno 1 981 1 953 98,6 2 060 1 999  97,0 

 

V exportu za červenec až září 2014 zaznamenala většina zbožových skupin meziroční nárůst. 

Výjimkou byla pouze skupina živočišných a rostlinných olejů a tuků s poklesem o 110 mil. Kč na 2,2 mld. Kč 

(index 95,2) a nespecifikovaný globál při snížení o  

28 mil. Kč na 1,9 mld. Kč (index 98,6). Největší meziroční zvýšení vývozu registrovaly stroje a dopravní 

prostředky (o 68,2 mld. Kč na 484,5 mld. Kč, index 116,4), různé hotové výrobky (o 10,4 mld. Kč na 105,9 

mld. Kč, index 110,9), chemikálie (o 10,0 mld. Kč na 59,1 mld. Kč, index 120,4) a průmyslové zboží podle 

druhu materiálu (o 8,3 mld. Kč na 148,5 mld. Kč, index 106,0). 

 V dovozu za červenec až září 2014 rovněž registrovala většina zbožových skupin meziroční nárůst. 

Výjimkou byla skupina surovin nepoživatelných, bez paliv (pokles o  

1,9 mld. Kč na 18,1 mld. Kč, index 90,4), skupina minerálních paliv a maziv (pokles o  

8,2 mld. Kč na 69,7 mld. Kč, index 89,5) a nespecifikovaný globál (snížení o 61 mil. Kč). Největší zvýšení v 

meziročním srovnání evidovaly stroje a dopravní prostředky  

(o 56,0 mld. Kč na 332,3 mld. Kč, index 120,3), průmyslové zboží podle druhu materiálu  

(o 13,2 mld. Kč na 140,8 mld. Kč, index 110,3), chemikálie (o 12,0 mld. Kč na 91,6 mld. Kč, index 115,1) a 

různé hotové výrobky (o 9,9 mld. Kč na 84,0 mld. Kč, index 113,3). 
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Struktura a bilance zahraničního obchodu podle zbožových skupin za 3. čtvrtletí 
celkem 
(v %, mil. Kč, běžné ceny) 

Zbožová skupina SITC 

Struktura vývozu v % Struktura dovozu v % Bilance v mil. Kč 

7. - 9. 2013 7. – 9. 2014  7. - 9. 2013 7. – 9. 2014  7. - 9. 2013 7. – 9. 2014  

0 až 9 zboží celkem 100,0 100,0 100,0 100,0 82 441 104 551 

v tom:       

  0 Potraviny a živá zvířata 3,7 3,6 5,2 4,9 - 7 019 -6 743 

  1 Nápoje a tabák 0,8 0,8 0,7 0,7 1 121 2 050 

  2 Suroviny nepoživatelné, bez paliv 2,6 2,4 2,9 2,3 241 3 503 

  3 Minerální paliva a maziva 2,8 2,9 11,1 8,9 -55 642 -43 833 

  4 Živočišné a rostlinné oleje a tuky 0,3 0,3 0,3 0,2 410 299 

  5 Chemikálie 6,3 6,7 11,4 11,7 -30 535 -32 531 

  6 Průmyslové zboží podle druhu        

     materiálu 17,9 16,7 18,2 18,0 12 610 7 759 

  7 Stroje a dopravní prostředky 53,2 54,5 39,4 42,4 139 931 152 137 

  8 Různé hotové výrobky 12,2 11,9 10,6 10,7 21 405 21 956 

  9 Nespecifikováno 0,2 0,2 0,3 0,2 -80 -46 

 

 Ve zbožové struktuře vývozu za třetí čtvrtletí 2014 meziročně nejvíce poklesl podíl průmyslového 

zboží podle druhu materiálu (o 1,2 p. b. na 16,7%). Dále následoval pokles podílu různých hotových výrobků 

(o 0,3 p. b. na 11,9%), surovin nepoživatelných, bez paliv (o 0,2 p. b. na 2,4%) a potravin a živých zvířat (o 

0,1 p. b. na 3,6%). Podíl skupiny nápojů a tabáku, živočišných a rostlinných olejů a tuků a nespecifikovaného 

globálu stagnoval. Naproti tomu narostl podíl strojů a dopravních prostředků (o 1,3 p. b. na 54,5%), 

chemikálií  

(o 0,4 p. b. na 6,7%) a minerálních paliv a maziv (o 0,1 p. b. na 2,9%). 

 V dovozu za červenec až září 2014 snížily v meziročním srovnání své postavení minerální paliva a 

maziva (o 2,2 p. b. na 8,9%), suroviny nepoživatelné, bez paliv (o 0,6 p. b. na 2,3%), potraviny a živá zvířata 

(o 0,3 p. b. na 4,9%), průmyslové zboží podle druhu materiálu (o 0,2 p. b. na 18,0%) a živočišné a rostlinné 

oleje a tuky a nespecifikovaný globál (shodně o 0,1 p. b. na 0,2%). Na svém podílu meziročně stagnovaly 

nápoje a tabák a tři zbožové skupiny své podíly v dovozu navýšily, nejvíce stroje a dopravní prostředky  

(o 3,0 p. b. na 42,4%) a dále chemikálie (o 0,3 p. b. na 11,7%) a různé hotové výrobky  

(o 0,1 p. b. na 10,7%). 

 Celková obchodní bilance za červenec až září 2014 skončila aktivním saldem ve výši 104,5 mld. 

Kč, což byl o 22,1 mld. Kč lepší výsledek než ve stejném období roku 2013. Aktivní saldo bylo evidováno ve 

všech třech měsících, nejvyšší pak v září v rozsahu 47,3 mld. Kč a nejnižší v srpnu v částce 21,4 mld. Kč. 

 Bilanční aktivum za třetí čtvrtletí 2014 v amerických dolarech zaznamenalo výši 5 003 mil. USD a 

kladné saldo vyjádřené v eurech bylo registrováno v sumě  

3 789 mil. EUR. 
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 Z teritoriálního hlediska bylo za třetí čtvrtletí 2014 evidováno kladné saldo se dvěma z pěti hlavních 

skupin zemí. Země s vyspělou ekonomikou zaznamenaly aktivum ve výši 219,6 mld. Kč při jeho meziročním 

navýšení o 36,8 mld. Kč. Na tomto výsledku se podílely země Evropské unie meziročním nárůstem aktivního 

salda o 34,0 mld. Kč a ostatní země daného seskupení zvýšením bilančního přebytku o 2,8 mld. Kč. S 

evropskými zeměmi s přechodovou ekonomikou pak dosáhlo aktivní saldo 937 mil. Kč při meziročním 

nárůstu o 666 mil. Kč. Ve vztahu k ostatním zemím došlo ve sledovaném období k podstatnému navýšení 

bilančního schodku, a to o 19,4 mld. Kč na 81,2 mld. Kč, když zvýšení pasiva bylo zaznamenáno i u 

nespecifikovaného globálu (o 386 mil. Kč). Naproti tomu více než dvoumiliardové snížení pasivního salda 

bylo vykázáno v bilanci se Společenstvím nezávislých států (2,3 mld. Kč) a s rozvojovými zeměmi (2,0 mld. 

Kč). 

 Z pohledu zbožové struktury meziroční nárůst kladného salda za 3. čtvrtletí 2014 registrovaly čtyři 

zbožové skupiny, největší stroje a dopravní prostředky (o 12,2 mld. Kč na 152,1 mld. Kč) a suroviny 

nepoživatelné, bez paliv (o 3,3 mld. Kč na 3,5 mld. Kč). Tři skupiny meziročně snížily svá pasiva, a to zejména 

minerální paliva a maziva (o 11,8 mld. Kč na schodek ve výši 43,8 mld. Kč). Na druhé straně skupina 

průmyslového zboží podle druhu materiálu výrazně zhoršila proti roku 2013 svoji aktivní bilanci (o 4,8 mld. 

Kč na aktivum ve výši 7,8 mld. Kč) a skupina chemikálií prohloubila svůj bilanční schodek (o 2,0 mld. Kč na 

pasivum v sumě 32,5 mld. Kč), který byl po skupině minerálních paliv a maziv druhý nejvyšší. 

Zahraniční obchod za tři čtvrtletí 
 Za tři čtvrtletí roku 2014 dosáhl podle předběžných údajů Českého statistického úřadu obrat 

zahraničního obchodu ČR v běžných cenách 4 986,0 mld. Kč, čímž se v meziročním srovnání zvýšil o 619,4 

mld. Kč, tj. o 14,2%. Podíl vývozu na obratu představoval 53,5% proti 53,1% v roce 2013 a krytí dovozu 

vývozem se zlepšilo ze 113,4% na 114,8%. 

Zahraniční obchod podle skupin zemí za tři čtvrtletí 
(v mil. Kč, běžné ceny) 

Skupina zemí, země 

Vývoz – leden až září Dovoz – leden až září 

2013 2014  
2014 v % 

2013 
2013 2014  

2014 v % 

2013 

 Celkový zahraniční obchod ČR 2 320 307 2 665 331 114,9 2 046 300 2 320 726 113,4 

 v tom:       

  Země s vyspělou ekonomikou 2 053 302 2 383 225 116,1 1 493 279 1 702 521 114,0 

  v tom: EU 27 1 879 394 2 189 782 116,5 1 338 039 1 534 900 114,7 

             ostatní země 173 908 193 443 111,2 155 240 167 621 108,0 

  Rozvojové země 96 734 115 787 119,7 153 712 169 106 110,0 

  Evropské země s přechodovou       

  ekonomikou 12 138 14 549 119,9 11 691 12 700 108,6 

  Společenství nezávislých států 125 915 117 975 93,7 161 148 163 978 101,8 

  Ostatní země 1) 30 453 32 423 106,5 215 984 261 236 121,0 

  Nespecifikováno 1 765 1 372 77,7 10 486 11 185 106,7 

 Z úhrnu obchod se zeměmi OECD 1 999 491 2 324 880 116,3 1 506 605 1 714 150 113,8 

1) Čína, Severní Korea, Kuba, Laos, Mongolsko, Vietnam 
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 Celkový vývoz za tři čtvrtletí 2014 činil 2 665,3 mld. Kč a meziročně stoupl o 345,0 mld. Kč, tj. o 

14,9%.  V dolarovém přepočtu celkový vývoz představoval  

131 330 mil. USD při meziročním zvýšení o 10,7% a při vyjádření v eurech dosáhl  

96 925 mil. EUR, což je nárůst o 7,6%. 

 Vývoz za tři čtvrtletí roku 2014 zaznamenal meziroční pokles pouze u jedné z hlavních skupin zemí, 

a to u Společenství nezávislých států (o 7,9 mld. Kč na 118,0 mld. Kč, index 93,7) a u nespecifikovaného 

globálu (o 393 mil. Kč). Naproti tomu nejvýraznější meziroční nárůst vývozu byl realizován do zemí s 

vyspělou ekonomikou, který dosáhl  

329,9 mld. Kč (index 116,1), což bylo především zásluhou vývozu do zemí EU při jeho meziročním navýšení 

o 310,4 mld. Kč, tj. o 16,5%, ale i ostatních zemí sledované skupiny, kde meziročně vzrostl o 19,5 mld. Kč, 

resp. o 11,2%. Významné bylo rovněž zvýšení vývozu do rozvojových zemí, které dosáhlo 19,0 mld. Kč (index 

119,7). 

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

byl největší meziroční relativní nárůst vývozu za tři čtvrtletí 2014 evidován ve vztahu k Dánsku (index 191,2), 

k Japonsku (index 133,8), ke Španělsku (index 126,8), k Maďarsku (index 124,8), k Velké Británii (index 

120,5), k SRN (index 118,2) a ke Slovinsku (index 118,2) a největší hodnotový nárůst vývozu ve vztahu k SRN  

(132,5 mld. Kč), Velké Británii (23,4 mld. Kč), Francii (19,4 mld. Kč), Polsku  

(15,6 mld. Kč), Slovensku (15,5 mld. Kč) a Dánsku (15,1 mld. Kč). Na druhé straně větší meziroční pokles 

vývozu byl vykázán ve vztahu k Ukrajině (index 65,4) a k Ázerbájdžánu (index 71,5). 

 Celkový dovoz za tři čtvrtletí 2014 činil 2 320,7 mld. Kč, čímž se meziročně zvýšil o 274,4 mld. Kč, 

tj. o 13,4%. V dolarovém přepočtu reprezentoval 114 337 mil. USD s meziročním nárůstem o 9,3% a při 

vyjádření v eurech zaznamenal částku 84 388 EUR s indexem 106,2. 

 V meziročním srovnání se zvýšil import ze všech hlavních skupin zemí, především pak ze zemí s 

vyspělou ekonomikou, kde jeho nárůst dosáhl 209,2 mld. Kč při indexu 114,0. Hlavní podíl na tomto nárůstu 

měl dovoz ze zemí EU, který činil 1 534,9 mld. Kč a byl meziročně vyšší o 196,9 mld. Kč (index 114,7), přičemž 

významné bylo i meziroční navýšení importu z ostatních zemí dané skupiny, a to o 12,4 mld. Kč na 167,6 

mld. Kč s indexem 108,0. Druhý největší objem dovozu v rámci hlavních skupin zemí byl realizován z 

ostatních zemí, který dosáhl 261,2 mld. Kč při výrazném meziročním vzrůstu o 45,3 mld. Kč (index 121,0). 

Výrazné přitom bylo i meziroční zvýšení dovozu z rozvojových zemí, které představovalo 15,4 mld. Kč (index 

110,0), zatímco import ze Společenství nezávislých států zaznamenal jen mírný nárůst (2,8 mld. Kč s 

indexem 101,8), jakož i z evropských zemí s přechodovou ekonomikou (pouze 1,0 mld. Kč při indexu 108,6). 

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

byla nejvyšší relativní úroveň nárůstu dovozu evidována z USA (index 131,8), Rumunska (index 131,2), V. 

Británie (index 130,1), Ázerbájdžánu (index 128,9), Turecka (index 121,7), Číny (120,1), Španělska (index 

119,3), Belgie (index 118,4), SRN a Rakouska (shodně index 116,0) a největší úroveň nárůstu hodnotového 

objemu ze SRN  

(84,1 mld. Kč), z Číny (42,3 mld. Kč), Polska (19,9 mld. Kč), USA (14,0 mld. Kč), Itálie (12,1 mld. Kč), V. Británie 

(11,4 mld. Kč), Francie (10,4 mld. Kč) a z Rakouska  

(10,1 mld. Kč). Na druhé straně největší meziroční relativní pokles vykázal dovoz z Norska (index 62,8 při 

snížení hodnotového objemu o 7,8 mld. Kč) a z Ruska (index 92,7, snížení hodnoty o 7,9 mld. Kč). 
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Struktura a bilance zahraničního obchodu podle skupin zemí za tři čtvrtletí 

Skupina zemí, země 
Struktura vývozu v % Struktura dovozu v % Bilance v mil. Kč 

1. - 9. 2013 1. – 9. 2014  1. - 9. 2013 1. – 9. 2014  1. - 9. 2013 1. – 9. 2014  

 Celkový zahraniční obchod ČR 100,0 100,0 100,0 100,0 274 007 344 605 

 v tom:       

  Země s vyspělou ekonomikou 88,5 89,4 73,0 73,4 560 023 680 704 

   v tom: EU 27 81,0 82,2 65,4 66,1 541 355 654 882 

              ostatní země 7,5 7,2 7,6 7,3 18 668 25 822 

  Rozvojové země 4,2 4,3 7,5 7,3 -56 978 -53 319 

  Evropské země s přechodovou       

  ekonomikou  0,5 0,5 0,6 0,5 447 1 849 

  Společenství nezávislých států 5,4 4,4 7,9 7,1 -35 233 -46 003 

  Ostatní země 1) 1,3 1,2 10,6 11,3 -185 531 -228 813 

  Nespecifikováno 0,1 0,1 0,5 0,5 -8 721 -9 813 

 Z úhrnu obchod se zeměmi OECD             86,2 87,2 73,6 73,9 492 886 610 730 

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

 V teritoriální struktuře vývozu za leden až září 2014 meziročně klesl podíl Společenství nezávislých 

států o 1,0 p. b. na 4,4% a ostatních zemí o 0,1 p. b. na 1,2%, stagnoval podíl evropských zemí s přechodovou 

ekonomikou na 0,5% a nespecifikovaného globálu na 0,1% a narostl podíl zemí s vyspělou ekonomikou o 

0,9 p. b. na 89,4%, ale mírně i rozvojových zemí, a to o 0,1 p. b. na 4,3%. 

 Na souhrnném českém dovozu za třetí čtvrtletí 2014 se meziročně snížila účast Společenství 

nezávislých států o 0,8 p. b. na 7,1%, rozvojových zemí o 0,2 p. b. na 7,3% a evropských zemí s přechodovou 

ekonomikou o 0,1 p. b. na 0,5%, když nespecifikovaný globál stagnoval na 0,5% a narostl podíl zemí s 

vyspělou ekonomikou o 0,4 p. b. na 73,4%, jakož i podíl ostatních zemí, a to o 0,7 p. b. na 11,3%. 

 Sousední země (Německo, Slovensko, Rakousko, Polsko) se v období leden až září 2014 podílely na 

českém vývozu 50,6%, stejně jako v roce předchozím a na českém dovozu 42,3% proti 42,1% v roce 2013. 

 Na obratu zahraničního obchodu za třetí čtvrtletí 2014 se pak z jednotlivých zemí nejvíce podílely: 

Německo s 29,5% (nárůst proti roku 2013 o 0,8 p. b.), Slovensko se 6,8% (pokles o 0,5 p. b.), Polsko se 6,6% 

(meziroční pokles o 0,1 p. b.), Čína s 5,7% (meziroční nárůst o 0,3 p. b.) a Francie se 4,2% (zvýšení o 0,1 p. 

b.). 

 V exportu za leden až září 2014 zaznamenaly všechny zbožové skupiny meziroční nárůst, největší 

stroje a dopravní prostředky v sumě 218,6 mld. Kč při indexu 117,6, různé hotové výrobky o 39,8 mld. Kč s 

indexem 114,7, průmyslové zboží podle druhu materiálu o 37,6 mld. Kč (index 109,1) a chemikálie o 29,2 

mld. Kč (index 119,6). 

 Z jednotlivých položek zboží byl ve sledovaném období realizován největší hodnotový nárůst 

vývozu silničních vozidel (99,5 mld. Kč), elektrického zařízení, přístrojů a spotřebičů (33,6 mld. Kč), 

kancelářských strojů a zařízení k automatickému zpracování dat (26,3 mld. Kč), zařízení k telekomunikaci a 

záznamu a reprodukci zvuku (24,7 mld. Kč), různých výrobků j. n. (20,0 mld. Kč), strojů a zařízení všeobecně 

užívaných v průmyslu  

(18,8 mld. Kč), léčiv a farmaceutických výrobků (14,7 mld. Kč), kovových výrobků  

(14,6 mld. Kč) a nábytku a jeho dílů (10,2 mld. Kč). 
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Zahraniční obchod podle zbožových skupin za tři čtvrtletí 
(v mil. Kč, v %, běžné ceny) 

Zbožová skupina SITC 

Vývoz – leden až září Dovoz – leden až září 

2013 2014  
2014 v % 

2013 
2013 2014  

2014 v % 

2013 

0 až 9 zboží celkem 2 320 307 2 665 331 114,9 2 046 300 2 320 726 113,4 

v tom:       

  0 Potraviny a živá zvířata 83 740 94 085 112,4 105 865 114 296 108,0 

  1 Nápoje a tabák 16 942 20 253 119,5 12 712 13 736 108,1 

  2 Suroviny nepoživatelné, bez paliv 63 299 67 189 106,1 59 352 60 207 101,4 

  3 Minerální paliva a maziva 70 859 71 981 101,6 214 164 204 085 95,3 

  4 Živočišné a rostlinné oleje a tuky 6 837 7 655 112,0 4 864 5 781 118,9 

  5 Chemikálie 148 728 177 953 119,6 237 807 276 655 116,3 

  6 Průmyslové zboží podle druhu       

     materiálu 414 735 452 303 109,1 376 972 417 451 110,7 

  7 Stroje a dopravní prostředky 1 239 636 1 458 192 117,6 819 642 985 208 120,2 

  8 Různé hotové výrobky 270 279 310 105 114,7 207 314 237 129 114,4 

  9 Nespecifikováno 5 252 5 615 106,9 7 608 6 178 81,2 

 

 V celkovém importu za leden až září 2014 zaznamenaly téměř všechny zbožové skupiny meziroční 

nárůst. Výjimkou byla pouze skupina minerálních paliv a maziv a nespecifikovaného globálu. Největší 

navýšení registrovaly stroje a dopravní prostředky (o 165,6 mld. Kč index 120,2), průmyslové zboží podle 

druhu materiálu (o 40,5 mld. Kč, index 110,7), chemikálie (o 38,8 mld. Kč, index 116,3) a různé hotové 

výrobky (o 29,8 mld. Kč, index 114,4). Naproti tomu meziroční pokles hodnoty dovozu vykázaný u 

minerálních paliv a maziv dosáhl 10,1 mld. Kč (index 95,3). 

 Z jednotlivých položek zboží vykázaly v období leden až září 2014 největší absolutní nárůst dovozu 

silniční vozidla (38,4 mld. Kč), elektrická zařízení, přístroje a spotřebiče  

(33,8 mld. Kč), kancelářské stroje a zařízení k automatickému zpracování dat (21,5 mld. Kč), stroje a zařízení 

všeobecně užívané v průmyslu (19,0 mld. Kč), zařízení k telekomunikaci a záznamu a reprodukci zvuku (17,4 

mld. Kč), léčiva a farmaceutické výrobky (16,1 mld. Kč), stroje a zařízení k výrobě energie (15,3 mld. Kč), 

kovové výrobky (14,4 mld. Kč), ropa a ropné výrobky (12,4 mld. Kč) a různé výrobky j. n. (11,4 mld. Kč). 

Naproti tomu hluboký pokles dovozu evidovala položka topného plynu zemního i průmyslově vyráběného  

(22,8 mld. Kč). 

 Ve zbožové struktuře vývozu za leden až září 2014 meziročně na svém podílu stagnovaly různé 

hotové výrobky (11,6%), živočišné a rostlinné oleje a tuky (0,3%) a nespecifikovaný globál (0,2%). Pokles 

vykázalo především průmyslové zboží podle druhu materiálu o 0,9 p. b. na 17,0% a dále minerální paliva a 

maziva o 0,4 p. b. na 2,7%, suroviny nepoživatelné, bez paliv o 0,2 p. b. na 2,5% a potraviny a živá zvířata o 

0,1 p. b. na 3,5%. Ostatní zbožové skupiny podílovou účast na českém vývozu zvýšily, nejvíce stroje a 
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dopravní prostředky, a to o 1,3 p. b. na 54,7% a dále chemikálie o 0,3 p. b. na 6,7% a nápoje a tabák o 0,1 

p. b. na 0,8%. 

 Ve zbožové struktuře dovozu za leden až září 2014 nejvíce narostl podíl strojů a dopravních 

prostředků (o 2,4 p. b. na 42,5%) a poté následoval nárůst podílu chemikálií  

(o 0,3 p. b. na 11,9%) a různých hotových výrobků (o 0,1 p. b. na 10,2%). Na své úrovni stagnovaly nápoje a 

tabák (0,6%) a živočišné a rostlinné oleje a tuky (0,2%). Naproti tomu klesl podíl minerálních paliv a maziv 

(o 1,7 p. b. na 8,8%), průmyslového zboží podle druhu materiálu (o 0,4 p. b. na 18,0%), potravin a živých 

zvířat (o 0,3 p. b. na 4,9%), surovin nepoživatelných, bez paliv (o 0,3 p. b. na 2,6%) a nespecifikovaného 

globálu (o 0,1 p. b. na 0,3%). 

 

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

Zbožová skupina SITC 

Struktura vývozu v % Struktura dovozu v % Bilance v mil. Kč 

1. - 9. 2013 1. – 9. 2014  1. - 9. 2013 1. – 9. 2014  1. - 9. 2013 1. – 9. 2014  

0 až 9 zboží celkem 100,0 100,0 100,0 100,0 274 007 344 605 

v tom:       

  0 Potraviny a živá zvířata 3,6 3,5 5,2 4,9 -22 125 -20 211 

  1 Nápoje a tabák 0,7 0,8 0,6 0,6 4 230 6 517 

  2 Suroviny nepoživatelné, bez paliv 2,7 2,5 2,9 2,6 3 947 6 982 

  3 Minerální paliva a maziva 3,1 2,7 10,5 8,8 -143 305 -132 104 

  4 Živočišné a rostlinné oleje a tuky 0,3 0,3 0,2 0,2 1 973 1 874 

  5 Chemikálie 6,4 6,7 11,6 11,9 -89 079 -98 702 

  6 Průmyslové zboží podle druhu        

     materiálu 17,9 17,0 18,4 18,0 37 763 34 852 

  7 Stroje a dopravní prostředky 53,4 54,7 40,1 42,5 419 994 472 984 

  8 Různé hotové výrobky 11,6 11,6 10,1 10,2 62 965 72 976 

  9 Nespecifikováno 0,2 0,2 0,4 0,3 -2 356 -563 

 

Celková obchodní bilance ČR za leden až září 2014 skončila kladným sladem ve výši 344,6 mld. 

Kč, což znamenalo meziroční zvýšení aktiva o 70,6 mld. Kč. Nejlepší bilanční výsledek přitom přinesl březen 

s kladným saldem 49,2 mld. Kč při jeho meziročním nárůstu o 16,5 mld. Kč. 

 Bilanční přebytek v amerických dolarech za tři čtvrtletí roku 2014 dosáhl  

16 993 mil. USD a meziročně narostl o 2 971 mil. USD. Aktivum vyjádřené v eurech částkou 12 537 mil. EUR 

se meziročně zvýšilo o 1 891 mil. Kč. 

 Z teritoriálního hlediska bylo za tři čtvrtletí roku 2014 evidováno kladné saldo se zeměmi s vyspělou 

ekonomikou, a to v částce 680,7 mld. Kč při meziročním nárůstu aktiva o 120,7 mld. Kč. Na tomto výsledku 

se podílely země Evropské unie s meziročním zvýšením aktiva o 113,5 mld. Kč a ostatní země dané skupiny 

přírůstkem aktiva o 7,2 mld. Kč. Kladné saldo vyplynulo také z obchodu s evropskými zeměmi s přechodovou 

ekonomikou, a to ve výši 1,8 mld. Kč při meziročním nárůstu o 1,4 mld. Kč. Ve sledovaném období na jedné 

straně došlo k meziročnímu snížení pasiva u bilance s rozvojovými zeměmi o 3,7 mld. Kč na 53,3 mld. Kč, ale 
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na druhé straně byl evidován prudký nárůst pasiva s ostatními zeměmi o 43,3 mld. Kč na 228,8 mld. Kč, 

výrazně se zvýšil schodek se Společenstvím nezávislých států, a to o 10,8 mld. Kč na 46,0 mld. Kč a zvýšil se 

i bilanční schodek u nespecifikovaného globálu (o 1,1 mld. Kč na 9,8 mld. Kč). 

 V poměru k jednotlivým zemím registrovala ČR za leden až září 2014 největší bilanční propad s 

Čínou (221,9 mld. Kč při jeho meziročním nárůstu o 39,4 mld. Kč), s Koreou (38,5 mld. Kč, meziročně vyšším 

o 4,0 mld. Kč), s Ázerbájdžánem (27,6 mld. Kč při navýšení o 7,3 mld. Kč), s Japonskem (22,6 mld. Kč, 

meziročně nižším o 4,0 mld. Kč), s Polskem (18,3 mld. Kč, nárůst o 4,3 mld. Kč) a s Ruskem (15,1 mld. Kč, 

zlepšení o  

9,1 mld. Kč). 

 Z pohledu zbožové struktury největší meziroční nárůst kladného salda registrovaly stroje a 

dopravní prostředky, a to o 53,0 mld. Kč na 473,0 mld. Kč a různé hotové výrobky o 10,0 mld. Kč na 73,0 

mld. Kč. Nárůst záporného salda pak zaznamenaly chemikálie  

(o 9,6 mld. Kč na 98,7 mld. Kč), zatímco pasivní saldo minerálních paliv a maziv meziročně kleslo o 11,2 mld. 

Kč na 132,1 mld. Kč 

 Zbožové skupiny 1,2,4,6,7 a 8 SITC vytvořily za období leden až září 2014 společný přebytek bilance 

zahraničního obchodu ve výši 596,2 mld. Kč (530,9 v roce 2013) na rozdíl od skupin 0,3,5 a 9 SITC, které byly 

pasivní v celkové částce 251,6 mld. Kč (256,9 mld. Kč v roce předchozím). 

 K aktivní obchodní bilanci za leden až září 2014 nejvíce přispěly bilančními přebytky (nad 20,0 

mld. Kč) tyto položky zboží: silniční vozidla (302,0 mld. Kč při meziročním nárůstu o 61,1 mld. Kč), stroje a 

zařízení všeobecně užívané v průmyslu  

(57,9 mld. Kč, ovšem při meziročním poklesu o 212 mil. Kč), různé hotové výrobky j. n. (52,2 mld. Kč s 

navýšením o 8,6 mld. Kč), kancelářské stroje a zařízení k automatickému zpracování dat (42,9 mld. Kč, nárůst 

o 4,8 mld. Kč), kovové výrobky (40,1 mld. Kč, meziročně více o 143 mil. Kč), elektrická zařízení, přístroje a 

spotřebiče (27,6 mld. Kč při poklesu o 164 mil. Kč), výrobky z pryže (25,0 mld. Kč, nárůst o 1,5 mld. Kč), 

nábytek a jeho díly (24,9 mld. Kč, navíc o 5,1 mld. Kč), zařízení k telekomunikaci a záznamu a reprodukci 

zvuku (23,4 mld. Kč, zvýšení o 7,2 mld. Kč). 

 Obchodní bilanci ČR za tři čtvrtletí 2014 naopak zatěžovaly svým pasivem (nad 20 mld. Kč) ropa a 

ropné výrobky (104,4 mld. Kč, při meziročním nárůstu o 9,1 mld. Kč), topný plyn zemní i průmyslově 

vyráběný (38,3 mld. Kč, snížení o 26,3 mld. Kč), neželezné kovy (31,0 mld. Kč, zhoršení o 5,1 mld. Kč), léčiva 

a farmaceutické výrobky (29,4 mld. Kč, nárůst o 1,4 mld. Kč), železo a ocel (23,6 mld. Kč, zvýšení o 4,5 mld. 

Kč) a plasty v prvotní formě (23,5 mld. Kč, meziročně více o 3,0 mld. Kč). 

 Do systému statistického sledování zahraničního obchodu ČR, tj. obratu, vývozu, dovozu a bilance, 

byly od ledna 2013 zařazeny dva zvláštní bloky teritorií, a to: 

 1) zahraniční obchod s prioritními zeměmi a 

 2) zahraniční obchod se zeměmi zájmu mimo EU. 

 Do systému sledování zahraničního obchodu s prioritními zeměmi byla zahrnuta tato teritoria: 

Brazílie, Čína, Indie, Irák, Kazachstán, Mexiko, Rusko, Srbsko, Turecko, Ukrajina, USA a Vietnam. Za leden až 

září 2014 vykázala ČR za uvedený blok zemí následující zahraničně obchodní vazby: 
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Obrat 

v mil. Kč 

Index 

14/13  

v % 

Vývoz 

v mil. Kč 

Index 

14/13  

v % 

Dovoz 

v mil. Kč 

Index 

14/13  

v % 

Bilance 

v mil. Kč 

 Celkem 764 104,6 110,0 264 260,7 103,2 499 843,9 113,9 -235 583,2 

  z toho největší obchodní 

partneři: 

 Čína 

       

282 870,2 119,0 30 479,9 110,2 252 390,3 120,1 -221 910,4 

 Rusko 187 122,8 96,5 85 999,3 101,4 101 123,5 92,7 -15 124,2 

 USA 117 273,5 123,6 59 057,1 116,5 58 216,4 131,8 840,7 

 

 Obrat zahraničního obchodu ČR s prioritními zeměmi dosáhl za leden až září 2014 celkem 764,1 

mld. Kč, čímž se v meziročním srovnání zvýšil o 69,2 mld. Kč, tj. o 10,0% a reprezentoval 15,3% souhrnného 

obratu zahraničního obchodu ČR (15,9% v roce 2013). Vývoz do sledovaných zemí činil za uvedené období 

264,3 mld. Kč při meziročním nárůstu o 8,2 mld. Kč, tj. o 3,2% a představoval 9,9% souhrnného českého 

vývozu (11,0 v roce 2013). Dovoz z daného bloku zemí pak v období leden až září 2014 registroval 499,8 

mld. Kč a meziročně se zvýšil o 61,0 mld. Kč, resp. o 13,9%. Ze souhrnného českého dovozu tak vykázal 

21,5% proti 21,4% v roce 2013. Uvedený vývoj se odrazil v meziročním zhoršení podílu českého vývozu do 

sledovaného bloku zemí na obratu zahraničního obchodu s nimi o 2,2 p. b. na 34,6%, v meziročním zhoršení 

krytí českého dovozu vývozem ČR u těchto zemí o 5,4 p. b. na 52,9% a nakonec i v meziročním nárůstu 

pasiva dílčí bilance zahraničního obchodu ČR – prioritní země o 52,8 mld. Kč na 235,6 mld. Kč. 

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

který zahrnoval 25 teritorií. Obchod s tímto blokem dokumentuje následující přehled: 

 

 
Obrat 

v mil. Kč 

Index 

14/13  

v % 

Vývoz 

v mil. Kč 

Index 

14/13  

v % 

Dovoz 

v mil. Kč 

Index 

14/13  

v % 

Bilance 

v mil. Kč 

 Celkem 305 544,3 108,1 147 446,7 113,4 158 097,6 103,5 -10 650,9 

  z toho největší obchodní 

partneři: 

 Švýcarsko 

       

64 268,5 113,1 41 501,1 117,0 22 767,4 106,6 18 733,7 

 Japonsko 53 626,6 107,8 15 505,7 133,8 38 120,9 99,8 -22 615,2 

 Ázerbájdžán 31 038,1 123,5 1 694,6 71,5 29 343,5 128,9 -27 648,9 

 Norsko 24 864,5 76,4 11 707,6 100,8 13 156,9 62,8 -1 449,3 

 Thajsko 20 190,9 107,6 2 807,7 120,7 17 383,2 105,7 -14 575,5 

 

 S blokem zemí zájmu mimo EU dosáhl obrat zahraničního obchodu za období leden až září 2014 

celkem 305,5 mld. Kč, čímž se ve srovnání s předchozím rokem zvýšil o  

22,8 mld. Kč, tj. o 8,1% a představoval 6,1% souhrnného obratu zahraničního obchodu ČR (6,5% v roce 

2013). Vývoz do sledovaných zemí v daném období činil celkem 147,4 mld. Kč při meziročním nárůstu o 
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17,5 mld. Kč, resp. o 13,4% a reprezentoval 5,5% (5,6% v roce 2013) souhrnného českého vývozu. Dovoz ze 

sledovaného bloku zemí naproti tomu v období leden až září 2014 činil celkem 158,1 mld. Kč a meziročně 

se zvýšil o 5,4 mld. Kč, tj. o 3,5%. Jeho podíl na souhrnném českém dovozu reprezentoval 6,8% proti 7,5% v 

roce 2013. Bilance zahraničního obchodu ČR se zeměmi zájmu mimo EU za třetí čtvrtletí 2014 uzavřela 

pasivem ve výši 10,6 mld. Kč při meziročním zlepšení o 12,1 mld. Kč. Popsaný vývoj našel vyjádření v 

meziročním nárůstu podílu českého vývozu do sledovaného bloku zemí na obratu zahraničního obchodu s 

nimi o 2,3 p. b. na 48,3%, v meziročním zlepšení krytí českého dovozu vývozem ČR u těchto zemí o 8,2 p. b. 

na 93,3% a nakonec i ve výše uvedeném meziročním snížení pasiva dílčí bilance zahraničního obchodu ČR-

země zájmu mimo EU. 

 Vývozní ceny měřené výběrovým indexem (včetně kurzového pohybu) se ve třetím čtvrtletí 2014 

oproti stejnému období 2013 v průměru zvýšily o 4,7% (ve druhém čtvrtletí 2014 o 3,4%), zatímco dovozní 

ceny narostly v průměru o 2,8% (ve druhém čtvrtletí 2014 o 1,3%). Směnné relace tak dosáhly pozitivní 

hodnoty 101,8%, ale meziročně se snížily  

(ve druhém čtvrtletí 2014 její hodnota činila 102,1%). 

 Vývozní ceny za červenec až září 2014 v průměru meziročně narostly u sedmi a klesly u dvou 

evidovaných zbožových skupin. Největší meziroční nárůst vykázala skupina surovin nepoživatelných, bez 

paliv (o 8,7%), a dále nápojů a tabáku (6,8%), průmyslového zboží podle druhu materiálu (6,4%), chemikálií 

a různých hotových výrobků shodně o (5,2%) a skupina strojů a dopravních prostředků (4,8%), zatímco 

meziroční pokles zaznamenaly ceny minerálních paliv a maziv (o 5,8%) a živočišných a rostlinných olejů a 

tuků (o 3,6%). 

 Dovozní ceny za červenec až září 2014 se v průměru meziročně zvýšily u šesti a klesly u třech skupin 

zboží, když nejvyšší nárůst evidovala skupina strojů a dopravních prostředků (o 4,7%) a průmyslového zboží 

podle druhu materiálu (4,5%), potravin a živých zvířat (3,7%) a různých hotových výrobků (o 3,0%). Naproti 

tomu nejhlubší meziroční pokles vykázaly ceny hodnotově slabší skupiny, a to živočišných a rostlinných olejů 

a tuků (o 8,5%). Ceny surovin nepoživatelných, bez paliv klesly o 5,0% a minerálních paliv a maziv o 4,1%. 

 Směnné relace za období červenec až září 2014 dosáhly meziročně pozitivních hodnot u sedmi 

skupin zboží. Nejvyšší pozitivní hodnotu evidovaly suroviny nepoživatelné, bez paliv (114,4%), živočišné a 

rostlinné oleje a tuky (105,4%), nápoje a tabák (104,1%) a chemikálie (102,2%); T/T průmyslového zboží 

podle druhu materiálu zaznamenaly hodnotu 101,8% a T/T strojů a dopravních prostředků 100,1%. Na 

druhé straně negativní hodnoty směnných relací vykázaly potraviny a živá zvířata (97,8%) a minerální paliva 

a maziva (98,2%). 

Pramen: data ČSÚ a MPO ČR  


