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Zahraniční obchod ve 2. čtvrtletí 2014 
Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl ve druhém čtvrtletí roku 2014 
obrat zahraničního obchodu v běžných cenách 1 654,8 mld. Kč, čímž se v meziročním srovnání 
zvýšil o 180,1 mld. Kč, tj. o 12,2%. Struktura tohoto nárůstu znamenala meziroční zvýšení podílu 
exportu na obratu o 0,3 p. b. na 53,5% a zlepšení krytí dovozu vývozem o 1,4 p. b. na 115,0%. Ve 
druhém čtvrtletí 2014 celkový vývoz v meziročním srovnání vzrostl o 12,9% a dovoz o 11,5%. V 
uvedeném období tak meziročně narostlo kladné saldo obchodní bilance o 21,7 mld. Kč na 
celkových 115,8 mld. Kč. 

Vývoz podle skupin zemí v jednotlivých měsících 2. čtvrtletí 2014 
(v mil. Kč, běžné ceny) 

 Skupina zemí, země 

Duben Květen Červen 

2014 
2014 v % 

2013 
2014 

2014 v % 

2013 
2014 

2014 v % 

2013 

 Celkový vývoz ČR 299 204 111,3 289 451 112,3 296 638 115,0 

 v tom: 

  Země s vyspělou ekonomikou 
267 839 112,7 259 148 114,4 264 100 116,5 

   v tom: EU 27 246 409 113,0 239 014 115,5 242 495 116,6 

              ostatní země 21 430 109,3 20 134 102,6 21 605 114,8 

  Rozvojové země 13 013 115,3 13 087 115,3 13 051 115,0 

  Evropské země s přechodovou 

  ekonomikou 
1 627 117,2 1 566 111,9 1 810 138,2 

  Společenství nezávislých států 12 984 86,4 12 036 83,2 14 130 97,4 

  Ostatní země1) 3 559 108,6 3 421 92,5 3 425 91,7 

  Nespecifikováno 182 81,6 193 88,1 122 51,9 

 Z úhrnu vývoz do zemí OECD 260 888 112,6 252 732 115,0 257 905 117,0 

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 zaznamenaly zvýšení vývozu ve druhém čtvrtletí všechny tři měsíce. 

Nejvyšší nárůst celkového exportu přitom v relativní poloze vykázal červen s indexem 115,0, přičemž duben 

evidoval nejnižší relativní úroveň při indexu 111,3. Největší hodnotová hladina byla ale dosažena v dubnu 

částkou 299,2 mld. Kč a nejnižší v květnu v rozsahu 289,5 mld. Kč. 

 Český vývoz do sledovaných hlavních skupin zemí byl v jednotlivých měsících druhého čtvrtletí u 

většiny z nich meziročně vyšší v absolutní i relativní úrovni, nicméně při meziměsíčním hodnotovém kolísání. 

Výjimkou byl pouze meziroční pokles vývozu do ostatních zemí v květnu a v červnu a do Společenství 

nezávislých států v dubnu, květnu i v červnu. Nejvyšší hodnotovou hladinu přitom zaznamenal export do 

zemí s vyspělou ekonomikou, a to v dubnu v rozsahu 267,8 mld. Kč, což představovalo 89,5% celkového 

českého vývozu v uvedeném měsíci. Nejvyšší relativní nárůst byl evidován do evropských zemí s 

přechodovou ekonomikou v červnu při indexu 138,2. 
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Dovoz podle skupin zemí v jednotlivých měsících 2. čtvrtletí 2014   
(v mil. Kč, běžné ceny) 

 Skupina zemí, země 

Duben Květen Červen 

2014 
2014 v % 

2013 
2014 

2014 v % 

2013 
2014 

2014 v % 

2013 

 Celkový dovoz ČR 258 494 110,3 254 274 110,4 256 744 113,8 

 v tom: 

  Země s vyspělou ekonomikou 
191 251 112,6 188 141 111,3 186 758 111,4 

   v tom: EU 27 173 205 114,1 167 816 111,8 168 060 111,2 

              ostatní země 18 046 99,5 20 325 107,4 18 698 113,1 

  Rozvojové země 18 728 113,8 18 321 98,5 19 283 116,7 

  Evropské země s přechodovou 

  ekonomikou 
1 420 110,5 1 341 94,2 1 580 125,6 

  Společenství nezávislých států 19 258 87,9 17 764 109,7 18 595 109,8 

  Ostatní země1) 26 668 112,5 27 456 114,8 29 445 132,2 

  Nespecifikováno 1 170 112,7 1 251 102,6 1 082 106,4 

 Z úhrnu dovoz ze zemí OECD 192 543 112,7 189 971 111,2 188 285 111,4 

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

 V celkovém dovozu za druhé čtvrtletí 2014 byla překročena výše importu druhého čtvrtletí roku 

2013 ve všech třech měsících, když nejvyšší relativní hladiny bylo dosaženo v červnu, a to s indexem 113,8. 

Hodnotová úroveň naopak dosáhla svého maxima v dubnu v rozsahu 258,5 mld. Kč.  

 Úroveň dovozu z hlavních skupin zemí byla ve druhém kvartálu 2014 ve všech třech měsících 

meziročně vyšší pouze ze zemí s vyspělou ekonomikou a z ostatních zemí, ale i u nespecifikovaného globálu. 

Nejvyšší hodnotový objem importu byl přitom zaznamenán ze zemí s vyspělou ekonomikou, a to v dubnu v 

rozsahu 191,2 mld. Kč, zatímco nejnižší úroveň dovozu (kromě nespecifikovaného globálu) byla vykázána z 

evropských zemí s přechodovou ekonomikou v květnu v částce 1 341 mil. Kč. 
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Bilance zahraničního obchodu podle skupin zemí v jednotlivých měsících 2. čtvrtletí 
(v mil. Kč, běžné ceny) 

 Skupina zemí, země 
Duben Květen Červen 

2013 2014  2013 2014  2013 2014  

 Celkový zahraniční obchod ČR 34 548 40 710 27 280 35 177 32 212 39 894 

 v tom: 

  Země s vyspělou ekonomikou 
67 723 76 588 57 502 71 007 59 100 77 342 

   v tom: EU 27 66 251 73 204 56 802 71 198 56 802 74 435 

              ostatní země 1 472 3 384 700 -191 2 298 2 907 

  Rozvojové země - 5 163 -5 715 -7 246 -5 234 -5 179 -6 232 

  Evropské země s přechodovou 

  ekonomikou 
103 207 -23 225 52 230 

  Společenství nezávislých států -6 876 -6 274 -1 736 -5 728 -2 433 -4 465 

  Ostatní země1) -20 425 -23 109 -20 217 -24 035 -18 546 -26 020 

  Nespecifikováno -815 -988 -1 000 -1 058 -782 -960 

 Z úhrnu bilance se zeměmi OECD 61 014 68 345 48 966 62 761 51 285 69 620 

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

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

salda ve všech třech měsících, největší pak v květnu, a to o 7,9 mld. Kč na 35,2 mld. Kč. Nejvyšší úroveň 

ale její aktivum dosáhlo v dubnu, kdy činilo 40,7 mld. Kč. 

 Ve vztahu k zemím s vyspělou ekonomikou byla obchodní bilance po celé druhé čtvrtletí při 

meziměsíčním kolísání výrazně aktivní. Nejvyšší kladné saldo bylo realizováno v červnu v rozsahu 77,3 mld. 

Kč, zatímco v květnu bylo nejnižší, když představovalo 71,0 mld. Kč. Z ostatních hlavních skupin zemí měla 

ČR aktivní bilanci již pouze s evropskými státy s přechodovou ekonomikou, která při meziročním nárůstu ve 

všech sledovaných měsících dosáhla nejvíce dvousetmilionové úrovně. Bilanční vztah k rozvojovým zemím 

pak vykázal meziroční snížení pasivního salda v květnu o 2,0 mld. Kč, zatímco meziroční nárůst pasiva byl 

evidován v dubnu a zejména v červnu, kdy jeho hodnota v rámci sledovaných hlavních skupin zemí byla 

druhá nejvyšší. Nepříznivá bilance se vyvíjela i nadále ve vztahu ke Společenství nezávislých států a k 

ostatním zemím. Ve vztahu ke Společenství nezávislých států sice došlo v dubnu k menšímu meziročnímu 

zmírnění bilančního schodku, ale květen a červen již zaznamenal jeho výrazné meziroční navýšení. Primát 

nepříznivého bilančního vztahu k ČR si však udržují ostatní země, a to při meziročně narůstajícím pasivu ve 

všech třech sledovaných měsících, jehož úroveň přesáhla v dubnu 23 mld. Kč a v červnu dokonce 26 mld. 

Kč. 
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Zahraniční obchod podle skupin zemí za 2. čtvrtletí celkem 
(v mil. Kč, běžné ceny) 

 Skupina zemí, země 

Vývoz – duben až červen Dovoz – duben až červen 

2013 2014  
2014 v % 

2013 
2013 2014  

2014 v % 

2013 

 Celkový zahraniční obchod ČR 784 392 885 293 112,9 690 352 769 512 111,5 

 v tom: 

  Země s vyspělou ekonomikou 
690 929 791 087 114,5 506 605 566 150 111,8 

  v tom: EU 27 632 870 727 917 115,0 453 014 509 081 112,4 

             ostatní země 58 059 63 170 108,8 53 591 57 069 106,5 

  Rozvojové země 33 992 39 151 115,2 51 580 56 332 109,2 

  Evropské země s přechodovou 

  ekonomikou 
4 099 5 003 122,1 3 967 4 341 109,4 

  Společenství nezávislých států 43 984 39 150 89,0 55 028 55 617 101,1 

  Ostatní země1) 10 710 10 405 97,2 69 898 83 569 119,6 

  Nespecifikováno 678 497 73,3 3 274 3 503 107,0 

 Z úhrnu obchod se zeměmi OECD 671 941 771 526 114,8 510 675 570 799 111,8 

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

 Celkový vývoz za duben až červen činil 885,3 mld. Kč a meziročně narostl o  100,9 mld. Kč, tj. o 

12,9%. V dolarovém přepočtu se celkový vývoz meziročně zvýšil o 11,5% a při vyjádření v euru vykázal 

nárůst o 6,2%. 

 Vývoz za druhé pololetí roku 2014 zaznamenal meziroční nárůst do většiny hlavních skupin zemí. 

Výjimkou bylo pouze: Společenství nezávislých států, ostatní země a nespecifikovaný globál. Pokles vývozu 

do Společenství nezávislých států přitom představoval 4,8 mld. Kč, tj. o 11,0%, do ostatních zemí 305 mil. 

Kč, resp. 2,8% a vývoz nespecifikovaného globálu meziročně klesl o 181 mil. Kč, tj. o 26,7%. 

 Celkový dovoz ve druhém čtvrtletí 2014 činil 769,5 mld. Kč, čímž se meziročně zvýšil o 79,2 mld. 

Kč, tj. o 11,5%. V USD vykázal meziroční nárůst o 10,1% a při vyjádření v euru zaznamenal zvýšení o 4,9%. 

 V meziročním srovnání se zvýšil import ze všech hlavních skupin zemí. Největší hodnotový nárůst s 

indexem 111,8 byl přitom zaznamenán ze zemí s vyspělou ekonomikou, a to o 59,5 mld. Kč na 566,2 mld. 

Kč, jehož 94,2% ve výši 56,1 mld. Kč zabezpečil nárůst dovozu z členských zemí EU. Výrazné bylo rovněž 

meziroční zvýšení importu z ostatních zemí, které při indexu 119,6 dosáhlo 13,7 mld. Kč. Dovoz z 

rozvojových zemí meziročně narostl o 4,8 mld. Kč s indexem 109,2, ze SNS o 589 mil. Kč (index 101,1) a 

z evropských zemí s přechodovou ekonomikou o 374 mil. Kč (index 109,4). 
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Struktura a bilance zahraničního obchodu podle skupin zemí za 2. čtvrtletí celkem 

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

4. - 6. 2013 4. – 6. 2014  4. - 6. 2013 4. – 6. 2014  4. - 6. 2013 4. – 6. 2014  

 Celkový zahraniční obchod ČR 100,0 100,0 100,0 100,0 94 040 115 781 

 v tom: 

  Země s vyspělou ekonomikou 
88,1 89,3 73,4 73,6 184 324 224 937 

   v tom: EU 27 80,7 82,2 65,6 66,2 179 856 218 836 

              ostatní země 7,4 7,1 7,8 7,4 4 468 6 101 

  Rozvojové země 4,3 4,4 7,5 7,3 -17 588 -17 181 

  Evropské země s přechodovou 

  ekonomikou 
0,5 0,6 0,6 0,6 132 662 

  Společenství nezávislých států 5,6 4,4 8,0 7,2 -11 044 -16 467 

  Ostatní země 1) 1,4 1,2 10,1 10,9 -59 188 -73 164 

  Nespecifikováno 0,1  0,1 0,5 0,4 -2 596 -3 006 

 Z úhrnu obchod se zeměmi OECD             85,7 87,1 74,0 74,2 161 266 200 727 

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

 V teritoriální struktuře za duben až červen 2014 ve vývozu ČR meziročně stoupl podíl zemí s 

vyspělou ekonomikou o 1,2 p. b. na 89,3%, podíl rozvojových zemí a evropských zemí s přechodovou 

ekonomikou shodně o 0,1 p. b. na 4,4% a 0,6%. Stagnoval podíl nespecifikovaného globálu a snížila se účast 

SNS o 1,2 p. b. na 4,4% a ostatních zemí o 0,2 p. b. na 1,2%. 

 V souhrnném českém dovozu naproti tomu narostl podíl ostatních zemí o 0,8 p. b. na 10,9% a podíl 

zemí s vyspělou ekonomikou o 0,2 p. b. na 73,6%, stagnovala účast evropských zemí s přechodovou 

ekonomikou na 0,6% a snížil se podíl rozvojových zemí o 0,2 p. b. na 7,3%, podíl SNS o 0,8 p. b. n a 7,2% a 

nespecifikovaného globálu o 0,1 p. b. na 0,4%. 
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Zahraniční obchod podle zbožových skupin za 2. čtvrtletí celkem  
(v mil. Kč, v %, běžné ceny) 

 Zbožová skupina SITC 

Vývoz – duben až červen Dovoz – duben až červen 

2013 2014  
2014 v % 

2013 
2013 2014  

2014 v % 

2013 

 0 až 9 zboží celkem 784 392 885 293 112,9 690 352 769 512 111,5 

 v tom: 

  0 Potraviny a živá zvířata 
27 090 30 264 111,7 35 299 37 512 106,3 

  1 Nápoje a tabák 6 080 7 306 120,2 4 410 4 394 99,6 

  2 Suroviny nepoživatelné, bez paliv 21 893 21 625 98,8 19 840 19 705 99,3 

  3 Minerální paliva a maziva 24 028 23 157 96,4 71 007 69 326 97,6 

  4 Živočišné a rostlinné oleje a tuky 2 053 2 578 125,6 1 447 1 880 129,9 

  5 Chemikálie 50 786 59 718 177,6 80 479 91 584 113,8 

  6 Průmyslové zboží podle druhu 

     materiálu 
142 351 152 881 107,4 127 346 138 200 108,5 

  7 Stroje a dopravní prostředky 420 546 485 688 115,5 281 694 330 550 117,3 

  8 Různé hotové výrobky 87 958 100 228 113,9 65 899 74 344 112,8 

  9 Nespecifikováno 1 607 1 848 115,0 2 930 2 017 68,8 

 

 V exportu za duben až červen 2014 zaznamenaly téměř všechny zbožové skupiny meziroční nárůst. 

Výjimkou byly pouze suroviny nepoživatelné, bez paliv s poklesem o 268 mil. Kč (index 98,8) a minerální 

paliva a maziva, snížená o 871 mil. Kč (index 96,4). Největší meziroční navýšení naproti tomu registrovaly 

stroje a dopravní prostředky (65,1 mld. Kč), různé hotové výrobky (12,3 mld. Kč), průmyslové zboží podle 

druhu materiálu (10,5 mld. Kč) a chemikálie (8,9 mld. Kč). 

 V dovozu za duben až červen 2014 registrovala většina zbožových skupin meziroční nárůst. 

Největší zvýšení v meziročním srovnání evidovaly stroje a dopravní prostředky (o 48,9 mld. Kč při indexu 

117,3), chemikálie (o 11,1 mld. Kč, index 113,8), průmyslové zboží podle druhu materiálu (o 10,9 mld. Kč s 

indexem 108,5) a různé hotové výrobky (o 8,4 mld. Kč, index 112,8). Největší pokles na druhé straně 

vykázala minerální paliva a maziva, a to o 1,7 mld. Kč při indexu 97,6. 
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Struktura a bilance zahraničního obchodu podle zbožových skupin za 2. čtvrtletí 
celkem 
(v %, mil. Kč, běžné ceny) 

 Zbožová skupina SITC 

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

4. - 6. 2013 4. – 6. 2014  4. - 6. 2013 4. – 6. 2014  4. - 6. 2013 4. – 6. 2014  

 0 až 9 zboží celkem 100,0 100,0 100,0 100,0 94 040 115 781 

 v tom: 

  0 Potraviny a živá zvířata 
3,4 3,4 5,1 4,9 -8 209 -7 248 

  1 Nápoje a tabák 0,8 0,8 0,6 0,6 1 670 2 912 

  2 Suroviny nepoživatelné, bez paliv 2,8 2,4 2,9 2,6 2 053 1 920 

  3 Minerální paliva a maziva 3,1 2,6 10,3 9,0 -46 979 -46 169 

  4 Živočišné a rostlinné oleje a tuky 0,3 0,3 0,2 0,2 606 698 

  5 Chemikálie 6,5 6,8 11,7 11,9 -29 693 -31 866 

  6 Průmyslové zboží podle druhu  

     materiálu 
18,1 17,3 18,4 17,9 15 005 14 681 

  7 Stroje a dopravní prostředky 53,6 54,9 40,8 42,9 138 852 155 138 

  8 Různé hotové výrobky 11,2 11,3 9,6 9,7 22 059 25 884 

  9 Nespecifikováno 0,2 0,2 0,4 0,3 -1 323 -169 

 

 Ve zbožové struktuře vývozu za druhé čtvrtletí roku 2014 meziročně narostl podíl strojů a 

dopravních prostředků o 1,3 p. b. na 54,9%, chemikálií o 0,3 p. b. na 6,8% a různých hotových výrobků o 0,1 

p. b. na 11,3%. Stagnovala účast potravin a živých zvířat na 3,4%, nápojů a tabáku na 0,8%, živočišných a 

rostlinných olejů a tuků na 0,3% a nespecifikovaného globálu na 0,2%. Naproti tomu se meziročně snížil 

podíl průmyslového zboží podle druhu materiálu o 0,8 p. b. na 17,3%, minerálních paliv a maziv o 0,5 p. b. 

na 2,6% a surovin nepoživatelných, bez paliv o 0,4 p. b. na 2,4%. 

 V dovozu za duben až červen 2014 snížily v meziročním srovnání své postavení zbožové skupiny: 

minerální paliva a maziva o 1,3 p. b. na 9,0%, průmyslové zboží podle druhu materiálu o 0,5 p. b. na 17,9%. 

suroviny nepoživatelné, bez paliv o 0,3 p. b. na 2,6%, potraviny a živá zvířata o 0,2 p. b. na 4,9% a 

nespecifikovaný globál o 0,1 p. b. na 0,3%, zatímco dvě skupiny zboží na svém podílu stagnovaly, a to nápoje 

a tabák (0,6%) a živočišné a rostlinné oleje a tuky (0,2%) a tři skupiny svůj podíl na celkovém dovozu zvýšily: 

stroje a dopravní prostředky (o 2,1 p. b. na 42,9%), chemikálie (o 0,2 p. b. na 11,9%) a různé hotové výrobky 

(o 0,1 p. b. na 9,7%). 

  Celková obchodní bilance za duben až červen 2014 skončila kladným saldem v úrovni 115,8 mld. 

Kč, což znamenalo meziroční zvýšení aktiva o 21,7 mld. Kč.  Největší bilanční přebytek v rozsahu 40,7 mld. 

Kč byl přitom vykázán v dubnu. 

 Bilanční aktivum za druhé čtvrtletí 2014 v amerických dolarech ve výši 5 782 mil. USD a kladné 

saldo vyjádřené v eurech částkou 4 218 mil. EUR se meziročně zvýšilo v rozsahu 1 025 mil. USD a 577 mil. 

EUR. 

 Z teritoriálního hlediska bylo za druhé čtvrtletí 2014 evidováno kladné saldo se dvěma z pěti 

hlavních skupin zemí. Země s vyspělou ekonomikou zaznamenaly aktivum ve výši 224,9 mld. Kč při 
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meziročním zvýšení kladného salda o 40,6 mld. Kč. Na tomto výsledku se podílely země Evropské unie 

meziročním nárůstem aktivního salda o 39,0 mld. Kč. Kladné saldo s evropskými zeměmi s přechodovou 

ekonomikou pak dosáhlo 662 mil. Kč při meziročním nárůstu o 530 mil. Kč. Na druhé straně nejvyšší pasivum 

bylo vykázáno z obchodu s ostatními zeměmi, a to v sumě 73,2 mld. Kč s meziročním navýšením o 14,0 mld. 

Kč. Výrazným zatížením pro celkovou bilanci zahraničního obchodu v druhém čtvrtletí 2014 byla i výrazná 

pasiva ve vztahu k rozvojovým zemím (17,2 mld. Kč při meziročním poklesu o 407 mil. Kč) a k SNS (16,5 mld. 

Kč, meziroční nárůst o 5,4 mld. Kč).  

 Z pohledu zbožové struktury bylo ve 2. čtvrtletí 2014 dosaženo bilančního aktiva u šesti zbožových 

skupin, přičemž u čtyř z nich byl zaznamenán jeho meziroční nárůst a u dvou pokles. Největší zvýšení aktiva 

vykázaly stroje a dopravní prostředky (o 16,3 mld. Kč na 155,1 mld. Kč) a různé hotové výrobky (o 3,8 mld. 

Kč na 25,9 mld. Kč). Naproti tomu čtyři zbožové skupiny evidovaly bilanční schodek, nejrozsáhlejší minerální 

paliva a maziva (46,2 mld. Kč při meziročním snížení o 0,8 mld. Kč) a chemikálie (31,9 mld. Kč s meziročním 

nárůstem o 2,2 mld. Kč). Výrazné pasivum vykázaly i potraviny a živá zvířata (7,2 mld. Kč), byť se meziročně 

snížilo o 961 mil. Kč). 

Zahraniční obchod v 1. pololetí 2014 
 V prvním pololetí roku 2014 dosáhl podle předběžných údajů Českého statistického 
úřadu obrat zahraničního obchodu v běžných cenách 3 296,6 mld. Kč, čímž se v meziročním 
srovnání zvýšil o 411,7 mld. Kč, tj. o 14,3%. Struktura tohoto nárůstu znamenala příznivější 
změnu poměru mezi vývozem a dovozem, když oproti podílu 53,3% na obratu zahraničního 
obchodu v 1. pololetí 2013 se zvýšil podíl exportu ve stejném období roku 2014 na 53,7%, tj. o 
0,4 p. b., přičemž krytí dovozu vývozem meziročně narostlo o 1,8 p. b. na 115,8%. 

 Celkový vývoz za 1. pololetí 2014 činil 1 769,0 mld. Kč, když meziročně vzrostl o 231,9 mld. Kč, tj. 

o 15,1%. V dolarovém přepočtu se celkový vývoz meziročně zvýšil o 12,5% a při vyjádření v euru vykázal 

nárůst o 7,8%. 

 Export za první pololetí roku 2014 zaznamenal meziroční zvýšení do všech hlavních skupin zemí s 

výjimkou Společenství nezávislých států (a nespecifikovaného globálu). Nejrozsáhlejší meziroční hodnotový 

nárůst vývozu byl přitom uskutečněn do zemí s vyspělou ekonomikou, a to o 224,8 mld. Kč při indexu 116,5, 

když se podstatná část této sumy (212,5 mld. Kč, index 117,1) týkala vývozu do zemí Evropské unie, zatímco 

do ostatních zemí uvedené teritoriální skupiny se export meziročně zvýšil o 12,3 mld. Kč, tj. o 10,7%. 

Výraznější meziroční nárůst vývozu byl evidován i do rozvojových zemí a to v rozsahu 10,7 mld. Kč (index 

116,3). Export do evropských zemí s přechodovou ekonomikou se pak meziročně zvýšil o 1,7 mld. Kč při 

indexu 122,2 a do ostatních zemí o 1,5 mld. Kč (index 107,9). Naproti tomu meziročně klesl vývoz do SNS o 

6,7 mld. Kč, tj. o 8,0% a hodnota exportu v rámci nespecifikovaného globálu se snížila o 228 mil. Kč.  
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Zahraniční obchod podle skupin zemí v 1. pololetí 
(v mil. Kč, běžné ceny) 

 Skupina zemí, země 

Vývoz – leden až červen Dovoz – leden až červen 

2013 2014  
2014 v % 

2013 
2013 2014  

2014 v % 

2013 

 Celkový zahraniční obchod ČR 1 537 132 1 768 996 115,1 1 347 800 1 527 639 113,3 

 v tom: 

  Země s vyspělou ekonomikou 
1 359 610 1 584 401 116,5 981 396 1 121 399 114,3 

  v tom: EU 27 1 244 722 1 457 239 117,1 877 197 1 008 231 114,9 

             ostatní země 114 888 127 162 110,7 104 199 113 168 108,6 

  Rozvojové země 65 620 76 320 116,3 101 961 111 540 109,4 

  Evropské země s přechodovou 

  ekonomikou 
7 823 9 563 122,2 7 651 8 607 112,5 

  Společenství nezávislých států 83 454 76 779 92,0 106 657 110 261 103,4 

  Ostatní země 1) 19 357 20 893 107,9 142 928 168 405 117,8 

  Nespecifikováno 1 268 1 040 82,0 7 207 7 427 103,1 

 Z úhrnu obchod se zeměmi OECD 1 323 964 1 545 575  116,7 990 825 1 129 876 114,0 

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

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

byl dosažen nejvyšší relativní nárůst vývozu do Dánska (index 201,5), Japonska (index 138,0), Španělska 

(index 129,1), Maďarska (index 128,7), Velké Británie (index 122,3) a do Rumunska (index 120,4). Na druhé 

straně větší meziroční pokles vykázal export do Ázerbájdžánu (index 66,4) a na Ukrajinu (index 70,5). 

 Celkový dovoz za první pololetí 2014 činil 1 527,6 mld. Kč, čímž se meziročně zvýšil o 179,8 mld. 

Kč, tj. o 13,3%. V USD vykázal nárůst o 10,8% a při vyjádření v euru byl vyšší o 6,2%. 

 V meziročním srovnání vzrostl import ze všech hlavních skupin zemí, nejvíce ze zemí s vyspělou 

ekonomikou, a to o 140,0 mld. Kč (index 114,3), což převážně (z 93,6%) zabezpečily členské země EU, odkud 

byl meziročně vyšší dovoz o 131,0 mld. Kč, tj. o 14,9%. Výrazný byl rovněž meziroční nárůst dovozu z 

ostatních zemí, který dosáhl při indexu 117,8 celkem 25,5 mld. Kč a nárůst dovozu z rozvojových zemí o 9,6 

mld. Kč (index 109,4). Ze Společenství nezávislých států byl realizován meziročně vyšší import o 3,6 mld. Kč 

a z evropských zemí s přechodovou ekonomikou o 956 mil. Kč. Nejméně meziročně narostl dovoz v rámci 

nespecifikovaného globálu, a to o 220 mil. Kč při indexu 103,1. 

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

zaznamenaly v dovozu nejvyšší relativní úroveň nárůstu USA (index 136,7), Rumunsko (index 134,8), Velká 

Británie (index 131,3), Ukrajina (index 122,6) a Turecko (index 121,6). Na druhé straně největší pokles 

vykázalo Norsko (index 61,9). Hodnota dovozu pak byla meziročně navýšena především ze SRN (o 60,3 mld. 

Kč na 403,3 mld. Kč) a z Číny (o 23,4 mld. Kč na 162,9 mld. Kč). 
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Struktura a bilance zahraničního obchodu podle skupin zemí v 1. pololetí 

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

1. - 6. 2013 1. – 6. 2014  1. - 6. 2013 1. – 6. 2014  1. - 6. 2013 1. – 6. 2014  

 Celkový zahraniční obchod ČR 100,0 100,0 100,0 100,0 189 332 241 357 

 v tom: 

  Země s vyspělou ekonomikou 
88,5 89,6 72,8 73,4 378 214 463 002 

   v tom: EU 27 81,0 82,4 65,1 66,0 367 525 449 008 

              ostatní země 7,5 7,2 7,7 7,4 10 689 13 994 

  Rozvojové země 4,3 4,3 7,6 7,3 -36 341 -35 220 

  Evropské země s přechodovou 

  ekonomikou  
0,5 0,5 0,6 0,6 172 956 

  Společenství nezávislých států 5,4 4,3 7,9 7,2 -23 203 -33 482 

  Ostatní země 1) 1,3 1,2 10,6 11,0 -123 571 -147 512 

  Nespecifikováno 0,1 0,1 0,5 0,5 -5 939 -6 387 

 Z úhrnu obchod se zeměmi OECD             86,1 87,4 73,5 74,0 333 139 415 699 

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

  V teritoriální struktuře vývozu za leden až červen 2014 meziročně narostl pouze podíl zemí s 

vyspělou ekonomikou, a to o 1,1 p. b. na 89,6%, stagnoval podíl rozvojových zemí na 4,3%, podíl evropských 

zemí s přechodovou ekonomikou na 0,5% a podíl nespecifikovaného globálu na 0,1%. Pokles podílu na 

českém vývozu byl naproti tomu evidován u Společenství nezávislých států (o 1,1 p. b. na 4,3%) a u ostatních 

zemí (o 0,1 p. b. na 1,2%). 

 Na souhrnném českém dovozu  se meziročně zvýšila pouze účast zemí s vyspělou ekonomikou (o 

0,6 p. b. na 73,4%) a ostatních zemí (o 0,4 p. b. na 11,0%), stagnovala účast evropských zemí s přechodovou 

ekonomikou na 0,6% a nespecifikovaného globálu na 0,5%. Na druhé straně došlo ke snížení podílu 

Společenství nezávislých států o 0,7 p. b. na 7,2% a rozvojových zemí o 0,3 p. b. na 7,3%. 

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

na českém vývozu ve výši 50,4%, tj. stejně jako v roce předchozím a na českém dovozu ve výši 42,1%, což je 

o 0,2 p. b. více než v roce 2013. 

  V exportu za leden až červen 2014 zaznamenaly všechny zbožové skupiny, s výjimkou 

minerálních paliv a maziv, meziroční nárůst.  Nejvíce přitom narostl objem vývozu strojů a dopravních 

prostředků (o 147,7 mld. Kč, tj. o 18,0%), různých hotových výrobků (o 28,4 mld. Kč při indexu 116,3), 

průmyslového zboží podle druhu materiálu (o 28,3 mld. Kč s indexem 110,3) a chemikálií (o 19,0 mld. Kč, 

resp. o 19,1%). 

  Z pohledu jednotlivých položek zboží došlo ve vývozu za 1. pololetí 2014 k největšímu 

meziročnímu navýšení u silničních vozidel (o 69,6 mld. Kč na 340,7 mld. Kč), u elektrického zařízení, přístrojů 

a spotřebičů (o 23,4 mld. Kč na 171,7 mld. Kč), u kancelářských strojů a zařízení k automatickému zpracování 

dat (o 17,4 mld. Kč na 125,1 mld. Kč), u různých výrobků j. n. (o 14,7 mld. Kč na 99,9 mld. Kč), u zařízení k 

telekomunikaci a záznamu a reprodukci zvuku (o 14,3 mld. Kč na 87,1 mld. Kč), u strojů a zařízení všeobecně 

užívaných v průmyslu (o 13,2 mld. Kč na 121,6 mld. Kč), u kovových výrobků (o 11,1 mld. Kč na 91,8 mld. 

Kč), u léčiv a farmaceutických výrobků (o 10,3 mld. Kč na 28,0 mld. Kč), u strojů a zařízení k výrobě energie 
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(o 6,2 mld. Kč na 52,2 mld. Kč), u výrobků z pryže (o 5,0 mld. Kč na 40,3 mld. Kč), u nábytku a jeho dílů (o 

7,6 mld. Kč na  

35,6 mld. Kč) a u výrobků z nekovových nerostů (o 4,8 mld. Kč na 32,2 mld. Kč). 

 

Zahraniční obchod podle zbožových skupin za 1. pololetí  
(v mil. Kč, v %, běžné ceny) 

 Zbožová skupina SITC 

Vývoz – leden až červen Dovoz – leden až červen 

2013 2014  
2014 v % 

2013 
2013 2014  

2014 v % 

2013 

 0 až 9 zboží celkem 1 537 132 1 768 996 115,1 1 347 800 1 527 639 113,3 

 v tom: 

  0 Potraviny a živá zvířata 
54 462 62 182 114,2 69 418 74 933 107,9 

  1 Nápoje a tabák 10 865 12 788 117,7 7 927 8 342 105,2 

  2 Suroviny nepoživatelné, bez paliv 42 999  44 925 104,5 39 255 41 755 106,4 

  3 Minerální paliva a maziva 50 371 45 918 91,2 142 175 134 728 94,8 

  4 Živočišné a rostlinné oleje a tuky 4 371 5 303 121,3 2 796 3 689 131,9 

  5 Chemikálie 99 599 118 633 119,1 158 001 183 932 116,4 

  6 Průmyslové zboží podle druhu 

     materiálu 
274 620 302 943 110,3 249 059 275 044 110,4 

  7 Stroje a dopravní prostředky 821 797 969 472 118,0 540 882 649 209 120,0 

  8 Různé hotové výrobky 174 778 203 209 116,3 132 748 151 872 114,4 

  9 Nespecifikováno 3 270 3 623 110,8 5 539 4 135 74,7 

 

 V celkovém importu za leden až červen 2014 zaznamenaly rovněž všechny zbožové skupiny, 

kromě minerálních paliv a maziv a nespecifikovaného globálu, meziroční nárůst.  Zvýšil se především 

dovoz strojů a dopravních prostředků (o 108,3 mld. Kč při indexu 120,0), průmyslového zboží podle druhu 

materiálu (o 26,0 mld. Kč, index 110,4), chemikálií (o 25,9 mld. Kč, tj. o 16,4%) a různých hotových výrobků 

(o       19,1 mld. Kč, index 114,4). Naproti tomu meziroční snížení dovozu minerálních paliv a maziv dosáhlo 

7,4 mld. Kč (index 94,8). 

 Z jednotlivých dovozních položek nejvíce meziročně navýšily svůj objem v prvním pololetí 2014 

silniční vozidla (o 27,4 mld. Kč na 137,5 mld. Kč), elektrická zařízení, přístroje a spotřebiče (o 23,9 mld. Kč 

na 153,0 mld. Kč), stroje a zařízení všeobecně užívané v průmyslu (o 12,1 mld. Kč na 80,5 mld. Kč), léčiva a 

farmaceutické výrobky (o 10,4 mld. Kč na 47,0 mld. Kč), kancelářské stroje a zařízení k automatickému 

zpracování dat (o 10,4 mld. Kč na 94,9 mld. Kč), kovové výrobky (o 10,3 mld. Kč na 64,5 mld. Kč), zařízení k 

telekomunikaci a záznamu a reprodukci zvuku (o 10,4 mld. Kč na 72,8 mld. Kč), stroje a zařízení k výrobě 

energie (o 9,5 mld. Kč na 53,7 mld. Kč), ropa (o 8,0 mld. Kč na 84,4 mld. Kč), různé výrobky j. n. (o 7,6 mld. 

Kč na 64,0 mld. Kč), ostatní dopravní a přepravní prostředky (o 6,6 mld. Kč na 12,5 mld. Kč), plasty v prvotní 

formě (o 6,1 mld. Kč na 36,3 mld. Kč) a strojní zařízení pro určitá odvětví průmyslu (o 5,2 mld. Kč na 32,9 

mld. Kč). Naproti tomu se podstatně snížil hodnotový objem dovozu topného plynu zemního i průmyslově 

vyráběného, a to o 13,3 mld. Kč na 37,5 mld. Kč. 
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 Ve zbožové struktuře vývozu za leden až červen 2014 se meziročně zvýšil podíl strojů a dopravních 

prostředků o 1,3 p. b. na 54,8%, chemikálií o 0,2 p. b. na 6,7% a různých hotových výrobků o 0,1 p. b. na 

11,5%. Meziročně stagnovala účast potravin a živých zvířat na 3,5%, nápojů a tabáku na 0,7%, živočišných a 

rostlinných olejů a tuků na 0,3% a nespecifikovaného globálu na 0,2%. Snížení podílu naopak registrovaly 

skupiny: průmyslové zboží podle druhu materiálu o 0,8 p. b. na 17,1%, minerální paliva a maziva o 0,7 p. b. 

na 2,6% a suroviny nepoživatelné, bez paliv o 0,3 p. b. na 2,5%.  

 V dovozu za první pololetí roku 2014 meziročně narostl podílů strojů a dopravních prostředků o 

2,4 p. b. na 42,5%, chemikálií o 0,3 p. b. na 12,0% a různých hotových výrobků o 0,1 p. b. na 9,9%. Meziročně 

stagnovala účast živočišných a rostlinných olejů a tuků na 0,2% a snížila se účast minerálních paliv a maziv 

o 1,7 p. b. na 8,8%, průmyslového zboží podle druhu materiálu o 0,5 p. b. na 18,0%, potravin a živých zvířat 

o 0,3 p. b. na 4,9%, surovin nepoživatelných, bez paliv o 0,2 p. b. na 2,7%, nápojů a tabáku o 0,1 p. b. na 

0,5% a nespecifikovaného globálu rovněž o 0,1 p. b. na 0,3%. 

Struktura a bilance zahraničního obchodu podle zbožových skupin za 1. pololetí 
(v %, mil. Kč, běžné ceny) 

 Zbožová skupina SITC 

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

1. - 6. 2013 1. – 6. 2014  1. - 6. 2013 1. – 6. 2014  1. - 6. 2013 1. – 6. 2014  

 0 až 9 zboží celkem 100,0 100,0 100,0 100,0 189 332 241 357 

 v tom: 

  0 Potraviny a živá zvířata 
3,5 3,5 5,2 4,9 -14 956 -12 751 

  1 Nápoje a tabák 0,7 0,7 0,6 0,5 2 938 4 446 

  2 Suroviny nepoživatelné, bez paliv 2,8 2,5 2,9 2,7 3 744 3 170 

  3 Minerální paliva a maziva 3,3 2,6 10,5 8,8 -91 804 -88 810 

  4 Živočišné a rostlinné oleje a tuky 0,3 0,3 0,2 0,2 1 575 1 614 

  5 Chemikálie 6,5 6,7 11,7 12,0 -58 402 -65 299 

  6 Průmyslové zboží podle druhu  

     materiálu 
17,9 17,1 18,5 18,0 25 561 27 899 

  7 Stroje a dopravní prostředky 53,5 54,8 40,1 42,5 280 915 320 263 

  8 Různé hotové výrobky 11,4 11,5 9,8 9,9 42 030 51 337 

  9 Nespecifikováno 0,2 0,2 0,4 0,3 -2 269 -512 

 

 Celková obchodní bilance za leden až červen 2014 skončila kladným saldem ve výši 241,3 mld. Kč, 

což znamenalo meziroční zvýšení aktiva o 52,0 mld. Kč. Nejlepší bilanční výsledek přitom přinesl březen 

s kladným saldem v úrovni 49,1 mld. Kč. 

 Bilanční aktivum v amerických dolarech ve výši 12 054 mil. USD meziročně vzrostlo o 2 378 mil. 

USD a kladné saldo vyjádřené v eurech částkou 8 796 mil. EUR bylo meziročně vyšší o 1 428 mil EUR. 

 Z teritoriálního hlediska bylo za první pololetí 2014 evidováno kladné saldo se zeměmi s vyspělou 

ekonomikou, a to v částce 463,0 mld. Kč při meziročním nárůstu aktiva o 84,8 mld. Kč. Na toto zvýšení měly 

vliv zejména výsledky obchodu se zeměmi Evropské unie meziročním zlepšením kladného salda o 81,5 mld. 

Kč, když ostatní země daného seskupení navýšily přebytek svojí bilance o 3,3 mld. Kč. Kladné saldo vyplynulo 

také z obchodu s evropskými zeměmi s přechodovou ekonomikou, a to ve výši 956 mil. Kč při meziročním 
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zvýšení o 784 mil. Kč. Pasivum z obchodu s rozvojovými zeměmi se za první pololetí 2014 meziročně snížilo 

o 1,1 mld. Kč na 35,2 mld. Kč, zatímco prudce narostlo pasivum z obchodu s ostatními zeměmi, a to o 23,9 

mld. Kč na 147,5 mld. Kč, jakož i pasivum z obchodu se SNS (o 10,3 mld. Kč na 33,5 mld. Kč). Nárůst 

bilančního schodku nakonec zaznamenal i nespecifikovaný globál v rozsahu 448 mil. Kč na 6,4 mld. Kč. 

 

 V poměru k jednotlivým zemím vykázala Česká republika za 1. pololetí 2014 nejvyšší aktivní saldo 

z obchodu s Německem (164,5 mld. Kč při meziročním zlepšení o 30,4 mld. Kč), Slovenskem (63,9 mld. Kč, 

s nárůstem o 8,9 mld. Kč), s Velkou Británií (58,7 mld. Kč, zlepšení o 8,9 mld. Kč), s Francií (38,2 mld. Kč, 

navýšení o 4,7 mld. Kč) a s Rakouskem (29,5 mld. Kč při nárůstu o 914 mil. Kč). Naproti tomu největší bilanční 

propad v daném období registrovala ČR ve vztahu s Čínou (143,3 mld. Kč při meziročním zhoršení schodku 

o 22,0 mld. Kč), s Koreou (25,3 mld. Kč při meziročním nárůstu pasiva o 2,7 mld. Kč), s Ázerbájdžánem (15,3 

mld. Kč, zvýšení o 2,3 mld. Kč), s Japonskem (15,3 mld. Kč při meziročním poklesu schodku o 3,1 mld. Kč) a 

s Ruskem (11,3 mld. Kč při snížení pasiva o 3,4 mld. Kč). 

 Z pohledu zbožové struktury největší meziroční nárůst kladného salda za 1. pololetí 2014 

registrovaly stroje a dopravní prostředky, a to o 39,3 mld. Kč, které také výší bilančního přebytku (320,3 

mld. Kč), byly hlavními nositeli aktiva celkové bilance zahraničního obchodu. Dále následovaly různé hotové 

výrobky, které meziročně zlepšily svoji dílčí bilanci o 9,3 mld. Kč na aktivum ve výši 51,3 mld. Kč, průmyslové 

zboží podle druhu materiálu s nárůstem aktiva o 2,3 mld. Kč na 27,9 mld. Kč a nápoje a tabák s navýšením 

aktiva o 1,5 mld. Kč na 4,4 mld. Kč. Naproti tomu nejvyšší nárůst záporného salda zaznamenaly chemikálie, 

a to o 6,9 mld. Kč na 65,3 mld. Kč. Bilanci přitom nejvíce nadále zatěžovala minerální paliva a maziva s 

pasivem ve výši 88,8 mld. Kč, byť meziročně sníženým o 3,0 mld. Kč. 

 Zbožové skupiny 1,2,4,6,7 a 8 vytvořily za období leden až červen 2014 společný přebytek v 

hodnotě 408,7 mld. Kč na rozdíl od skupin 0,3,5 a 9, které byly pasivní v celkové částce 167,4 mld. Kč. 

 Ke zlepšení obchodní bilance za leden až červen 2014 nejvíce přispěly bilančními přebytky (nad 

20,0 mld. Kč) tyto položky: silniční vozidla (203,2 mld. Kč při meziročním nárůstu o 42,2 mld. Kč), stroje a 

zařízení všeobecně užívané v průmyslu (41,1 mld. Kč, navýšené o 1,1 mld. Kč), různé výrobky j. n. (35,9 mld. 

Kč, meziroční zvýšení o 7,1 mld. Kč), kancelářské stroje a zařízení k automatickému zpracování dat (30,2 

mld. Kč, meziročně více o 7,0 mld. Kč) a kovové výrobky (27,3 mld. Kč, proti roku 2013 navíc o 736 mil. Kč). 

Obchodní bilanci za první pololetí 2014 naopak zatěžovaly svým pasivem (nad 20,0 mld. Kč): ropa, 

ropné výrobky a příbuzné materiály (65,3 mld. Kč při meziročním nárůstu o 7,0 mld. Kč) a topný plyn zemní 

i průmyslově vyráběný (31,0 mld. Kč, meziroční snížení o 13,3 mld. Kč).  

Do systému statistického sledování zahraničního obchodu ČR, tj. obratu, vývozu, 
dovozu a bilance, byly i v roce 2014 zařazeny dva 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. 
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 Za leden až červen 2014 vykázala ČR za uvedený blok zemí následující 
zahraničně obchodní vazby: 

 
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 505 607,0 110,1 173 059,7 102,8 332 547,3 114,3 -159 487,6 

  z toho největší obchodní 

partneři: 

 Čína 182 409,1 115,7 19 556,6 107,6 162 852,5 116,8 -143 295,9 

 Rusko 124 478,1 97,1 56 589,4 99,7 67 888,7 94,9 -11 299,3 

 USA 78 510,4 125,9 38 362,6 116,3 40 147,8 136,7 -1 785,2 

 

 Obrat zahraničního obchodu ČR s prioritními zeměmi dosáhl za období leden až červen 2014 celkem 

505,6 mld. Kč, čímž se v meziročním srovnání zvýšil o 46,3 mld. Kč, tj. o 10,1% a reprezentoval 15,3% 

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

uvedeném období celkem 173,1 mld. Kč při meziročním nárůstu o 4,7 mld. Kč, tj. o 2,8% a představoval 

9,8% souhrnného českého vývozu (11,0% v roce 2013). Dovoz z daného bloku zemí pak v daném období 

registroval 332,5 mld. Kč a meziročně se zvýšil o 41,6 mld. Kč, což je o 14,3%. Ze souhrnného českého dovozu 

tak vykázal 21,8% proti 21,6% v roce 2013. Uvedený vývoj se odrazil v meziročním snížení podílu českého 

vývozu do sledovaného bloku zemí na obratu zahraničního obchodu s nimi o 2,5 p. b. na 34,2%, v 

meziročním zhoršení krytí českého dovozu vývozem ČR do těchto zemí o 5,9 p. b. na 52,0% a nakonec i v 

meziročním nárůstu pasiva dílčí bilance zahraničního obchodu ČR-prioritní země o 36,9 mld. Kč na 159,5 

mld. Kč. 

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

kterých je 25. 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 198 714,3 105,2 96 273,8 111,1 102 440,5 100,2 -6 166,7 

  z toho největší obchodní 

partneři: 

 Švýcarsko 42 026,5 112,6 26 922,9 117,9 15 103,6 104,3 11 819,3 

 Japonsko 35 803,7 107,6 10 265,6 138,0 25 538,1 98,9 -15 272,5 

 Ázerbájdžán 17 596,7 106,6 1 143,6 66,4 16 453,1 111,3 -15 309,5 

 Norsko 16 605,1 75,5 7 765,6 100,6 8 839,5 61,9 -1 073,9 

 Thajsko 13 804,5 110,0 1 998,3 125,9 11 806,2 107,7 -9 807,9 

 

 S blokem zemí zájmu mimo EU dosáhl obrat zahraničního obchodu v lednu až červnu 2014 celkem 

198,7 mld. Kč, čímž se ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku zvýšil o 9,8 mld. Kč, tj. o 5,2% a 
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představoval 6,0% souhrnného obratu zahraničního obchodu ČR (6,5% v roce 2013). Vývoz do sledovaných 

zemí činil v daném období celkem 96,3 mld. Kč při meziročním nárůstu o 9,6 mld. Kč, resp. o 11,1% a 

reprezentoval 5,4% (5,6% v roce 2013) souhrnného českého vývozu. Dovoz ze sledovaného bloku zemí 

naproti tomu v uvedeném období činil 102,4 mld. Kč a meziročně narostl o 214 mil. Kč, tj. o 0,2%. Jeho podíl 

na souhrnném dovozu ČR reprezentoval 6,7% proti 7,6% v roce 2013. Bilance zahraničního obchodu ČR se 

zeměmi zájmu mimo EU za období leden až červen 2014 uzavřela pasivem ve výšil 6,2 mld. Kč při 

meziročním zlepšení o 9,4 mld. Kč, na kterém se podílelo zejména Japonsko snížením pasiva o 3,1 mld. Kč a 

Norsko při meziročním poklesu schodku o 5,5 mld. Kč. 

 Podíl českého vývozu do daného bloku zemí na obratu zahraničního obchodu s nimi se v lednu až 

červnu 2014 meziročně zvýšil o 2,5 p. b. na 48,4% a meziročně se zlepšilo i krytí českého dovozu vývozem 

ČR do těchto zemí z 84,8% na 94,0%. 

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

oproti stejnému období 2013 v průměru zvýšily o 3,4% (v prvním čtvrtletí 2014 o 4,1%), zatímco dovozní 

ceny narostly v průměru o 1,3% (v prvním čtvrtletí 2014 o 2,4%). Směnné relace tak dosáhly pozitivní 

hodnoty 102,1% (v prvním čtvrtletí 2014 hodnoty 101,7%). 

Vývozní ceny v dubnu až červnu 2014 v průměru narostly u sedmi a klesly u dvou evidovaných 

zbožových skupin. Největší meziroční nárůst vykázala skupina nápojů a tabáku (o 12,2%), průmyslového 

zboží podle druhu materiálu (o 5,2%), různých hotových výrobků (4,4%), strojů a dopravních prostředků (o 

3,3%) a surovin nepoživatelných, bez paliv (o 3,3%), zatímco meziroční pokles zaznamenaly ceny 

minerálních paliv a maziv (o 4,5%) a živočišných a rostlinných olejů a tuků (o 3,7%). 

Dovozní ceny v dubnu až červnu 2014 v průměru meziročně narostly u šesti a klesly u třech 

zbožových skupin, když největší zvýšení evidovala skupina potravin a živých zvířat (o 5,4%), nápojů a tabáku 

(o 3,3%), průmyslového zboží podle druhu materiálu (o 2,3%) a strojů a dopravních prostředků (o 2,2%). 

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

rostlinných olejů a tuků (o 7,9%). Ceny surovin nepoživatelných, bez paliv klesly o 4,7% a minerálních paliv 

a maziv o 3,0%. 

Směnné relace za období duben až červen 2014 dosáhly meziročně pozitivních hodnot u sedmi 

skupin zboží. Nejvyšší pozitivní hodnotu sice evidovaly nápoje a tabák (108,6%), ale významná byla zejména 

úroveň směnných relací u surovin nepoživatelných, bez paliv (108,4%), u různých hotových výrobků 

(103,6%), u průmyslového zboží podle druhu materiálu (102,8%), u chemikálií (101,4%) a u strojů a 

dopravních prostředků (101,1%). Na druhé straně negativní hodnoty směnných relací vykázaly potraviny a 

živá zvířata (95,4%) a minerální paliva a maziva (98,5%). 

Na meziroční růst směnných relací výrazně působil kurzový vliv. Při jeho vyloučení by směnné relace 

rostly pomaleji.  

Pramen: data ČSÚ a MPO ČR 


