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3 Hlavní výsledky zahraničního obchodu za 1. pololetí roku 2015 

Hlavní výsledky zahraničního obchodu za 1. pololetí roku 2015 

V prvním pololetí roku 2015 dosáhl podle předběžných údajů Českého statistického úřadu (ČSÚ) 

obrat zahraničního obchodu v běžných cenách 3 596,2 mld. Kč, čímž se v meziročním srovnání 

zvýšil o 265,2 mld. Kč, tj. o 8,0%.  

Celkový vývoz za 1. pololetí 2015 činil 1 920,2 mld. Kč, když meziročně vzrostl o 136,5 mld. Kč, tj. o 

7,7%.  

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

byl evidován nejvyšší relativní nárůst vývozu do Ázerbájdžánu, Irska, USA, Číny, Španělska a 

do Švýcarska. Na druhé straně větší meziroční pokles vykázal export na Ukrajinu, do Ruské federace 

a Dánska.  

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

na českém vývozu ve výši 50,5%, tj. stejně jako v předchozím roce 

V exportu za leden až červen 2015 zaznamenaly všechny zbožové skupiny meziroční nárůst. Nejvíce 

narostl objem vývozu strojů a dopravních prostředků (o 82,4 mld. Kč, tj. o 8,4%). 

1. Výsledky zahraničního obchodu za 2. čtvrtletí roku 2015 

Ve druhém čtvrtletí roku 2015 dosáhl obrat zahraničního obchodu v běžných cenách 1 801,5 mld. Kč, 

čímž se v meziročním srovnání zvýšil o 123,4 mld. Kč. V uvedeném období tak meziročně narostlo 

kladné saldo obchodní bilance o 13,1 mld. Kč na celkových 123,1 mld. Kč. 

1. Teritoriální struktura českého zahraničního obchodu 

 

1.1 Export 

 

Celkový vývoz za duben až červen 2015 činil 962,3 mld. Kč a meziročně narostl o 68,3 mld. 

Kč, tj. o 7,6 %. V dolarovém přepočtu se celkový vývoz meziročně snížil o 13,0 % a při vyjádření v 

eurech vykázal nárůst o 7,9 %.  

Český vývoz do všech sledovaných hlavních skupin zemí byl ve všech jednotlivých měsících druhého 

čtvrtletí 2015 meziročně vyšší v absolutní i relativní úrovni s výjimkou Společenství nezávislých států 

a v červnu také s výjimkou evropských zemí s přechodovou ekonomikou. Nejvyšší hodnotovou hladinu 

přitom zaznamenal export do zemí s vyspělou ekonomikou, a to v červnu v rozsahu 305,9 mld. Kč, což 

představovalo 90,3 % celkového českého vývozu v uvedeném měsíci. Nejvyšší relativní nárůst byl 

evidován (při abstrahování od nespecifikovaného globálu) do rozvojových zemí v červnu při indexu 

123,1.  
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4 1. Výsledky zahraničního obchodu za 2. čtvrtletí roku 2015 

Graf 1: Vývoz podle skupin zemí v 2. čtvrtletí 2015 

 

V teritoriální struktuře za duben až červen 2015 ve vývozu ČR meziročně stoupl podíl zemí s vyspělou 

ekonomikou o 0,8 p. b. na 90,2 %, rozvojových zemí o 0,3 p. b. na 4,7 %, ostatních zemí o 0,1 p. b. na 

1,3 % a nespecifikovaného globálu o 0,1 p. b. na 0,1 %. Stagnoval podíl evropských zemí s přechodovou 

ekonomikou na 0,6 % a snížila se účast Společenství nezávislých států o 1,3 p. b. na 3,1 %. 

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

  

Skupina zemí, země  

Duben Květen Červen 

2015 
2015 v % 

2014 
2015 

2015 v % 

2014 
2015 

2015 v % 

2014 

Celkový vývoz ČR  324 018  107,5  299 594  102,8  338 680  112,5  

Země s vyspělou ekonomikou  291 262  107,8  270 598  103,6  305 914  114,0  

v tom:   EU 28  267 194 

24 068  

107,5 
111,4  

247 910 
22 688  

102,9 
112,2  

279 331 
26 583  

113,3 
122,2                 ostatní země  

Rozvojové země  15 725  120,1  13 800  104,7  16 116  123,1  

Evropské země s přechodovou 

ekonomikou  
1 773  108,9  1 598  101,6  1 781  98,3  

Společenství nezávislých států  10 789  84,1  9 193  76,4  10 241  72,5  

Ostatní země1)  4 227  117,5  4 136  119,4  4 208  121,4  

Nespecifikováno  242  148,5  268 154,0  421  350,8  

Z úhrnu vývoz do zemí OECD  284 832  108,2  263 765  103,6  299 007  114,1  

Pozn.: 1: 1)Čína, Severní Korea, Kuba, Laos, Mongolsko, Vietnam 

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. 
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5 1. Výsledky zahraničního obchodu za 2. čtvrtletí roku 2015 

1.2 Import 

 

Celkový dovoz ve druhém čtvrtletí 2015 činil 839,2 mld. Kč, čímž se meziročně zvýšil o 55,2 mld. Kč, 

tj. o 7,0 %. V dolarovém přepočtu vykázal meziroční pokles o 13,5 % a při vyjádření v eurech nárůst o 

7,3 %. 

V meziročním srovnání se zvýšil import z většiny hlavních skupin zemí. Výjimkou byly pouze evropské 

země s přechodovou ekonomikou a Společenství nezávislých států. Největší hodnotový nárůst (o 39,7 

mld. Kč na 618,9 mld. Kč) byl přitom zaznamenán ze zemí s vyspělou ekonomikou a reprezentoval 72,0 

% celkového meziročního navýšení českého importu za 2. čtvrtletí 2015. Daný výsledek byl ovlivněn 

zejména vysokým meziročním vzrůstem dovozu z členských zemí EU, který dosáhl 37,6 mld. Kč. Výrazné 

bylo rovněž meziroční zvýšení dovozu z ostatních zemí (o 15,0 mld. Kč na 99,2 mld. Kč,) i z rozvojových 

zemí (o 10,9 mld. Kč na 67,8 mld. Kč). Naproti tomu meziroční pokles importu ze Společenství 

nezávislých států činil 10,8 mld. Kč, tj. 19,4 % a z evropských zemí s přechodovou ekonomikou 0,7 mld. 

Kč, resp. 16,1 %. 

Graf 2: Dovoz podle skupin zemí v 2. čtvrtletí 2015 
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6 1. Výsledky zahraničního obchodu za 2. čtvrtletí roku 2015 

V souhrnném českém dovozu za duben až červen 2015 naproti tomu narostl podíl ostatních zemí o 

1,1 p. b.  na 11,8 % a rozvojových zemí o 0,9 p. b. na 8,1 %. Klesl podíl Společenství nezávislých států 

o 1,7 p. b. na 5,4 %, podíl zemí s vyspělou ekonomikou o 0,2 p. b. na 73,7 % a evropských zemí s 

přechodovou ekonomikou o 0,1 p. b. na 0,5 %. 

 

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

Skupina zemí, země  

Duben Květen Červen 

2015 
2015 v % 

2014 
2015 

2015 v % 

2014 
2015 

2015 v % 

2014 

Celkový dovoz ČR  281 077  107,0  267 456  103,7  290 672  110,3  

Země s vyspělou ekonomikou  

v tom:    EU 28  

                ostatní země  

206 508  106,0  197 311  103,1  215 009  111,5  

186 727 
19 781  

105,7 
108,6  

178 762 
18 549  

104,5 
90,8  

193 690 
21 319  

111,4 
112,8  

Rozvojové země  22 302  118,0  21 733  117,5  23 741  121,9  

Evropské země s přechodovou 

ekonomikou  
1 187  82,0   1 315 94,9  1 253  76,1  

Společenství nezávislých států  14 454  74,9   14 712  82,5  15 769  84,6  

Ostatní země1)  35 052  130,5  30 909  112,2  33 238  111,6  

Nespecifikováno  1 574 132,2  1 474  114,3  1 662  148,8  

Z úhrnu dovoz ze zemí OECD  207 770  105,9  199 300  103,1  218 295  112,4  

1)Čína, Severní Korea, Kuba, Laos, Mongolsko, Vietnam 
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7 1. Výsledky zahraničního obchodu za 2. čtvrtletí roku 2015 

2. Komoditní struktura českého zahraničního obchodu  

 

Tabulka 3: Zahraniční obchod podle zbožových skupin za 2. čtvrtletí celkem (v milionech Kč) 

Zbožová skupina SITC 

Vývoz – duben až červen Dovoz – duben až červen  

2014 2015 
2015 
v % 

2014 
2014 2015 

2015 
v % 

2014 

0 až 9 zboží celkem  894 027 962 292 107,6 784 030 839 205 107,0 

0 Potraviny a živá zvířata  30 849 33 100 107,3 38 518 41 459 107,6 

1 Nápoje a tabák  7 362 8 558 116,2 4 477 5 782 129,1 

2 Suroviny nepoživatelné, bez 
paliv  

22 121 24 055 108,7 20 135 19 123 95,0 

3 Minerální paliva a maziva  23 298 29 323 125,9 69 604 62 813 90,2 

4 Živočišné a rostlinné oleje a 
tuky  

2 663 3 126 117,4 2 039 2 305 113,0  

5 Chemikálie  60 514 63 268 104,6 93 142 98  067 105,3 

6 Průmyslové zboží podle 
druhu materiálu  

154 132 159 160 103,3 140 998 151 126 107,2 

7 Stroje a dopravní prostředky  489 207 529 968 108,3 336 248 368 963 109,7 

8 Různé hotové výrobky  102 025 109 809 107,6 76 805 87 820 114,3 

9 Nespecifikováno  1 857 1 925 103,7  2 064 1 747 84,6 

 

2.1 Export 

 

Graf 3: Export podle zbožových skupin za 2. čtvrtletí 2015  
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8 1. Výsledky zahraničního obchodu za 2. čtvrtletí roku 2015 

 

V exportu za duben až červen 2015 zaznamenaly všechny zbožové skupiny meziroční nárůst, kdy 

největší meziroční hodnotové navýšení registrovaly stroje a dopravní prostředky (o 40,8 mld. Kč), různé 

hotové výrobky (o 7,8 mld. Kč), minerální paliva a maziva (o 6,0 mld. Kč) a průmyslové zboží podle 

druhu materiálu (o 5,0 mld. Kč).  

 

Meziročně narostl podíl strojů a dopravních prostředků o 0,4 p. b. na 55,1 %, minerálních paliv a maziv 

o 0,4 p. b. na 3,0 % a nápojů a tabáku o 0,1 p. b. na 0,9 %. Stagnoval podíl různých hotových výrobků 

na 11,4 %, surovin nepoživatelných, bez paliv na 2,5 %, živočišných a rostlinných olejů a tuků na 0,3 % 

a nespecifikovaného globálu na 0,2 %. Naproti tomu se snížila podílová účast průmyslového zboží podle 

druhu materiálu o 0,7 p. b. na 16,5 %, chemikálií o 0,2 p. b. na 6,6 % a potravin a živých zvířat o 0,1 p. 

b. na 3,4 %. 

 

2.2 Import 

 

Graf 4: Import podle zbožových skupin za 2. čtvrtletí 2015 

 

 

V dovozu za duben až červen 2015 registrovala většina zbožových skupin meziroční nárůst. Výjimkou 

byla pouze skupina surovin nepoživatelných, bez paliv a skupina minerálních paliv a maziv. Největší 

zvýšení v meziročním srovnání evidovaly stroje a dopravní prostředky (o 32,7 mld. Kč, index 109,7), 

různé hotové výrobky (o 11,0 mld. Kč, index 114,3), průmyslové zboží podle druhu materiálu (o 10,1 
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9 1. Výsledky zahraničního obchodu za 2. čtvrtletí roku 2015 

mld. Kč, index 107,2) a chemikálie (o 4,9 mld. Kč, index 105,3). Největší pokles na druhé straně vykázala 

minerální paliva a maziva (o 6,8 mld. Kč, index 90,2). 

V dovozu za duben až červen 2015 snížily v meziročním srovnání své postavení zbožové skupiny: 

minerální paliva a maziva o 1,4 p. b. na 7,5 %, suroviny nepoživatelné, bez paliv o 0,3 p. b. na 2,3 %, 

chemikálie o 0,2 p. b. na 11,7 % a nespecifikovaný globál o 0,1 p. b. na 0,2 %, zatímco tři skupiny 

zboží na svém podílu stagnovaly, a to potraviny a živá zvířata (4,9 %), živočišné a rostlinné oleje a tuky 

(0,3 %) a průmyslové zboží podle druhu materiálu (18,0 %) a tři skupiny svůj podíl na celkovém 

dovozu zvýšily: stroje a dopravní prostředky (o 1,1 p. b. na 44,0 %), různé hotové výrobky (o 0,7 p. b. 

na 10,5 %) a nápoje a tabák (o 0,1 p. b. na 0,7 %). 

 

3. Bilance zahraničního obchodu  

 

Celková obchodní bilance za duben až červen 2015 skončila kladným saldem v úrovni 123,1 mld. Kč, 

což znamenalo meziroční zvýšení aktiva o 13,1 mld. Kč. Největší bilanční přebytek v rozsahu 48,0 mld. 

Kč byl přitom vykázán v červnu a nejnižší v hodnotě 32,1 mld. Kč v květnu. 

Bilanční aktivum za druhé čtvrtletí 2015 v amerických dolarech dosáhlo 4 966 mil. USD při 

meziročním poklesu o 527 mil. USD a kladné saldo vyjádřené v eurech činilo 4 496 mil EUR s 

meziročním navýšením o 488 mil. EUR. 

Bilance zahraničního obchodu si udržela ve všech měsících druhého čtvrtletí 2015 aktivní saldo.            

V meziročním srovnání zaznamenala jeho nárůst v dubnu v úrovni 4,0 mld. Kč a v červnu ve výši 10,5 

mld. Kč, zatímco v květnu došlo k meziročnímu poklesu aktiva o 1,4 mld. Kč.  

 
Graf 5: Bilance zahraničního obchodu podle skupin zemí v jednotlivých měsících 2. čtvrtletí  
(v milionech Kč) 

Skupina zemí, země  Duben Květen  Červen 

2014 2015 2014 2015 2014 2015 

Celkový zahraniční obchod ČR  38 939  42 941  33 548  32 138  37 510  48 008  

Země s vyspělou ekonomikou  

v tom:   EU 28  

               ostatní země  

75 353 84 754 69 662 73 287 75 551 90 905 

71 958 80 467 69 883 69 148 72 703 85 641 

3 395 4 287 -221 4 139 2 848 5 264 

Rozvojové země  -5 811 -6 577 -5 313 -7 933 -6 383 -7 625 

Evropské země s přechodovou 

ekonomikou  
181 586 187 283 166 528 

Společenství nezávislých států  -6 486 -3 665 -5 788 -5 519 -4 508 -5 528 

Ostatní země1)  -23 270 -30 825 -24 082 -26 773 -26 317 -29 030 

Nespecifikováno  -1 028 -1 332 -1 116 -1 206 -997 -1 241 

Z úhrnu obchod se zeměmi 

OECD  
67 057 77 062 61 402 64 465 67 894 80 712 

1)Čína, Severní Korea, Kuba, Laos, Mongolsko, Vietnam  
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10 1. Výsledky zahraničního obchodu za 2. čtvrtletí roku 2015 

3.1 Teritoriální struktura 

 

Z teritoriálního hlediska bylo za druhé čtvrtletí 2015 evidováno kladné saldo se dvěma z pěti hlavních 

skupin zemí. Země s vyspělou ekonomikou zaznamenaly aktivum ve výši 248,9 mld. Kč při meziročním 

zvýšení kladného salda o 28,4 mld. Kč. Na tomto výsledku se podílely zejména členské země Evropské 

unie s meziročním nárůstem aktivního salda o 20,7 mld. Kč a v menší míře i ostatní země s vyspělou 

ekonomikou, které meziročně zvýšily bilanční přebytek o 7,7 mld. Kč. Kladné saldo s evropskými 

zeměmi s přechodovou ekonomikou pak dosáhlo 1,4 mld. Kč při meziročním nárůstu o 862 mil. Kč. Na 

druhé straně nejvyšší pasivum bylo vykázáno z obchodu s ostatními zeměmi, a to v sumě 86,6 mld. Kč, 

která meziročně narostla o 13,0 mld. Kč. Výrazným zatížením pro celkovou bilanci zahraničního 

obchodu ve druhém čtvrtletí 2015 byla i značná pasiva ve vztahu k rozvojovým zemím (22,1 mld. Kč při 

meziročním nárůstu o 4,6 mld. Kč) a ke Společenství nezávislých států (14,7 mld. Kč s meziročním 

poklesem o 2,1 mld. Kč). 

 

3.2 Komoditní struktura 

 

Z pohledu zbožové struktury bylo ve 2. čtvrtletí 2015 dosaženo bilančního aktiva u šesti zbožových 

skupin a u nespecifikovaného globálu, přičemž u třech z nich a u nespecifikovaného globálu byl 

zaznamenán meziroční nárůst. Největší zvýšení aktiva vykázaly stroje a dopravní prostředky (o 8,0 mld. 

Kč na 161,0 mld. Kč) a suroviny nepoživatelné, bez paliv (2,9 mld. Kč na 4,9 mld. Kč), když snížení 

kladného salda evidovaly skupiny: průmyslové zboží podle druhu materiálu (o 5,1 mld. Kč na 8,0 mld. 

Kč), různé hotové výrobky (o 3,2 mld. Kč na 22,0 mld. Kč) a nápoje a tabák (o 109 mil. Kč na  

2,8 mld. Kč). Bilanční schodek byl pak registrován u třech skupin zboží, nejrozsáhlejší u chemikálií, a to 

v hodnotě 34,8 mld. Kč při meziročním navýšení o 2,2 mld. Kč, a u minerálních paliv a maziv v sumě 

33,5 mld. Kč s meziročním poklesem o 12,8 mld. Kč. Výrazný byl ale i schodek u skupiny potravin a 

živých zvířat, který činil 8,4 mld. Kč a proti roku 2014 se zvýšil o 690 mil. Kč. 

Vysoký bilanční přebytek s meziročním nárůstem, zabezpečující aktivní saldo celkové bilance 

zahraničního obchodu ve sledovaném období, byl dosažen z obchodu se zeměmi s vyspělou 

ekonomikou. Jeho nejvyšší úroveň byla přitom vykázána v červnu v rozsahu  

90,9 mld. Kč a nejnižší v květnu v částce 73,3 mld. Kč. Z ostatních hlavních skupin zemí měla ČR aktivní 

bilanci již pouze s evropskými zeměmi s přechodovou ekonomikou. Její aktivum při meziročním nárůstu 

ve všech měsících daného čtvrtletí dosáhlo nejvíce pětsetmilionové úrovně. 
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4. 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 4: 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  534 873,7 105,7 168 891,4 97,3 365 982,3 110,2 -197 090,9 

Čína  232 455,3 126,7 23 727,4 119,8 208 727,9 127,5 -185 000,5 

Rusko  93 111,1 76,1 38 865,6 68,9 54 245,5 82,3 -15 379,9 

USA  87 695,5 111,4 46 960,7 122,4 40 734,8 100,9 6 225,9 

 

Obrat zahraničního obchodu ČR s prioritními zeměmi dosáhl za období leden až červen 2015 celkem 

534,9 mld. Kč, čímž se v meziročním srovnání zvýšil o 29,0 mld. Kč, tj. o 5,7 % a reprezentoval 14,9 % 

souhrnného obratu zahraničního obchodu ČR (15,2 % v roce 2014).  

Vývoz do sledovaného bloku zemí činil v uvedeném období celkem 168,9 mld. Kč při meziročním 

poklesu o 4,8 mld. Kč, tj. o 2,7 % a představoval 8,8 % souhrnného českého vývozu (9,7 % v roce 2014).  

Dovoz z daného bloku zemí pak ve sledovaném období registroval 366,0 mld. Kč a meziročně se zvýšil 

o 33,8 mld. Kč, což je o 10,2 %. Ze souhrnného českého dovozu vykázal 21,8 % proti 21,5 % v roce 2014. 

Uvedený vývoj se odrazil v meziročním snížení podílu českého vývozu do sledovaného bloku zemí na 

obratu zahraničního obchodu s nimi o 2,7 p. b. na 31,6 %. Tento vývoj se také promítl v meziročním 

zhoršení krytí českého dovozu vývozem ČR do těchto zemí o 6,2 p. b. na 46,1 % i v meziročním nárůstu 

pasiva dílčí bilance zahraničního obchodu ČR-prioritní země o 38,5 mld. Kč na 197,1 mld. Kč. 
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5. 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 5: 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  213 346,0 106,8 110 475,6 114,1 102 870,4 100,0 7 605,2 

Švýcarsko  48 799,1 115,7 31 234,9 115,6 17 564,2 116,0 13 670,7 

Japonsko  38 485,5 106,9 10 543,4 101,8 27 942,1 109,0 -17 398,7 

Thajsko  16 217,9 116,9 2 201,2 109,4 14 016,7 118,2 -11 815,5 

Ázerbájdžán  13 699,8 77,9 1 750,8 153,1 11 949,0 72,6 -10 198,2 

 

Obrat zahraničního obchodu ČR se zeměmi zájmu mimo EU vykázal za období leden až červen 2015 

celkem 213,3 mld. Kč, čímž se ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku zvýšil o 13,7 mld. 

Kč, tj. o 6,8 % a představoval 5,9 % souhrnného obratu zahraničního obchodu ČR (6,0 % v roce 2014).  

Vývoz do sledovaných zemí činil v daném období celkem 110,5 mld. Kč při meziročním nárůstu o 13,7 

mld. Kč, resp. o 14,1 % a reprezentoval 5,8 % (5,4 % v roce 2014) souhrnného českého vývozu. Podíl 

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

2015 meziročně zvýšil o 3,3 p. b. na 51,8 % a meziročně se zlepšilo i krytí dovozu vývozem ČR do těchto 

zemí z 94,1 % na 107,4 %, tj. o 13,3 p. b. 

Dovoz ze sledovaného bloku zemí naproti tomu v uvedeném období činil 102,9 mld. Kč a meziročně 

narostl pouze o 5 mil. Kč. Jeho podíl na souhrnném dovozu ČR reprezentoval 6,1 % proti 6,6 % v roce 

2014.  

Bilance zahraničního obchodu ČR se zeměmi zájmu mimo EU za období leden až červen 2015 

uzavřela aktivem ve výši 7,6 mld. Kč a v porovnání se stejným obdobím předchozího roku, kdy 

vykazovala schodek v úrovni 6,0 mld. Kč, zaznamenala zlepšení o 13,6 mld. Kč. Na tomto výsledku se 

podílely zejména meziročně lepší bilanční salda z obchodu s Norskem  

(o 5,9 mld. Kč) a s Ázerbájdžánem (o 5,1 mld. Kč). 

 

  

Materiál připravilo Centrum informačních služeb agentury CzechTrade.  


