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ZÁKLADNÍ VÝVOJOVÉ TRENDY ZAHRAHIČNÍHO OBCHODU 
ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE 2002 
 
 
 
 V roce 2002 se snížil růst hrubého domácího produktu České republiky na dvě 
procenta, z předcházejících 3,1 %, a to zejména v důsledku ochlazení celosvětové ekonomiky. 
V určité míře na tento stav měly vliv i letní povodně v ČR, které způsobily propad příjmů 
z turistiky. Země tím ztratila pozici jedné z nejvýkonnějších ekonomik mezi sousedními 
kandidátskými státy. 
 
 Ochlazení celosvětové ekonomiky se promítlo i do výsledků českého zahraničního 
obchodu, jehož obrat v roce 2002 meziročně klesl o 2,9 % při výraznějším snížení dovozu (o 
4,3 %) než vývozu, který poklesl o 1,4 %. 
 
 

 Větší meziroční absolutní snížení importu oproti poklesu exportu však současně 
umožnilo nejen meziroční nárůst podílu exportu na obratu českého zahraničního obchodu 
o 0,75 bodu, ale především tato hodnotová konfigurace způsobila výrazné meziroční 
snížení pasivního salda o 42,2 mld. Kč. 

 
 Vyšší hodnotové snížení dovozu než vývozu bylo také důvodem pro meziroční 

přechod z pasivního salda do aktiva s hlavními obchodními partnery, tj. se zeměmi 
s vyspělou ekonomikou a s evropskými zeměmi s přechodovou ekonomikou vč. SNS. 

 
 Na druhé straně však opět meziročně narostla záporná salda z obchodu s rozvojovými 

zeměmi a s mimoevropskými zeměmi s přechodovou a státní ekonomikou. 
 

 Z komoditního hlediska největší bilanční aktivum přinesla skupina strojů a dopravních 
prostředků a přes meziroční pokles kladného salda i kategorie průmyslového zboží podle 
druhu materiálu a různých hotových výrobků. 

 
 Nejvyšší pasivum naopak zaznamenaly chemikálie, když meziročně předstihly výší 

záporného salda skupinu minerálních paliv a maziv. 
 

 V teritoriální struktuře se meziročně snížil ve vývozu podíl zemí s vyspělou 
ekonomikou o 0,1 bodu na 75,1 % a v dovozu se účast uvedené skupiny zemí rovněž 
snížila, a to o 2,1 bodu na 69,4 %. 

 
 Dále trvala největší koncentrace českého exportu a importu na evropský trh, zejména 

na čtyři sousední země, mezi nimiž dominovalo Německo. 
 

 Vysoký podíl českého vývozu a dovozu realizovaný se SRN (představovaný 34,4 % 
obratu českého ZO, i když při meziročním snížení o 1,0 procentní bod), znamenal stále 
značnou vazbu našeho zahraničního obchodu na hospodářský vývoj Německa. 

 
 V této souvislosti je nicméně třeba také zaznamenat úspěšnou snahu českých vývozců 

o meziroční zvýšení exportu do Velké Británie, Francie a Nizozemska. 
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 Na druhé straně se stále nedařilo, přes meziročně zvýšený vývoz, snížit narůstající 
bilanční schodek s Čínou. 

 
 Komoditně byla celková výše vývozu nadále výrazně ovlivňována exportem strojů a 

dopravních prostředků, které dosáhly meziročního přírůstku 3,2 % (jako jediná vývozní 
skupina, kromě hodnotově nevýrazného nespecifikovaného globálu), když současně 
zvýšily svůj podíl v celkovém exportu na 49,6 %. 

 
 I na souhrnnou výši dovozu měly vliv stroje a dopravní prostředky, které 

představovaly (přes meziroční hodnotový pokles) 42,4 % celkového importu. 
 

 V českém vývozu pokračoval meziroční hodnotový růst výrobků vyššího stupně 
zpracování, který v relativní úrovni představoval 2,4 % a byl reprezentován středně 
složitými a vysoce složitými strojírenskými a elektrotechnickými výrobky a finálními 
výrobky. 

 
 Výrazně se meziročně zvýšil (o 30,6 %) vývoz položek zařazených do kategorie High 

Technology Products. 
 

 Nárůst HT položek v dovozu byl však podstatně nižší, pouze 1,4 %. 
 

 Ve struktuře dovozu podle užití registrovalo nejvyšší podíl i nadále výrobní užití při 
meziročním nárůstu osobní spotřeby o 1,3 %. 

 
 Dovoz výrobků k aktivnímu zušlechtění dosáhl téměř jedné pětiny celkového importu 

a vývoz výrobků po aktivním zušlechtění představoval 28,9 % celkového exportu. 
 

 Vývozní ceny měřené výběrovým indexem (včetně kurzového pohybu) se v roce 2002 
oproti roku 2001 v průměru snížily o 6,7 % a dovozní ceny meziročně v průměru poklesly 
o 8,5 %. Tím dosáhla směnná relace v meziročním srovnání v průměru hodnoty 102,0. 

 
 Zúčtování zahraničního obchodu probíhalo v roce 2002 prakticky jen ve směnitelných 

měnách. 
 

 Ve věcné skladbě měn použitých při zúčtování ZO bylo charakteristické výrazné 
posílení pozice EUR jako vedoucí zúčtovací měny. 

 
 Největší bilanční schodek připadl při zúčtování zahraničního obchodu na USD a EUR, 

který byl do určité míry tlumen bilančními přebytky v CZK, GBP, PLN a SKK. 
 

 Rozhodující část českého exportu realizoval nevelký počet vývozců nejvyšších 
velikostních kategorií (tj. od 100 mil. Kč až nad 1 mld. Kč vývozu). 

 
 Dovoz na rozdíl od exportu (a také vývoje minulých let) byl v převažující části 

uskutečněn třemi nejmenšími velikostními kategoriemi podle hodnoty importu (tj. do 99,9 
mil. Kč dovozu).   
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1. Dynamika zahraničního obchodu 

 
 

Meziroční tempo vývoje zahraničního obchodu v roce 2002 
vykázalo nižší dynamiku ve srovnání s tempem růstu, kterého bylo 
dosaženo v roce 2001. Export v roce 2002 registroval v meziročním 
srovnání pokles o 1,4 % (index 98,6) a import evidoval snížení o 4,3 % 
(index 95,7). V absolutním vyjádření meziroční pokles vývozu činil 17 750 
mil. Kč a dovozu 59 980 mil. Kč. Celoroční hodnota obratu dosáhla v roce 
2002 sumy 2 578 223 mil. Kč, přičemž podíl exportu na uvedené částce 
představoval 48,6 %, zatímco v roce 2001 byl tento podíl nižší a znamenal 
47,8 %. 

 V roce 2002 
obrat ZO mezi-
ročně poklesl 

 
Dynamika vývozu byla meziročně nižší rovněž ve všech čtvrtletích 

roku 2002. Zatímco v prvním kvartálu byl registrován v meziročním 
srovnání index 98,2, ve druhém a čtvrtém čtvrtletí byl shodně evidován 
index 98,5. Třetí čtvrtletí zaznamenalo nejvyšší relativní úroveň vývozu 
s indexem 99,2. Zatímco v hodnotovém vyjádření registroval vývoz ve 2. 
kvartálu roku 2002 nárůst oproti 1. čtvrtletí v částce 5 634 mil. Kč, třetí 
čtvrtletí zaznamenalo oproti druhému čtvrtletí nižší vývoz o 23 333 mil. 
Kč. Nejvyšší čtvrtletní export vykázal 4. kvartál v rozsahu 324 409 mil. Kč, 
což znamenalo nárůst proti 3. čtvrtletí o 28 928 mil. Kč. Nejnižší měsíční 
celkový vývoz byl zaznamenán v srpnu, a to v sumě 86,9 mld. Kč. Kromě 
měsíců ledna, července a prosince, které byly rovněž pod stomiliardovou 
hranicí, přesáhla výše exportu ve všech ostatních měsících úroveň 100,0 
mld. Kč, přičemž nejvyšší měsíční vývoz byl dosažen v říjnu v hodnotě 
117,2 mld. Kč. 

 Meziroční sníže-
ní vývozu bylo 
evidováno ve 
všech čtvrtletích 

 
Dovoz zaznamenal v relativní úrovni v průběhu roku (přes celkový 

meziroční pokles) stoupající tendenci, když jednotlivá čtvrtletí registrovala 
v meziročním srovnání tyto indexy: 93,4; 94,9; 96,5 a 97,8. V absolutním 
vyjádření dovoz ve 2. čtvrtletí překročil výši importu dosaženou v 1. 
kvartálu o 8 317 mil. Kč, zatímco ve 3. čtvrtletí poklesl pod úroveň druhého 
čtvrtletí o 15 191 mil. Kč. Čtvrté čtvrtletí pak zaznamenalo nejvyšší dovoz 
v částce 358 482 mil. Kč, což představovalo oproti 3. kvartálu nárůst 
v rozsahu 43 218 mil. Kč. Nejnižší měsíční hodnotová úroveň dovozu (jako 
jediná pod stomiliardovou hranicí) byla zaznamenána v srpnu v částce 92,6 
mld. Kč a nejvyšší pak v říjnu v rozsahu 124,7 mld. Kč. 

 Dovoz zazname-
nal meziroční 
pokles rovněž ve 
všech kvartálech 

 
 
 
 
__________ 
Poznámka: Pokud není uvedeno jinak, jsou údaje za rok 2002 předběžné, a to v běžných cenách podle uzávěrky ČSÚ 
k 15.1.2003 
Nepatrné číselné odchylky v některých tabulkách a grafech na desetinných místech vznikly zaokrouhlováním 
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Tabulka 1 Vývoj zahraničního obchodu podle jednotlivých čtvrtletí roku 2002 
 

Vývoz Dovoz Období 
mil. Kč v b.c. 2002 v % 2001 mil. Kč v b.c. 2002 v % 2001 

1. čtvrtletí 313 180 98,2 322 138 93,4 
2. čtvrtletí 318 814 98,5 330 455 94,9 
3. čtvrtletí 295 481 99,2 315 264 96,5 
4. čtvrtletí 324 409 98,5 358 482 97,8 
1. - 4. čtvrtletí 1 251 884 98,6 1 326 339 95,7 
1. pololetí 631 994 98,4 652 593 94,1 
2. pololetí 619 890 98,8 673 746 97,2 
Pramen: ČSÚ 

 
 Zatímco vývoz v 1. pololetí byl vyšší o 12 104 mil. Kč oproti 2. 
pololetí, dovoz zaznamenal opačný vývoj. V 1. pololetí byl o 21 153 mil. 
Kč nižší než ve 2. pololetí. 

  

 
 Rok 2002 registroval v meziročním srovnání rychlejší vývoj vývozu 
než dovozu, když celoroční předstih tempa exportu převýšil dynamiku 
importu o 2,9 bodu. Nejvyššího předstihu tempa vývozu bylo přitom 
dosaženo v dubnu o 11,0 bodů, v únoru o 9,3 bodu a v červenci o 7,9 bodu. 
Naopak, nejvyšší předstih dovozu ve vztahu k vývozu byl v relativní úrovni 
zaznamenán v září, a to o 7,4 bodu. Vyšší relativní nárůst dovozu před 
vývozem byl realizován ještě v květnu a v listopadu. Ve zbývajících 
měsících převýšilo naopak meziroční tempo vývozu tempo dovozu. 

 Tempo exportu 
převýšilo dyna-
miku importu 

 
Graf 1                    Zahraniční obchod v roce 2002 podle jednotlivých měsíců  
                                                           (index 2002 v % 2001) 
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 Vývoz v roce 2002 zaznamenal meziroční nárůst do dvou z hlavních 
skupin zemí, a to do rozvojových zemí (zvýšení o 1,3 mld. Kč s indexem 
103,1) a do mimoevropských zemí s přechodovou a státní ekonomikou 
(nárůst rovněž o 1,3 mld. Kč při indexu 132,0). Na druhé straně meziroční 
snížení exportu bylo vykázáno do zemí s vyspělou ekonomikou, a to 
v rozsahu 14,0 mld. Kč s indexem 98,5. Ještě vyšší pokles (19,0 mld. Kč při 
indexu 97,8) byl evidován do zemí Evropské unie v důsledku výrazného 
meziročního propadu vývozu do Německa v rozsahu 27,8 mld. Kč. Do 
ostatních zemí s vyspělou ekonomikou se export meziročně naopak zvýšil, 
a to o 5,0 mld. Kč při indexu 106,3. Vývoz do evropských zemí 
s přechodovou ekonomikou vč. SNS vykázal meziroční pokles o 9,1 mld. 
Kč (index 96,6), přičemž hodnotové snížení bylo realizováno ve vztahu 
k zemím CEFTA v rozsahu 8,3 mld. Kč s indexem 96,2 (v důsledku 
meziročního poklesu exportu do Polska o 6,5 mld. Kč a na Slovensko o 5,2 
mld. Kč), zatímco do ostatních zemí uvedené teritoriální skupiny vývoz 
poklesl o 0,8 mld. Kč s indexem 98,6. Z jednotlivých zemí, které měly 
dlouhodoběji větší podíl na obratu českého zahraničního obchodu, 
nejvýznamnější relativní nárůst exportu (nad 120 %) byl meziročně 
dosažen do Číny (index 153,1), Nizozemska (index 137,6), Maďarska 
(index 126,3) a Norska (index 120,8). Naopak, ze zemí s dlouhodoběji 
větším podílem na obratu českého zahraničního obchodu byl v meziročním 
srovnání zaznamenán pokles vývozu do řady zemí. Pod index 90,0 byl 
export realizován do Jižní Koreje (index 61,9), Belgie (index 78,2), Finska 
(index 87,8) a do Irska (index 88,3). 

 Největší absolut-
ní pokles vývozu 
byl v meziroč-
ním srovnání 
registrován do 
zemí EU 

 
Tabulka 2  Vývoj zahraničního obchodu podle skupin zemí 
                     (2002 v % 2001, běžné ceny) 
 
Skupiny zemí, země Vývoz Dovoz 

Svět celkem   98,6   95,7 
 Země s vyspělou ekonomikou   98,5   92,9 
 z toho:   
   Evropská unie   97,8   93,2 
 Rozvojové země 103,1 128,3 
 Evropské země s přechodovou ekonomikou vč. SNS 96,6 88,8 
 z toho:       
   Středoevropská dohoda o volném obchodu - CEFTA   96,2   92,0 
 Mimoevropské země   
 s přechodovou a státní ekonomikou 132,0 148,2 
   Rusko   91,1   79,1 
   Slovenská republika    94,9     92,8 
   Spolková republika Německo   94,3   94,3   
 Organizace pro ekonomickou   
 spolupráci a rozvoj - OECD   97,9   93,0 
Pramen: ČSÚ a MPO 

 
 Dovoz v roce 2002 zaznamenal meziroční zvýšení z rozvojových 
zemí (o 21,3 mld. Kč při indexu 128,3) a rovněž z mimoevropských zemí 
s přechodovou a státní ekonomikou o 20,5 mld. Kč s indexem 148,2). 

 Největší mezi-
roční snížení 
dovozu v hodno-
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Značný meziroční pokles importu byl však na druhé straně registrován ze 
zemí s vyspělou ekonomikou, a to o 70,2 mld. Kč při indexu 92,9. Největší 
podíl z uvedené částky připadl na snížení dovozu ze zemí Evropské unie, 
z nichž bylo importováno méně o 58,6 mld. Kč (index 93,2) ve srovnání 
s rokem 2001. Značný pokles byl přitom evidován u dovozu z Německa (v 
rozsahu 25,8 mld. Kč) a z Velké Británie (ve výši 13,8 mld. Kč). 
Z ostatních zemí s vyspělou ekonomikou činil meziroční pokles importu 
11,7 mld. Kč (index 91,3), vlivem snížení dovozu z USA o 11,8 mld. Kč. 
Import z evropských zemí s přechodovou ekonomikou vč. SNS rovněž 
meziročně poklesl, a to o 30,8 mld. Kč (index 88,8). Na uvedeném snížení 
se země CEFTA podílely částkou 13,9 mld. Kč (index 92,0) a ostatní země 
dané teritoriální skupiny sumou 16,9 mld. Kč (index 83,3), zejména 
v důsledku poklesu dovozu z Ruska ve výši 15,8 mld. Kč. Z jednotlivých 
zemí, které měly dlouhodoběji větší podíl na obratu českého zahraničního 
obchodu, se nejvyšším tempem růstu importu (nad 120 %) vyznačoval 
v meziročním srovnání dovoz z Jižní Koreje (index 169,7), Číny (index 
151,2) a z Tchaj-wanu (index 131,6). Pod index 90,0 byl realizován dovoz 
z Velké Británie (index 75,1), USA (index 78,7), Finska (index rovněž 
78,7), Ruska (index 79,1) a ze Švédska (index 89,2). 

tové úrovni bylo 
zaznamenáno ze 
zemí s vyspělou 
ekonomikou 

 
Tabulka 3  Vývoj zahraničního obchodu podle zbožových skupin 
                         (2002 v % 2001, běžné ceny) 
 
Zbožové skupiny SITC Vývoz Dovoz 

0-9  Zboží celkem   98,6   95,7 
z toho:   
   0  Potraviny a živá zvířata   90,4 101,1 
   1  Nápoje a tabák   97,8   90,8 
   2  Suroviny nepoživatelné, bez paliv   90,1   95,4 
   3  Minerální paliva a maziva   94,2   80,0 
   4  Živočišné a rostlinné oleje a tuky   68,3   96,3 
   5  Chemikálie   91,4   98,3 
   6  Průmyslové zboží podle druhu materiálu   95,1   97,4 
   7  Stroje a dopravní prostředky 103,2   96,1 
   8  Různé hotové výrobky   96,4 100,1 
   9  Nespecifikováno 151,2   78,6 
Pramen: MPO 

 
 V roce 2002 zaznamenala v exportu většina zbožových skupin 
v meziročním srovnání pokles, kromě strojů a dopravních prostředků, 
jejichž meziroční nárůst představoval 19,4 mld. Kč při indexu 103,2 a 
nespecifikovaného globálu, který meziročně vzrostl o 646 mil. Kč, 
s indexem 151,2. Největší meziroční hodnotové snížení registrovaly 
skupiny průmyslového zboží podle druhu materiálu (v částce 15,1 mld. Kč,  
index 95,1), chemikálií (ve výši 7,1 mld. Kč, index 91,4), různých hotových 
výrobků (v sumě 5,6 mld. Kč, index 96,4), surovin nepoživatelných, bez 
paliv (v rozsahu 3,8 mld. Kč, index 90,1), potravin a živých zvířat (ve výši 

 Významnější 
meziroční abso-
lutní přírůstek 
exportu regis-
trovaly jen 
stroje a doprav-
ní prostředky 
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3,3 mld. Kč, index 90,4) a minerálních paliv a maziv v částce 2,2 mld. Kč, 
index 94,2). Z hodnotově významnější položek SITC se v meziročním 
srovnání (nad 120 %) zvýšil export kancelářských strojů a zařízení 
k automatickému zpracování dat (index 197,1), chemických přípravků 
(index 124,8), výrobků z pryže (index 124,2) a elektrického proudu (index 
123,6). Největší meziroční absolutní nárůst byl realizován kancelářskými 
stroji a zařízeními k automatickému zpracování dat (38,2 mld. Kč) a 
výrobky z pryže (6,2 mld. Kč). Z řady položek, které v meziročním 
srovnání poklesly pod úroveň indexu 100,0, největší hodnotový úbytek 
zaznamenaly: zařízení k telekomunikaci a záznamu a reprodukci zvuku (7,1 
mld. Kč), elektrická zařízení, přístroje a spotřebiče (6,0 mld. Kč), textilní 
příze, tkaniny, tržní výrobky z nich (5,8 mld. Kč), kovové výrobky (5,8 
mld. Kč) a železo a ocel (4,8 mld. Kč). 
 
 V celkovém importu za rok 2002 registrovaly meziroční nárůst dvě 
skupiny, a to: potraviny a živá zvířata (0,6 mld. Kč, index 101,1) a různé 
hotové výrobky (141 mil. Kč, index 100,1). Naopak, největší meziroční 
hodnotové snížení zaznamenaly tyto komodity: minerální paliva a maziva 
(25,2 mld. Kč, index 80,0), stroje a dopravní prostředky (23,1 mld. Kč, 
index 96,1), průmyslové zboží podle druhu materiálu (7,2 mld. Kč, index 
97,4), chemikálie (2,6 mld. Kč, index 98,3) a suroviny nepoživatelné, bez 
paliv (1,8 mld. Kč, index 95,4). Zbývající zbožové skupiny registrovaly 
pokles od 74 mil. Kč do 672 mil. Kč. Z položek SITC vykázaly 
významnější meziroční absolutní zvýšení importu kancelářské stroje a 
zařízení k automatickému zpracování dat (7,0 mld. Kč) a silniční vozidla 
(4,5 mld. Kč). Na druhé straně velká řada položek registrovala meziroční 
snížení dovozu pod index 100,0. Z nich největší hodnotový pokles 
evidovaly: ropa a ropné výrobky (14,9 mld. Kč, index 79,7), topný plyn, 
zemní i průmyslově vyráběný (11,0 mld. Kč, index 76,3), strojní zařízení 
pro určitá odvětví průmyslu (7,0 mld. Kč, index 86,3), zařízení 
k telekomunikaci a záznamu a reprodukci zvuku (6,4 mld. Kč, index 85,7), 
elektrická zařízení, přístroje a spotřebiče (rovněž 6,4 mld. Kč, index 96,1), 
stroje a zařízení k výrobě energie (5,6 mld. Kč, index 86,1), železo a ocel 
(4,9 mld. Kč, index 91,1) a stroje a zařízení všeobecně užívané v průmyslu 
(4,2 mld. Kč, index 94,7). 

 Nárůst importu 
byl v hodnotové 
úrovni nevý-
znamný, na 
rozdíl od jeho 
meziročních 
poklesů 

 
 
 
2. Teritoriální struktura 
 
 

Posuny v postavení jednotlivých základních skupin zemí 
v celkovém vývozu a dovozu ČR roku 2002, odrážející meziroční změny 
dynamiky českého zahraničního obchodu, se pohybovaly na úrovni od –2,1 
do +1,9 procentního bodu. Větší změny přitom byly zaznamenány v dovozu 
a mírnější ve vývozu. Podílovou účast na českém vývozu a dovozu v celku 
snížily skupiny zemí se silnějším postavením v zahraničím obchodu ČR a 

 Změny v terito-
riální struktuře 
byly silnější u 
dovozu, a to v 
rozmezí 4 bodů 
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naopak skupiny zemí se slabším zastoupením ji zvýšily. 
 

Nejvýznamnější místo ve vývozu i v dovozu ČR si zachovaly i 
v roce 2002 země s vyspělou ekonomikou na úrovni 75,1 % a 69,4 %, 
navzdory meziročnímu poklesu jejich podílu o 0,1 procentního bodu ve 
vývozu a 2,1 procentního bodu v dovozu. Hlubší pokles podílu těchto zemí 
na českém dovozu tak ještě více zvýraznil trend nastoupený v roce 1999, 
kdy podíl vyspělých zemí ve vývozu ČR převýšil jejich podíl v dovozu. 
Obdobnou změnu ve svém postavení, ale poněkud prudší, registrovaly i 
země OECD jako celek, jejichž podíl meziročně poklesl ve vývozu ČR o 
0,6 bodu na 89,7 % a v dovozu o 2,4 bodu na 81,1 %. Určující úlohu na 
tomto vývoji měly opět země Evropské unie, které meziročně snížily svoji 
účast na českém vývozu o 0,5 bodu na 68,4 % a na dovozu o 1,6 bodu na 
60,2 % a v jejich rámci zejména SRN. 

 Hlavní partner  
- VE - snížil svůj 
podíl ve vývozu i 
dovozu, což 
ovlivnily zejmé-
na země EU 
 
 

 
Tabulka 4  Struktura zahraničního obchodu podle skupin zemí 
 

v % 
Vývoz Dovoz Skupina zemí 

2001 2002 Změna 2001 2002 Změna 
Svět celkem 100,0 100,0 - 100,0 100,0 - 
 Země s vyspělou ekonomikou 75,2 75,1 -0,1 71,5 69,4 -2,1 
 Evropská unie 68,9 68,4 -0,5 61,8 60,2 -1,6 
 Rozvojové země 3,3 3,5 +0,2 5,3 7,2 +1,9 
 Evropské země s přechodovou       
 ekonomikou vč. SNS 21,2 20,8 -0,4 19,9 18,5 -1,4 
 Středoevropská dohoda       
 o volném obchodu - CEFTA 17,0 16,6 -0,4 12,6 12,1 -0,5 
 Mimoevropské země s přechodovou a        
 státní ekonomikou1) 0,3 0,4 +0,1 3,1 4,8 +1,7 
 Nespecifikováno 0,0 0,2 +0,2 0,2 0,1 -0,1 
 Organizace pro ekonomickou       
 spolupráci a rozvoj – OECD 90,3 89,7 -0,6 83,5 81,1 -2,4 
1) ČLR, KLDR, Kuba, Laos, MoLR, VSR 
Pramen: MPO, vlastní výpočet 

 
Také druhá nejsilnější skupina zemí v zahraničním obchodu ČR – 

evropské země s přechodovou ekonomikou vč. SNS – meziročně snížila 
svoji účast na českém vývozu (o 0,4 bodu na 20,8 %) a dovozu (o 1,4 bodu 
na 18,5 %), zejména v důsledku poklesu podílu zemí CEFTA na vývozu i 
dovozu ČR o 0,4 a 0,5 bodu na 16,6 % a 12,1 %, což ovlivnilo především 
Polsko a Rusko. 

 Účast PE osla-
bila ve vývozu i 
dovozu ČR 

 
Naproti tomu meziročně posílilo postavení jednak rozvojových 

zemí v českém vývozu o 0,2 bodu na 3,5 % a v dovozu o 1,9 bodu na 7,2 % 
a jednak mimoevropských zemí s přechodovou a státní ekonomikou o 0,1 
bodu na 0,4 % ve vývozu ČR a o 1,7 bodu na 4,8 % v dovozu, kde 
rozhodující roli sehrála Čína. Podíl těchto skupin zemí na českém vývozu a 

 RZ a OZ posílily 
postavení v ZO 
ČR, ale přede-
vším v dovozu   
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dovozu zůstává nicméně neúměrně nízký. Ani v roce 2002 se nepodařilo 
prudčeji zvýšit vývoz na jejich trhy. Rozvojové země i mimoevropské země 
s přechodovou a státní ekonomikou si tak opětovně nejen uchovaly silnější 
váhu v dovozu než ve vývozu ČR, ale dále ji ještě zvýraznily. 
 
Graf 2          Teritoriální struktura zahraničního obchodu podle hlavních skupin 

zemí v roce 2002 
(v %) 
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V roce 2002 byly pro český vývoz téměř všech skupin zboží 

rozhodujícími trhy, stejně jako v předchozím roce, země s vyspělou 
ekonomikou, přestože podíl vývozu většiny těchto skupin zboží do zemí 
s vyspělou ekonomikou na jejich celkovém vývozu z ČR meziročně oslabil. 
Do těchto zemí byl vyvezen relativně i absolutně největší objem zboží j.n. 
(téměř 96 %), různých hotových výrobků (cca 82 %), strojů a dopravních 
prostředků a surovin nepoživatelných, bez paliv (přibližně 81 %), 
průmyslového zboží podle druhu materiálu (více než 70 %), minerálních 
paliv a maziv (téměř 65 %) a chemikálií (přes 51 %). Vývoz zboží ostatních 
skupin SITC do zemí s vyspělou ekonomikou, tj. potravin a živých zvířat, 
nápojů a tabáku a živočišných a rostlinných olejů a tuků byl přitom druhý 
nejvyšší. 

 VE byly opět 
hlavním trhem 
pro vývoz větši-
ny skupin zboží, 
výjimkou je 0 a 
4 SITC   

 
Trhy evropských zemí s přechodovou ekonomikou vč. SNS jsou 

dlouhodobě významné pro český vývoz potravinářského zboží, i přes 
několikaletý meziroční pokles jejich podílů. Podíl těchto trhů na celkovém 
českém vývozu potravin a živých zvířat (po meziročním poklesu o 0,5 
bodu) dosáhl v roce 2002 54,8 %, na vývozu nápojů a tabáku (po 
meziročním vzestupu o 0,4 bodu) 48,7 % a na celkovém vývozu 
živočišných a rostlinných olejů a tuků (po meziročním snížení o 6,9 bodu) 
71,0 %. Trhy evropských zemí s přechodovou ekonomikou vč. SNS také 
v roce 2002 meziročně mírně zlepšily svoje pozice v českém vývozu 

 Potravinářské 
zboží směřovalo 
zejména do PE 
   



 14 
 

surovin nepoživatelných, bez paliv, chemikálií a strojů a dopravních 
prostředků a zhoršily svoje postavení u minerálních paliv a maziv, u 
průmyslového zboží podle druhu materiálu, u různých hotových výrobků a 
u zboží a transakcí j.n. Evropské země s přechodovou ekonomikou spolu se 
zeměmi s vyspělou ekonomikou reprezentovaly v roce 2002 více než 90 % 
českého vývozu u všech skupin zboží. 
 
Tabulka 5  Podíl hlavních trhů na zahraničním obchodu podle zbožových 

      skupin v roce 2002 
 

v %  
Vývoz Dovoz Zbožová skupina SITC 

VE PE RZ OZ VE PE RZ OZ 
 0  Potraviny a živá zvířata 37,8 54,8 6,8 0,6 58,5 25,4 13,2 2,9 
 1  Nápoje a tabák 49,0 48,7 0,1 2,2 63,2 27,2 8,9 0,7 
 2  Suroviny nepoživatelné, bez paliv  80,7 18,1 0,9 0,3 49,8 40,2 7,6 2,4 
 3  Minerální paliva a maziva 64,4 34,7 0,9 0,0 21,7 73,7 4,6 0,0 
 4  Živočišné a rostlinné oleje a tuky 29,0 71,0 0,0 0,0 69,2 17,8 13,0 0,0 
 5  Chemikálie 51,7 45,7 2,0 0,6 81,6 15,2 2,1 1,1 
 6  Průmyslové zboží podle druhu         
     materiálu 70,3 24,7 4,6 0,4 74,2 21,7 2,4 1,7 
 7  Stroje a dopravní prostředky  81,2 14,3 3,8 0,7 74,6 6,8 11,3 7,3 
 8  Různé hotové výrobky 81,7 15,6 1,8 0,9 70,5 13,8 5,7 10,0 
 9  Zboží a transakce j.n. 95,7 4,3 0,0 0,0 79,0 21,0 0,0 0,0 
Pramen: MPO, vlastní výpočet  
Poznámka: VE – země s vyspělou ekonomikou  
                   PE – evropské země s přechodovou ekonomikou vč. SNS  
                   RZ – rozvojové země  
                   OZ – ostatní země (zahrnují ČLR, KLDR, Kubu, Laos, Mongolsko, VSR a obchod bez územní specifikace)  

 
Rozvojové země, obdobně jako i ostatní země, registrovaly v roce 

2002 nadále poměrně nízké podíly v českém vývozu jednotlivých skupin 
zboží. Rozvojové země přitom zaujaly nejlepší postavení ve vývozu 
potravin a živých zvířat i přes meziroční oslabení, ve vývozu průmyslového 
zboží podle druhu materiálu (při meziroční stagnaci podílu) a ve vývozu 
strojů a dopravních prostředků, kde jejich podíl meziročně mírně vzrostl. 
Podíl rozvojových zemí na českém vývozu zbývajících skupin zboží se pak 
pohyboval mezi 0,0 % - 2,0 %. Na trhy ostatních zemí se v roce 2002 
nejvíce prosadil vývoz nápojů a tabáku (2,2 %) při meziročním posílení. U 
ostatních skupin zboží však tyto trhy nepředstavovaly ani 1 % jejich 
vývozu z ČR. 

 RZ nedosáhly u 
žádné skupiny 
zboží 10 % jeho 
vývozu z ČR 
 

 
Země s vyspělou ekonomikou si také v roce 2002 udržely 

rozhodující váhu v českém dovozu všech skupin zboží, s výjimkou 
minerálních paliv a maziv. Na dovozu chemikálií se jejich podíl již několik 
let pohybuje na úrovni vyšší než 80 % a na dovozu průmyslového zboží 
podle druhu materiálu, strojů a dopravních prostředků, různých hotových 
výrobků a zboží a transakcí j.n. na úrovni přesahující 70 %. Země 
s vyspělou ekonomikou zaznamenaly také vyšší než 60 % podíl na dovozu 

 VE dominovaly 
v dovozu všech 
skupin zboží, 
s výjimkou mi-
nerálních paliv a 
maziv            
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nápojů a tabáku a živočišných a rostlinných olejů a tuků a téměř 60 % podíl 
na dovozu potravin a živých zvířat. Nejméně se naproti tomu tyto země 
zúčastňují na českém dovozu minerálních paliv a maziv, kde při meziroční 
stagnaci podílu dosáhly 21,7 % v roce 2002. Země s vyspělou ekonomikou 
v roce 2002 ve srovnání s rokem 2001 zlepšily svoje postavení u dovozu 
čtyř skupin zboží – potravin a živých zvířat, surovin nepoživatelných, bez 
paliv, chemikálií a průmyslového zboží podle druhu materiálu a u pěti 
skupin zboží své postavení zhoršily (skupina SITC 1, 4, 7, 8, 9). Nejvíce se 
přitom meziročně snížila jejich pozice na dovozu strojů a dopravních 
prostředků (-7,4 bodu), na dovozu zboží a transakcí j.n. (-5,4 bodu) a na 
dovozu živočišných a rostlinných olejů a tuků (-5,0 bodu). 
 

Evropské země s přechodovou ekonomikou vč. SNS mají 
dlouhodobě rozhodující postavení v českém dovozu minerálních paliv a 
maziv, které navíc v roce 2002 mírně zpevnilo. ČR nakoupilo v těchto 
zemích v roce 2002 téměř 3/4 z celkového množství dovezených paliv a 
maziv. Nezastupitelnou úlohu zde opět mělo Rusko, na něž při meziročním 
snížení ještě připadlo 46,6 % dovozu této skupiny zboží. Evropské země 
s přechodovou ekonomikou vč. SNS měly rovněž v roce 2002: 

 
ü významný, i když meziročně stagnující, podíl na českém dovozu 

surovin nepoživatelných, bez paliv, který dosáhl více než 40 %, 
ü více než čtvrtinový podíl na dovozu nápojů a tabáku a potravin a 

živých zvířat, 
ü jakož i více než pětinový podíl na dovozu průmyslového zboží 

podle druhu materiálu a zboží a transakcí j.n. 

 PE převážně 
zabezpečovaly 
dovoz minerál-
ních paliv a ma-
ziv    

 
Nezanedbatelný byl ale i podíl těchto zemí na českém dovozu 

zbývajících skupin zboží, tj. chemikálií (15,2 %), různých hotových 
výrobků (13,8 %) a strojů a dopravních prostředků (6,8 %). Ve struktuře 
českého dovozu z evropských zemí s přechodovou ekonomikou vč. SNS 
došlo v roce 2002 ve srovnání s rokem 2001, až na jednu výjimku, 
k poměrně malým posunům (od –1,4 bodu do +2,1 bodu), jak ve směru 
zvýšení jejich podílů u některých skupin zboží (potraviny a živá zvířata, 
nápoje a tabák, minerální paliva a maziva, živočišné a rostlinné oleje a 
tuky, různé hotové výrobky a zboží a transakce j.n.), tak i ve směru snížení 
podílů (chemikálie, průmyslové zboží podle druhu materiálu a stroje a 
dopravní prostředky). Největší změna byla přitom zaznamenána ve zvýšení 
podílu PE na dovozu zboží a transakcí j.n. (+5,4 bodu). 

  

 
Rozvojové země dokázaly v roce 2002 meziročně zlepšit svoje 

místo na českém dovozu nápojů a tabáku, živočišných a rostlinných olejů a 
tuků, chemikálií, strojů a dopravních prostředků a různých hotových 
výrobků. Nejvýrazněji se přitom zvýšil jejich podíl na dovozu strojů a 
dopravních prostředků (+4,6 bodu), zejména díky významnému vzrůstu 
dovozu elektrického zařízení, přístrojů a spotřebičů a kancelářských strojů a 
zařízení k automatickému zpracování dat. Meziročně stagnoval podíl RZ na 
českém dovozu zboží a transakcí j.n. a snížil se jejich podíl na dovozu 

 Z RZ se dová-
želo zejména 
potravinářské 
zboží, ale i stroje 
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potravin a živých zvířat, surovin nepoživatelných, bez paliv, minerálních 
paliv a maziv a průmyslového zboží podle druhu materiálu. Více než 10 % 
podíl na českém dovozu měly tyto země pouze u tří skupin zboží – potravin 
a živých zvířat, živočišných a rostlinných olejů a tuků a strojů a dopravních 
prostředků. 
 

Ostatní země měly vyšší podíl pouze na českém dovozu různých 
hotových výrobků (10,0 %), který v posledních několika letech mírně 
meziročně narůstá. Vedle toho meziročně rostl i jejich podíl na dovozu 
strojů a dopravních prostředků (+3,4 bodu na 7,3 %), a to především 
v důsledku podstatného nárůstu dovozu kancelářských strojů a zařízení 
k automatickému zpracování dat. 

 Z OZ se dovezly 
hlavně hotové 
výrobky a stroje 
 

 
Tabulka 6  Struktura zahraničního obchodu podle kontinentů 
 

v % 
Vývoz Dovoz Světadíl 

2001 2002 2001 2002 
Svět celkem 100,0 100,0 100,0 100,0 
z toho:     
           Evropa 92,1 91,7 84,1 81,1 
           Afrika 0,5 0,5 0,7 0,5 
           Amerika 3,8 3,5 5,2 4,8 
           Asie 3,5 3,9 9,6 13,3 
           Austrálie1) 0,1 0,4 0,4 0,3 
1) včetně Oceánie a teritoriálně nespecifikovaného obchodu 
Pramen: MPO, vlastní výpočet 

 
Koncentrace zahraničního obchodu ČR na evropské trhy se v roce 

2002 ve srovnání s rokem 2001 opět zmírnila, a to o 0,4 bodu na straně 
vývozu a o 3,0 bodu na straně dovozu. Podíl sousedních zemí (SRN, 
Slovenska, Rakouska a Polska) přitom v roce 2002 dosáhl 54,4 % českého 
vývozu a 46,0 % dovozu, když proti roku 2001 poklesl u vývozu o 2,8 bodu 
a u dovozu o 0,7 bodu. Evropské země jako celek tak spíše snižují své 
pozice v českém dovozu, zatímco sousední země snižují opakovaně svoji 
účast víc na českém vývozu. Podíl Afriky na vývozu ČR již několik let 
stagnuje na nízké úrovni 0,5 % a její podíl na českém dovozu se meziročně 
snížil rovněž na 0,5 %. V roce 2002 ve srovnání s rokem 2001 také klesl 
podíl Ameriky na obchodu ČR – u vývozu o 0,3 bodu a u dovozu o 0,4 
bodu. Naproti tomu Asie meziročně zvýšila svůj podíl na českém vývozu o 
0,4 bodu a na dovozu o 3,7 bodu, a to zejména v důsledku prudkého 
nárůstu dovozů z Číny. Nejnižší podíl na českém zahraničním obchodu 
dlouhodobě zaznamenává Austrálie a jeho meziroční zvýšení v roce 2002 o 
0,3 bodu na straně vývozu bylo ovlivněno započtením teritoriálně 
nespecifikovaného vývozu. 

 ZO se stále 
koncentruje na 
Evropu, zejmé-
na na sousední 
země 
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Graf 3               Největší obchodní partneři ČR podle výše podílu na celkovém  

obratu v roce 2002 
(v %) 
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Pramen: MPO 

 
K deseti největším obchodním partnerům ČR podle výše podílu na 

celkovém obratu náležely v roce 2002 tyto země: SRN (34,4 %), Slovensko 
(6,4 %), Rakousko (4,9 %), Itálie (4,7 %), Francie (4,7 %), Velká Británie 
(4,4 %), Polsko (4,4 %), USA (3,1 %), Nizozemsko (3,1 %) a Rusko (3,0 
%). Okruh těchto zemí zůstává po řadu let prakticky stejný. V roce 2002 se 
ale meziročně buď snížila nebo stagnovala jejich účast na českém 
zahraničním obchodu. 

 Největší partne-
ři 

 
 
 
3. Zbožová struktura  
 
 

Nárůst podílu strojů a dopravních prostředků na českém vývozu 
pokračoval i v roce 2002 a realizoval se za stagnace podílů zbožových 
skupin nápojů a tabáku a živočišných a rostlinných olejů a tuků a při 
zvýšení podílu nespecifikovaného globálu (o 0,1 bodu na 0,2 %), zatímco 
podílová účast ostatních základních zbožových skupin na celkovém českém 
vývozu se v meziročním srovnání snížila. 

 Podíl strojíren-
ské produkce ve 
vývozu se dále 
zvýšil 

 
V porovnání s rokem 2001 se podíl strojů a dopravních prostředků 

na celkovém exportu zvýšil o 2,2 bodu na 49,6 %, když účast této zbožové 
skupiny v nejdůležitější teritoriální relaci českého vývozu, v zemích 
s vyspělou ekonomikou, narostla meziročně o 1,9 bodu na 53,6 %. 
Relativní zvýšení ve struktuře exportu zaznamenala tato zbožová skupina i 
ve vývozu do ostatních hlavních teritoriálních oblasti: do evropských zemí 
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s přechodovou ekonomikou vč. SNS o 2,6 bodu na 34,3 %, do rozvojových 
zemí o 6,1 bodu na 53,5 % a do mimoevropských zemí s přechodovou a 
státní ekonomikou dokonce o 11,8 bodu na 67,7 % (avšak při nízkém 
absolutním základu). 
 

Druhou podílově největší vývozní skupinou (přes meziroční pokles 
o 0,8 bodu na 23,5 % celkového českého vývozu) zůstalo průmyslové zboží 
podle druhu materiálu. Uvedený meziroční pokles se promítl i ve vývozní 
struktuře realizované do hlavních skupin zemí, a to tak, že export této 
zbožové skupiny se do zemí s vyspělou ekonomikou snížil o 0,8 bodu na 
22,0 %, do evropských zemí s přechodovou ekonomikou vč. SNS o 0,5 
bodu na 28,0 %, do rozvojových zemí o 2,9 bodu na 30,7 % a posléze do 
mimoevropských zemí s přechodovou a státní ekonomikou, ve kterých 
zaznamenala uvedená zbožová skupina největší relativní pokles, a to o 5,1 
bodu na 10,2 % celkového českého vývozu realizovaného v uvedené 
teritoriální oblasti. 

 Na druhé straně 
podíl průmyslo-
vého zboží po-
klesl 

 
Při meziročním snížení o 0,3 bodu si zachovala třetí pozici 

v celkovém vývozu s podílem 11,9 % skupina různých hotových výrobků. 
Meziroční pokles rovněž o 0,3 bodu na 13,0 % byl přitom evidován ve 
vývozu do zemí s vyspělou ekonomikou, zatímco do evropských zemí 
s přechodovou ekonomikou vč. SNS se podíl uvedené skupiny na českém 
vývozu snížil o 0,2 bodu na 8,9 %. Na druhé straně účast různých hotových 
výrobků ve struktuře českého vývozu do rozvojových zemí stagnovala na 
podílu 6,0 % a v exportu do mimoevropských zemí s přechodovou a státní 
ekonomikou meziročně vzrostla o 0,8 bodu na 13,5 %. 

 Rovněž podíl 
různých hoto-
vých výrobků se 
snížil 

 
Z ostatních zbožových kategorií nejvýznamnější vývozní skupinou 

byly chemikálie, přesto, že se i jejich podíl meziročně snížil o 0,4 bodu na 6 
% celkového českého exportu. Zastoupení chemických výrobků si 
zachovalo nejvyšší účast ve struktuře českého vývozu do evropských zemí 
s přechodovou ekonomikou vč. SNS, a to v úrovni 13,1 %. Naproti tomu 
podíl vývozu chemikálií do rozvojových zemí představoval pouze 3,5 %. 

  

 
Zbývající zbožové skupiny se účastnily těmito podíly na celkovém 

českém vývozu: minerální paliva a maziva 2,9 %, suroviny nepoživatelné, 
bez paliv 2,8 %, potraviny a živá zvířata 2,5 %, nápoje a tabák 0,7 %, 
nespecifikovaný globál 0,2 % a živočišné a rostlinné oleje a tuky 0,1 %. 
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Tabulka 7       Zbožová struktura zahraničního obchodu podle hlavních 
          trhů v roce 2002 

 
v % 

Vývoz do Dovoz z Zbožová skupina SITC 
VE PE RZ PSE VE PE RZ PSE 

0-9  Zboží celkem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
z toho:         
 0  Potraviny a živá zvířata 1,2 6,6 4,9 2,9 3,4 5,6 7,4 2,6 
 1  Nápoje a tabák 0,4 1,6 0,0 0,1 0,5 0,7 0,6 0,1 
 2  Suroviny nepoživatelné, bez paliv 3,0 2,4 0,7 1,2 2,1 6,3 3,0 1,4 
 3  Minerální paliva a maziva 2,5 4,8 0,7 0,0 2,4 30,3 4,8 0,0 
 4  Živočišné a rostlinné oleje a tuky 0,0 0,3 0,0 0,0 0,2 0,2 0,4 0,0 
 5  Chemikálie 4,1 13,1 3,5 4,4 13,2 9,3 3,3 2,4 
 6  Průmyslové zboží podle druhu         
     materiálu 22,0 28,0 30,7 10,2 22,0 24,2 6,7 6,3 
 7  Stroje a dopravní prostředky 53,6 34,3 53,5 67,7 45,5 15,5 65,6 65,0 
 8  Různé hotové výrobky 13,0 8,9 6,0 13,5 10,7 7,9 8,2 22,2 
 9  Nespecifikováno 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Pramen: MPO 
Poznámka: VE – země s vyspělou ekonomikou 
                   PE – evropské země s přechodovou ekonomikou vč. SNS 
                   RZ – rozvojové země 
                   PSE – mimoevropské země s přechodovou a státní ekonomikou 
 
 Rovněž v dovozu rozhodující zbožovou skupinou byly stroje a 
dopravní prostředky, jejichž podíl na celkovém importu se meziročně zvýšil 
(i když pouze o 0,2 bodu) na celkových 42,4 %. Ve struktuře dovozu 
z jednotlivých teritoriálních oblastí zaznamenala tato zbožová skupina 
nejvyšší podíl z rozvojových zemí (65,6 %), z mimoevropských zemí 
s přechodovou a státní ekonomikou (65,0 %) a také ze zemí s vyspělou 
ekonomikou (45,5 %), ze kterých byl (ve srovnání s ostatními hlavními 
skupinami zemí) realizován import v nejvyšší hodnotové úrovni, tj. 419 
mld. Kč. Výrazně nižší podíl zaujímaly stroje a dopravní prostředky ve 
struktuře dovozu z evropských zemí s přechodovou ekonomikou vč. SNS, a 
to pouze ve výši 15,5 %. (Tento relativní údaj byl však ovlivněn vysokou 
účastí minerálních paliv a maziv ve složení českého dovozu z dané 
teritoriální oblasti, která u této zbožové skupiny představovala 30,3 %). 

 Podíl strojíren-
ských výrobků 
meziročně vzro-
stl i v dovozu 

 
 Druhou podílově největší dovozní skupinou (při meziročním nárůstu 
o 0,4 bodu na 20,6 %) bylo průmyslové zboží podle druhu materiálu, které 
ve struktuře importu z jednotlivých teritoriálních relací dosáhlo největšího 
podílu z evropských zemí s přechodovou ekonomikou vč. SNS (24,2 %) a 
ze zemí s vyspělou ekonomikou (22,0 %). 

  

 
 Výraznější podílovou účast na českém dovozu zaujaly také 
chemikálie (11,2 %) a rovněž různé hotové výrobky (10,6 %). Zatímco 
chemikálie registrovaly největší podíl ve struktuře dovozu ze zemí 
s vyspělou ekonomikou (13,2 %), různé hotové výrobky zaznamenaly 
nejvyšší účast ve složení dovozu z mimoevropských zemí s přechodovou a 
státní ekonomikou, a to ve výši 22,2 %. 
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 Ostatní zbožové kategorie (kromě minerálních paliv a maziv s účastí 
7,6 %) vykázaly podíly na souhrnném importu podstatně nižší: potraviny a 
živá zvířata (4,1 %), suroviny nepoživatelné, bez paliv (2,9 %), nápoje a 
tabák (0,5 %) a živočišné a rostlinné oleje a tuky (0,2 %). 

  

 
Graf 4                    Zbožová struktura zahraničního obchodu v roce 2002 
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 V roce 2002 dosáhl u zbožové skupiny potraviny a živá zvířata 
vyššího meziročního tempa opět dovoz (index 101,1) oproti vývozu 
s indexem 90,4. Tím narostlo v meziročním srovnání bilanční pasivum o 
3,9 mld. Kč. Na tento vývoj zapůsobil zejména meziroční pokles vývozu 
podskupiny mléčných výrobků a vajec o 2,3 mld. Kč a naopak nárůst 
dovozu o 1,1 mld. Kč podskupiny ovoce a zelenina. (Z deseti podskupin 
kategorie potravin a živých zvířat meziročně pokleslo pod index 100,0 ve 
vývozu 8 položek, zatímco v dovozu pouze 5). Na celkové pasivum 
zbožové kategorie potravin a živých zvířat ve výši 23,2 mld. Kč měly 
největší vliv podskupiny: ovoce a zelenina se záporným saldem 13,8 mld. 
Kč a krmiva pro zvířata, jejichž pasivum dosáhlo částky 5,4 mld. Kč. 

 V obchodu 
potravinami 
tempo dovozu 
překročilo 
tempo vývozu 

 
 Ve zbožové skupině nápoje a tabák opakovaně došlo k rozdílnému 
vývoji obou podskupin. Zatímco nápoje zaznamenaly meziročně absolutní 
nárůst vývozu i dovozu, tabák a tabákové výrobky hodnotově poklesly pod 
úroveň roku 2001, jak ve vývozu, tak i v dovozu. Protože však pokles 
dovozu této podskupiny byl výraznější, zvýšila se aktivní bilance uvedené 
kategorie nápojů a tabáku z 1,5 mld. Kč na 1,9 mld. Kč. 

 Nápoje a tabák 
zvýšily mezi-
ročně bilanční 
přebytek 

 
 Ve zbožové skupině surovin nepoživatelných, bez paliv poklesly 
meziročně jak vývoz (index 90,1), tak dovoz (index 95,4). Nepoměr snížení 
znamenal současně meziroční nárůst pasivní bilance, a to z částky 1,4 mld. 
Kč na sumu 3,4 mld. Kč. Z jednotlivých položek této skupiny zaznamenaly 
ve vývozu meziroční nárůst (v absolutní úrovni však ne zcela výrazný) 
pouze suroviny živočišného a rostlinného původu (0,3 mld. Kč s indexem 
125,8). Naopak, markantnější meziroční pokles registrovala hodnotově 

 Suroviny nepo-
živatelné, bez 
paliv evidovaly 
nárůst pasivní 
bilance 
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největší položka vývozu, korek a dřevo, a to o 2,0 mld. Kč při indexu 84,2. 
V dovozu meziroční nárůsty položek korku a dřeva (index 107,1) a surovin 
živočišného a rostlinného původu (index 106,4) byly rovněž nevýrazné 
(267 mil. Kč a 260 mil. Kč). Podstatnější pokles importu naopak 
zaznamenaly textilní vlákna a jejich odpad, a to ve výši 1,2 mld. Kč při 
indexu 88,6. Bilanci zbožové skupiny surovin nepoživatelných, bez paliv 
nejvíce ovlivnily položky: korek a dřevo (aktivem ve výši 6,6 mld. Kč) a 
textilní vlákna a jejich odpad (pasivem v rozsahu 5,6 mld. Kč) spolu 
s položkou rudy kovů a kovový odpad se záporným saldem v částce 3,5 
mld. Kč. 
 
 Vývoj zbožové kategorie minerálních paliv a maziv byl v roce 
2002, jako u většiny zbožových skupin, charakterizován meziročním 
poklesem jak vývozu (index 94,2), tak v tomto případě zejména dovozu 
(index 80,0). Ve vývozu výraznější meziroční hodnotový nárůst vykázala 
pouze položka elektrického proudu (ve výši 1,8 mld. Kč), zatímco pod 
index 100,0 byl realizován export ropy a ropných výrobků a uhlí, koksu a 
briket. V dovozu meziroční zvýšení registrovala pouze položka 
elektrického proudu, a to v rozsahu 1,3 mld. Kč. Na druhé straně zbývající 
položky skupiny minerálních paliv a maziv nedosáhly hodnotové úrovně 
dovozu roku 2001. 

 Minerální paliva 
a maziva zazna-
menaly pokles 
bilančního 
pasiva 

 
Graf 5  Meziroční srovnání vývoje dovozu zbožové skupiny minerálních paliv a  

maziv 
(v mld. Kč) 
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Pramen: MPO 
 
 Důsledkem meziročního poklesu dovozu této zbožové skupiny bylo 
podstatné snížení záporného salda dílčí bilance minerálních paliv a maziv, 
která v roce 2001 byla nejvyšší mezi zbožovými skupinami, když 
zaznamenala částku 87,6 mld. Kč. Pokles o 23,0 mld. Kč v roce 2002 na 
64,6 mld. Kč byl z rozhodující míry v meziročním srovnání ovlivněn 
hodnotově nižšími dovozy ropy a ropných výrobků v rozsahu 13,3 mld. Kč 
a topného plynu, zemního i průmyslově vyráběného o 11,0 mld. Kč. 

  



 22 
 

 
 Živočišné a rostlinné oleje a tuky vzhledem k nízkému základu jak 
vývozu, tak dovozu, neovlivnily nijak významně obrat zahraničního 
obchodu ve sledovaném roce. Pasivní bilance se však meziročně zvýšila o 
0,3 mld. Kč na 2,1 mld. Kč, zejména poklesem vývozu položky 
nevysychavých rostlinných olejů a tuků. 

 Podíl skupiny 4 
SITC zůstal 
nevýrazný 

 
 Největší meziroční nárůst pasivního salda registrovala zbožová 
skupina chemikálií, a to ve výši 4,5 mld. Kč. Tím celkový bilanční deficit 
této skupiny dosáhl 73,9 mld. Kč a představoval tak nejvyšší záporné saldo 
mezi všemi zbožovými kategoriemi v roce 2002. Toto pasivum bylo přitom 
pouze o 600 mil. Kč nižší než celkový schodek obchodní bilance České 
republiky ve stejném roce. Přesto, že dovoz chemikálií nedosáhl v relativní 
úrovni výše roku 2001 (index 98,3), byl pokles vývozu ještě značnější 
(index 91,4) a v hodnotové úrovni představoval 7,1 mld. Kč. Pouze jediná 
položka vykázala meziročně vyšší export, a to chemické přípravky 
s nárůstem v částce 2,6 mld. Kč a indexem 124,8. Vývoz všech ostatních 
položek uvedené skupiny klesl, přičemž výraznější snížení (jak relativně, 
tak absolutně) zaznamenaly zejména organické chemikálie (index 81,6), 
léčiva a farmaceutické výrobky (index 87,5) a plasty v prvotní formě (index 
81,1). V dovozu pak meziročně narostly tyto položky: léčiva a 
farmaceutické výrobky (index 102,9), chemické přípravky (index 102,8) a 
plasty v prvotní formě (index 100,4). V importu i nadále dominující 
položkou zůstaly léčiva a farmaceutické výrobky, které tvořily 23,5 % 
celkového dovozu zbožové skupiny chemikálií, přičemž bilanční schodek 
jen samotné této položky ve výši 26,1 mld. Kč překročil o 2,9 mld. Kč 
úroveň celkového schodku z obchodu potravinářským zbožím (skupiny 0,1 
+ 4 SITC). 

 Pasivum z ob-
chodu chemiká-
liemi se v mezi-
ročním srovnání 
výrazně zvýšilo 

 
Graf 6          Struktura vývozu a dovozu chemikálií a jejich bilance v roce 2002 

(v mld. Kč) 
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 Kategorií, která v roce 2002 přinesla mezi zbožovými skupinami 
druhý nejvyšší bilanční přebytek (v rozsahu 21,0 mld. Kč) bylo 
průmyslové zboží podle druhu materiálu. Toto aktivum bylo nicméně o 
7,9 mld. Kč nižší než v roce 2001, kdy tato skupina registrovala nejvyšší 
kladné saldo mezi zbožovými kategoriemi, a to ve výši 28,9 mld. Kč. 
Důvodem uvedeného snížení byl rychlejší meziroční pokles vývozu (o 15,1 
mld. Kč s indexem 95,1) než dovozu (o 7,2 mld. Kč při indexu 97,4). 
Import se v relativní úrovni meziročně zvýšil u výrobků z nekovových 
nerostů (index 107,1) a kovových výrobků (index 101,3). Ve vývozu 
meziroční růst vykázaly výrobky z pryže (o 6,2 mld. Kč, index 124,2) a 
papír, lepenka a výrobky z nich (0,2 mld. Kč, index 100,9). Největší 
bilanční přínos zaznamenaly výrobky z nekovových nerostů ve výši 23,4 
mld. Kč při meziročním poklesu o 4,9 mld. Kč, kovové výrobky v částce 
15,9 mld. Kč, rovněž při meziročním poklesu, a to v rozsahu 6,5 mld. Kč a 
posléze výrobky z pryže v sumě 12,9 mld. Kč, ale při meziročním nárůstu o 
6,2 mld. Kč. Na druhé straně největší pasivum registrovaly neželezné kovy 
ve výši 21,3 mld. Kč. 

 Průmyslové zbo-
ží podle druhu 
materiálu 
vyprodukovalo 
druhý největší 
bilanční 
přebytek 

 
 V roce 2002 vykázal obrat zahraničního obchodu strojírenskými 
výrobky větší meziroční dynamiku (o 2,6 bodu) než celkový obrat 
zahraničního obchodu. Mimoto meziročně vzrostl podíl vývozu na obratu 
strojírenských výrobků (o 1,8 bodu) na 52,5 %, což umožnilo v meziročním 
srovnání výrazný nárůst kladného salda zbožové skupiny strojů a 
dopravních prostředků ve výši 42,4 mld. Kč na celkové aktivum v rozsahu 
58,8 mld. Kč. Vývoz této komodity registroval také (jako jediné významné 
zbožové skupiny) meziroční nárůst, a to o 3,2 %. 

 Vyšší dynamika 
vývozu důvodem 
výrazného 
nárůstu aktiva 
skupiny 7 

 
 Dynamičnost exportu strojů a dopravních prostředků se zakládala 
především na výjimečném meziročním růstu vývozu položky 
kancelářských strojů a zařízení k automatickému zpracování dat v částce 
38,2 mld. Kč při indexu 197,1. Z dalších položek skupiny strojů a 
dopravních prostředků registrovaly meziroční zvýšení ještě stroje a zařízení 
k výrobě energie (o 2,7 mld. Kč s indexem 107,7) a stroje a zařízení 
všeobecně užívané v průmyslu (o 1,5 mld. Kč při indexu 102,0). Na druhé 
straně významnější meziroční pokles vývozu evidovaly: zařízení 
k telekomunikaci a záznamu a reprodukci zvuku (o 7,1 mld. Kč s indexem 
84,1) a elektrická zařízení, přístroje a spotřebiče (o 6,0 mld. Kč při indexu 
95,4). 

 Meziroční 
přírůstek 
kancelářských 
strojů a zařízení 
k automatické-
mu zpracování 
dat významně 
ovlivnil nárůst 
strojírenského 
vývozu 
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Graf 7      Struktura vývozu a dovozu strojů a dopravních prostředků a jejich bilance  
v roce 2002 
(v mld. Kč) 
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 Podíly na celkovém exportu se mezi strojírenskými výrobky 
meziročně zvýšily u podskupin 71, 72, 74 a zejména pak u podskupiny 75 – 
kancelářských strojů a zařízení k automatickému zpracování dat, jejichž 
účast na celkovém vývozu meziročně narostla o 3,1 bodu na 6,19 %. 
Největší účast na celkovém vývozu však již dlouhodobě zaznamenává 
podskupina 78 – silniční vozidla, která v roce 2002 dosáhla podílu 15,92 % 
(při nepatrném meziročním snížení účasti této položky na celkovém českém 
vývozu o 0,02 bodu). Export uvedené dominantní podskupiny směřoval ze 
77,9 % do zemí s vyspělou ekonomikou (do Evropské unie ze 74,5 %) a z 
18,4 % na trh evropských zemí s přechodovou ekonomikou vč. SNS. Při 
podrobnějším pohledu na podskupinu silničních vozidel lze konstatovat, že 
na vývoz osobních automobilů a jiných vozidel pro dopravu osob 
(podpoložka 781 SITC) připadlo 8,1 % celkového českého exportu (tj. 51,0 
% vývozu podskupiny silniční vozidla) a na export dílů a příslušenství 
(podpoložka 784 SITC) dalších 6,7 % celkového vývozu (tj. 42,2 % 
exportu dané podskupiny silničních vozidel). Zatímco však vývoz osobních 
automobilů a jiných vozidel pro dopravu osob meziročně klesl o 8,6 %, 
vývoz dílů a příslušenství narostl o 9,1 %. Druhá největší podskupina 
strojírenského vývozu, elektrická zařízení, přístroje a spotřebiče, byla 
exportně rovněž orientována především na trh zemí s vyspělou 
ekonomikou, když do těchto zemí byl její vývoz realizován z 83,1 %. 

  

 
 Podíl vývozu strojů a zařízení podskupin 71 až 74 (chápaného jako 
investiční strojírenství) se na celkovém vývozu meziročně mírně zvýšil (z 
13,45 % na 13,68 %). Nadprůměrnou dynamikou přitom meziročně vzrostl 
pouze vývoz strojů a zařízení k výrobě energie (index 107,7). Kromě 
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kovozpracujících strojů, jejichž podíl na celkovém vývozu meziročně klesl, 
zbývající tři podskupiny investičního strojírenství svou účast zvýšily. 
 
Tabulka 8  Zahraniční obchod se strojírenským zbožím v roce 2002 
 

 Vývoz Dovoz 
Položka SITC index podíl index podíl 

 v mil. Kč 2002/2001 v %1) v mil. Kč 2002/2001 v %1) 
7  Stroje a dopravní prostředky 620 713 103,2 49,6 561 916 96,1 42,4 
v tom:       
 71  stroje a zařízení k výrobě energie 38 096 107,7 3,04 34 456 86,1 2,60 
 72  strojní zařízení pro určitá odvětví        
       průmyslu 41 374 99,9 3,30 44 063 86,3 3,32 
 73  kovozpracující stroje 14 885 80,7 1,19 16 053 83,5 1,21 
 74  stroje a zařízení všeobecně užívané       
       v průmyslu, j.n. 77 043 102,0 6,15 75 443 94,7 5,69 
 75  kancelářské stroje a zařízení k       
       automatickému zpracování dat 77 524 197,1 6,19 71 222 110,8 5,37 
 76  zařízení k telekomunikaci a        
       záznamu a reprodukci zvuku 37 515 84,1 3,00 38 650 85,7 2,91 
 77  elektrická zařízení, přístroje a        
       spotřebiče 123 920 95,4 9,90 158 008 96,1 11,91 
 78  silniční vozidla 199 312 98,5 15,92 115 512 104,1 8,71 
 79  ostatní dopravní a přepravní       
       prostředky 11 044 76,9 0,88 8 509 82,9 0,64 
1) Podíl na celkovém vývozu a dovozu 
Pramen: MPO 
 
 Dovoz strojů a dopravních prostředků klesl v meziročním srovnání 
o 3,9 %. Největší relativní pokles (pod index 90,0) přitom vykázal import 
ostatních dopravních a přepravních prostředků (index 82,9), 
kovozpracujících strojů (index 83,5), zařízení k telekomunikaci a záznamu 
a reprodukci zvuku (index 85,7), strojů a zařízení k výrobě energie (index 
86,1) a strojního zařízení pro určitá odvětví průmyslu (index 86,3). Největší 
meziroční absolutní snížení dovozu pak zaznamenaly: strojní zařízení pro 
určitá odvětví průmyslu 7,0 mld. Kč), zařízení k telekomunikaci a záznamu 
a reprodukci zvuku (6,4 mld. Kč), elektrická zařízení, přístroje a spotřebiče 
(rovněž 6,4 mld. Kč), stroje a zařízení k výrobě energie (5,6 mld. Kč) a 
stroje a zařízení všeobecně užívané v průmyslu (4,2 mld. Kč). Na druhé 
straně zvýšení importu evidovaly dvě subskupiny: kancelářské stroje a 
zařízení k automatickému zpracování dat (o 7,0 mld. Kč s indexem 110,8) a 
silniční vozidla (o 4,5 mld. Kč při indexu 104,1). Pokud jde o teritoriální 
směrování její největší subskupiny, tj. elektrických zařízení, přístrojů a 
spotřebičů, import se ze 71,2 % realizoval ze zemí s vyspělou ekonomikou 
(zejména z Evropské unie) a z 20,0 % z rozvojových zemí. Výši dovozu 
uvedené subskupiny ovlivnily (v podrobnější nomenklatuře) zejména 
následující položky SITC: 776 – elektronky, rentgenky, diody, tranzistory 
ap., díly (v částce 51,1 mld. Kč), 772 – přístroje elektrické ke spínání ap. 
elektrických obvodů, odpory aj. (v rozsahu 38,4 mld. Kč) a 778 – přístroje 
elektrické j.n. baterie, žárovky ap. (ve výši 28,2 mld. Kč). Na celkové 

 Strojírenský do-
voz zaznamenal 
naopak pokles 
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dovozy druhé největší subskupiny, tj. silničních vozidel (pocházejících z 
90,2 % ze zemí s vyspělou ekonomikou), měly největší vliv importy 
položky 784 – díly a příslušenství motorových vozidel (54,7 mld. Kč) a 781 
– automobily osobní a j. vozidla pro dopravu osob (33,1 mld. Kč). 
 
 Největší meziroční pokles podílů na celkovém dovozu registrovaly: 
strojní zařízení pro určitá odvětví průmyslu (snížení o 0,36 bodu na 3,32 %, 
zařízení k telekomunikaci a záznamu a reprodukci zvuku (pokles o 0,34 
bodu na 2,91 %) a stroje a zařízení k výrobě energie (snížení o 0,29 bodu 
na 2,60 %). Výraznější meziroční nárůst podílů na celkovém dovozu 
naopak evidovaly kancelářské stroje a zařízení k automatickému zpracování 
dat (o 0,73 bodu na 5,37 %) a silniční vozidla (o 0,70 bodu na 8,71 %). 

  

 
 Strojírenské podskupiny 75 až 79 registrovaly podíl na celkovém 
importu ve výši 29,54 % (při meziročním zvýšení o 1,04 bodu), zatímco 
výrobky investičního strojírenství (podskupiny 71 až 74) vykázaly 
meziročně snížení svého podílu na celkovém dovozu o 0,89 bodu, tj. na 
12,82 %. 

  

 
 Třetí zbožovou skupinou, která zaznamenala aktivní bilanční přínos, 
a to v rozsahu 9,2 mld. Kč (nicméně při meziročním poklesu kladného 
salda o 5,8 mld. Kč), byly různé hotové výrobky. Důvodem pro tento 
pokles bylo meziroční snížení vývozu uvedené komodity o 3,6 %, na rozdíl 
od jejího dovozu, který meziročně vzrostl o 0,1 %. Hodnotový propad ve 
vývozu byl ovlivněn zejména dvěmi položkami, a to oděvními výrobky a 
doplňky (pokles o 3,7 mld. Kč) a obuví (snížení o 2,1 mld. Kč). Na výši 
dovozu zapůsobila především položka různých hotových výrobků j.n. 
s hodnotovým nárůstem v rozsahu 1,0 mld. Kč. 

 Bilanční akti-
vum různých 
hotových výrob-
ků se meziročně 
snížilo 

 
 Ve zbožové skupině různých hotových výrobků zaznamenaly 
kladné bilanční saldo pouze dvě položky: nábytek a jeho díly ve výši 21,8 
mld. Kč a oděvní výrobky a doplňky v částce 2,6 mld. Kč (avšak při 
meziročním poklesu aktiva o 3,8 mld. Kč). Zbývající položky registrovaly 
záporná salda, přičemž nejvyšší pasivum vykázaly odborné, vědecké a 
řídící přístroje a zařízení, j.n. v rozsahu 9,5 mld. Kč a různé výrobky j.n. 
v sumě 6,6 mld. Kč. 

  

 
 Z údajů o zbožové struktuře českého zahraničního obchodu 
(členěné podle stupně zpracování) vyplývá, že v roce 2002 pokračovala 
meziroční dynamika růstu vývozu strojírenských a elektrotechnických 
výrobků zvýšením o 2,0 %. Tento přírůstek byl však realizován jen díky 
úspěšnému exportu podskupiny vysoce složitých produktů s meziročním 
nárůstem o 90,1 %, přičemž jednoduché a středně složité strojírenské a 
elektrotechnické výrobky zaznamenaly meziroční pokles. Z dalších 
zbožových kategorií registrovaly v meziročním srovnání zvýšení již jen 
druhotné odpady ze skupiny surovin, a to o 1,4 %. Pod hranici meziročního 
výsledku celkového vývozu se přitom propadl export všech ostatních 
sledovaných zbožových kategorií. 

 Ve vývozu vý-
robků podle 
stupně zpraco-
vání vzrostl me-
ziročně export 
strojírenských a 
elektrotechnic-
kých produktů 

 
 Kromě hodnotového nárůstu vývozu strojírenských a   
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elektrotechnických výrobků bylo pozitivním faktorem i meziroční zvýšení 
jejich podílu na celkovém exportu, který stoupl o 1,9 bodu na 56,9 % 
celkového vývozu, a to opět v důsledku přírůstku podílu vysoce složitých 
výrobků o 3,3 bodu na 6,8 % při současném poklesu podílů jednoduchých a 
středně složitých strojírenských a elektrotechnických produktů. Značnou 
účast na celkovém vývozu v roce 2002 měly (i přes dlouhodobý pokles) 
také ostatní finální výrobky, a to ve výši 28,9 %. Meziroční snížení podílu 
na celkovém vývozu zaznamenaly rovněž potraviny a suroviny pro jejich 
výrobu (o 0,4 bodu), suroviny (o 0,2 bodu), polotovary (o 0,9 bodu) a 
dělené zbožové položky (o 0,1  bodu). 
 
Tabulka 9               Vývoz a dovoz dle stupně zpracování 
 

 Vývoz Dovoz Bilance 
Kategorie zboží 2001 2002 index 2001 2002 index 2001 2002 

 mil. Kč % mil. Kč % 02/01 mil. Kč % mil. Kč % 02/01 mil. Kč 
Zboží celkem 1 269 634 100,0 1 251 884 100,0 98,6 1 386 319 100,0 1 326 339 100,0 95,7 -116 685 -74 455 

A. Potraviny a suroviny             
     pro jejich výrobu 48 632 3,9 44 124 3,5 90,7 66 618 4,8 66 371 5,0 99,6 -17 986 -22 247 
B. Suroviny 32 010 2,5 29 125 2,3 91,0 115 267 8,3 95 376  7,2 82,7 -83 256 -66 251 
   1. Neobnovitelné             
       vč.energetických 15 998 1,3 13 402 1,1 83,8 98 792 7,1 79 998 6,0 81,0 -82 794 -66 596 
   2. Obnovitelné 8 005 0,6 7 602 0,6 95,0 12 472 0,9 11 536 0,9 92,5 -4 467 -3 934 
   3. Druhotné odpady 8 007 0,6 8 121 0,6 101,4 4 003 0,3 3 842 0,3 96,0 4 005 4 279 
C. Polotovary 92 854 7,3 79 998 6,4 86,2 114 316 8,3 109 431 8,2 95,7 -21 462 -29 433 

D. Strojírenské a elek-             
     trotechnické výrobky 698 341 55,0 712 217 56,9 102,0 668 399 48,2 645 273 48,6 96,5 29 942 66 944 
   1. Jednoduché 283 489 22,3 269 246 21,5 95,0 265 969 19,2 244 025 18,4 91,7 17 520 25 221 
   2. Středně složité 370 331 29,2 358 348 28,6 96,8 309 519 22,3 305 637 23,0 98,7 60 812 52 711 
   3. Vysoce složité 44 521 3,5 84 623 6,8 190,1 92 911 6,7 95 611 7,2 102,9 -48 390 -10 988 
E. Ostatní finální             
     výrobky 370 847 29,2 361 592 28,9 97,5 364 509 26,3 354 801 26,8 97,3 6 337 6 791 
F. Dělené zbožové             
    položky 26 950 2,1 24 828 2,0 92,1 57 210 4,1 55 087 4,2 96,3 -30 260 -30 259 

Pramen: MPO a vlastní výpočet 
Poznámka: nepřesnosti vznikly zaokrouhlováním 
 
 V dovozu nevykázala žádná ze zbožových kategorií meziroční 
nárůst. Zvýšení o 2,9 % evidovala v meziročním srovnání pouze 
podskupina vysoce složitých strojírenských a elektrotechnických výrobků. 
Na druhé straně největší meziroční pokles registrovala kategorie surovin, a 
to o 17,3 %. 

 V dovozu ne-
vzrostla mezi-
ročně žádná 
zbožová 
kategorie 

 
 Z hlediska meziročního pohybu podílů na celkovém dovozu 
zaznamenaly nárůst následující kategorie zboží: potraviny a suroviny o 0,2 
bodu, strojírenské a elektrotechnické výrobky o 0,4 bodu, ostatní finální 
výrobky o 0,5 bodu a dělené zbožové položky o 0,1 bodu. Zbývající 
zbožové skupiny naopak registrovaly meziroční snížení podílů na celkovém 
dovozu. 

  

 
 Vyšší dynamika importu nebo vyšší poměr hodnotového nárůstu   
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dovozu než vývozu byly příčinou meziročního zvýšení bilančních schodků 
těchto zbožových skupin: potravin a surovin pro jejich výrobu (nárůst o 4,3 
mld. Kč na 22,2 mld. Kč) a polotovarů (zvýšení o 8,0 mld. Kč na 29,4 mld. 
Kč). Snížení pasivního salda registrovaly naopak suroviny (o 17,0 mld. Kč 
na 66,3 mld. Kč). Na druhé straně výrazné meziroční zvýšení bilančního 
aktiva evidovaly strojírenské a elektrotechnické výrobky (o 37,0 mld. Kč na 
66,9 mld. Kč), a to díky růstu aktivního salda (o 7,7 mld. Kč) jednoduchých 
výrobků a zejména v důsledku meziročního poklesu záporného salda 
vysoce složitých výrobků o 37,4 mld. Kč na 11,0 mld. Kč (i když při 
snížení kladného salda o 8,1 mld. Kč středně složitých produktů). 
 
 V roce 2002 dále pokračoval ve srovnání s rokem 2001 výrazný 
růst vývozu výrobků vysoké technologie, a to dokonce o téměř jednu 
třetinu. Díky tomuto růstu se podíl výrobků HT zvýšil v celkovém exportu 
na 12,2 %, tj meziročně o 3,0 body. Struktura tohoto nárůstu však byla 
poměrně jednostranná, protože se zúžila v podstatě jen do položky 
výpočetní technika (s meziročním hodnotovým nárůstem o 39,1 mld. Kč při 
indexu 207,8, zatímco celkové zvýšení vývozu položek HT představovalo 
35,7 mld. Kč). Kromě výpočetní techniky se meziročně zvýšil ještě vývoz 
položek reprezentujících sektor elektroniky a telekomunikací, chemie a 
vědeckých přístrojů, avšak celkově jen o 4,0 mld. Kč. Na druhé straně se 
v meziročním srovnání v hodnotové úrovni nejvíce snížila elektrotechnika 
(o 3,8 mld. Kč). 

 Vývoz HT se 
meziročně zvýšil 

 
Tabulka 10     Vývoz a dovoz zbožových položek zařazených do kategorie HT 

v roce 2002 
 

 Vývoz Dovoz 
Kategorie HT1) podíl index podíl index 

 mil. Kč v % 02/01 mil. Kč v % 02/01 

Celkový zahraniční obchod ČR 
 

1 251 884 
 

 
100,0 

 

 
98,6 

 

 
1 326 339 

 

 
100,0 

 

 
95,7 

 
z toho:       
   HT celkem 152 317,9 12,2 130,6 210 651,7 15,9 101,4 
  v tom:       
     letecká technika 3 654,2 0,29 67,7 6 884,4 0,52 75,5 
     výpočetní technika 75 355,6 6,02 207,8 66 711,3 5,03 114,2 
     elektronika a telekomunikace 38 725,5 3,09 110,2 83 203,3 6,27 104,5 
     farmacie 2 164,7 0,17 96,3 9 863,9 0,74 101,7 
     vědecké přístroje 8 303,9 0,66 102,3 19 014,1 1,43 103,3 
     elektrotechnika 9 514,6 0,76 71,2 6 819,0 0,51 72,6 
     chemie 3 012,6 0,24 106,8 9 005,4 0,68 97,6 
     stroje neelektrické 9 148,8 0,73 85,2 8 590,4 0,65 63,7 
     ostatní HT 2 438,0 0,19 96,0 559,9 0,04 149,3 
1) HT = High Technology Products 
Pramen: MPO 
 
 Rovněž import produktů vysoké technologie v roce 2002 meziročně 
vzrostl, avšak pouze o 1,4 % při zvýšení účasti v celkovém dovozu na 15,9 

 Také dovoz HT 
výrobků narostl 
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%, což představovalo meziroční nárůst o 0,9 bodu. Největší podíl na 
celkovém importu zaznamenaly produkty vysoké technologie v kategorii 
elektronika a telekomunikace ve výši 6,3 % při hodnotovém meziročním 
přírůstku v částce 3,6 mld. Kč (s indexem 104,5) a rovněž výpočetní 
technika s podílem 5,0 % a hodnotovým nárůstem o 8,3 mld. Kč při indexu 
114,2. Úrovně roku 2001 (z hlediska výše podílu na celkovém dovozu) 
nedosáhly zbožové kategorie: letecká technika (pokles o 0,14 bodu), 
elektrotechnika (snížení o 0,17 bodu) a stroje neelektrické (pokles o 0,32 
bodu). Hodnotové úrovně nedostihly tyto skupiny: letecká technika, 
elektrotechnika, chemie a stroje neelektrické. 
 
Tabulka 11    Struktura dovozu dle užití 
 

2001 2002 Index Kategorie 
mld. Kč % mld. Kč % 02/01 

Celkem 1 386,3 100,0 1 326,3 100,0 95,7 
z toho:      
 investiční užití 401,8 29,0 380,5 28,7 94,7 
 osobní spotřeba 271,8 19,6 275,2 20,7 101,3 
 výrobní užití 712,7 51,4 670,6 50,6 94,1 
Pramen: MPO a vlastní propočet 
 

Prioritu dovozu podle základních způsobů užití si nadále udrželo 
výrobní užití, když představovalo 50,6 % celkového dovozu. Nicméně 
dovoz pro tento sektor se meziročně snížil o 0,8 bodu, což reprezentovalo 
v hodnotové úrovni 42,1 mld. Kč. Investiční užití dosáhlo podílu 28,7 % při 
meziročním poklesu o 0,3 bodu a při snížení o 21,3 mld. Kč v absolutní 
úrovni. Nejnižší podíl ve struktuře dovozu registrovala sice osobní 
spotřeba, ale jako jediná ze způsobů užití docílila meziroční zvýšení, a to o 
1,3 %, což představovalo v hodnotové úrovni nárůst o 3,4 mld. Kč. 

  

 
Tabulka 12        Dovoz k aktivnímu zušlechtění podle SKP 21) 
 

2001 2002 Index Podíl na celkovém dovozu v % Období 
mil. Kč mil. Kč 02/01 2001 2002 

1.čtvrtletí 77 647 69 904 90,0 22,5 21,7 
2.čtvrtletí 62 976 64 612 102,6 18,1 19,6 
3.čtvrtletí 63 281 61 776 97,6 19,4 19,6 
4.čtvrtletí 72 324 67 155 92,9 19,7 18,7 
1. – 4. čtvrtletí 276 228 263 447 95,4 19,9 19,9 
1) Standardní klasifikace produkce  
Pramen: ČSÚ a vlastní propočet 
 

Dovoz k aktivnímu zušlechtění meziročně klesl o 4,6 %, zatímco 
jeho podíl na celkovém dovozu se meziročně nezměnil a nadále 
představoval prakticky 1/5 celkového importu. Největší podíl tohoto druhu 
dovozu na importu příslušného SKP2 byl přitom registrován u 
následujících položek: rádiových, televizních a spojových zařízení (60,4 
%), produktů polygrafického průmyslu (55,1 %), kancelářských strojů a 
počítačů (50,6 %), produktů textilní výroby (42,6 %) a elektrických strojů a 

 Dovoz k aktivní-
mu zušlechtění 
se meziročně 
snížil 
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přístrojů (41,2 %). 
 
Tabulka 13            Vývoz po aktivním zušlechtění podle SKP 21)  
 

2001 2002 Index Podíl na celkovém vývozu v % Období 
mil. Kč mil. Kč 02/01 2001 2002 

1.čtvrtletí 107 118 96 721 90,3 33,6 30,9 
2.čtvrtletí 99 169 89 007 89,8 30,6 27,9 
3.čtvrtletí 84 810 82 393 97,2 28,5 27,9 
4.čtvrtletí 99 014 94 201 95,1 30,1 29,0 
1. – 4. čtvrtletí 390 111 362 322 92,9 30,7 28,9 
1) Standardní klasifikace produkce 
Pramen: ČSÚ a vlastní propočet 
 
 V roce 2002 vývoz po aktivním zušlechtění meziročně klesl o 7,1 % 
a jeho podíl na celkovém vývozu se snížil na 28,9 %, tj. o 1,8 bodu. 
Největší podíly na celkovém vývozu příslušného SKP2 měly tyto položky: 
produkty tabákového průmyslu (97,8 %), kancelářské stroje a počítače 
(93,0 %), rádiová, televizní a spojová zařízení (77,7 %), kožené výrobky, 
galanterie a obuv (64,2 %) a produkty polygrafického průmyslu (63,4 %). 

 Meziroční po-
kles zaznamenal 
i vývoz po aktiv-
ním zušlechtění 

 
 Kladné saldo z daného typu obchodu (tj. dovozu k aktivnímu 
zušlechtění a následného vývozu po zušlechtění) činilo v roce 2002 98,9 
mld. Kč (z toho s Německem 62,4 mld. Kč) a bylo meziročně o 15,0 mld. 
Kč nižší. 

  

 
 
 
4. Obchodní bilance 
 
 

Celková obchodní bilance za leden až prosinec 2002 skončila 
schodkem ve výši 74,5 mld. Kč, čímž došlo ke značnému meziročnímu 
zlepšení, které představovalo 42,2 mld. Kč. 

 Bilanční scho-
dek se meziroč-
ně značně snížil 

 
Největší pozitivní posun nastal v 1. čtvrtletí roku 2002, když 

obchodní bilance zaznamenala oproti období leden až březen 2001 zlepšení 
o 17,2 mld. Kč, zejména v důsledku dosaženého únorového aktiva ve výši 
2,8 mld. Kč. Výsledky druhého čtvrtletí byly poznamenány poměrně 
vysokým květnovým pasivem v částce 11,1 mld. Kč, takže meziroční 
zlepšení bilančního schodku pokleslo na 13,1 mld. Kč. Ve třetím čtvrtletí 
2002 pokračovala tendence snižování meziročního zlepšování obchodní 
bilance, když rozdíl sald poklesl na 9 mld. Kč, a to především v důsledku 
druhého nejvyššího pasiva v roce 2002, který byl registrován v červenci 
v částce 9,7 mld. Kč. Výše pasivního salda se však nejvíce meziročně 
sblížila ve 4. čtvrtletí, když rozdíl schodků zaznamenal pouze sumu 3,0 
mld. Kč, a to zejména vlivem nejvyššího měsíčního pasiva, které bylo 
vykázáno v prosinci 2002 v rozsahu 18,8 mld. Kč. 
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Tabulka 14 Vývoj obchodní bilance podle jednotlivých čtvrtletí roku 2001 a 2002  
 

      v mil. Kč 
Období 2001 2002 Rozdíl sald 

1. čtvrtletí   -26 142   -8 958 +17 184 
2. čtvrtletí   -24 705 -11 641 +13 064 
3. čtvrtletí   -28 766 -19 783   +8 983 
4. čtvrtletí   -37 072 -34 073   +2 999 
1. – 4. čtvrtletí -116 685 -74 455 +42 230 
1. pololetí   -50 847 -20 599 +30 248 
2. pololetí   -65 838 -53 856 +11 982 
Pramen: ČSÚ 
 
 Zatímco schodek obchodní bilance vykázaný v 1. pololetí roku 2002 
představoval 27,7 % celoročního pasiva, ve 2. pololetí roku 2002 se podíl 
záporného salda zvýšil na 72,3 % celoročního bilančního deficitu. 

  

 
Graf 8   Obchodní bilance České republiky v roce 2002 

(v mld. Kč) 
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Pramen: ČSÚ a MPO 
 
 Z teritoriálního hlediska bylo kladné saldo evidováno s dvěmi 
hlavními skupinami zemí. Obchod se zeměmi s vyspělou ekonomikou 
přešel meziročně z pasiva v rozsahu 36,6 mld. Kč do aktiva ve výši 19,7 
mld. Kč, což reprezentovalo meziroční zlepšení o 56,3 mld. Kč. Na této 
změně měly zásluhu (meziročním zvýšením kladného salda o 39,6 mld. Kč) 
země Evropské unie a snížením pasiva o 16,7 mld. Kč i ostatní země 
s vyspělou ekonomikou. Meziroční bilanční zlepšení o 21,8 mld. Kč 
zaznamenal i obchod se zeměmi s přechodovou ekonomikou vč. SNS. Na 
tomto vývoji se podílely země CEFTA meziročním zvýšením aktiva o 5,6 
mld. Kč a snížením pasiva o 16,2 mld. Kč i ostatní země uvedené 

 Kladné saldo 
bylo evidováno 
s dvěmi hlavní-
mi skupinami 
zemí 
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teritoriální skupiny. Na druhé straně podstatnější meziroční nárůst 
bilančních schodků vykázal obchod s rozvojovými zeměmi (o 20,0 mld. Kč 
na 52,8 mld. Kč) a s mimoevropskými zeměmi s přechodovou a státní 
ekonomikou (o 19,2 mld. Kč na 57,7 mld. Kč). 
 
 V poměru k jednotlivým zemím registrovala ČR největší bilanční 
propad s Čínou (56,7 mld. Kč při meziročním zhoršení o 19,1 mld. Kč), 
Ruskem (43,2 mld. Kč při meziročním zlepšení o 14,2 mld. Kč), 
Japonskem (22,9 mld. Kč, zhoršení o 2,0 mld. Kč), Itálií (20,8 mld. Kč, 
zlepšení o 0,5 mld. Kč) a s Tchaj-wanem (14,9 mld. Kč, zhoršení o 3,7 mld. 
Kč). Naproti tomu nejvyšší aktivní bilanci vykázala Česká republika 
z obchodu s Velkou Británií (30,5 mld. Kč při meziročním zlepšení o 16,5 
mld. Kč), Slovenskem (27,5 mld. Kč, meziroční zvýšení kladného salda o 
0,1 mld. Kč), Německem (26,0 mld. Kč, meziroční snížení aktivního salda 
o 1,9 mld. Kč) a Nizozemskem (17,5 mld. Kč, meziroční zvýšení kladného 
salda o 14,8 mld. Kč). 

  

 
Tabulka 15       Bilance zahraničního obchodu podle skupin zemí 
 

       v mil. Kč 
Skupina zemí, země 2001 2002 Rozdíl sald 

Svět celkem -116 685 -74 455 +42 230 
v tom:    
 Země s vyspělou ekonomikou -36 570 19 699 +56 269 
    z toho:    
       EU 18 511 58 106 +39 595 
 Rozvojové země -32 867 -52 823 -19 956 
 Evropské země s přechodovou     
 ekonomikou vč. SNS -6 657 15 099 +21 756 
    z toho:    
       CEFTA 41 582 47 149 +5 567 
 Mimoevropské země s přechodovou    
 a státní ekonomikou -38 460 -57 687 -19 227 
 Nespecifikováno -2 131 1 257 +3 388 
Pramen: MPO 

 
 Z pohledu zbožové struktury bilanční deficit meziročně nejvíce 
narostl u chemikálií (o 4,5 mld. Kč na 73,9 mld. Kč), u potravin a živých 
zvířat (o 3,9 mld. Kč na 23,2 mld. Kč) a u surovin nepoživatelných, bez 
paliv (o 2,0 mld. Kč na 3,4 mld. Kč). Na celkovou úroveň obchodní bilance 
působila negativně meziročním snížením kladného salda (o 7,9 mld. Kč) i 
zbožová skupina průmyslového zboží podle druhu materiálu a rovněž i 
zbožová skupina různých hotových výrobků, jejichž aktivum se meziročně 
snížilo o 5,8 mld. Kč. Naproti tomu výrazné meziroční zvýšení kladného 
salda registrovaly stroje a dopravní prostředky v částce 42,4 mld. Kč na 
58,8 mld. Kč v kumulaci roku 2002. Snížením bilančního deficitu o 23,0 
mld. Kč výrazně přispěly k meziročnímu poklesu celkového schodku 
zahraničního obchodu minerální paliva a maziva. 

 Bilanční deficit 
se meziročně 
nejvíce zvýšil u 
chemikálií 
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Tabulka 16           Bilance zahraničního obchodu podle zbožových skupin 
 

v mil. Kč 
Zbožová skupina SITC 2001 2002 Rozdíl sald 

0-9  Zboží celkem -116 685 -74 455 -42 230 
v tom:    
  0  Potraviny a živá zvířata -19 247 -23 174 -3 927 
  1  Nápoje a tabák 1 470 1 947 +477 
  2  Suroviny nepoživatelné, bez paliv -1 435 -3 427 -1 992 
  3  Minerální paliva a maziva -87 594 -64 583 +23 011 
  4  Živočišné a rostlinné oleje a tuky -1 711 -2 050 -339 
  5  Chemikálie -69 362 -73 855 -4 493 
  6  Průmyslové zboží podle druhu materiálu 28 926 21 038 -7 888 
  7  Stroje a dopravní prostředky 16 355 58 797 +42 442 
  8  Různé hotové výrobky 14 997 9 216 -5 781 
  9  Zboží a transakce j.n. 916 1 636 +720 
Pramen: MPO 
 
 Zbožové skupiny 1, 6, 7, 8 a 9 vytvořily za období leden až prosinec 
2002 společný přebytek ve výši 92,6 mld. Kč, na rozdíl od skupin 0, 2, 3, 4 
a 5, které byly pasivní v celkové částce 167,1 mld. Kč. 

  

 
 Z jednotlivých podskupin dvoumístné nomenklatury SITC nejvíce 
odlehčila obchodní bilanci položka kancelářských strojů a zařízení 
k automatickému zpracování dat přechodem z pasiva do aktiva v rozsahu 
31,2 mld. Kč (z deficitu ve výši 24,9 mld. Kč do kladného salda v částce 
6,3 mld. Kč). 

  

 
 Ke zlepšení obchodní bilance v roce 2002 nejvíce přispěly 
bilančními přebytky (nad 13 mld. Kč) tyto položky: silniční vozidla (83,8 
mld. Kč), výrobky z nekovových nerostů (23,4 mld. Kč), nábytek a jeho 
díly (21,8 mld. Kč) a kovové výrobky (15,9 mld. Kč). 

 Položky s velký-
mi přebytky a 
schodky 

 
 Naopak, na bilančním schodku za rok 2002 se (nad 13 mld. Kč) 
hlavně podílely: ropa a ropné výrobky (46,0 mld. Kč), topný plyn zemní i 
průmyslově vyráběný (34,8 mld. Kč), elektrická zařízení, přístroje a 
spotřebiče (34,1 mld. Kč), léčiva a farmaceutické výrobky (26,1 mld. Kč), 
neželezné kovy (21,3 mld. Kč), plasty v prvotní formě (15,5 mld. Kč) a 
zelenina a ovoce (13,8 mld. Kč). 

  

 
 
 
5. Vývoj cen  
 
 

Ceny zahraničního obchodu ČR, měřené výběrovým indexem 
nominálních cen, se v průběhu ledna až července 2002 postupně snižovaly 
proti průměru roku 2000 (průměr roku 2000 = 100) a od srpna do konce 
roku kolísaly. Pokles cen dovozu byl přitom prudší než u vývozních cen a 

 Ceny ZO měly 
v průměru pro-
ti roku 2000 kle-
sající tendenci   
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směnné relace tak po celý rok 2002 ve srovnání s průměrem roku 2000 
vykazovaly hodnoty vyšší než 100,0. 
 

V meziročním srovnání (stejné období předchozího roku = 100) 
vývozní ceny za rok 2002 v průměru rovněž zaznamenaly pokles o 6,7 %, 
když jejich snižování pokračovalo od srpna roku 2001 po celý rok 2002 a 
nejhlubší bylo v dubnu až září. Dovozní ceny se meziročně v průměru 
snížily o 8,5 %. Trend poklesu těchto cen trval od května roku 2001 až do 
konce roku 2002, přičemž od ledna do června tento pokles postupně 
posiloval až na úroveň 88,9. Nejmenší meziroční pokles dovozních cen byl 
v roce 2002 zaznamenán v prosinci (-4,4 %). Směnné relace dosáhly za rok 
2002 v průměru v meziročním srovnání (stejně jako za rok 2001) hodnoty 
102,0, když se v průběhu celého roku pohybovaly na úrovni vyšší než 
100,0 a maxima dosáhly v červnu (103,1). ČSÚ vykázal orientační 
propočet kladného dopadu vývoje směnných relací na obchodní bilanci ve 
výši 32 mld. Kč. 

  

 
Tabulka 17    Výběrový index nominálních vývozních cen 

v 1. – 4. čtvrtletí 20021) 
(index v %, SOPR = 100) 

 
Čtvrtletí Zbožová skupina SITC 

1. 2. 3. 4. 
0-8 Zboží celkem 94,8 92,2 91,8 94,6 
z toho:     
 0  Potraviny a živá zvířata 95,1 89,1 86,6 87,9 
 1  Nápoje a tabák 98,7 101,4 102,0 113,5 
 2  Suroviny nepoživatelné, bez paliv 89,3 92,4 94,4 94,9 
 3  Minerální paliva a maziva 92,3 84,6 86,1 94,3 
 4  Živočišné a rostlinné oleje a tuky 104,0 100,7 102,8 99,6 
 5  Chemikálie 83,8 87,2 89,9 93,5 
 6  Průmyslové zboží podle druhu materiálu 95,8 93,1 92,1 94,2 
 7  Stroje a dopravní prostředky 2) 96,4 92,6 91,7 94,6 
 8  Různé hotové výrobky 96,7 94,4 93,9 95,8 
1) Výběrový index cen zahraničního obchodu ČR je konstruován jen za zbožové skupiny 0 až 8 SITC 
2) Zboží opakované výroby 
Pramen: ČSÚ – Indexy cen dovozu a vývozu v ČR za prosinec 2002 
 
 V 1. až 3. čtvrtletí roku 2002 vykazovaly vývozní ceny plynulý 
meziroční pokles a ve 4. čtvrtletí se tento pokles vrátil téměř na úroveň 
meziročního poklesu 1. čtvrtletí. S celkovým trendem vývoje vývozních 
cen byly ve shodě i vývozní ceny potravin a živých zvířat, minerálních 
paliv a maziv, průmyslového zboží podle druhu materiálu, strojů a 
dopravních prostředků a různých hotových výrobků, zatímco meziroční 
snížení cen vývozu surovin nepoživatelných, bez paliv a chemikálií 
postupně v jednotlivých čtvrtletích sláblo, a u nápojů a tabáku dokonce 
došlo po meziročním snížení cen v 1. čtvrtletí k nárůstu cen v dalších 
čtvrtletích, takže převýšily hodnotu 100,0 až o 13,5 %. Zcela odlišný trend 
naopak zaznamenaly ceny živočišných a rostlinných olejů a tuků, které 
v jednotlivých čtvrtletích, s výjimkou čtvrtletí posledního, převyšovaly 
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úroveň stejného období roku 2001. 
 
Tabulka 18    Výběrový index nominálních dovozních cen 

v 1. – 4. čtvrtletí 20021) 

(index v %, SOPR = 100) 
 

Čtvrtletí Zbožová skupina SITC 
1. 2. 3. 4. 

0-8 Zboží celkem 92,3 89,9 90,0 93,9 
z toho:     
 0  Potraviny a živá zvířata 100,2 98,7 95,3 95,2 
 1  Nápoje a tabák 98,8 92,9 90,0 92,8 
 2  Suroviny nepoživatelné, bez paliv 87,4 84,4 85,4 90,2 
 3  Minerální paliva a maziva 77,6 73,7 78,6 97,3 
 4  Živočišné a rostlinné oleje a tuky 101,4 100,9 103,8 106,1 
 5  Chemikálie 91,5 90,1 90,9 92,9 
 6  Průmyslové zboží podle druhu materiálu 92,5 90,2 90,1 93,3 
 7  Stroje a dopravní prostředky 2) 94,4 91,9 91,1 93,1 
 8  Různé hotové výrobky 97,8 96,7 95,7 96,2 
1) Výběrový index cen zahraničního obchodu ČR je konstruován jen za zbožové skupiny 0 až 8 SITC 
2) Zboží opakované výroby 
Pramen: ČSÚ – Indexy cen dovozu a vývozu v ČR za prosinec 2002 
 
 Dovozní ceny v celku vykazovaly meziroční pokles ve všech 
čtvrtletích roku 2002, ale nejsilnější byl ve 2. čtvrtletí a v dalších čtvrtletích 
pak ochaboval. Obdobný trend zaznamenala i skupina surovin 
nepoživatelných, bez paliv, minerálních paliv a maziv, chemikálií a 
různých hotových výrobků. Naproti tomu u skupiny nápojů a tabáku, 
průmyslového zboží podle druhu materiálu a u strojů a dopravních 
prostředků bylo dosaženo největšího meziročního snížení dovozních cen až 
ve 3. čtvrtletí a ve 4. čtvrtletí začalo ochabovat. U potravin a živých zvířat 
došlo naopak v 1. čtvrtletí roku 2002 k meziročnímu cenovému nárůstu, 
který se ve 2. čtvrtletí změnil v pokles, který v dalších čtvrtletích plynule 
posiloval. Jedinou skupinou, jejíž dovozní ceny si meziročně ve všech 
čtvrtletích roku 2002 udržely vyšší úroveň, byly živočišné a rostlinné oleje 
a tuky. 

  

 
V průměru za rok 2002 se zvýšily oproti předchozímu roku pouze 

vývozní ceny nápojů a tabáku (o 3,8 %) a živočišných a rostlinných olejů a 
tuků (o 1,8 %). Naproti tomu nejhlubší pokles zaznamenaly ceny 
chemikálií (-11,6 %), minerálních paliv a maziv (-10,8 %) a nápojů a 
tabáku (-10,3 %). Meziroční snížení cen u ostatních skupin zboží se pak 
pohybovalo od 4,8 % (různé hotové výrobky) k 6,2 % (stroje a dopravní 
prostředky a průmyslové zboží podle druhu materiálu) a až do 7,3 % 
(suroviny nepoživatelné, bez paliv). 

 Pouze 2 skupiny 
zaznamenaly 
zvýšení vývoz-
ních cen 

 
Dovozní ceny se v průměru za rok 2002 snížily ve srovnání s rokem 

2001 u všech skupin zboží s výjimkou živočišných a rostlinných olejů a 
tuků, jejichž růst dosáhl 3,1 %. K největšímu průměrnému poklesu naproti 
tomu došlo u minerálních paliv a maziv (-19,0 %) při mimořádných 

 Dovozní ceny se 
snížily u všech 
skupin zboží, 
vyjma živočiš-
ných a rostlin-
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rozdílech v poklesech cen v prvních sedmi měsících roku, které např. 
v červnu evidovaly až 31,1 %, a na konci roku, kdy zaznamenaly dokonce 
nárůst o 4,6 %. Hluboký propad v průměru registrovaly dále i dovozní ceny 
surovin, bez paliv (-13,2 %). Meziroční průměrné snížení cen u ostatních 
skupin zboží se pak pohybovalo od -2,6 % (potraviny a živá zvířata) a -3,4 
% (různé hotové výrobky) k -6,4 % (nápoje a tabák), -7,4 % (stroje a 
dopravní prostředky), -8,5 % (průmyslové zboží podle druhu materiálu) a -
8,7 % (chemikálie). 

ných olejů a 
tuků     
 
 

 
Vzestup cen překračující průměrnou úroveň cen celkového vývozu 

zaznamenaly podle nomenklatury harmonizovaného systému za rok 2002 
tyto položky: nápoje a lihové tekutiny (index 105,2), hračky, hry a 
sportovní potřeby (index 104,9), semena, plody a léčivé rostliny (index 
102,7), obuv a části obuvi (index 100,1). Naproti tomu k nejhlubšímu 
průměrnému poklesu vývozních cen došlo u položek: mléko (index 77,7), 
anorganické chemické výrobky (index 82,0), organické chemické výrobky 
(index 83,2), farmaceutické výrobky (index 88,3), hedvábí chemické, 
syntetické a tkaniny (index 88,5), různé potravinové přípravky (index 89,1), 
paliva nerostná a minerální oleje (index 89,2), mýdlo, přípravky prací, 
mazací, leštící aj., vosk (index 89,3) a hliník a výrobky z hliníku (index 
89,5). 

 Položky s nej-
vyšším růstem a 
nejhlubším sní-
žením vývozních 
cen   

 
Z publikovaných položek podle harmonizovaného systému se za rok 

2002 zvýšily v průměru pouze dovozní ceny zeleniny a poživatelné hlízy 
(index 106,3), zároveň došlo k většímu průměrnému poklesu dovozních cen 
nerostných paliv a minerálních olejů (-19,0 %), bavlny, příze a tkanin (-
16,8 %), rud, kovů, strusky a popele (-16,3 %), hliníku a výrobků z hliníku 
(-15,8 %), organických chemických výrobků (-11,7 %), papíru, kartonu a 
lepenky (-11,6 %), kávy, čaje a koření a plastů a výrobků z nich (-11,1 %), 
přípravků ze zeleniny, ovoce a ořechů (-11,0 %) a silicí, rezinoidů, 
kosmetických přípravků apod. (-10,3 %). 

 Položky s růs-
tem a nejsilněj-
ším propadem 
dovozních cen 

 
 
 
6. Měnová skladba 
 
 

Zúčtování zahraničního obchodu ČR bylo v roce 2002, stejně jako 
v předchozích letech, uskutečňováno prakticky jen ve směnitelných 
měnách, když u vývozu představovaly konvertibilní měny celých 100,0 % a 
u dovozu připadlo na nesměnitelné měny pouhých 0,1 %. 

 Zúčtování ZO 
téměř ze 100 % 
ve VSM 

 
Reálné vytvoření eurozóny na počátku roku 2002, kdy ztratily svou 

platnost měny jejích účastnických zemí (Německo k 31.12.2001, 
Nizozemsko k 28.1.2002, Irsko k 9.2.2002, Francie k 17.2.2002, Belgie, 
Finsko, Itálie, Lucembursko, Portugalsko, Rakousko, Řecko a Španělsko k 
28.2.2002), se přirozeně odrazilo ve věcné skladbě měn použitých při 
zúčtování zahraničního obchodu ČR, neboť měny těchto zemí ve své 

 Eurozóna změ-
nila pozice v mě-
nové skladbě   
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většině v minulosti náležely k hlavním zúčtovacím měnám, zejména pak 
DEM, která ještě v roce 2000 zaujímala první pozici. 
 

Pro věcnou skladbu měn použitých při zúčtování českého 
zahraničního obchodu v roce 2002 bylo charakteristické výrazné posílení 
pozice EUR jako vedoucí zúčtovací měny, kterou získalo v roce 2001. 
Podíl EUR meziročně vzrostl o 32,7 bodu ve vývozu a o 30,5 bodu 
v dovozu. Objem vývozu zúčtovaný v EUR se přitom v roce 2002 ve 
srovnání s rokem 2001 zvýšil o 90,1 %, tj. o 403,5 mld. Kč a objem dovozu 
o 383,1 mld. Kč, resp. o 77,5 %. 

 Prudce vzrostlo 
zúčtování v 
EUR 
 

 
Na zúčtování v EUR připadl, stejně jako v roce 2000 a 2001, druhý 

největší bilanční schodek (-26,0 mld. Kč), který ale meziročně postupně 
klesal. V roce 2002 tento meziroční pokles dosáhl 20,4 mld. Kč, tj. snížení 
bilančního schodku zúčtovaného v EUR o 44,0 %. 

  

 
Druhou nejvíce používanou měnou při zúčtování českého 

zahraničního obchodu v roce 2002 byl USD, jehož pozice ve vývozu 
meziročně mírně posílila (o 0,6 bodu), když objem vývozu zúčtovaný v 
 USD se zvýšil o 2,3 %, zatímco v dovozu se jeho pozice nepatrně oslabila 
(o 0,2 bodu) při snížení objemu dovozu zúčtovaného v USD o 5,5 %. 

 USD druhá 
nejvíce používa-
ná měna, ale 
s nejvyšším 
schodkem 
 

 
Tabulka 19 Skladba měn obsluhujících zahraniční obchod ČR v roce 2001 a 2002 
 

Vývoz v % Dovoz v % Bilance v mil. Kč Měna 
2001 2002 2001 2002 2001 2002 

Celkem 100,0 100,0 100,0 100,0 -116 685 -74 455 
Konvertibilní měny 100,0 100,0 100,0 99,9 -116 503 -73 834 
z toho:       
   EUR 35,3 68,0 35,7 66,2 -46 391 -25 959 
   USD 14,1 14,7 19,7 19,5 -93 765 -74 579 
   CZK 10,3 10,2 7,7 8,7 24 526 11 633 
   GBP 2,6 2,8 2,5 1,9 -1 778 10 473 
   SKK 1,4 1,3 0,8 0,8 6 461 5 359 
   PLN 1,0 1,1 0,3 0,3 9 130 9 091 
   CHF 0,7 0,6 1,1 0,9 -5 995 -3 607 
   DEM 28,5 0,2 24,3 0,5 23 950 -4 180 
   JPY 0,1 0,1 0,4 0,4 -3 490 -4 303 
   SEK 0,4 0,3 0,3 0,2 464 909 
   DKK 0,3 0,3 0,3 0,2 -28 1 405 
   NOK 0,2 0,2 0,0 0,0 2 483 2 428 
   AUD 0,0 0,0 0,1 0,1 -1 657 -1 053 
   CAD 0,1 0,0 0,1 0,1 -152 -230 
   ITL 0,9 0,0 2,0 0,0 -16 119 -498 
Poznámka: údaje za rok 2001 jsou definitivní podle uzávěrky k 18.7.2002 a údaje za rok 2002 jsou předběžné podle uzávěrky 
k 15.1.2003  
 
 Na zúčtování v USD připadl i v roce 2002 tradičně už nejvyšší 
bilanční schodek (74,6 mld. Kč). I když se tento schodek meziročně opět 
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snížil, a to o 19,2 mld. Kč, přesto převyšoval úroveň celkového pasiva 
obchodní bilance ČR o 124 mil. Kč, resp. o 0,2 %, zatímco v roce 2001 
reprezentoval 80,4 souhrnného pasiva. 
 

Pozice české koruny v zúčtování zahraničního obchodu ČR 
v posledních několika letech meziročně mírně posilovala na straně vývozu i 
dovozu, ale v roce 2002 se zlepšila pouze v dovozu (o 1 bod) při růstu 
hodnoty dovozu realizovaného v této měně o 8,9 %, zatímco ve vývozu 
nepatrně oslabila (o 0,1 bodu) při poklesu korunové hodnoty vývozu o 2,6 
%. 

 Pozice CZK po-
sílila jen v dovo-
zu, ale při  dosa-
žení největšího 
bilančního pře-
bytku 

 
Ze zúčtování zahraničního obchodu v CZK v roce 2002, obdobně 

jako v předchozích letech, plynul bilanční přebytek. Proti úrovni roku 2001 
se sice tento přebytek podstatně snížil (o 12,9 mld. Kč, resp. o 52,6 %), ale 
přesto z hlediska použitých měn dosáhl nejvyšší úrovně kladného salda 
obchodní bilance. 

  

 
Graf 9               Bilance hlavních měn obsluhujících zahraniční obchod ČR  

v roce 2002 
(v mld. Kč) 
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Pramen: MPO 
 

Přední místo mezi zúčtovacími měnami zahraničně obchodních 
operací ČR, ale již s velmi nízkým podílem, náleželo v roce 2002 i britské 
libře, jejíž použití ve vývozu meziročně mírně posílilo (o 0,2 bodu) při 
růstu hodnoty vývozu o 6,8 % a v dovozu oslabilo (o 0,6 bodu) při poklesu 
úrovně hodnoty dovozu o 28,8 %. Zúčtování v této měně nicméně přineslo 
druhý největší bilanční přebytek ve výši 10,5 mld. Kč, zatímco v roce 2001 
registrovalo bilanční schodek v rozsahu 1,8 mld. Kč. 

 Použití GBP 
s bilančním 
přebytkem 

 
Ostatní měny nedosahovaly v roce 2002 v zúčtování českého 

zahraničního obchodu, s výjimkou polského zlotého u vývozu, ani 
jednoprocentního podílu z celkové věcné skladby měn. 
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7. Organizační struktura 

 
 

Počet firem, které v roce 2002 realizovaly zahraničně obchodní 
operace v oblasti vývozu, dosáhl 37 519 subjektů. Proti roku 2001 se jejich 
počet opět snížil, a to o 3 289, tj. o 8,1 %. K úbytku došlo především ve 
skupinách nejmenších firem, tj. u firem, jejichž objem vývozu nedosahuje 
10 mil. Kč (úbytek 2 794 subjektů, resp. 8,2 % dané skupiny) a firem 
s objemem vývozu 10 – 49,9 mil. Kč (úbytek 415 subjektů, resp. 9,6 % 
dané skupiny). 

 Počet vývozců se 
opět meziročně 
snížil 

 
V roce 2002 byla nejpočetnější, stejně jako v předchozích letech, 

kategorie zahrnující nejmenší vývozce do 10 mil. Kč, k níž náleželo 31 090 
firem s podílem 82,9 % na celkovém počtu vyvážejících subjektů, ale opět 
s nejnižším podílem na celkové hodnotě vývozu (3,4 %). Podíl této 
kategorie vývozců na celkové hodnotě exportu se přitom v posledních 
několika letech stále mírně snižuje. V roce 2002 meziročně klesl o 0,15 
bodu a v roce 2001 o 0,46 bodu. 

 Nejvíce klesl po-
čet i podíl nej-
menších firem   

 
Druhou nejčetnější kategorií byla v roce 2002 opět kategorie 

zahrnující vývozce s realizací v hodnotě 10 – 49,9 mil. Kč, která ale 
reprezentovala pouze 12,5 % ve srovnání se skupinou početně nejsilnější. 
V této kategorii došlo po meziročním rozšíření v roce 2001 k úbytku o 148 
subjektů. Její podíl na celkovém počtu vývozců se meziročně ale snížil 
pouze o 0,18 bodu a na celkové hodnotě exportu o 0,58 bodu. 

 Poklesl i počet 
vývozců druhé 
nejčetnější ka-
tegorie, včetně 
jejich podílu na 
vývozu 

 
Tabulka 20                     Velikostní struktura vývozců ČR v roce 2002 
 
Velikostní kategorie Počet Podíl na počtu Podíl na hodnotě 
podle hodnoty vývozu firem firem v % vývozu v % 
Celkem 37 519 100,0 100,0 
v tom:    
  nad 1 mld. Kč 167 0,445 51,906 
  500 - 1 000 mil. Kč 223 0,594 12,592 
  100 -    499 mil. Kč 1 137 3,031 19,413 
    50 -   99,9 mil. Kč 1 004 2,676 5,641 
    10 -   49,9 mil. Kč 3 898 10,389 7,077 
  pod 10 mil. Kč 31 090 82,865 3,371 
Pramen: GŘC MF ČR 
 
 Do velikostní kategorie na rozhraní malých a středně velkých 
subjektů, jejichž export dosahoval hodnoty 50 – 99,9 mil. Kč, se v roce 
2002 řadilo 1 004 firem. Proti roku 2001 se jejich počet snížil o 44 subjektů 
(zatímco v roce 2001 se počet firem této kategorie nejvíce meziročně 
rozšířil), ale jejich podíl na celkovém počtu vývozních firem se přitom 
zvýšil o 0,11 bodu, naproti tomu jejich podíl na celkové hodnotě vývozu 
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nepatrně klesl (o 0,23 bodu). 
 

Ke středně velkým exportérům s hodnotou vývozu 100 – 499 mil. 
Kč náleželo 1 137 firem v roce 2002, když jejich počet meziročně klesl o 
20, ale jejich podíl na souhrnném počtu firem mírně vzrostl (+0,19 bodu), 
zatímco jejich podíl na celkové hodnotě vývozu se snížil o 0,21 bodu. 

 Mírně se snížil i 
počet středně 
velkých firem   

 
Jedinou kategorií, u níž se rozšířil v roce 2002 počet firem ve 

srovnání s rokem 2001, byla kategorie velkých vývozců s hodnotou exportu 
500 – 1 000 mil. Kč, a to o pouhých 6 firem. Její podíl se na celkovém 
počtu vyvážejících firem opět meziročně nepatrně zvýšil (o 0,06 bodu) a 
podíl na celkové hodnotě vývozu dosáhl 12,6 %, tj. byl vyšší o 0,90 bodu. 

 Jen počet vel-
kých vývozců 
vzrostl, vč. je-
jich podílu na 
celkovém ex-
portu 

 
Počet největších vývozců s hodnotou exportu nad 1 mld. Kč se 

v roce 2000 meziročně rovněž snížil (o 22 firem) a mírně poklesl i jejich 
podíl na celkovém počtu vyvážejících firem (o 0,01 bod), zatímco jejich 
podíl na celkové hodnotě exportu dosáhl 51,9 %, tj. byl vyšší o 0,26 bodu. 
Největší firmy, které nepředstavovaly ani půl procenta celkového počtu 
vývozních subjektů tak zabezpečily více než polovinu celkového českého 
exportu. 

 Největší vývozci 
zabezpečili při 
nižším počtu 
větší objem 
vývozu   

 
Tři nejvyšší velikostní kategorie, reprezentované 4,1 % všech 

exportních subjektů, tj. 1 527 firmami, realizovaly v roce 2002 více než 
čtyři pětiny z celkového vývozu (83,9 % proti 83,0 % v roce 2001). 

  

 
Tabulka 21     Velikostní struktura dovozců ČR v roce 2002 
 
Velikostní kategorie Počet Podíl na počtu Podíl na hodnotě 
podle hodnoty dovozu firem firem v % dovozu v % 
Celkem 58 474 100,0 100,0 
v tom:    
  nad 1 mld. Kč 7 0,012 15,211 
  500 - 1 000 mil. Kč 12 0,021 5,966 
  100 -    499 mil. Kč 151 0,258 22,785 
   50 -    99,9 mil. Kč 220 0,376 11,627 
   10 -    49,9 mil. Kč 1 378 2,357 22,266 
  pod 10 mil. Kč 56 706 96,976 22,145 
Pramen: GŘC MF ČR 
 

V roce 2002 se dovozem zabývalo 58 474 firem, tj. o 20 955 více 
než bylo vývozců. Celkový počet importérů se přitom meziročně snížil o 1 
010 subjektů. K jejich úbytku došlo ve všech velikostních kategoriích, 
s výjimkou nejmenších dovozců, což je situace po zkušenostech 
z předchozích let, kdy právě v této kategorii docházelo k největšímu 
poklesu subjektů, velmi neobvyklá. 

 Celkový počet 
dovozců se snížil 

 
Nejpočetnější kategorií dovozců v roce 2002, která se ještě 

meziročně rozrostla o dalších 6 504 subjektů, zůstala kategorie nejmenších 
dovozců, která reprezentovala 97,0 % všech dovážejících firem (tj. o 12,6 

 Okruh nejmen-
ších dovozců ale 
prudce vzrostl   
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bodů více ve srovnání s rokem 2001) a realizovala 22,1 % z celkové 
hodnoty dovozu ČR, což je o 17,6 procentních bodů více než v roce 2001. 
 

Ve druhé nejčetnější kategorii, která opět zahrnuje malé dovozce 
s hodnotou importu 10 – 49,9 mil. Kč, se naproti tomu počet firem nejvíce 
meziročně snížil (o 4 701). V závislosti na tom se snížil i jejich podíl na 
celkovém počtu firem o 7,9 bodu, ale jejich podíl na celkové hodnotě 
dovozu vzrostl neobvykle vysoko o 12,4 procentních bodů. Na obě 
kategorie malých dovozců, jejichž podíl na celkovém počtu dovážejících 
firem činil v roce 2002 již 99,3 % (proti 94,6 % v roce 2001), tak připadla 
sice necelá polovina celkového importu, ale v roce 2001 to byla jen necelá 
1/7 celkového importu. 

 Malí dovozci 
zabezpečovali 
téměř polovinu 
celkového 
importu 

 
Kategorie subjektů s dovozem dosahujícím 50 – 99,9 mil. Kč se 

výrazně zúžila (o 83,8 %), když meziročně ubylo 1 137 importérů na počet 
220. Její podíl na celkovém stavu firem se tak snížil o 1,9 bodu, ale jejich 
podíl na celkové hodnotě dovozu vzrostl o 4,7 bodu. 

  

 
V roce 2002 došlo rovněž k mimořádnému meziročnímu zmenšení 

počtu středních dovozců (-1 294, tj. o 89,6 %), které se odrazilo ve snížení 
jejich podílu na celkovém počtu firem o 2,2 bodu, ale jejich podíl na 
hodnotě celkového dovozu mírně vzrostl (o 0,96 bodu). 

 Úbytek střed-
ních dovozců ne-
přinesl snížení 
jejich podílu na 
celkovém 
dovozu   

 
Úbytek subjektů s importem 500 – 1 000 mil. Kč dosáhl meziročně 

199 dovozců, tj. 94,3 %. Počet těchto subjektů na celkovém počtu 
dovozních firem tak klesl o 0,3 bodu a jejich podíl na celkové hodnotě 
dovozu se snížil o 4,42 bodu. 

  

 
Počet největších dovozců se meziročně zúžil na minimum 7 

subjektů, když poklesl o 96,3 %, resp. o 183 firem a jejich podíl na 
celkovém počtu dovozců se snížil o 0,31 bodu. Na celkové hodnotě importu 
se v roce 2002 tito dovozci podíleli jen 15,2 % proti 46,5 % v roce 2001. 

 Počet největších 
dovozců byl 
minimální 

 
Dovozní firmy tří velikostně nejvyšších kategorií (s importem 100 

mil. Kč a více) v počtu 170 subjektů realizovaly 44,0 % celkového importu 
v roce 2002, když z celkového počtu dovozních subjektů představovaly 
pouhé 0,3 %. Naproti tomu v roce 2001 bylo těchto subjektů ještě 1 846 a 
realizovaly více než 3/4 celkové hodnoty importu (78,7 %). 

  

 
 
 
8. Zahraniční obchod České republiky s rozhodujícími oblastmi a zeměmi 
 
 
8.1 Evropská unie 
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Postavení nejvýznamnější obchodně partnerské teritoriální oblasti si 

nadále v roce 2002 uchovala Evropská unie, do které směřovalo 68,4 % 
českého vývozu a z níž bylo realizováno 60,2 % celkového dovozu ČR. 
Nicméně v souvislosti s meziročně nižší dynamikou obchodu s touto 
oblastí, při níž byl zaznamenán ve vývozu pokles o 2,2 % a v dovozu bylo 
registrováno snížení o 6,8 %, došlo v meziročním srovnání i k poklesu 
podílu EU na českém zahraničním obchodu, a to o 0,5 bodu ve vývozu a o 
1,6 bodu v dovozu. 

 Na obratu čes-
kého ZO má 
rozhodující 
podíl EU 

 
Rozměrnost zahraničně obchodních vztahů ČR s Evropskou unií 

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

  

 
Tabulka 22  Pořadí a podíl pěti zemí EU na obratu, vývozu a dovozu 
              českého zahraničního obchodu v roce 2002 
 

 Obrat Vývoz Dovoz 
Země podíl podíl podíl 

 pořadí v % pořadí v % pořadí v % 
SRN 1 34,4 1 36,5 1 32,5 
Rakousko 3 4,9 4 5,5 7 4,3 
Itálie 4 - 5 4,7 7 4,1 2 5,4 
Francie 4 - 5 4,7 5 - 6 4,7 4 4,8 
Velká Británie 6 - 7 4,4 3 5,8 10 3,1 
Pramen: MPO 
Poznámka: druhé místo v podílu na obratu a vývozu zaujalo Slovensko (6,4 % a 7,7 %), zatímco v dovozu bylo na třetím 
                   místě (5,2 %); ve  vývozu  se na 5. – 6. místo zařadilo Polsko (4,7 %); v  dovozu  byla  na  pátém  místě Čína  

   (4,6 %), na šestém místě Rusko (4,5 %),na osmém místě Polsko (4,0 %) a na devátém místě USA (3,3 %). 
 
 Z uvedeného shrnutí jednoznačně do popředí vystupuje mimořádné 
postavení Německa v obratu českého zahraničního obchodu, vysoce 
předstihující účast dalších zemí Evropské unie v zahraničně obchodních 
vztazích s ČR. 

 Mimořádné po-
stavení Německa 

 
 Přesto, že další země EU se podílejí na obratu českého zahraničního 
obchodu zhruba ve stejné úrovni (podíly 4,4 % - 4,9 %), ve vývozu i 
v dovozu jsou u některých zemí patrné výchylky. Zřetelně se vymyká 
z řady Itálie, jejíž vývoz do ČR byl výrazně vyšší než dovoz z České 
republiky, na rozdíl od Velké Británie, která naopak přijímala více českého 
vývozu než sama do ČR vyvážela. Tyto vztahy se pak zákonitě odrazily 
v obchodní bilanci České republiky s těmito zeměmi. 

  

 
 Diferenciace rozložení vývozu a dovozu ČR mezi jednotlivé členské 
země EU v roce 2002 je zřetelná i z následujícího sestavení: 
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Tabulka 23   Obchod ČR se státy EU v roce 2002 
 

  Vývoz Dovoz 
Pořadí1) Země hodnota podíl index hodnota podíl index 

  v mil. Kč v % 02/01 v mil. Kč v % 02/01 

Bilance 
v mil. Kč 

1 SRN 456 669 53,3 94,3 430 675 54,0 94,3 25 994 
2 Velká Británie 72 056 8,4 103,9 41 587 5,2 75,1 30 469 
3 Rakousko 69 248 8,1 94,8 57 539 7,2 90,9 11 709 
4 Francie 58 301 6,8 107,2 63 550 8,0 95,5 -5 249 
5 Itálie 50 774 5,9 98,6 71 594 9,0 98,3 -20 820 
6 Nizozemsko 48 714 5,7 137,6 31 261 3,9 95,4 17 453 
7 Belgie 29 694 3,5 78,2 29 868 3,7 90,3 -174 
8 Španělsko 25 000 2,9 110,0 25 246 3,2 96,8 -246 
9 Švédsko 13 926 1,6 112,3 14 709 1,8 89,2 -783 
10 Irsko 7 998 0,9 88,3 8 243 1,0 104,3 -245 
11 Dánsko 7 410 0,9 100,7 8 335 1,0 98,2 -925 
12 Řecko 4 938 0,6 96,9 2 203 0,3 90,8 2 735 
13 Portugalsko 4 837 0,6 100,5 3 010 0,4 106,7 1 827 
14 Finsko 4 740 0,6 87,8 7 855 1,0 78,7 -3 115 
15 Lucembursko 2 054 0,2 87,3 2 578 0,3 114,8 -524 

 Evropská unie 856 359 100,0 97,8 798 253 100,0 93,2 58 106 
1) Setříděno podle výše podílů na vývozu 
Pramen: MPO 
 
 Z teritoriální struktury obchodu ČR se zeměmi Evropské unie je 
patrná značná rozdílnost obchodních vztahů s jednotlivými členskými 
zeměmi. 

  

 
 Zatímco na Spolkovou republiku Německo připadlo 53,6 % 
z celkového obratu s Evropskou unií v roce 2002 (ve vývozu 53,3 % a 
v dovozu 54,0 %), tak šest zemí (Irsko, Dánsko, Řecko, Portugalsko, 
Finsko a Lucembursko) vykázalo v roce 2002 společný podíl na obratu 
českého zahraničního obchodu s EU pouze ve výši 3,9 % (ve vývozu 3,8 % 
a v dovozu 4,0 %). Na druhé straně Velká Británie, Rakousko, Francie a 
Itálie se prezentovaly účastí na obratu s ČR souhrně v rozsahu 29,3 % (ve 
vývozu 29,2 % a v dovozu 29,4 %). Jak je zřejmé, rozhodující část obchodu 
s Evropskou unií se odvíjela s pěti státy (Německo, V.Británie, Rakousko, 
Francie a Itálie), a to s podílem 82,9 % na obratu s uvedenou teritoriální 
oblastí. Z dalších zemí výrazně vzrostl v roce 2002 český vývoz do 
Nizozemska, které se tak zařadilo na 6. místo a odsunulo Belgii na 7. 
pořadí. 

 Jednotlivé člen-
ské země EU 
mají na obchodu 
s ČR nerovno-
měrnou účast 

 
 V souvislosti s meziročním poklesem zahraničně obchodního obratu 
ČR se zeměmi Evropské unie o 4,5 %, snížila se v roce 2002 i dynamika 
obchodu s některými zeměmi tohoto seskupení. Meziroční snížení českého 
vývozu se přitom týkalo Německa, Rakouska, Itálie, Belgie, Irska, Řecka, 
Finska a Lucemburska. Na druhé straně významnější růst registroval export 
do Nizozemska (index 137,6), Švédska (index 112,3), Španělska (index 
110,0) a do Francie (index 107,2). Český dovoz meziročně rovněž poklesl, 
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a to z většiny zemí Evropské unie, kromě Lucemburska (index 114,8), 
Portugalska (index 106,7) a Irska (index 104,3). 
 
Graf 10  Teritoriální struktura obchodu ČR s EU v roce 2002 

(v %) 
 

Vývoz

Rakousko
8,1%

Nizozemsko
5,7%

9 ostatních zemí
11,8%

V. Británie, 
Itálie, Francie

21,1%

SRN
53,3%

 
Pramen: MPO 
 

Dovoz

Rakousko
7,2%

10 ostatních zemí
16,6%

Francie, Itálie, 
V. Británie

22,2%

SRN
54,0%

 
Pramen: MPO 
 
 Jako důsledek uvedených teritoriálních vztahů vykázala ČR 
z obchodu se zeměmi Evropské unie v roce 2002 jak aktiva, a to ve výši 90 
187 mil. Kč, tak současně i pasiva v částce 32 081 mil. Kč, což v souhrnu 
znamenalo celkové kladné saldo v rozsahu 58 106 mil. Kč (při meziročním 
zlepšení o 39 595 mil. Kč). Největší aktivní bilance bylo dosaženo 
z obchodu s Velkou Británií (30 469 mil. Kč), Německem (25 994 mil. Kč), 
Nizozemskem (17 453 mil. Kč) a Rakouskem (11 709 mil. Kč). Naopak, 
největší pasiva byla zaznamenána z obchodu s Itálií (20 820 mil. Kč), 
Francií (5 249 mil. Kč) a s Finskem (3 115 mil. Kč). 

 Rozdílnost rov-
něž v obchodní 
bilanci s ČR 
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Graf 11      Zbožová struktura ČR s EU 
(v %)  
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 Ve zbožové struktuře českého vývozu do EU pokračoval i v roce 
2002 růst podílu zbožové skupiny strojů a dopravních prostředků, a to o 1,7 
bodu na 53,7 %. Z ostatních zbožových kategorií vzrostl meziročně ještě 
podíl potravin a živých zvířat o 0,1 bodu na 1,3 %, minerálních paliv a 
maziv také o 0,1 bodu na 2,6 % a zboží a transakcí nespecifikovaných jinde 
v SITC rovněž o 0,1 bodu na 0,2 %. Ostatní zbožové skupiny svou účast 
v celkovém českém vývozu do EU buď nezměnily nebo snížily. 

 Ve vývozu se 
zvýšil podíl 
skupiny 7 

 
 Největší zbožová skupina, strojů a dopravních prostředků, přitom 
registrovala v hodnotové úrovni meziroční nárůst vývozu o 5,1 mld. Kč, 
což představovalo relativní přírůstek 1,1 %. Výraznější meziroční zvýšení 
vývozu přitom zaznamenaly tyto podskupiny: kancelářské stroje a zařízení 
k automatickému zpracování dat (25,4 mld. Kč) a stroje a zařízení k výrobě 
energie (2,9 mld. Kč). Naopak, značnější meziroční pokles evidovala 
elektrická zařízení, přístroje a spotřebiče (o 11,0 mld. Kč) a zařízení 
k telekomunikaci a záznamu a reprodukci zvuku (o 7,0 mld. Kč). 
Z jednotlivých položek největší uplatnění ve vývozu do EU zaznamenaly 
s podílem 17,35 % silniční vozidla. 

  

 
 Ve struktuře dovozu poklesl v roce 2002 meziročně podíl největší 
zbožové skupiny strojů a dopravních prostředků o 2,9 bodu na 45,3 % 
celkového importu. V souvislosti s tím narostly naopak podíly většiny 
dalších zbožových kategorií, kromě nápojů a tabáku, živočišných a 
rostlinných olejů a tuků a komodit nespecifikovaných jinde v SITC, které 
meziročně stagnovaly a minerálních paliv a maziv, jejichž podíl meziročně 
klesl o 0,4  bodu. 

 Naopak, v dovo-
zu se podíl sku-
piny 7 snížil 

 
 Meziroční pokles dovozu zbožové skupiny strojů a dopravních 
prostředků představoval v hodnotové úrovni sumu 51,8 mld. Kč. Na tomto 
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snížení se z největší části podílely: kancelářské stroje a zařízení 
k automatickému zpracování dat (pokles o 7,9 mld. Kč), zařízení 
k telekomunikaci a záznamu a reprodukci zvuku (snížení o 10,8 mld. Kč) a 
elektrická zařízení, přístroje a spotřebiče (pokles o 25,7 mld. Kč). 
 
Graf 12  Bilance obchodu ČR s EU podle zbožových skupin 

(saldo, v mld. Kč) 
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Pramen: MPO 
 
 Na úhrn aktivní obchodní bilance se zeměmi Evropské unie 
v rozsahu 58,1 mld. Kč působily pozitivně v roce 2002 dílčí bilance těchto 
zbožových skupin: strojů a dopravních prostředků v částce 98,4 mld. Kč 
(při meziročním zvýšení kladného salda o 56,9 mld. Kč), různých hotových 
výrobků v sumě 29,2 mld. Kč (při meziročním poklesu aktiva o 3,0 mld. 
Kč), surovin nepoživatelných bez paliv ve výši 11,3 mld. Kč (při 
meziročním snížení kladného salda rovněž o 3,0 mld. Kč), minerálních 
paliv a maziv v částce 11,0 mld. Kč (při meziročním zvýšení aktivního 
salda o 4,1 mld. Kč) a zboží a transakcí jinde nespecifikovaných v SITC 
v rozsahu 1,3 mld. Kč (při meziročním zvýšení aktiva o 0,7 mld. Kč). 

 Nejvyšší akti-
vum vykázala 
skupina strojů a 
dopravních 
prostředků 

 
 Pasivní bilanci vykázala agregovaná skupina zemědělského a 
potravinářského zboží v částce 18,4 mld. Kč (při meziročním zvýšení 
záporného salda o 1,2 mld. Kč) a zejména pak zbožová skupina chemikálií, 
která zaznamenala mimořádně vysoký bilanční schodek ve výši 73,9 mld. 
Kč (při meziročním zvýšení záporného salda o 4,7 mld. Kč). 

 Vysoký bilanční 
schodek regis-
trovaly chemi-
kálie 

 
Ke zlepšení obchodní bilance s Evropskou unií za leden až prosinec 

2002 nejvíce přispěly (nad 10 mld. Kč) tyto položky: silniční vozidla (50,9 
mld. Kč), kancelářské stroje a zařízení k automatickému zpracování dat 

 Položky s velký-
mi přebytky a 
schodky 
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(45,3 mld. Kč), nábytek a jeho díly (23,2 mld. Kč), zařízení 
k telekomunikaci a záznamu a reprodukci zvuku (13,5 mld. Kč), oděvní 
výrobky a doplňky (12,3 mld. Kč), kovové výrobky (12,1 mld. Kč) a 
výrobky z pryže (11,2 mld. Kč). 
 

Naopak, na zvýšení bilančního schodku v roce 2002 se (nad 10 mld. 
Kč) hlavně podílely: léčiva a farmaceutické výrobky (20,3 mld. Kč), 
plastické hmoty v neprvotních formách (13,7 mld. Kč), plasty v prvotní 
formě (13,3 mld. Kč), chemické prostředky a výrobky (11,0 mld. Kč) a 
papír, lepenka a výrobky z nich (10,8 mld. Kč). 

  

 
 
8.2 Středoevropská dohoda o volném obchodu CEFTA 
 
 

V roce 2002 byl přerušen vzestupný trend vývoje zahraničního 
obchodu ČR se státy CEFTA, když jeho obrat dosáhl 367,7 mld. Kč a ve 
srovnání s rokem 2001 se snížil o 22,1 mld. Kč, tj. o 5,7 %. Z celkového 
meziročního poklesu obratu tohoto obchodu připadla větší část (13,8 mld. 
Kč) na dovoz a menší (8,3 mld. Kč) na vývoz. Struktura tohoto poklesu 
nicméně znamenala příznivější změnu poměru mezi vývozem a dovozem, 
když oproti podílu 55,3 % v roce 2001 se zvýšil podíl exportu v roce 2002 
na 56,4 %, tj. o 1,1 bodu. Uvedený vývoj ve vzájemném obchodu ČR se 
státy CEFTA nakonec vedl i ke snížení postavení států CEFTA v obratu 
českého zahraničního obchodu (o 0,4 bodu), ve vývozu (o 0,4 bodu) i 
dovozu (o 0,5 bodu). Za celkovým vývojem zahraničního obchodu ČR se 
státy CEFTA se skrýval diferencovaný vývoj s jednotlivými státy CEFTA, 
zejména pak se Slovenskem, Polskem a Maďarskem. 

 Obrat ZO se 
státy CEFTA 
poklesl 

 
Celkový vývoz ČR do států CEFTA dosáhl 207,4 mld. Kč v roce 

2002 proti 215,7 mld. Kč v roce 2001, tj. 96,2 %. Jeho rozhodující část 
přitom směřovala na Slovensko (46,6 %), do Polska (28,6 %) a Maďarska 
(14,6 %) a jeho menší část (10,2 %) do zbývajících států CEFTA, tj. 
Bulharska, Rumunska a Slovinska (vč. teritoriálně nespecifikovaného 
vývozu). Meziroční úbytek českého vývozu do dvou hlavních partnerských 
zemí – na Slovensko a do Polska ve výši 11,7 mld. Kč nedokázal pokrýt ani 
poměrně vysoký meziroční přírůstek vývozu (6,3 mld. Kč; index 126,3) do 
třetí hlavní partnerské země – do Maďarska. 

 Oslabení vývozu 
do států CEFTA 
ovlivnily zejmé-
na SR a PR   
 

 
Český vývoz do států CEFTA představoval v roce 2002, i při 

meziročním poklesu o 0,8 bodu, stále více než 3/4 souhrnného vývozu ČR 
do zemí s tranzitivní a státní ekonomikou. 
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Tabulka 24        Hlavní charakteristiky vývozu ČR do jednotlivých států 
CEFTA v roce 2002 

 
 Vývoz v mld. Kč Postavení v % na vývozu ČR 

Stát změna proti do TE do států CEFTA 
 2002 roku 2001 celkem celkem celkem 

CEFTA celkem 207,4 -8,3 16,6 78,2 100,0 
z toho do:      
   Bulharska 3,8 +0,0 0,3 1,4 1,8 
   Maďarska 30,3 +6,3 2,4 11,4 14,6 
   Polska 59,2 -6,5 4,7 22,3 28,6 
   Rumunska 9,3 +0,4 0,7 3,5 4,5 
   Slovenska 96,7 -5,2 7,7 36,5 46,6 
   Slovinska 8,0 -0,4 0,6 3,0 3,9 
Nespecifikováno 0,1 -2,9 0,2 0,1 0,0 
Pramen: MPO, vlastní výpočet  
Poznámka: TE – tranzitivní ekonomiky (země s přechodovou a státní ekonomikou) 
 

Celkový dovoz ČR ze států CEFTA zaznamenal v roce 2002 ve 
srovnání s rokem 2001 snížení hodnoty ze 174,1 mld. Kč na 160,3 mld. Kč 
při indexu 92,0. Rozhodující část tohoto úbytku (87,7 %), představující 
12,1 mld. Kč, ale nebyla blíže teritoriálně specifikována. Jednoznačný vliv 
na snížení tohoto dovozu mělo Slovensko v rozsahu 5,4 mld. Kč, které 
přitom bylo pro ČR, spolu s Polskem a Maďarskem, největším dovozcem 
ze států CEFTA. Import ze Slovenska se blížil téměř polovině celkového 
českého dovozu ze států CEFTA a společně s importem z Polska a 
Maďarska v úhrnu převyšoval 90 % tohoto dovozu. 

 Hodnotově se 
snížil i dovoz ČR 
ze států CEFTA, 
což způsobila 
hlavně SR     

 
Český dovoz ze států CEFTA naproti tomu reprezentoval 52,1 % 

celkového dovozu ČR ze států s přechodovou a státní ekonomikou v roce 
2002. Jeho postavení na tomto importu se však meziročně snížilo o 2,6 
bodu. 

  

 
Tabulka 25         Hlavní charakteristiky dovozu ČR z jednotlivých států 

CEFTA v roce 2002 
 

 Dovoz v mld. Kč Postavení v % na dovozu ČR 
Stát změna proti z TE ze států 

 2002 roku 2001 celkem celkem CEFTA celkem 
CEFTA celkem 160,3 -13,8 12,1 52,1 100,0 
z toho z:      
   Bulharska 1,2 +0,2 0,1 0,4 0,8 
   Maďarska 26,0 +2,0 2,0 8,5 16,2 
   Polska 53,2 +1,2 4,0 17,3 33,2 
   Rumunska 2,5 +0,3 0,2 0,8 1,6 
   Slovenska 69,2 -5,4 5,2 22,5 43,2 
   Slovinska 7,9 +0,0 0,6 2,6 5,0 
Nespecifikováno 0,3 -12,1 0,0 0,0 0,0 
Pramen: MPO, vlastní výpočet  
Poznámka: TE – tranzitivní ekonomiky (země s přechodovou a státní ekonomikou) 
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Státy CEFTA byly opět spolu se zeměmi EU jediné zahraničně 

obchodní orientace vůči nimž ČR docílila i v roce 2002 aktivní saldo 
obchodní bilance. Celková hodnota tohoto aktiva činila 47,2 mld. Kč (tj. 
22,7 % českého vývozu do států CEFTA) a meziročně vzrostla o 5,6 mld. 
Kč, resp. o 13,4 %. Na dosaženém aktivu se podílely dílčími aktivy 
všechny členské státy CEFTA, hlavně však Slovensko, s nímž se dílčí 
aktivum meziročně navíc mírně zlepšilo z 27,4 mld. Kč na 27,5 mld. Kč, 
dále Rumunsko, které rovněž zlepšilo dílčí saldo obchodní bilance s ČR (ze 
6,7 mld. Kč na 6,8 mld. Kč), a Polsko, s nímž se ale aktivní saldo 
meziročně propadlo o 55,9 % (ze 13,8 mld. Kč na 6,1 mld. Kč). Ke zlepšení 
obchodní bilance ČR se státy CEFTA v roce 2002 přispělo především 
Maďarsko, s nímž záporné saldo přerostlo v aktivum ve výši 4,3 mld. Kč. 

 V obchodní bi-
lanci ČR se státy 
CEFTA se opět 
zvýšilo aktivum 

 
Klíčovou pozici v zahraničním obchodu ČR se státy CEFTA 

zaujímala i v roce 2002 skupina meziproduktů (chemikálie a průmyslové 
zboží podle druhu materiálu) a strojírenských výrobků. Na uvedené 
produkty připadlo opět téměř 70 % celkového obratu zahraničního obchodu 
s těmito státy. Jejich hodnota v českém vývozu do států CEFTA ale v roce 
2002 meziročně klesla o 3,4 mld. Kč na 152,8 mld. Kč a v dovozu ČR 
z těchto států o 11,4 mld. Kč na 102,2 mld. Kč. 

 Nejsilnější za-
stoupení v ob-
chodu s CEFTA 
měly mezipro-
dukty a strojí-
renské výrobky 
 
   

 
Tabulka 26          Zbožová struktura zahraničního obchodu ČR se státy 

CEFTA v roce 2002 
 

Vývoz ČR do států Dovoz ČR ze států Saldo dílčích 
CEFTA CEFTA obchodních bilancí 

změna proti změna proti změna proti 
2002 

roku 2001 
struktura 2002 

roku 2001 
struktura 2002 

roku 2001 

Zbožové skupiny  
SITC 

v mld. Kč v % v mld. Kč v % v mld. Kč 
 0+1+4  Potravinářské suroviny a         

              výrobky 18,38 -1,78 8,9 15,29 +0,66 9,5 3,10 -2,44 

 2+3      Suroviny nepoživatelné a paliva 17,65 -2,25 8,5 24,58 -2,98 15,3 -6,93 0,73 

 5+6      Meziprodukty 84,62 -8,32 40,8 68,04 -7,16 42,5 16,58 -1,16 

 7          Stroje a dopravní prostředky 68,14 +4,93 32,9 34,18 -4,24 21,3 33,96 9,18 

 8          Různé hotové výrobky 18,54 -0,89 8,9 18,12 -0,14 11,3 0,42 -0,75 

Pramen: MPO, vlastní výpočet 

 
Pokles českého vývozu meziproduktů do států CEFTA v roce 2002 

proti roku 2001 o 8,9 % (8,3 mld. Kč) a jejich dovozu o 9,5 % (7,2 mld. 
Kč) oslabil pozice meziproduktů ve struktuře českého vývozu v relaci ke 
státům CEFTA ve prospěch strojů a dopravních prostředků a ve struktuře 
dovozu ve prospěch potravinářského zboží a různých hotových výrobků. 
Ve vztahu ČR ke státům CEFTA vyprodukovaly meziprodukty druhou 
největší hodnotu aktivního salda obchodní bilance (16,6 mld. Kč, tj. 19,6 % 
jejich vývozu do států CEFTA v roce 2002 proti 17,7 mld. Kč, resp. 19,1 % 
tohoto vývozu v roce 2001). Nejsilnější položkou českého vývozu i dovozu 
v této skupině zboží zůstalo železo a ocel (15,2 mld. Kč a 14,2 mld. Kč), 
přestože se meziročně snížila hodnota jejich vývozu (o 2,4 mld. Kč, index 

 Pozice mezipro-
duktů v relaci 
k CEFTA osla- 
bila. Obchod 
meziprodukty 
byl opět aktivní 
 



 50 
 

86,4) i dovozu (o 2,3 mld. Kč, index 86,0), což nepochybně souvisí 
s prováděnou restrukturalizací českého hospodářství. Přední místo ve 
vývozu meziproduktů zaujímaly, obdobně jako v předchozích letech, i 
kovové výrobky j.n. (9,6 mld. Kč, meziroční snížení o 0,7 mld. Kč), 
výrobky z nekovových nerostů j.n. (8,5 mld. Kč, snížení o 0,9 mld. Kč), 
papír, lepenka a výrobky z nich (8,0 mld. Kč), textilní příze, tkaniny, tržní 
výrobky z nich (7,8 mld. Kč) a chemické přípravky (7,5 mld. Kč). 
V dovozu meziproduktů opět dominovaly, vedle železa a oceli (14,2 mld. 
Kč), papír, lepenka a výrobky z nich (6,4 mld. Kč), neželezné kovy (6,3 
mld. Kč), kovové výrobky j.n. (5,8 mld. Kč) a výrobky z nekovových 
nerostů j.n. (5,3 mld. Kč). 
 

Vysoce převažujícím vývozem nad dovozem byl i v roce 2002 
charakterizován jeden ze strukturně nejvýznamnějších sektorů českého 
obchodu vůbec, včetně se státy CEFTA – obchod se stroji a dopravními 
prostředky. Jejich podíl ve vývozu do států CEFTA se meziročně zvýšil o 
3,6 bodu na 32,9 % a v dovozu ze států CEFTA se naopak snížil o 0,8 bodu 
na 21,3 %. Na celkovém českém strojírenském vývozu se jejich export do 
států CEFTA podílel 11,0 % v roce 2002 proti 10,5 % v roce 2001 a na 
celkovém českém strojírenském dovozu se import strojů a dopravních 
prostředků ze států CEFTA účastnil 6,1 % v roce 2002 proti 6,6 % v roce 
2001. Aktivní saldo z obchodu se strojírenskými výrobky v relaci ke státům 
CEFTA v roce 2002 proti roku 2001 vzrostlo o 9,2 mld. Kč a jeho hodnota 
ve výši 34,0 mld. Kč byla mezi saldy dílčích obchodních bilancí 
nejvýznamnější, když reprezentovala 57,8 % souhrnného aktivního salda 
zahraničního obchodu ČR strojírenskými výrobky jako celku, které 
meziročně zaznamenalo prudký nárůst (o 42,4 mld. Kč, index 360,0). 
Hlavní položkou českého strojírenského vývozu i dovozu ve vztahu ke 
státům CEFTA byla v roce 2002, i přes mírný meziroční pokles 
hodnotového objemu, silniční vozidla, která také vyprodukovala převážnou 
část bilančního aktiva v dané teritoriální relaci. Jejich vývoz dosáhl 28,2 
mld. Kč a reprezentoval 13,6 % celkového českého vývozu do států 
CEFTA a 41,5 % českého strojírenského vývozu do těchto států, zatímco 
dovoz silničních vozidel ze států CEFTA činil 7,5 mld. Kč a představoval 
4,7 % celkového českého dovozu ze států CEFTA, resp. 21,9 % českého 
strojírenského dovozu z těchto států. Silnější postavení v českém 
strojírenském vývozu i dovozu ve vztahu ke státům CEFTA měly v roce 
2002, obdobně jako v předchozím roce, i elektrická zařízení, přístroje a 
spotřebiče, když ve vývozu docílily úrovně 12,8 mld. Kč při indexu 141,7 
(6,2 % vývozu do států CEFTA) a v dovozu 7,5 mld. Kč při indexu 88,3 
(4,7 % dovozu ze států CEFTA). Z obchodu elektrickými zařízeními, 
přístroji a spotřebiči pak bylo dosaženo aktiva v hodnotě 5,3 mld. Kč při 
jeho meziročním nárůstu o 4,8 mld. Kč. Významnou položku na straně 
českého strojírenského vývozu do sledované relace představovaly také 
v roce 2002 stroje a zařízení všeobecně užívané v průmyslu j.n. (7,4 mld. 
Kč), které dosáhly aktivního salda ve výši 3,5 mld. Kč a na straně českého 
strojírenského dovozu pak stroje a zařízení k výrobě energie (7,2 mld. Kč), 
avšak při pasivním saldu obchodní bilance v hodnotě 3,8 mld. Kč. 

 Stroje a doprav-
ní prostředky 
byly v obchodu 
s CEFTA zdro-
jem nejvyššího 
aktiva 

 
Mezi zboží, u něhož dlouhodobě převažuje vývoz nad dovozem ve Také potravi-



 51 
 

vztahu ke státům CEFTA, patří i potravinářské suroviny a výrobky. 
Z celkového českého vývozu potravin bylo na trhu států CEFTA v roce 
2002, stejně jako v roce 2001, realizováno 45,3 %. Z celkového českého 
dovozu těchto výrobků pocházelo naopak ze států CEFTA 23,9 % proti 
22,8 % v roce 2001. Aktivní saldo dílčí obchodní bilance se tak meziročně 
snížilo z 5,5 mld. Kč na 3,1 mld. Kč. Hlavní pozice v českém 
potravinářském vývozu do států CEFTA náležely v roce 2002 různým 
jedlým výrobkům a přípravkům (2,8 mld. Kč), které zaznamenaly 
meziroční nárůst o 14,8 %, kávě, čaji, kakau, koření a výrobků z nich (2,5 
mld. Kč) a obilovinám a obilným výrobkům (2,3 mld. Kč). Naproti tomu 
v českém potravinářském dovozu ze států CEFTA dominovaly zelenina a 
ovoce (2,9 mld. Kč), obiloviny a obilné výrobky (2,2 mld. Kč) a mléčné 
výrobky a vejce (2,2 mld. Kč). 

nářské zboží 
mělo opět ak-
tivní bilanci 

 
Skupina surovin nepoživatelných a paliv trvale zaujímá silnější 

pozici v českém dovozu ze států CEFTA oproti vývozu do těchto států. 
V roce 2002 nicméně v souvislosti zejména s cenovými a kurzovými 
pohyby meziročně klesl její podíl ve vývozu o 0,8 bodu a v dovozu o 0,5 
bodu. Dílčí obchodní bilance surovinami a palivy zaznamenala snížení 
pasiva ze 7,7 mld. Kč v roce 2001 na 6,9 mld. Kč v roce 2002, tj. o 0,7 mld. 
Kč. Na celkovém českém vývozu surovin a paliv se jejich export do států 
CEFTA v roce 2002 podílel 25,0 % a jejich dovoz naproti tomu pokrýval 
17,7 % celkových dovozních potřeb v těchto produktech. Hlavními 
položkami českého vývozu do států CEFTA v rámci surovin a paliv zůstalo 
i nadále uhlí, koks a brikety (5,6 mld. Kč) i přes meziroční pokles o 16,8 %, 
a ropa a ropné výrobky (4,6 mld. Kč) při meziročním snížení o 23,3 %. Obě 
uvedené položky byly i hlavními položkami českého dovozu ze států 
CEFTA, jen v opačném pořadí – ropa a ropné výrobky (15,9 mld. Kč, index 
91,1) a uhlí, koks a brikety (2,7 mld. Kč, index 80,2). 

Suroviny a pa-
liva jedinou 
položkou, která 
evidovala pa-
sivní saldo 

 
Obchod s různými hotovými výrobky (zboží určené převážně 

k osobní spotřebě) reprezentoval i v roce 2002, obdobně jako v roce 2001, 
necelou jednu desetinu celkového českého zahraničně obchodního obratu se 
státy CEFTA. Meziročně se však snížil jejich vývoz i dovoz (o 0,9 mld. Kč, 
tj. o 4,6 % a o 0,1 mld. Kč, resp. o 0,7 %), důsledkem čehož byl pokles 
aktivního salda jeho dílčí bilance o 0,8 mld. Kč. Nosnými položkami ve 
vývozu byly v roce 2002, stejně jako v předchozích letech, různé výrobky 
j.n. (8,0 mld. Kč), dále prefabrikované budovy, výrobky instalační, 
zdravotnické a osvětlovací techniky (2,7 mld. Kč), nábytek a jeho díly (2,4 
mld. Kč), odborné, vědecké a řídící přístroje a zařízení j.n. (2,3 mld. Kč) a 
oděvní výrobky a doplňky (2,1 mld. Kč). Dovoz průmyslových výrobků ze 
států CEFTA se rovněž koncentroval na různé výrobky j.n. (5,8 mld. Kč), 
nábytek a jeho díly (4,7 mld. Kč) a oděvní výrobky a doplňky (4,0 mld. 
Kč). 

 Různé průmys-
lové výrobky 
zaznamenaly 
rychlejší pokles 
vývozu 
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8.3 Hlavní obchodní partneři    
 
 
8.3.1 Spolková republika Německo 
 
 Spolková republika Německo představuje v současné době pro ČR 
nejvýznamnějšího obchodního partnera. Přestože na obratu českého 
zahraničního obchodu kulminovala účast SRN v roce 1999 (37,9 %), na 
vývoji obchodních vztahů s touto zemí stále do velké míry závisí relativní 
stabilita vnější pozice ČR. 

 Německo je nej-
větší obchodní 
partner ČR 

 
 V souvislosti se stagnací německé ekonomiky v roce 2002 (hrubý 
domácí produkt se podle Spolkového statistického úřadu zvýšil o pouhé 0,2 
procenta) nabývá na významu potřeba vyhledávání dalších vývozních 
příležitostí v širším teritoriálním spektru, aby eventuelní výraznější ztráta 
postavení českých vývozců na německém trhu nezapůsobila významněji 
nejen na stav celkové obchodní bilance, ale ve svých důsledcích i na stupeň 
úspěšnosti rozvoje ekonomiky ČR. 

  

 
 Velikost významu zahraničního obchodu s německým teritoriem 
dokumentuje m.j. i následující přehled: 

  

 
Tabulka 27  Zahraniční obchod ČR se SRN v letech 2001 a 2002 
 

Hodnota v mil. Kč Index 2002 Podíl na zahraničním obchodu ČR v %  
2001 2002 v % 2001 2001 2002 

Vývoz 484 424 456 669 94,3 38,2 36,5 
Dovoz 456 491 430 675 94,3 32,9 32,5 
Obrat 940 915 887 344 94,3 35,4 34,4 
Saldo OB 27 933 25 994 -1 9391) x x 
1) Meziroční změna salda 
Pramen: MPO 
 
 Jak je z uvedených údajů patrné, účast Německa na celkovém 
obratu zahraničního obchodu ČR se v roce 2002 meziročně snížila o 1,0 
procentní bod, a to při výraznějším poklesu vývozu (o 1,7 bodu) než 
dovozu (o 0,4 bodu). 

  

 
 Obchod se SRN se přitom vyvíjel pod úrovní dynamiky celkového 
obchodu ČR. Zatímco obrat českého zahraničního obchodu se světem 
registroval meziroční snížení o 2,9 %, pokles obratu se SRN představoval 
v meziročním srovnání 5,7 %, což znamenalo nižší tempo obchodních 
vztahů s Německem o 2,8 procentního bodu. 

 Obchod se SRN 
se však meziroč-
ně vyvíjel pod 
úrovní dynami-
ky celkového 
obratu ČR 

 
 Větší meziroční pokles vývozu než dovozu znamenal také současně 
posun obchodní bilance, jejíž kladné saldo z roku 2001 ve výši 27,9 mld. 
Kč pokleslo v roce 2002 na 26,0 mld. Kč, což představovalo meziroční 
snížení aktiva o 1,9 mld. Kč. 
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 Podrobnější pohled na zbožové rozložení meziročního poklesu 
obchodu s Německem pak poskytuje následující sestavení: 

  

 
Tabulka 28     Meziroční pohyb zbožové struktury ve vztahu k SRN v roce 2002 
 

 Vývoz Dovoz 
Skupina SITC index změna podíl na index změna podíl na 

 2002 v % v  změně  2002 v % v  změně  
 2001 mil. Kč v % 2001 mil. Kč v % 

Celkem (0 - 9) 94,3 -27 755 100,0 94,3 -25 816 100,0 
v tom:       
  0  Potraviny a živá zvířata 93,2 -375 -1,4 104,9 489 +1,9 
  1  Nápoje a tabák 103,8 71 +0,3 95,3 -26 -0,1 
  2  Suroviny nepoživatelné, bez paliv 85,1 -2 134 -7,7 96,5 -227 -0,9 
  3  Minerální paliva a maziva 96,7 -430 -1,6 87,9 -1 018 -3,9 
  4  Živočišné a rostlinné oleje a tuky 96,8 -7 0,0 91,1 -114 -0,5 
  5  Chemikálie 86,5 -2 703 -9,7 98,0 -1 011 -3,9 
  6  Průmyslové zboží podle druhu       
      materiálu 91,0 -10 397 -37,5 99,6 -405 -1,6 
  7  Stroje a dopravní prostředky 97,0 -7 085 -25,5 89,9 -23 058 -89,3 
  8  Různé hotové výrobky 92,9 -5 270 -19,0 99,1 -400 -1,5 
  9  Nespecifikováno 167,9 575 +2,1 79,0 -46 -0,2 
Pramen: MPO 
 
 Uvedené údaje dokumentují výraznější meziroční hodnotové snížení 
vývozu, zejména zbožových skupin průmyslového zboží podle druhu 
materiálu, strojů a dopravních prostředků a různých hotových výrobků. 

  

 
 Ve zbožové kategorii průmyslového zboží podle druhu materiálu se 
největší meziroční snížení promítlo v poklesu exportu kovových výrobků o 
4,2 mld. Kč a ve snížení vývozu textilních přízí, tkanin a tržních výrobků 
z nich o 3,0 mld. Kč. Ve strojích a dopravních prostředních se meziroční 
pokles v podstatě soustředil do exportu položky elektrická zařízení, 
přístroje a spotřebiče, a to v částce 10,4 mld. Kč a konečně ve zbožové 
skupině různých hotových výrobků největší meziroční snížení vývozu bylo 
zaznamenáno v položce oděvní výrobky a doplňky v rozsahu 3,0 mld. Kč a 
v položce nábytek a jeho díly v sumě 1,1 mld. Kč. 

  

 
 V dovozu se 89,3 % celkového meziročního poklesu realizovalo ve 
skupině strojů a dopravních prostředků, a to zejména u položek: elektrická 
zařízení, přístroje a spotřebiče (v rozsahu 11,4 mld. Kč), stroje a zařízení 
všeobecně užívané v průmyslu (v částce 3,4 mld. Kč) a zařízení 
k telekomunikaci a záznamu a reprodukci zvuku (ve výši 3,2 mld. Kč). 
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Graf 13     Struktura obchodu ČR se SRN podle zbožových skupin SITC 
v roce 2002 
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Pramen: MPO 

 
 Pokud jde o vývozní zbožovou strukturu, vzrostl i v roce 2002 
meziročně podíl skupiny strojů a dopravních prostředků (o 1,4 bodu na 50,6 
% celkového českého vývozu do SRN). V této zbožové kategorii jsou také 
dvě položky SITC, které měly největší podíl na celkovém vývozu, a to: 
silniční vozidla s podílem 16,4 % a elektrická zařízení, přístroje a 
spotřebiče s podílem 14,3 %. Na druhé straně významnější meziroční 
pokles podílu na celkovém vývozu zaznamenalo průmyslové zboží podle 
druhu materiálu, a to o 0,8 bodu na 23,1 %. 

 Meziročně posí-
lil podíl strojů a 
dopravních 
prostředků ve 
vývozu 

 
 Ve struktuře dovozu se naopak meziročně snížil podíl strojů a 
dopravních prostředků, a to o 2,4 bodu na 47,7 % celkového importu. 
Rovněž v této zbožové skupině (stejně jako ve vývozu) měly nejvyšší podíl 
na celkovém dovozu položky SITC: elektrická zařízení, přístroje a 
spotřebiče s podílem 13,4 % a silniční vozidla s podílem 13,3 %. Na druhé 
straně podstatnější meziroční nárůst podílu (o 1,2 bodu na 24,4 % 
celkového dovozu ze SRN) mělo průmyslové zboží podle druhu materiálu. 

 V dovozu se 
naopak podíl 
skupiny 7 snížil 
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Tabulka 29    Postavení zahraničního obchodu ČR se SRN v celkovém ZO ČR podle 
jednotlivých zbožových skupin 

 
 Podíl SRN v % na celkovém českém 

Zbožová skupina SITC vývozu dovozu 
 2001 2002 2001 2002 

 0  Potraviny a živá zvířata 16,1 16,6 18,4 19,1 
 1  Nápoje a tabák 21,6 22,9 7,6 8,0 
 2  Suroviny nepoživatelné, bez paliv 37,1 35,0 16,2 16,4 
 3  Minerální paliva a maziva 34,2 35,1 6,7 7,3 
 4  Živočišné a rostlinné oleje a tuky 15,3 21,7 40,8 38,6 
 5  Chemikálie 24,4 23,1 32,9 32,7 
 6  Průmyslové zboží podle druhu materiálu 37,4 35,8 37,7 38,6 
 7  Stroje a dopravní prostředky 39,6 37,2 39,1 36,6 
 8  Různé hotové výrobky 48,2 46,4 32,8 32,5 
 9  Komodity jinde nezatříděné          67,1 74,5 62,9 63,3 
Pramen: MPO, vlastní výpočet 
 

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

  

 
Ze zbožových kategorií, které měly v absolutní úrovni v českém 

vývozu největší význam (tj. skupiny 6, 7 a 8) poklesly pod úroveň 
meziročního snížení celkového exportu do SRN (ve výši 1,7 bodu), stroje a 
dopravní prostředky (o 2,4 bodu) a různé hotové výrobky (o 1,8 bodu).  

  

 
Na druhé straně nad podíl vývozu do SRN, který v roce 2002 

představoval 36,5 % celkového českého exportu, naopak vyšší účast 
zaznamenaly stroje a dopravní prostředky (37,2 %) a zejména různé hotové 
výrobky (46,4 %). 

  

 
Nad úroveň celkového meziročního poklesu podílu dovozu ze SRN 

(o 0,4 bodu) se z hodnotově největších zbožových skupin snížil dovoz 
strojů a dopravních prostředků, a to o 2,5 bodu. Na druhé straně se 
výrazněji meziročně zvýšil podíl průmyslového zboží podle druhu 
materiálu o 0,9 bodu.  

  

 
Nad podíl dovozu z SRN, který v roce 2002 znamenal 32,5 % 

celkového českého importu, vykázaly vyšší účast chemikálie (32,7 %), 
stroje a dopravní prostředky (36,6 %) a průmyslové zboží podle druhu 
materiálu spolu s živočišnými a rostlinnými oleje a taky shodně 38,6 %. 

  

 
Nepříznivý poměr stále zůstával mezi podíly na českém vývozu 

(23,1 %) a dovozu (32,7 %) významné skupiny chemikálií. Ten byl 
současně doprovázen značným hodnotovým rozdílem, který způsobil 
pasivní saldo ve výši 31,4 mld. Kč. 
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Graf 14       Bilance obchodu ČR se SRN podle zbožových skupin 
(v mld. Kč) 
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 Výsledné kladné bilanční saldo z obchodu se Spolkovou republikou 
Německo v částce 26,0 mld. Kč bylo rozloženo mezi jednotlivé zbožové 
skupiny nerovnoměrně. Největší aktivum bylo dosaženo zbožovou 
skupinou strojů a dopravních prostředků v částce 25,8 mld. Kč (při 
meziročním zvýšení aktiva o 16,0 mld. Kč), dále pak kategorií různých 
hotových výrobků ve výši 23,9 mld. Kč (při meziročním snížení kladného 
salda o 4,8 mld. Kč), surovinami nepoživatelnými, bez paliv, v rozsahu 5,9 
mld. Kč (při meziročním poklesu aktiva o 1,9 mld. Kč), minerálními palivy 
a mazivy v sumě 5,2 mld. Kč (při meziročním nárůstu aktiva o 588 mil. Kč) 
a skupinami nápojů a tabáku a nespecifikovaným globálem ve výši 2,7 mld. 
Kč. Zcela zvláštní místo v bilanci zaujalo průmyslové zboží podle druhu 
materiálu, jehož aktivum v roce 2001 ve výši 10,1 mld. Kč meziročně 
pokleslo na kladné saldo v částce pouhých 59 mil. Kč. 

 Nerovnoměrné 
rozložení bilan-
čního salda jed-
notlivých zbo-
žových skupin 

 
 Ke zlepšení obchodní bilance nejvíce přispěly aktivem (nad 5 mld. 
Kč) tyto položky: silniční vozidla (17,3 mld. Kč), nábytek a jeho díly (13,7 
mld. Kč), kovové výrobky (9,5 mld. Kč), oděvní výrobky a doplňky (8,5 
mld. Kč), elektrická zařízení, přístroje a spotřebiče (7,5 mld. Kč) a 
kancelářské stroje a zařízení k automatickému zpracování dat (5,0 mld. 
Kč). 

 Položky, které 
přispěly ke 
zlepšení OB  

 
 Výraznější dílčí pasivní bilanci zaznamenaly potraviny a živá 
zvířata v rozsahu 5,2 mld. Kč (při meziročním zvýšení pasiva o 864 mil. 
Kč) a živočišné a rostlinné oleje a tuky v částce 1,0 mld. Kč. Nicméně 
největší a stále narůstající záporné saldo registrovala zbožová skupina 
chemikálií ve výši 31,4 mld. Kč při meziročním nárůstu záporného salda o 
1,7 mld. Kč. 
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 Na zvýšení bilančního schodku se (nad 5 mld. Kč) hlavně podílely 
položky: plastické hmoty v neprvotních formách (8,3 mld. Kč), plasty 
v prvotní formě (7,0 mld. Kč), papír, lepenka a výrobky z nich (5,7 mld. 
Kč), neželezné kovy (5,5 mld. Kč) a léčiva a farmaceutické výrobky (5,0 
mld. Kč). 

 Položky podíle-
jící se na zvýšení 
bilančního 
schodku 

 
 
8.3.2 Slovensko 
 

Zahraniční obchod ČR se Slovenskem se po dvouletém meziročním 
růstu dostal v roce 2002 do opětovného poklesu v hodnotě 10,6 mld. Kč, 
když se jeho obrat snížil ze 176,5 mld. Kč v roce 2001 na 165,9 mld. Kč 
v roce 2002 a pozice Slovenska na českém zahraničním obchodu se 
meziročně zhoršila o 0,2 bodu. 

 Obchod se SR  
se obrátil do 
poklesu    

 
Ve snížení obratu zahraničního obchodu ČR se SR v roce 2002 ve 

srovnání s rokem 2001 o 6,0 % se promítl pokles českého vývozu na 
Slovensko o 5,1 % (o 5,2 mld. Kč) a pokles českého dovozu ze Slovenska o 
7,2 % (o 5,3 mld. Kč). V důsledku tohoto vývoje došlo k určitému navýšení 
aktivního salda obchodní bilance ve prospěch ČR (o 120 mil. Kč, index 
100,4). Hodnota aktivního salda činila 27,5 mld. Kč v roce 2002, 
představovala 28,4 % českého vývozu do SR (26,8 % v roce 2001) a byla 
po Velké Británii mezi všemi dílčími aktivními saldy dosaženými 
s jednotlivými zahraničně obchodními partnery ČR nejvyšší, což mělo 
významný pozitivní vliv na vývoj celkové obchodní bilance České 
republiky. 

 Vyšší pokles 
dovozu udržel a 
mírně navýšil 
aktivum OB    

 
Tabulka 30                    Porovnání vývoje obchodní bilance ČR se SR 

       a celkové obchodní bilance ČR 
 

v mld. Kč 
Změna proti  1998 1999 2000 2001 2002 

roku 2001 
Saldo obchodní bilance ČR       
celkem -80,24 -64,41 -120,83 -116,69 -74,46 +42,23 
z toho:       
   se Slovenskem 22,49 14,44 11,47 27,36 27,48 +0,12 
Pramen: Statistická ročenka ČR 2002, MPO, vlastní výpočet 
 
 Oslabení pozice ČR ve vývozu na Slovensko se ještě výrazněji 
projevilo ve vývozní stránce vztahů ČR s tranzitivními ekonomikami jako 
celkem i se státy CEFTA, zatímco oslabení pozice ČR v dovozu ze 
Slovenska se nejhlouběji projevilo na dovozní stránce vztahů ČR 
s tranzitivními ekonomikami, ale na českém dovozu ze států CEFTA se 
postavení dovozu ČR ze SR zlepšilo. 
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Tabulka 31   Postavení SR v zahraničním obchodu ČR 
 
 Podíl v % na českém 

Rok vývozu dovozu 
 celkem do TE do CEFTA celkem z TE z CEFTA 
2001 8,0 37,3 47,3 5,4 23,4 42,8 
2002 7,7 36,5 46,6 5,2 22,5 43,2 
Změna -0,3 -0,8 -0,7 -0,2 -0,9 +0,4 
Pramen: MPO, vlastní výpočet 
 
 Obchod ČR se Slovenskem si v roce 2002 ještě udržel s podílem 6,4 
% na celkovém obratu zahraničního obchodu druhou nejsilnější pozici po 
SRN a odstup mezi nimi se dokonce opakovaně meziročně mírně snížil (z 
28,8 % v roce 2001 na 28,0 % v roce 2002). 

  

 
Tabulka 32        Zbožová struktura zahraničního obchodu ČR se SR v roce 2002 
 

Salda dílčích Vývoz ČR do SR Dovoz ČR ze SR 
obchodních bilancí  

změna proti změna proti změna proti 
podíly 2002 

roku 2001 
podíly 2002 

roku 2001 
2002 

roku 2001 
Zbožová skupina SITC 

v % v mld. Kč v % v mld. Kč v mld. Kč 

 0+1+4  Potravinářské suroviny a výrobky 11,5 11,1 -0,9 9,7 6,7 +0,5 4,4 -1,4 

 2+3      Suroviny nepoživatelné a paliva 9,5 9,2 +0,8 20,7 14,3 -2,3 -5,2 +3,2 

 5          Chemikálie 11,2 10,8 -1,4 12,9 8,9 -1,0 1,9 -0,4 

 6          Průmyslové zboží podle druhu         

             materiálu 24,4 23,6 -1,7 32,5 22,5 -2,0 1,1 +0,3 

 7          Stroje a dopravní prostředky 31,9 30,9 -2,1 15,1 10,4 -1,0 20,4 -1,0 

 8          Různé hotové výrobky 11,5 11,1 +0,1 9,0 6,2 +0,5 4,8 -0,5 

Pramen: MPO, vlastní výpočet 
 

Stroje a dopravní prostředky byly s podílem 31,9 % na českém 
vývozu na Slovensko i v roce 2002 nejsilnější vývozní skupinou, zatímco 
v českém dovozu ze SR zaujímaly s podílem 15,1 % až třetí pozici. Tato 
skupina zboží přitom opět vyprodukovala rozhodující část (74,3 %) 
aktivního salda obchodní bilance ve prospěch ČR, která představovala 20,4 
mld. Kč a činila 66,2 % strojírenského vývozu ČR do SR (65,1 % v roce 
2001). Zastoupení Slovenska v celkovém českém strojírenském vývozu i 
v celkovém českém strojírenském dovozu bylo v porovnání s intenzitou 
česko-slovenských obchodních vztahů podprůměrné. Z celkového 
strojírenského vývozu ČR bylo v roce 2002 na slovenský trh směrováno 5,0 
% (5,5 % v roce 2001) a z celkového strojírenského dovozu ČR bylo ze 
Slovenska realizováno 1,9 % (2,0 % v roce 2001). Rozhodující část (42,5 
%) českého strojírenského vývozu do SR a zároveň i celkového českého 
vývozu do SR (13,6 %) byla koncentrována na silniční vozidla, jejichž 
vývoz v dané relaci ale meziročně oslabil o 1,6 mld. Kč na 13,1 mld. Kč. 
Na celkovém českém vývozu silničních vozidel se jejich vývoz na 
Slovensko podílel 6,6 % v roce 2002 proti 7,3 % v roce 2001, tj. klesl o 0,7 
bodu. Druhou nejvýznamnější položkou strojírenského vývozu do SR byly, 
s podílem 5,4 % (5,2 mld. Kč) na tomto vývozu, elektrická zařízení, 

 V ZO se SR zno-
vu dominovaly 
stroje a doprav-
ní prostředky a 
z nich silniční 
vozidla   
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přístroje a spotřebiče. Za ní pak těsně sledovala s podílem 4,7 % (4,6 mld. 
Kč) položka stroje a zařízení všeobecně užívané v průmyslu j.n. Uvedené 
tři položky přitom v roce 2002 představovaly téměř 3/4 českého 
strojírenského vývozu na Slovensko. Silniční vozidla byla i hlavní 
položkou strojírenského dovozu ze SR, když v roce 2002 reprezentovala 
jeho 27,1 % (2,8 mld. Kč). U silničních vozidel přitom bylo v roce 2002 
docíleno největšího aktivního salda dílčí obchodní bilance (10,3 mld. Kč), 
které nicméně meziročně kleslo o 1,0 mld. Kč. 
 

Druhou nejvýznamnější zbožovou skupinou v českém vývozu do 
SR a první v českém dovozu ze SR bylo v roce 2002 průmyslové zboží 
podle druhu materiálu, která však ani ve vývozu ani v dovozu nedosáhla 
úrovně roku 2000 (index 93,4 a 91,8). Pozice tohoto zboží v relaci se SR 
přitom meziročně oslabila v českém vývozu i dovozu o 0,4 bodu. 
Z celkového českého vývozu průmyslového zboží podle druhu materiálu 
bylo jeho vývozem na Slovensko kryto 8,0 % v roce 2002 (8,2 % v roce 
2001) a dovoz tohoto zboží na Slovensko pokrýval 8,3 % jeho celkového 
českého dovozu (v roce 2001 ale 8,8 %). Meziročním poklesem vývozu 
průmyslového zboží podle druhu materiálu o 1,7 mld. Kč a ještě vyšším 
omezením jeho dovozu ze SR o 2,0 mld. Kč se zlepšilo saldo obchodní 
bilance v této skupině, které bylo s výjimkou roku 2001 dlouhodobě 
pasivní, o 0,3 mld. Kč na 1,1 mld. Kč. Přední místo ve vývozu 
průmyslového zboží podle druhu materiálu na Slovensko zaujímaly v roce 
2002 kovové výrobky j.n. (5,6 mld. Kč), železo a ocel (5,4 mld. Kč), 
textilní příze, tkaniny, tržní výrobky z nich (3,2 mld. Kč), papír, lepenka a 
výrobky z nich (3,0 mld. Kč) a výrobky z nekovových nerostů j.n. (2,9 mld. 
Kč). Všechny uvedené hlavní položky, s výjimkou papíru, lepenky a 
výrobků z nich, zaznamenaly přitom meziroční pokles. V dovozu 
průmyslového zboží podle materiálu ze Slovenska dominovaly obdobně 
jako u vývozu: železo a ocel (8,1 mld. Kč), výrobky z nekovových nerostů 
j.n. (3,4 mld. Kč), kovové výrobky j.n. (2,7 mld. Kč) a papír, lepenka a 
výrobky z nich (2,5 mld. Kč). Také hodnotová úroveň dovozu všech těchto 
produktů doznala meziroční snížení, kromě výrobků z nekovových nerostů. 

 Objem ZO 
průmyslovým 
zbožím podle 
druhu materiálu 
se snížil 

 
Tabulka 33  Postavení zahraničního obchodu ČR se SR v celkovém zahraničním  

        obchodu ČR podle jednotlivých zbožových skupin 
 

 Podíl SR v % na celkovém českém 
Zbožová skupina SITC vývozu dovozu 

 2001 2002 2001 2002 
 0+1+4 Potravinářské suroviny a výrobky 27,0 27,3 9,7 10,5 
 2+3     Suroviny nepoživatelné a paliva 10,9 12,9 10,1 10,3 
 5         Chemikálie 15,0 14,5 6,6 6,0 
 6         Průmyslové zboží podle druhu materiálu 8,2 8,0 8,8 8,3 
 7         Stroje a dopravní prostředky 5,5 5,0 2,0 1,9 
 8         Různé hotové výrobky 7,1 7,4 4,1 4,5 
 0-9      Celkem 8,0 7,7 5,4 5,2 
Pramen: MPO, vlastní výpočet 
 

V českém zahraničním obchodu se SR byly v roce 2002 zastoupeny  Chemikálie 
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chemikálie výrazně vyšším podílem než v celkovém obchodu ČR (ve 
vývozu 11,2 % proti 6,0 % a v dovozu 12,9 % proti 11,2 %). Jejich pozice 
v českém vývozu/dovozu do/ze Slovenska ale meziročně oslabila o 0,8 a 
0,4 procentního bodu. U chemikálií si ČR v relaci k SR udržuje aktivum, 
které však v roce 2002 meziročně kleslo o 0,4 mld. Kč, tj. o 18,4 %, 
zatímco v celkovém zahraničním obchodu ČR měla tato skupina zboží 
pasivní bilanci ve výši 73,9 mld. Kč, která meziročně narostla o 4,5 mld. 
Kč. Nosnými položkami českého chemického vývozu na Slovensko byly 
v roce 2002 léčiva a farmaceutické výrobky (2,6 mld. Kč), chemické 
přípravky (1,9 mld. Kč), organické chemikálie (1,6 mld. Kč) a plastické 
hmoty v neprvotních formách (1,5 mld. Kč), které v souhrnu 
reprezentovaly 71,2 % vývozu chemikálií z ČR do SR. V českém dovozu 
ze Slovenska dominovaly léčiva a farmaceutické výrobky (2,2 mld. Kč), 
plasty v prvotní formě (1,6 mld. Kč) a plastické hmoty v neprvotních 
formách (1,3 mld. Kč); tyto tři položky představovaly 56,8 % dovozu 
chemikálií ČR ze SR. 

v ZO ČR se SR 
sice oslabily, ale 
udržely aktivum 
OB 

 
Přibližně stejné úrovně v zahraničním obchodu ČR se SR dosáhly 

v roce 2002 skupiny potravinářských surovin a výrobků a různých 
hotových výrobků. Potravinářské suroviny a výrobky zaznamenaly v roce 
2002 meziroční nárůst pouze u dovozu ze SR, což se projevilo ve snížení 
aktivního salda jejich dílčí obchodní bilance o 1,5 mld. Kč, které nicméně 
reprezentovalo 15,9 % celkového aktiva zahraničního obchodu ČR se SR. 
U skupiny potravinářských surovin a výrobků stále trvá silná odbytová 
závislost na slovenském trhu, kde se v roce 2002 realizovalo 27,3 % 
celkového českého vývozu tohoto zboží, zatímco celkové dovozní potřeby 
v těchto výrobcích byly kryty dovozem ze SR z 10,5 %. Hlavními 
položkami českého vývozu do SR byly v roce 2002 tabák a tabákové 
výrobky (2,0 mld. Kč), různé jedlé výrobky a přípravky (1,5 mld. Kč) a 
nápoje (1,4 mld. Kč), zatímco v českém dovozu ze SR to byly mléčné 
výrobky a vejce (1,2 mld. Kč) a obiloviny a obilné výrobky (1,1 mld. Kč). 

 U potravin byla 
opět potvrzena 
odbytová závis-
lost na trhu SR 

 
Různé hotové výrobky (převážně spotřební zboží) reprezentovaly 

11,5 % českého vývozu do SR v roce 2002, když meziročně zlepšily své 
postavení o 0,7 bodu, a 9,0 % českého dovozu ze SR (zvýšení o 0,6 mld. 
Kč), když zde rovněž zlepšily své postavení, a to o 1,4 bodu. Z celkového 
českého vývozu spotřebního zboží bylo v roce 2002 směrováno na 
slovenský trh 7,4 %, celkový český dovoz těchto výrobků byl naopak kryt 
jejich dovozem ze SR pouze ve výši 4,5 %. Vyšší meziroční hodnotový 
nárůst dovozu se negativně odrazil na poklesu úrovně aktivního salda 
skupiny různých hotových výrobků o 499 mil. Kč v obchodu ČR se SR. 
Nosnými položkami českého vývozu i dovozu spotřebního zboží do/ze 
Slovenska byly, obdobně jako v roce 2001, různé výrobky j.n. (5,2 mld. Kč 
a 2,5 mld. Kč) a oděvní výrobky a doplňky (1,4 mld. Kč a 1,5 mld. Kč) a na 
straně vývozu do SR dále ještě odborné, vědecké a řídící přístroje a zařízení 
(1,4 mld. Kč) a nábytek a jeho díly (1,3 mld. Kč). 

 Různé hotové 
výrobky zlepšily 
své postavení ve 
vývozu i dovozu, 
došlo však ke 
snížení aktiva 
OB   
 

 
Skupina surovin nepoživatelných a paliv meziročně navýšila svou 

hodnotu ve vývozu ČR na Slovensko v roce 2002 o 815 mil. Kč, tj. o 9,8 % 
a hodnotu v českém dovozu ze SR naopak snížila o 2,3 mld. Kč, tj. o 14,0 

 Suroviny nepo-
živatelné a pali-
va byly jedinou 
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%. V souvislosti s tím došlo ke zlepšení pozice této skupiny zboží v českém 
vývozu na Slovensko o 1,3 bodu a ke zhoršení v dovozu ČR ze SR o 1,6 
bodu a zároveň se tato situace odrazila ve zmírnění pasiva obchodní bilance 
ČR se SR o 3,2 mld. Kč. Trvale pasivní dílčí saldo obchodní bilance 
surovin nepoživatelných a paliv v relaci k SR přesto ještě v roce 2002 
představovalo 7,6 % celkového českého pasiva této skupiny zboží a 36,1 % 
českého dovozu surovin a paliv ze SR (proti 50,0 % v roce 2001). 
Z celkového českého vývozu těchto produktů bylo na Slovensko 
realizováno 12,9 % a celkový český dovoz byl z 10,3 % kryt ze SR. Hlavní 
položkou českého vývozu v této skupině zboží zůstala i v roce 2002 
položka uhlí, koks a brikety (3,9 mld. Kč) a na dalším místě se nacházely 
ropa a ropné výrobky (1,7 mld. Kč) a elektrický proud (1,1 mld. Kč, index 
530,2). V českém dovozu ze SR představovaly ropa a ropné výrobky více 
než 80 % dané skupiny zboží s hodnotou 11,5 mld. Kč. 

skupinou s pa-
sivním saldem 

 
 
8.3.3 Rakousko 
 
 Rakousko představovalo v roce 2002 třetího největšího obchodního 
partnera (po Německu a Slovensku) svým umístěním na obratu českého 
zahraničního obchodu. (V českém vývozu se zařadilo na 4. místo a 
v dovozu pak na 7. místo). 

  

 
Tabulka 34       Zahraniční obchod ČR s Rakouskem 
 

Hodnota v mil. Kč Index 2002  Podíl na zahraničním obchodu ČR v %  
2001 2002 v % 2001 2001 2002 

Vývoz 73 075 69 248 94,8 5,8 5,5 
Dovoz 63 296 57 539 90,9 4,6 4,3 
Obrat 136 371 126 787 93,0 5,1 4,9 
Saldo OB 9 779 11 709 +19301) x x 
1) meziroční změna salda 
Pramen:MPO 
 
 Účast Rakouska se však na celkovém zahraničním obchodu České 
republiky meziročně snížila, a to o 0,2 procentního bodu při klesajícím 
podílu jak vývozu (o 0,3 bodu), tak i dovozu (rovněž o 0,3 bodu). 

 Účast Rakouska 
na ZO ČR se 
snížila 

 
 Obchod s Rakouskem se přitom vyvíjel méně dynamicky než 
celkový zahraniční obchod České republiky. Zatímco obrat českého 
zahraničního obchodu se světem registroval meziroční snížení o 2,9 %, 
pokles obratu s Rakouskem představoval v meziročním srovnání 7,0 %, což 
znamenalo nižší tempo obchodních vztahů s Rakouskem o 4,1 procentního 
bodu  než s ostatním světem. 

  

 
 Rovněž meziroční pokles českého vývozu do Rakouska byl o 3,8 
bodu vyšší než pokles celkového českého zahraničního obchodu. Ještě větší 
rozdíl vznikl u dovozu, kde meziroční snížení importu z Rakouska bylo o 
4,8 bodu vyšší než pokles celkového českého dovozu. 
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 Výsledkem takto zformované relace bylo meziroční zvýšení 
aktivního salda obchodní bilance o 1,9 mld. Kč. 

  

 
Tabulka 35         Zbožová struktura zahraničního obchodu ČR s Rakouskem  

v roce 2002 
 
 Vývoz Dovoz 

Skupina SITC hodnota podíl hodnota podíl 
 v mil. Kč v % v mil. Kč v % 
Celkem  0 - 9  69 248 100,0 57 539 100,0 
v tom:     
  0  Potraviny a živá zvířata 1 120 1,6 1 966 3,4 
  1  Nápoje a tabák 175 0,3 435 0,8 
  2  Suroviny nepoživatelné, bez paliv 8 289 12,0 1 016 1,8 
  3  Minerální paliva a maziva 8 441 12,2 2 992 5,2 
  4  Živočišné a rostlinné oleje a tuky 21 0,0 66 0,1 
  5  Chemikálie 2 517 3,6 6 930 12,0 
  6  Průmyslové zboží podle druhu materiálu 13 848 20,0 18 277 31,8 
  7  Stroje a dopravní prostředky 25 124 36,3 19 566 34,0 
  8  Různé hotové výrobky 9 694 14,0 6 264 10,9 
  9  Nespecifikováno 19 0,0 27 0,0 
Pramen: MPO  

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

 Odlišnosti zbo-
žové struktury 

 
Ve složení českého vývozu do Rakouska se totiž nadprůměrně 

účastní suroviny nepoživatelné, bez paliv a minerální paliva a maziva. 
Zatímco do zemí s vyspělou ekonomikou dosahují české exporty 
zmíněných surovin nepoživatelných, bez  paliv v celkové zbožové struktuře 
podíl jen 3,0 %, podíl této zbožové kategorie ve vývozu do Rakouska 
představuje 12,0 %. Rovněž vývoz minerálních paliv a maziv zaznamenal 
v celkovém českém exportu do Rakouska výrazně vyšší podíl, než je 
dosahován ve struktuře českého vývozu do zemí s vyspělou ekonomikou 
(12,2 % proti 2,5 %). Na druhé straně je ve vývozu značně oslaben podíl 
strojů a dopravních prostředků (36,3 %) proti podílu 53,6 % v celkovém 
českém vývozu do zemí s vyspělou ekonomikou. 

  

 
 V dovozu byl zaznamenán nadprůměrný podíl skupiny 
průmyslového zboží podle druhu materiálu, a to ve výši 31,8 %, na rozdíl 
od průměru dovozu této zbožové skupiny ze zemí s vyspělou ekonomikou, 
který činil 22,0 %. Obdobně jako ve vývozu, byl ve struktuře dovozu 
z Rakouska výrazně nižší podíl strojů a dopravních prostředků (34,0 %), na 
rozdíl od celkového importu ze zemí s vyspělou ekonomikou, na němž se 
uvedená skupina účastnila 45,5 %. 

  

 
 Přes uvedené podílové rozdílnosti, hodnotově nejsilnější skupinou  Hodnotově nej-
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byla i ve vývozu do Rakouska skupina strojů a dopravních prostředků, a to 
v částce 25,1 mld. Kč. Dalšími hodnotově největšími exportními skupinami 
byly: průmyslové zboží podle druhu materiálu ve výši 13,8 mld. Kč, různé 
hotové výrobky v částce 9,7 mld. Kč, minerální paliva a maziva v rozsahu 
8,4 mld. Kč a suroviny nepoživatelné, bez paliv částce 8,3 mld. Kč. 

silnější skupinou 
vývozu i dovozu 
byly stroje 

 
 Rovněž v dovozu z Rakouska měla nejvyšší hodnotovou úroveň 
(19,6 mld. Kč) skupina strojů a dopravních prostředků, těsně následovaná 
zbožovou kategorií průmyslového zboží podle druhu materiálu v úrovni 
18,3 mld. Kč. 

  

 
Tabulka 36      Bilance obchodu ČR s Rakouskem podle zbožových skupin  

v letech 2001 a 2002 
(saldo v mil. Kč) 

 
Obchodní bilance Meziroční Zbožová skupina SITC 

2001 2002 změna salda 
Celkem 0 - 9 9 779 11 709 +1 930 
v tom:    
  0  Potraviny a živá zvířata -1 172 -846 +326 
  1  Nápoje a tabák -321 -261 +60 
  2  Suroviny nepoživatelné, bez paliv 7 917 7 273 -644 
  3  Minerální paliva a maziva 1 945 5 450 +3 505 
  4  Živočišné a rostlinné oleje a tuky -80 -45 +35 
  5  Chemikálie -4 784 -4 414 +370 
  6  Průmyslové zboží podle druhu materiálu -3 497 -4 429 -932 
  7  Stroje a dopravní prostředky 5 599 5 558 -41 
  8  Různé hotové výrobky 4 183 3 431 -752 
  9  Nespecifikováno -11 -8 +3 
Pramen: MPO a vlastní výpočet 
 
 Nejvyšší aktivní saldo (při meziročním poklesu o 0,6 mld. Kč) 
zaznamenal obchod se surovinami nepoživatelnými, bez paliv v částce 7,3 
mld. Kč. Druhé nejvyšší kladné saldo vyprodukoval obchod stroji a 
dopravními prostředky v hodnotě 5,6 mld. Kč, následovaný těsně aktivem 
z obchodu minerálními palivy a mazivy v rozsahu 5,5 mld. Kč při 
meziročním zvýšení o 3,5 mld. Kč. 

  

 
 Ke zlepšení obchodní bilance nejvíce přispěly aktivem (nad 1 mld. 
Kč) tyto položky: korek a dřevo (4,8 mld. Kč), uhlí, koks a brikety (4,0 
mld. Kč), elektrická zařízení, přístroje a spotřebiče (2,1 mld. Kč), silniční 
vozidla (2,1 mld. Kč), nábytek a jeho díly (1,8 mld. Kč), elektrický proud 
(1,7 mld. Kč), rudy kovů a kovový odpad (1,6 mld. Kč) a oděvní výrobky a 
doplňky (1,3 mld. Kč). 

  

 
 Nejvyšší bilanční pasivum vyplynulo z obchodu průmyslovým 
zbožím podle druhu materiálu (4,4 mld. Kč při meziročním zhoršení o 0,9 
mld. Kč) a z obchodu chemikáliemi (se záporným saldem rovněž 4,4 mld. 
Kč), ale při meziročním zlepšení o 0,4 mld. Kč. 
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 Na zvýšení bilančního schodku se (nad 1 mld. Kč) hlavně podílely 
položky: papír, lepenka a výrobky z nich: (2,3 mld. Kč), železo a ocel (2,1 
mld. Kč) a strojní zařízení pro určitá odvětví průmyslu (1,1 mld. Kč). 

  

 
 
8.4 Další významní obchodní partneři    
 
 
8.4.1 Rusko 
 

Česká republika realizovala v roce 2002 s evropskými státy 
s přechodovou ekonomikou vč. zemí SNS 19,6 % z celkového obratu 
zahraničního obchodu, z toho se státy CEFTA 14,3 % a s ostatními 
evropskými státy s přechodovou ekonomikou vč. zemí SNS 5,3 %. Mezi 
nimi k hlavním partnerům patřilo Rusko s obratem ve výši 77,0 mld. Kč, tj. 
56,2 % uvedené relace, ale pouhé 3,0 % souhrnného zahraničně 
obchodního obratu ČR. 

 Rusko bylo 
hlavním 
partnerem mezi 
ostatními 
evropskými TE 

 
Zahraniční obchod ČR s Ruskem nevykazuje jednoznačnou 

tendenci. Jeho růst se střídá s poklesem, a to jak na straně vývozu, tak i 
dovozu. V roce 2002 se jeho obrat meziročně snížil o 17,5 mld. Kč, tj. o 
18,5 % a proti roku 2000, kdy od vzniku ČR dosáhl nejvyšší úrovně, se 
snížil o 18,1 mld. Kč, resp. o 19,1 %. 

 Obchod s Rus-
kem kolísá 

 
Tabulka 37   Zahraniční obchod ČR s Ruskem 
 

v mil. Kč 
 1998 1999 2000 2001 2002 Index 02/01 

Vývoz 20 986 13 186 14 915 18 535 16 884 91,1 
Dovoz 50 950 48 146 80 237 75 966 60 120 79,1 
Obrat 71 936 61 332 95 152 94 501 77 004 81,5 
Bilance -29 964 -34 960 -65 322 -57 431 -43 236 75,3 
Pramen: Statistická ročenka ČR 2002, MPO 
 

Klíčovým problémem česko-ruských obchodních vztahů zůstává i 
nadále vysoké pasivní saldo zahraničně obchodní bilance, které sice 
registrovalo v roce 2002 ve srovnání s rokem 2001 mimořádný pokles o 
14,2 mld. Kč na hodnotu 43,2 mld. Kč a proti roku 2000, kdy dosáhlo 
nejvyšší úrovně za dobu existence samostatné ČR, se dokonce snížilo o 
22,1 mld. Kč, ale stále se na celkovém pasivu obchodní bilance ČR 
podílelo 58,1 % (49,2 % v roce 2001). 

 Pasivum  OB se 
opět snížilo, ale 
přesto se blížilo 
60 % pasiva OB 
ČR vcelku 

 
Pozice Ruska v zahraničním obchodu ČR se v roce 2002 opět 

meziročně zhoršila, a to o 0,6 bodu, což bylo způsobeno poklesem podílu 
českého vývozu do Ruska 0,2 bodu a dovozu z Ruska o 1 bod. Nejhlouběji 
se odrazil pokles česko-ruského obchodu na českém dovozu z tranzitivních 

 Pozice Ruska 
v ZO ČR se dále 
zhoršovala   
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ekonomik (-4,4 bodu). 
 
Tabulka 38        Postavení Ruska v zahraničním obchodu ČR 
 

 Podíl v % na českém 
Rok vývozu dovozu 

 celkem do TE celkem z TE 
2001 1,5 6,8 5,5 23,9 
2002 1,3 6,4 4,5 19,5 
Změna -0,2 -0,4 -1,0 -4,4 
Pramen: MPO 
Poznámka: TE – tranzitivní ekonomiky (země s přechodovou a státní ekonomikou) 
 
 Za celkovým meziročním poklesem vývozu ČR do Ruska stálo 
v roce 2002 snížení vývozu ve všech zbožových skupinách, vyjma 
potravinářského zboží a průmyslového zboží podle druhu materiálu, u nichž 
se vývoz zvýšil o 25,7 % a 9 %. 

  

 
Ve vývozu ČR do Ruska si v roce 2002 udržely, i přes absolutní a 

relativní pokles, nejsilnější zastoupení stroje a dopravní prostředky, které 
reprezentovaly 47,0 % (51,1 % v roce 2001) celkového českého vývozu do 
Ruska. Jejich hodnotová úroveň se meziročně ale snížila o 1,5 mld. Kč, tj. o 
16,3 %, což je v rámci jednotlivých skupin zboží nejvyšší úbytek. Pozice 
strojů a dopravních prostředků v celkovém českém vývozu do Ruska se tak 
zhoršila o 4,1 bodu. Ze strojírenského vývozu ČR do Ruska přitom 41,0 % 
připadlo na silniční vozidla, když jejich export v této relaci meziročně 
poklesl o 1,5 mld. Kč, tj. o 31,4 %. Meziroční snížení českého vývozu 
silničních vozidel do Ruska se tak téměř rovnalo úbytku celkového exportu 
ČR do Ruska. Zatímco v roce 2001 představoval český vývoz silničních 
vozidel ještě 25,6 % celkového vývozu ČR do Ruska, v roce 2002 to bylo 
19,2 %. Naproti tomu svoji pozici ve strojírenském vývozu do Ruska 
meziročně zlepšila druhá nejobjemnější skupina – strojní zařízení pro určitá 
odvětví průmyslu (přírůstek 127 mil. Kč, index 109,4), která dosáhla 18,6 
% tohoto vývozu a 8,7 % celkového vývozu ČR do Ruska. Skupina 
meziproduktů (chemikálie a průmyslové zboží podle druhu materiálu) jako 
celek zaznamenala v roce 2002 mírný meziroční pokles vývozu do Ruska 
(o 99 mil. Kč, resp. o 1,6 %), který zapříčinily chemikálie (úbytek o 389 
mil. Kč, tj. 13,9 %), zatímco průmyslové zboží podle druhu materiálu 
zvýšilo vývoz (o 290 mil. Kč, tj. o 9,0 %). Všechny významnější položky 
skupiny meziproduktů přitom meziročně snížily svůj vývoz, výjimkou je 
pouze položka papíru, lepenky a výrobků z nich, kde bylo dosaženo 43,8 % 
růstu (387 mil. Kč). 

 Pokles strojíren-
ského vývozu ČR 
do Ruska se 
prakticky rovnal 
úbytku exportu 
silničních vozidel  
a byl hlavní pří- 
činou snížení cel-
kového vývozu v  
této relaci 
 
 

 
Vedle průmyslového zboží podle druhu materiálu zlepšila v roce 

2002 své postavení ve vývozu do Ruska pouze skupina potravinářského 
zboží (z 3,9 % v roce 2001 na 5,4 %). Toto zlepšení ale znamenalo pouze 
malý hodnotový přínos (+187 mil. Kč). Zbývající dvě skupiny zboží, tj. 
suroviny nepoživatelné a paliva a různé hotové výrobky snížily meziročně 
objem vývozu do Ruska (o 114 mil. Kč a 85 mil. Kč). Významný byl 
přitom pokles, obdobně jako v roce 2001, u položky nábytek a jeho díly (-
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45,9 %). 
 
Tabulka 39        Zbožová struktura zahraničního obchodu ČR s Ruskem 

v roce 2002 
 

Salda dílčích Vývoz do Ruska Dovoz z Ruska 
obchodních bilancí  

změna proti změna proti změna proti 
podíly 2002 

roku 2001 
podíly 2002 

roku 2001 
2002 

roku 2001 
Zbožová skupina SITC 

v % v mld. Kč v % v mld. Kč v mld. Kč 

 0+1+4  Potravinářské suroviny a výrobky 5,4 0,91 +0,19 0,1 0,05 -0,02 0,86 +0,20 

 2+3      Suroviny nepoživatelné a paliva 1,8 0,30 -0,11 83,3 50,11 -14,22 -49,81 +14,10 

 5          Chemikálie 14,2 2,40 -0,39 2,3 1,39 -0,61 1,02 +0,22 

 6          Průmyslové zboží podle druhu         

             materiálu 20,9 3,53 +0,29 9,8 5,88 -0,52 -2,35 +0,81 

 7          Stroje a dopravní prostředky 47,0 7,93 -1,54 4,1 2,46 -0,57 5,47 -0,97 

 8          Různé hotové výrobky 10,7 1,81 -0,09 0,4 0,23 +0,09 1,58 -0,17 

Pramen: MPO, vlastní výpočet 
 

Snížení celkového českého dovozu z Ruska v roce 2002 ve srovnání 
s rokem 2001 o 15,8 mld. Kč ovlivnila především skupina minerálních 
paliv a maziv, jejíž import poklesl o 14,4 mld. Kč, resp. o 23,5 % a v jejím 
rámci pak topný plyn (-9,0 mld. Kč, index 73,3) a ropa a ropné výrobky (-
5,5 mld. Kč, index 80,2). Nehledě na tento vývoj způsobený hlavně 
posilujícím kurzem koruny vůči USD a větším poklesem dovozních cen, 
zůstala minerální paliva a maziva nejsilnější skupinou zboží v českém 
dovozu z Ruska, když reprezentovala jeho 77,9 % (80,7 % v roce 2001). 
Topný plyn a ropa a ropné výrobky pak zůstaly hlavními položkami tohoto 
dovozu při podílu 41,1 % a 36,7 % (proti 44,4 % a 36,2 % v roce 2001). 
Topný plyn, ropa a ropné výrobky vyprodukovaly zároveň v roce 2002 
nejvyšší pasivní saldo obchodní bilance ČR vůči Rusku v hodnotě 46,7 
mld. Kč, přestože došlo k výraznému meziročnímu poklesu tohoto pasiva o 
14,3 mld. Kč. 

 Pokles dovozu  
z Ruska způso- 
bila hlavně ne- 
rostná paliva 

 
Meziroční změny v úrovni dovozu ČR z Ruska přesahující hranici 

500 mil. Kč byly v roce 2002 zaznamenány ještě u skupiny chemikálií (-
613 mil. Kč, index 69,4), strojů a dopravních prostředků (-570 mil. Kč, 
index 81,2) a průmyslového zboží podle druhu materiálu (-519 mil. Kč, 
index 91,9). 
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Graf 15       Struktura vývozu, dovozu a bilance s Ruskem v roce 2002 
(v mld. Kč) 

 
0-Potrav iny  a živ á zv ířata
1-Nápoje a tabák
2-Surov iny  nepoživ atelné, bez paliv
3-Minerální paliv a a maziv a
4-Živ očišné a rostlinné oleje a tuky
5-Chemikálie
6-Průmy sl. zboží podle druhu materiálu
7-Stroje a doprav ní prostředky
8-Různé hotov é v ýrobky
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Pramen: MPO 
 

Schodek celkové obchodní bilance ČR vůči Rusku se podařilo 
v roce 2002 meziročně snížit o 14,2 mld. Kč na 43,2 mld. Kč. Zásluhu na 
tomto výsledku měly všechny sledované skupiny zboží s výjimkou skupiny 
strojů a dopravních prostředků (která ale i přes meziroční pokles přebytku 
nicméně dosáhla nejvyššího aktivního salda) a s výjimkou různých 
hotových výrobků, jež zmenšily svoje aktivní saldo o 174 mil. Kč. 
Nejvýrazněji ovlivnily meziroční snížení pasiva obchodní bilance s Ruskem 
minerální paliva a maziva poklesem schodku dílčí bilance o 14,3 mld. Kč. 

  

 
 
8.4.2 Polsko 
 

Zahraničně obchodní obrat ČR s Polskem se v roce 2002 meziročně 
snížil o 4,6 % (-5,38 mld. Kč) při poklesu českého vývozu do Polska o 9,9 
% (-6,54 mld. Kč) a vzrůstu dovozu z Polska o 2,2 % (+1,16 mld. Kč). 
Dlouhodobý vzestupný trend českého vývozu do Polska byl tak přerušen, 
ale nadále byl zachován na straně dovozu z Polska. 

 ZO s Polskem 
klesl, růst si 
udržel pouze 
dovoz 

 
Tabulka 40     Zahraniční obchod ČR s Polskem 
 

v mil. Kč 
 1998 1999 2000 2001 2002 Index 02/01 

Vývoz 47 821 50 756 60 898 65 788 59 248 90,1 
Dovoz 31 277 35 016 44 332 52 015 53 179 102,2 
Obrat 79 098 85 772 105 230 117 803 112 427 95,4 
Bilance 16 544 15 740 16 566 13 773 6 069 44,1 
Pramen: Statistická ročenka ČR 2002, MPO 
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Důsledkem předstihu růstu dovozu před vývozem byl poměrně 

značně negativní posun v bilanci vzájemného zahraničního obchodu, která 
dlouhodobě vykazuje aktivní saldo, ale to se v roce 2002 meziročně snížilo 
o 55,9 % resp. o 7,7 mld. Kč. Konečný výsledek bilance zahraničního 
obchodu ČR s Polskem nicméně přispěl k útlumu celkového zahraničně 
obchodního pasiva. 

 Výrazně se sní-
žilo aktivum bi-
lance ZO 

 
Výší obratu se v roce 2002 řadilo Polsko na 7. místo mezi 

nejvýznamnějšími obchodními partnery České republiky (stejně jako v roce 
2001) s podílem 4,4 % na jejím souhrnném zahraničním obchodu, přičemž 
podíl Polska na českém vývozu reprezentoval 4,7 %, když se meziročně 
snížil o 0,5 procentního bodu a na českém dovozu 4,0 %, při zvýšení o 0,2 
bodu. 

 Polsku náleželo 
7. místo mezi 
obchodními 
partnery    

 
Tabulka 41  Postavení Polska v zahraničním obchodu ČR 
 

 Podíl v % na českém 
Rok vývozu dovozu 

 celkem do TE do CEFTA celkem z TE do CEFTA 
2001 5,2 24,1 30,5 3,8 16,3 29,9 
2002 4,7 22,3 28,6 4,0 17,3 33,2 
Změna -0,5 -1,8 -1,9 +0,2 +1,0 +3,3 
Pramen: MPO, vlastní výpočet 
Poznámka:  TE – tranzitivní ekonomiky (země s přechodovou a státní ekonomikou) 
 
 Vývoz i dovoz do/z Polska představoval v roce 2001 zhruba 30 % 
českého vývozu a dovozu do/ze států CEFTA, zatímco v roce 2002 v dané 
relaci oslabil podíl ve vývozu a zejména posílil podíl na dovozu. Ve vztahu 
k tranzitivním ekonomikám jako celku byl podíl Polska na českém vývozu 
a dovozu více diferencován. U vývozu se pohyboval při meziročním 
snížení na úrovni 24,1 % a 22,3 % a u dovozu při meziročním zvýšení na 
úrovni 16,3 % a 17,3 %. 

  

 
Tabulka 42  Zbožová struktura zahraničního obchodu ČR s Polskem 

v roce 2002 
 

Salda dílčích Vývoz do Polska Dovoz z Polska 
obchodních bilancí  

změna proti změna proti změna proti 
podíly 2002 

roku 2001 
podíly 2002 

roku 2001 
2002 

roku 2001 
Zbožová skupina SITC 

v % v mld. Kč v % v mld. Kč v mld. Kč 

 0+1+4  Potravinářské suroviny a výrobky 7,9 4,69 -0,78 9,8 5,24 +0,05 -0,56 -0,83 

 2+3      Suroviny nepoživatelné a paliva 7,6 4,50 -2,03 17,8 9,48 +0,73 -4.99 -2,77 

 5          Chemikálie 14,5 8,59 -1,54 10,9 5,81 -0,28 2,78 -1,26 

 6          Průmyslové zboží podle druhu         

             materiálu 32,3 19,14 -2,48 30,4 16,15 +0,11 2,99 -2,59 

 7          Stroje a dopravní prostředky 30,8 18,27 +0,92 16,4 8,70 +0,61 9,58 +0,31 

 8          Různé hotové výrobky 6,9 4,06 -0,63 14,7 7,80 -0,06 -3,73 -0,56 

Pramen: MPO, vlastní výpočet 
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Ve zbožové struktuře českého vývozu i dovozu do/z Polska 

dominovala v roce 2002 opět skupina průmyslového zboží podle druhu 
materiálu, která v nich reprezentovala po mírném meziročním zhoršení 
pozice znovu více než 30 %. V roce 2002 tato skupina zboží meziročně 
oslabila o 11,5 % ve vývozu ČR do Polska, tj. o 2,48 mld. Kč a v dovozu 
posílila o 0,7 %, resp. o 0,11 mld. Kč. Tato skutečnost ovlivnila meziroční 
pokles aktivního salda dílčí bilance této skupiny o 2,59 mld. Kč na 2,99 
mld. Kč. Český vývoz i dovoz průmyslového zboží podle druhu materiálu 
do/z Polska zaznamenal v roce 2002 meziroční snížení podílu na celkovém 
vývozu/dovozu ČR do/z Polska o 0,6 a 0,4 procentního bodu. 

 Dominantní sku-
pinou v ZO bylo 
opět průmyslové 
zboží 

 
Druhou objemově největší skupinou zboží v českém vývozu do 

Polska byly v roce 2002 stroje a dopravní prostředky, zatímco v dovozu 
z Polska zaujímaly výší hodnoty třetí místo. Tato skupina zboží 
zaznamenala v roce 2002 ve srovnání s rokem 2001 vzrůst na straně vývozu 
do Polska o 5,3 % (o 924,0 mil. Kč) a na straně dovozu z Polska o 7,6 % (o 
614,9 mil. Kč). V důsledku objemově vyššího nárůstu vývozu nad dovozem 
došlo k meziročnímu zlepšení dílčího aktivního salda obchodní bilance 
strojů a zařízení o 309,1 mil. Kč. Skupina strojů a dopravních prostředků 
v dané teritoriální relaci tak docílila v roce 2002 absolutně nejvyšší úrovně 
přebytku zahraničně obchodní bilance (9,58 mld. Kč) a jako jediná 
dokázala tento přebytek meziročně zvýšit. Podíl vývozu strojů a dopravních 
prostředků do Polska na jejich celkovém českém vývozu byl v roce 2002 
relativně nízký 2,9 % a ve srovnání s rokem 2001 se nezměnil. Podíl jejich 
dovozu z Polska na celkovém dovozu strojů a dopravních prostředků ČR 
byl pak ještě menší (1,5 %), ale meziročně se zvýšil (alespoň o 0,1 
procentního bodu). 

 Stroje a doprav-
ní prostředky 
opět vytvořily 
nejvyšší bilanční 
přebytek 

 
Třetí pozici v česko-polském obchodu obsadily v roce 2002 znovu 

chemikálie s úrovní vývozu do Polska ve výši 8,59 mld. Kč a dovozu 
z Polska v hodnotě 5,81 mld. Kč. Tato skupina zboží dosáhla v uvedené 
teritoriální relaci vyšší dynamiky v dovozu z Polska, což se odrazilo 
v poklesu aktivního salda dílčí obchodní bilance o 1,26 mld. Kč. Český 
vývoz chemikálií do Polska, stejně jako potravinářských surovin a výrobků, 
zároveň reprezentoval významný podíl v celkovém českém vývozu daných 
skupin zboží v roce 2002 (11,5 %). 

 Vývoz chemiká-
lií a potravinář-
ského zboží do 
Polska předsta-
vuje významný 
podíl na jejich 
celkovém vývo-
zu z ČR    

 
Suroviny nepoživatelné a paliva, jakož i hotové výrobky náležely 

v česko-polském obchodu opět ke skupinám zboží s předstihem růstu 
dovozu z Polska před vývozem do Polska a dlouhodobě jsou nositeli 
pasivního salda dílčích bilancí v dané teritoriální relaci. Vývoz 
nepoživatelných surovin a paliva se v roce 2002 snížil ve srovnání s rokem 
2001 o 31,2 %, zatímco jejich dovoz z Polska vzrostl o 8,3 %. U různých 
hotových výrobků se sice meziročně snížil vývoz i dovoz do/z Polska (o 
625,2 mil. Kč, tj. o 13,3 % a o 60,9 mil. Kč resp. 0,8 %), ale pokles dovozu 
byl hlubší. 

 Dovoz surovin a 
paliv i hotových 
výrobků opět 
předstihl jejich 
vývoz 
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Tabulka 43 Postavení zahraničního obchodu ČR s Polskem v celkovém zahraničním 
obchodu ČR podle jednotlivých zbožových skupin 

 
 Podíl Polska v % na celkovém českém 

Zbožová skupina SITC vývozu dovozu 
 2001 2002 2001 2002 

 0+1+4   Potravinářské suroviny a výrobky 12,3 11,5 8,1 8,2 
 2+3       Suroviny nepoživatelné a paliva 8,5 6,4 5,3 6,8 
 5           Chemikálie 12,4 11,5 4,0 3,9 
 6           Průmyslové zboží podle druhu materiálu 7,0 6,5 5,7 5,9 
 7           Stroje a dopravní prostředky 2,9 2,9 1,4 1,5 
 8           Různé hotové výrobky 3,0 2,7 5,6 5,6 
 0-9        Celkem 5,2 4,7 3,8 4,0 
Pramen: MPO, vlastní výpočet 
 

Hlavními položkami českého vývozu do Polska (nad 2 mld. Kč) 
byly v roce 2002: silniční vozidla (9,1 mld. Kč), železo a ocel (5,2 mld. 
Kč), elektrická zařízení, přístroje a spotřebiče (3,3 mld. Kč), výrobky 
z nekovových nerostů (3,2 mld. Kč), silice a vonné látky, leštící a čistící 
přípravky (2,9 mld. Kč), textilní příze, tkaniny a tržní výrobky z nich (2,9 
mld. Kč), papír, lepenka a výrobky z nich (2,9 mld. Kč), kovové výrobky 
(2,2 mld. Kč) a ropa, ropné výrobky a příbuzné materiály (2,0 mld. Kč). 
Naproti tomu největšími položkami českého dovozu z Polska byly: železo a 
ocel (4,9 mld. Kč), ropa, ropné výrobky a příbuzné materiály (4,3 mld. Kč), 
neželezné kovy (3,9 mld. Kč), nábytek a jeho díly (3,4 mld. Kč), silniční 
vozidla (2,7 mld. Kč), uhlí, koks a brikety (2,6 mld. Kč), elektrická 
zařízení, přístroje a spotřebiče (2,4 mld. Kč) a různé výrobky j.n. (2,0 mld. 
Kč). 

 Hlavní položky 
vývozu a dovozu 

 
Z jednotlivých položek nejvíce v roce 2002 přispěly k udržení 

aktivního salda bilance zahraničního obchodu silniční vozidla (6,4 mld. Kč) 
a textilní příze, tkaniny a tržní výrobky z nich (2,2 mld. Kč). Negativně 
naopak na souhrnnou bilanci zahraničního obchodu působily neželezné 
kovy (3,1 mld. Kč), nábytek a jeho díly (3,0 mld. Kč) a ropa, ropné 
výrobky a příbuzné materiály (2,3 mld. Kč). 

 Položky, které 
nejvíce ovlivnily 
OB 

 
 
8.4.3 Itálie 
 
 Český obchod se dvěma tzv. velkými státy EU – Itálií a Francií 
dosahoval v roce 2002 zhruba stejnou hodnotovou úroveň a zcela stejný 
podíl na celkovém obratu zahraničního obchodu ČR i na obratu ČR s EU, a 
to 4,7 % a 7,4 %. 
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Tabulka 44   Zahraniční obchod ČR s Itálií 
 

v mil. Kč 
 1998 1999 2000 2001 2002 Index 02/01 

Vývoz 31 458 33 307 42 388 51 495 50 774 98,6 
Dovoz 48 596 52 624 64 194 72 841 71 594 98,3 
Obrat 80 054 85 931 106 582 124 336 122 368 98,4 
Bilance -17 138 -19 317 -21 806 -21 346 -20 820 97,5 
Pramen: Statistická ročenka ČR 2002, MPO 
 

Zahraničně obchodní obrat ČR s Itálií se v roce 2002 meziročně 
snížil o 1,6 % (-2,0 mld. Kč) při poklesu českého vývozu do Itálie o 1,4 % 
(-0,7 mld. Kč) a dovozu z  Itálie o 1,7 % (-1,2 mld. Kč). Itálie je tak další 
zemí, s níž byl přerušen dlouhodobý vzestupný trend českého obchodu. 
Pozitivní přitom bylo zmírnění pasiva vzájemné obchodní bilance o 526 
mil. Kč, které reprezentovalo 28,0 % celkového pasiva obchodní bilance 
ČR. 

 ZO s Itálií klesl 
na straně vývo-
zu i dovozu 

 
Tabulka 45 Zbožová struktura zahraničního obchodu ČR s Itálií v roce 2002  
 

Salda dílčích Vývoz do Itálie Dovoz z Itálie 
obchodních bilancí  

změna proti změna proti změna proti 
podíly 2002 

roku 2001 
podíly 2002 

roku 2001 
2002 

roku 2001 
Zbožová skupina SITC 

v % v mld. Kč v % v mld. Kč v mld. Kč 
 0+1+4  Potravinářské suroviny a výrobky 0,9 0,46 -0,03 5,5 3,93 +0,03 -3,46 -0,06 

 2+3      Suroviny nepoživatelné a paliva 5,8 2,91 +0,25 2,2 1,58 -0,17 +1,33 +0,42 

 5          Chemikálie 6,6 3,34 -0,96 11,2 8,03 +0,05 -4,69 -1,01 

 6          Průmyslové zboží podle druhu         

             materiálu 30,7 15,56 -1,12 22,7 16,26 +0,67 -0,70 -1,79 

 7          Stroje a dopravní prostředky 46,8 23,78 +1,64 42,9 30,68 -1,39 -6,90 +3,03 

 8          Různé hotové výrobky 9,2 4,70 -0,52 15,5 11,11 -0,44 -6,41 -0,07 

Pramen: MPO, vlastní výpočet 
 

Nejvýznamnějšími zbožovými skupinami v českém vývozu i 
dovozu do/z Itálie byly opět stroje a dopravní prostředky a průmyslové 
zboží podle druhu materiálu, které hodnotově vysoce převyšují ostatní 
skupiny zboží. Vývoz strojů a dopravních prostředků se meziročně v roce 
2002 zvýšil o 7,4 % resp. o 1,64 mld. Kč. Jeho hlavními položkami byly 
silniční vozidla (7,28 mld. Kč), jejichž vývoz se ale proti roku 2001 snížil o 
3,70 mld. Kč resp. o 33,7 %, zařízení k telekomunikaci a záznamu a 
reprodukci zvuku (3,84 mld. Kč), které naopak dosáhlo nejvyššího 
meziročního přírůstku v dané teritoriální relaci, a to o 2,69 mld. Kč, tj. o 
236,0 %, stroje a zařízení všeobecně užívané v průmyslu (3,36 mld. Kč), 
kancelářské stroje a zařízení k automatickému zpracování dat (2,57 mld. 
Kč) a stroje a zařízení k výrobě energie (2,10 mld. Kč). Dovoz strojů a 
dopravních prostředků z Itálie se v roce 2002 ve srovnání s rokem 2001 
snížil o 1,39 mld. Kč, tj. o 4,3 %. Jeho nejobjemnějšími položkami byly 
elektrická zařízení, přístroje a spotřebiče (8,86 mld. Kč), stroje a zařízení 

 ZO se opíral 
především o 
stroje a doprav-
ní prostředky a 
průmyslové zbo-
ží podle druhu 
materiálu    
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všeobecně užívané v průmyslu (8,79 mld. Kč), silniční vozidla (4,34 mld. 
Kč) a strojní zařízení pro určitá odvětví průmyslu (3,79 mld. Kč). Skupina 
strojů a dopravních prostředků byla v roce 2002, stejně jako v roce 2001, 
hlavním nositelem souhrnného pasivního salda bilance v česko-italském 
obchodu (-6,90 mld. Kč) i přes jeho masivní meziroční pokles (o 3,03 mld. 
Kč), a v jejím rámci to pak byla elektrická zařízení, přístroje a spotřebiče (-
6,88 mld. Kč) a zařízení všeobecně užívané v průmyslu (-5,43 mld. Kč). 
 

Hodnotový objem českého vývozu průmyslového zboží podle druhu 
materiálu do Itálie se v roce 2002 proti roku 2001 snížil o 6,7 % (o 1,12 
mld. Kč), zatímco jeho objem v dovozu vzrostl o 4,3 % (o 0,67 mld. Kč). 
V důsledku daného vývoje přerostlo aktivní saldo dílčí bilance této skupiny 
zboží v pasivum v hodnotě 0,70 mld. Kč, což je zhoršení o 1,79 mld. Kč. 
Obchod průmyslovým zbožím v roce 2002 ovlivnily především 4 položky: 
textilní příze, tkaniny a tržní výrobky z nich (vývoz 4,46 mld. Kč a dovoz 
4,25 mld. Kč), železo a ocel (2,79 mld. Kč a 2,62 mld. Kč), výrobky 
z nekovových nerostů (2,31 mld. Kč a 2,07 mld. Kč), kovové výrobky (2,10 
mld. Kč a 3,36 mld. Kč), které byly vedle položky kůže, kožené výrobky a 
vydělané kožky (s pasivem ve výši 1,06 mld. Kč) hlavním zdrojem pasiva 
dílčí bilance skupiny 6 SITC, když jejich pasivum dosáhlo -1,25 mld. Kč. 

 Skupina 6 SITC 
zhoršila vztah 
vývozu a dovozu 
v neprospěch 
ČR 

 
U skupiny různých hotových výrobků, která je z hlediska výše 

obratu v česko-italském obchodu třetí největší, se meziročně v roce 2002 
snížil český vývoz (-9,9 %) i dovoz (-3,9 %), čímž došlo k vzrůstu pasiva 
dílčí bilance vzájemného obchodu o 71 mil. Kč, jež je nejvíce zatěžováno 
pasivem z obchodu nábytkem a jeho díly (-1,28 mld. Kč) a různými 
průmyslovými výrobky (-3,09 mld. Kč). 

 I u skupiny 8 
SITC vzrostlo 
pasivum OB 

 
Zbožová skupina chemikálií svou hodnotou sice nepředstavovala 

v roce 2002 zvlášť objemnou součást česko-italského obchodu, nicméně 
významně zatížila jeho bilanci dílčím pasivem ve výši 4,69 mld. Kč, které 
meziročně vzrostlo o 1,01 mld. Kč, tj. o 27,3 %. Zásadní vliv na toto dílčí 
pasivum přitom měla léčiva a farmaceutické výrobky a plastické hmoty 
v neprvotních formách. Podobně se chovala i nejmenší skupina zboží 
v dané teritoriální relaci – potravinářské zboží (0+1+4 SITC), která při 
obratu 4,39 mld. Kč dosáhla pasiva dílčí bilance v hodnotě 3,46 mld. Kč, 
zejména díky vyššímu českému dovozu zeleniny a ovoce. Naproti tomu 
skupina surovin nepoživatelných a paliv, jež je objemově rovněž nevelká, 
jako jediná zakončila rok 2002 aktivní dílčí bilancí v hodnotě 1,33 mld. Kč, 
která se meziročně zlepšila o 45,8 %. 

  

 
 
8.4.4 Velká Británie 
 
 Velká Británie patří dlouhodobě k významným obchodním 
partnerům České republiky. V roce 2002 se spolu s Polskem dělila o 6. – 7. 
místo v obratu českého zahraničního obchodu a zatímco v českém dovozu 
se sice zařadila s podílem 3,1 % na 10. pozici, v českém vývozu zaujala 3. 
místo s podílem 5,8 % (za Německem a Slovenskem). 

 Významné místo 
VB v českém 
vývozu 
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Tabulka 46      Zahraniční obchod ČR s Velkou Británií v letech 2001 a 2002 
 

Hodnota v mil. Kč Podíl na ZO ČR v %  
2001 2002 

Index 2002        
v % 2001 2001 2002 

Vývoz 69 359 72 056 103,9 5,5 5,8 
Dovoz 55 388 41 587 75,1 4,0 3,1 
Obrat 124 747 113 643 91,1 4,7 4,4 
Saldo OB 13 971 30 469 +16 4981) x x 
1) meziroční změna salda  
Pramen: MPO 
 
 I když dynamika dovozu z Velké Británie poklesla značněji pod 
celkové tempo českého importu (o 20,6 bodů), vývoz naopak překročil do 
tohoto teritoria výrazněji vývoj celkového českého exportu, a to o 5,3 bodu, 
což svědčí o úspěchu českých vývozců v roce 2002 na britském trhu. 

  

 
Uvedené výsledky se opíraly o následující zbožovou strukturu:   

 
Tabulka 47       Zbožová struktura zahraničního obchodu ČR s Velkou Británií 

v roce 2002 
 

Vývoz Dovoz 
hodnota  podíl  hodnota  podíl  Skupina SITC 
v mil. Kč v % v mil. Kč v % 

Celkem 72 056 100,0 41 587 100,0 
v tom:     
  0  Potraviny a živá zvířata 740 1,0 660 1,6 
  1  Nápoje a tabák 468 0,6 180 0,4 
  2  Suroviny nepoživatelné, bez paliv 523 0,7 259 0,6 
  3  Minerální paliva a maziva 88 0,1 58 0,1 
  4  Živočišné a rostlinné oleje a tuky 1 0,0 15 0,1 
  5  Chemikálie 995 1,4 6 558 15,8 
  6  Průmyslové zboží podle druhu materiálu 9 775 13,6 7 939 19,1 
  7  Stroje a dopravní prostředky 48 820 67,8 20 881 50,2 
  8  Různé hotové výrobky 10 573 14,7 5 036 12,1 
  9  Nespecifikováno 73 0,1 1 0,0 

Pramen: MPO 
 
 Ze zbožové struktury obratu zahraničního obchodu je zřetelné, že 
skupiny 0, 1, 2, 3, 4 a 9 nehrály ve vzájemném obchodu nijak zvlášť 
významnou roli. Naopak, skupiny 6 až 8 (a v dovozu i skupina 5) tvořily 
páteř tohoto obchodu. 

  

 
 Nejvýznamnější zbožovou kategorií ve vývozu byly stroje a 
dopravní prostředky, které představovaly mimořádných 67,8 % celkového 
vývozu do Velké Británie. Z této zbožové kategorie se také rekrutovaly 
nejvíce obchodované položky SITC, kterými byly: silniční vozidla (s 
podílem 22,7 % na celkovém exportu do V. Británie), dále pak kancelářské 

 Nejdůležitější 
kategorií ve vý-
vozu byly stroje 
a dopravní pro-
středky 
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stroje a zařízení k automatickému zpracování dat (s podílem 19,0 %) a 
zařízení k telekomunikaci a záznamu a reprodukci zvuku (s podílem 11,7 
%). Jenom tyto tři položky obstaraly 53,4 % celkového vývozu do Velké 
Británie v roce 2002. 
 
 Dalšími významnými vývozními skupinami byly různé hotové 
výrobky s podílem 14,7 % a průmyslové zboží podle druhu materiálu 
s podílem 13,6 %. Spolu se stroji a dopravními prostředky představovaly 
tyto tři zbožové skupiny 96,1 % celkového vývozu do sledovaného 
teritoria. 

  

 
 Největší podíl na celkovém dovozu z Velké Británie měly rovněž 
stroje a dopravní prostředky, a to ve výši 50,2 % (18,4 % importu přitom 
obstarala jen samotná položka elektrických zařízení, přístrojů a spotřebičů). 
Kromě průmyslového zboží podle druhu materiálu a různých hotových 
výrobků, vykázala v dovozu svou větší váhu i skupina chemikálií s podílem 
15,8 %. Uvedené čtyři zbožové kategorie pak představovaly 97,2 % 
celkového importu ze sledovaného teritoria. 

 Rovněž v dovo-
zu největší podíl 
měla skupina 7 

 
Tabulka 48       Bilance obchodu ČR s Velkou Británií podle zbožových skupin 

v letech 2001 a 2002 
 

v mil. Kč 
Obchodní bilance Meziroční Zbožová skupina SITC 

2001 2002 změna salda 
Celkem 13 971 30 469 +16 498 
v tom:    
  0  Potraviny a živá zvířata -220 80 +300 
  1  Nápoje a tabák 249 288 +39 
  2  Suroviny nepoživatelné, bez paliv 267 264 -3 
  3  Minerální paliva a maziva 18 30 +12 
  4  Živočišné a rostlinné oleje a tuky -10 -14 -4 
  5  Chemikálie -5 549 -5 563 -14 
  6  Průmyslové zboží podle druhu materiálu 1 986 1 836 -150 
  7  Stroje a dopravní prostředky 15 178 27 939 +12 761 
  8  Různé hotové výrobky 2 037 5 538 +3 501 
  9  Nespecifikováno 15 71 +56 
Pramen: MPO a vlastní výpočet 
 
 Obchodní bilance se s Velkou Británií meziročně zlepšila o 16,5 
mld. Kč na celkové kladné saldo ve výši 30,5 mld. Kč. Největší podíl na 
této pozitivní změně měla zbožová skupina strojů a dopravních prostředků, 
jejíž aktivum se meziročně zvýšilo o 12,8 mld. Kč na 27,9 mld. Kč a 
skupina různých hotových výrobků, která zaznamenala meziroční zvýšení 
kladného salda o 3,5 mld. Kč na 5,5 mld. Kč. Meziroční snížení aktiva o 
150 mil. Kč na 1,8 mld. Kč registrovalo průmyslové zboží podle druhu 
materiálu. Nepříznivý vliv na druhé straně měla na obchodní bilanci 
zbožová skupina chemikálií, a to pasivem ve výši 5,6 mld. Kč. 

 Značné meziroč-
ní zlepšení OB 
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 Ke zlepšení obchodní bilance nejvíce přispěly aktivem nad 1 mld. 
Kč tyto položky: silniční vozidla (13,2 mld. Kč), kancelářské stroje a 
zařízení k automatickému zpracování dat (10,7 mld. Kč), zařízení 
k telekomunikaci a záznamu a reprodukci zvuku (7,0 mld. Kč), nábytek a 
jeho díly (5,0 mld. Kč), oděvní výrobky a doplňky (2,1 mld. Kč), výrobky 
z pryže (1,5 mld. Kč) a výrobky z nekovových nerostů (1,2 mld. Kč). 

  

 
 Naopak, na bilančním schodku se (nad 1 mld. Kč) hlavně podílely: 
elektrická zařízení, přístroje a spotřebiče (2,5 mld. Kč), léčiva a 
farmaceutické výrobky (1,9 mld. Kč), odborné, vědecké a řídící přístroje a 
zařízení (1,1 mld. Kč), textilní příze, tkaniny, tržní výrobky z nich (1,1 mld. 
Kč) a silice a vonné látky, leštící a čistící přípravky (1,0 mld. Kč). 

  

 
 
8.4.5 Francie 
 

Francie byla v roce 2002 výší obratu v hodnotě 121,85 mld. Kč 
pátým nejvýznamnějším obchodním partnerem ČR. Její pozice 
v zahraničním obchodu se opět, stejně jako v roce 2001, meziročně zlepšila 
o 0,1 procentního bodu. Ve srovnání s rokem 2001 česko-francouzský 
obchod vzrostl o 939 mil. Kč, tj. o 0,8 %, když se český vývoz do Francie 
zvýšil o 3,91 mld. Kč (index 107,2) na 58,30 mld. Kč, zatímco český dovoz 
z Francie klesl o 2,97 mld. Kč (index 95,5) na 63,55 mld. Kč. V důsledku 
předstihu tempa růstu vývozu před dovozem došlo k opětovnému snížení 
pasivního salda bilance vzájemného obchodu o 6,87 mld. Kč na –5,25 mld. 
Kč, které ale ještě reprezentovalo 7,0 % celkového pasiva obchodní bilance 
ČR v roce 2002. 

 Pasivní saldo 
v obchodu ČR-
Francie se sní-
žilo o více než 
polovinu 

 
Tabulka 49   Zahraniční obchod ČR s Francií 
 

v mil. Kč 
 1998 1999 2000 2001 2002 Index 02/01 

Vývoz 27 053 35 550 45 085 54 396 58 301 107,2 
Dovoz 39 137 47 915 61 643 66 516 63 550 95,5 
Obrat 66 190 83 465 106 728 120 912 121 851 100,8 
Bilance -12 084 -12 365 -16 558 -12 120 -5 249 43,3 
Pramen: Statistická ročenka ČR 2002, MPO 
 
 Z výše uvedené tabulky vyplývá, že zatímco český vývoz do 
Francie si udržel dlouhodobě dynamický rozvoj, u dovozu z Francie byl 
přerušen. Růstový trend byl zachován i u obratu zahraničního obchodu, 
nicméně při sníženém tempu růstu. 
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Tabulka 50 Zbožová struktura zahraničního obchodu ČR s Francií v roce 2002 
 

Salda dílčích Vývoz do Francie Dovoz z Francie 
obchodních bilancí  

změna proti změna proti změna proti 
podíly 2002 

roku 2001 
podíly 2002 

roku 2001 
2002 

roku 2001 
Zbožová skupina SITC 

v % v mld. Kč v % v mld. Kč v mld. Kč 
 0+1+4  Potravinářské suroviny a výrobky 1,3 0,79 +0,18 3,9 2,53 +0,49 -1,74 -0,30 

 2+3      Suroviny nepoživatelné a paliva 1,4 0,80 -0,31 1,7 1,07 +0,00 -0,27 -0,31 

 5          Chemikálie 3,8 2,19 -0,02 17,7 11,22 +0,59 -9,03 -0,61 

 6          Průmyslové zboží podle druhu         

             materiálu 21,1 12,25 +1,42 17,9 11,35 -0,19 0,89 +1,61 

 7          Stroje a dopravní prostředky 64,1 37,24 +2,77 51,0 32,38 -4,04 4,87 +6,81 

 8          Různé hotové výrobky 8,3 4,83 -0,09 7,8 4,98 +0,23 -0,15 -0,33 

Pramen: MPO, vlastní výpočet 
 

Ve struktuře česko-francouzského obchodu opět v roce 2002 
dominovala skupina strojů a dopravních prostředků (64,1 % v českém 
vývozu do Francie a 51,0 % v dovozu z Francie). Páteří jejich vývozu 
přitom byly: silniční vozidla (13,89 mld. Kč, index 119,6), elektrická 
zařízení, přístroje a spotřebiče (6,28 mld. Kč, index 117,4), stroje a zařízení 
všeobecně užívané v průmyslu (4,73 mld. Kč, index 73,9), kancelářské 
stroje a zařízení k automatickému zpracování dat (4,75 mld. Kč, index 
200,4) a stroje a zařízení k výrobě energie (3,72 mld. Kč, index 127,3). 
Podobně i podstata českého dovozu z Francie byla založena na dovozu 
silničních vozidel (12,45 mld. Kč, index 108,4), elektrického zařízení, 
přístrojů a spotřebičů (6,83 mld. Kč, index 66,7), strojů a zařízení 
všeobecně užívaných v průmyslu (4,55 mld. Kč, index 106,2) a strojů a 
zařízení k výrobě energie (2,94 mld. Kč, index 135,4). Stroje a dopravní 
prostředky spolu s průmyslovým zbožím, které reprezentovalo druhou 
největší skupinu vzájemného obchodu, jako jediné skupiny zboží dokázaly 
vyprodukovat dílčí aktivní bilanční salda v celkové hodnotě 5,76 mld. Kč 
(a stlačily tak celkové pasivum česko-francouzského obchodu). Významné 
přitom je, že u strojů a zařízení se meziročně změnilo dílčí pasivní saldo ve 
výši –1,94 mld. Kč na kladné saldo v hodnotě 4,87 mld. Kč a podobně i u 
průmyslového zboží podle druhu materiálu došlo k přeměně bilančního 
pasiva (-0,72 mld. Kč) v aktivum (+0,89 mld. Kč), ale na nižší úrovni. 
Hlavní podíl na dosažení tohoto kladného salda mají kancelářské stroje a 
zařízení k automatickému zpracování dat (+3,73 mld. Kč), výrobky z pryže 
(+1,81 mld. Kč) a silniční vozidla (+1,44 mld. Kč). Naproti tomu vysoké 
dílčí pasivní saldo zaznamenaly chemikálie (-9,03 mld. Kč) při meziročním 
nárůstu o 606 mil. Kč. Zasloužily se o to především tři položky, a to léčiva, 
a farmaceutické výrobky (-4,06 mld. Kč), chemické prostředky a výrobky 
(-1,88 mld. Kč) a silice a vonné látky, leštící a čistící prostředky (-1,22 mld. 
Kč). 

 O zlepšení salda 
OB se zasloužila 
hlavně domi-
nantní skupina 
strojů a doprav-
ních prostředků   

 
Skupiny zboží 0, 1, 2, 3, 4 a 8 SITC měly z hlediska hodnotové 

úrovně v česko-francouzském obchodu menší význam. Všechny tyto 
skupiny ale uzavřely rok 2002 s pasivem dílčích obchodních bilancí. 
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8.4.6 Spojené státy americké 
 
 Spojené státy americké patří dlouhodobě mezi významné partnery 
v obchodně zahraničních vztazích s ČR. V roce 2002 se zařadily (podílem 
3,1 %) na 8. – 9. místo v obratu českého zahraničního obchodu (spolu 
s Nizozemskem). 

 Na obratu ZO 
ČR zaujmuly  
USA 8. - 9. místo 

 
Konkrétní vývoj zahraničního obchodu s tímto teritoriem přitom 

poskytuje následující přehled: 
  

 
Tabulka 51  Zahraniční obchod ČR s USA v letech 2001 a 2002 
 

Hodnota v mil. Kč Podíl na ZO ČR v %  
2001 2002 

Index 2002        
v % 2001 2001 2002 

Vývoz 38 016 35 613 93,7 3,0 2,8 
Dovoz 55 196 43 419 78,7 4,0 3,3 
Obrat 93 212 79 032 84,8 3,5 3,1 
Saldo OB -17 180 -7 806 +9 3741) x x 
1) meziroční změna salda  
Pramen: MPO 
 
 Z uvedených údajů vyplývá výraznější meziroční snížení dovozu 
než vývozu, což umožnilo značnější pokles pasivního salda obchodní 
bilance v roce 2002 oproti roku 2001. 

 Výraznější mezi-
roční pokles 
pasiva OB 

 
 O strukturálním rozložení obchodu s USA vypovídá následující 
číselné resumé zbožové skladby v roce 2002: 

  

 
Tabulka 52         Zbožová struktura zahraničního obchodu ČR s USA v roce 2002 
 

Vývoz Dovoz 
hodnota  podíl  hodnota  podíl  Skupina SITC 
v mil. Kč v % v mil. Kč v % 

Celkem 35 613 100,0 43 419 100,0 
v tom:     
  0  Potraviny a živá zvířata 345 1,0 1 012 2,4 
  1  Nápoje a tabák 323 0,9 789 1,8 
  2  Suroviny nepoživatelné, bez paliv 462 1,3 1 138 2,6 
  3  Minerální paliva a maziva 168 0,5 39 0,1 
  4  Živočišné a rostlinné oleje a tuky 1 0,0 15 0,0 
  5  Chemikálie 3 251 9,1 6 025 13,9 
  6  Průmyslové zboží podle druhu materiálu 8 774 24,6 4 685 10,8 
  7  Stroje a dopravní prostředky 17 930 50,4 22 813 52,5 
  8  Různé hotové výrobky 4 347 12,2 6 903 15,9 
  9  Nespecifikováno 12 0,0 0 0,0 

Pramen: MPO 
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 Ve zbožové struktuře vývozu i dovozu se v roce 2002 ve vztahu ke 
Spojeným státům výrazně uplatnily kategorie 5 – 8, které společně 
představovaly 96,3 % celkového exportu a 93,1 % celkového importu. 
Současně je také zřejmé, že větší než poloviční část celkového obchodu 
s USA byla realizována zbožovou skupinou strojů a dopravních prostředků, 
která se tak stala nejvýznamnější složkou českého obchodu se Spojenými 
státy. Z této zbožové kategorie se také rekrutovaly nejvíce obchodované 
položky SITC, kterými ve vývozu byly stroje a zařízení všeobecně užívané 
v průmyslu, elektrická zařízení, přístroje a spotřebiče a kancelářské stroje a 
zařízení k automatickému zpracování dat. Na druhé straně významnými 
položkami v dovozu byly kancelářské stroje a zařízení k automatickému 
zpracování dat a elektrická zařízení, přístroje a spotřebiče. 

 Osou obratu ZO 
zbožové skupiny 
5-8 

 
 Obchodní bilance se Spojenými státy americkými se v roce 2002 
meziročně zlepšila snížením pasiva o 9,4 mld. Kč na celkové záporné saldo 
ve výši 7,8 mld. Kč, přičemž významný podíl na této pozitivní změně měla 
zbožová skupina strojů a dopravních prostředků. 

 K meziročnímu 
snížení bilanční-
ho schodku při-
spěla skupina 7 

 
 Ke zlepšení obchodní bilance přitom nejvíce přispěly bilančními 
přebytky (nad 1 mld. Kč) tyto položky: výrobky z nekovových nerostů, 
železo a ocel a stroje a zařízení všeobecně užívané v průmyslu. 

  

 
 Naopak, na bilančním schodku se (nad 1 mld. Kč) hlavně podílely: 
odborné, vědecké a řídící přístroje a zařízení, ostatní dopravní a přepravní 
prostředky, elektrická zařízení, přístroje a spotřebiče, léčiva a 
farmaceutické výrobky, zařízení k telekomunikaci a záznamu a reprodukci 
zvuku a neželezné kovy. 

  

 
 
8.4.7 Čína 
 
 Specifičnost postavení Číny jako obchodního partnera ČR spočívá 
v mimořádně velkém rozptylu její účasti na českém vývozu a dovozu. 
Zatímco ve vývozu se v roce 2002 pohybovala na 21. – 23. místě a v podílu 
na obratu českého zahraničního obchodu byla jedenáctá, tak v dovozu 
zaujala dokonce 5. místo. Důsledkem tohoto nerovnoměrného vývoje pak 
byla nejvyšší pasivní bilance, kterou ČR zaznamenala v roce 2002 ve 
vztahu k obchodně partnerskému teritoriu. 

 V roce 2002 mě-
la ČR největší 
pasivum z ob-
chodu s Čínou 

 
Tabulka 53  Zahraniční obchod ČR s Čínou v letech 2001 a 2002 
 

Hodnota v mil. Kč Podíl na ZO ČR v %  
2001 2002 

Index 2002        
v % 2001 2001 2002 

Vývoz 3 063 4 690 153,1 0,2 0,4 
Dovoz 40 596 61 369 151,2 2,9 4,6 
Obrat 43 659 66 059 151,3 1,6 2,6 
Saldo OB -37 533 -56 679 -19 1461) x x 
1) meziroční změna salda  
Pramen: MPO 
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 Uvedené údaje zpodrobňuje následující přehled:   

 
Tabulka 54          Zbožová struktura zahraničního obchodu ČR s Čínou v roce 2002 
 

Vývoz Dovoz 
hodnota  podíl  hodnota  podíl  Skupina SITC 
v mil. Kč v % v mil. Kč v % 

Celkem 4 690 100,0 61 369 100,0 
v tom:     
  0  Potraviny a živá zvířata 31 0,7 1 158 1,9 
  1  Nápoje a tabák 0 0,0 2 0,0 
  2  Suroviny nepoživatelné, bez paliv 62 1,3 864 1,4 
  3  Minerální paliva a maziva 0 0,0 7 0,0 
  4  Živočišné a rostlinné oleje a tuky 0 0,0 1 0,0 
  5  Chemikálie 210 4,5 1 504 2,5 
  6  Průmyslové zboží podle druhu materiálu 355 7,6 3 915 6,4 
  7  Stroje a dopravní prostředky 3 389 72,2 40 984 66,8 
  8  Různé hotové výrobky 643 13,7 12 934 21,0 
  9  Nespecifikováno 0 0,0 0 0,0 

Pramen: MPO 

 
 Detailnější pohled na zbožovou strukturu ukazuje, že jak ve vývozu, 
tak v dovozu byla v roce 2002 nejúspěšnější komoditou skupina strojů a 
dopravních prostředků (s podíly na celkovém exportu a importu v rozsahu 
72,2 % a 66,8 %) a rovněž skupina různých hotových výrobků (s podíly 
13,7 % ve vývozu a 21,0 % v dovozu). Nicméně přes blízkost výše podílu 
ve vývozu a dovozu v příslušných komoditách, byly jejich vztahy 
v absolutní úrovni zcela nesouměřitelné, vzhledem k tomu, že celková 
hodnota exportu představovala pouhých 7,6 % importu, čímž vznikly 
výrazné rozdíly i v úrovni vývozu a dovozu uvedených zbožových skupin: 
vývoz strojů a dopravních prostředků znamenal pouhých 8,3 % stejné 
zbožové kategorie v dovozu a export různých hotových výrobků 
představoval 5,0 % hodnoty importu totožné zbožové skupiny. 

 Největšími do-
vozními skupi-
nami byly stroje 
a dopravní pro-
středky a různé 
hotové výrobky 
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Graf 16    Struktura vývozu, dovozu a bilance s Čínou v roce 2002 
(v mld. Kč) 
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Pramen: MPO 

 
 Páteř vývozu největší zbožové kategorie strojů a dopravních 
prostředků tvořily ve vývozu silniční vozidla (830 mil. Kč při podílu na 
celkovém vývozu 17,7 %), dále pak kancelářské stroje a zařízení 
k automatickému zpracování dat (715 mil. Kč s podílem 15,2 %) a stroje a 
zařízení všeobecně užívané v průmyslu (552 mil. Kč s podílem 11,8 %). 
K těmto položkám se ještě přiřadily odborné, vědecké a řídící přístroje a 
zařízení, j.n. ze skupiny různých hotových výrobků v hodnotě 537 mil. Kč a 
s podílem 11,5 % na celkovém vývozu. 

 Silniční vozidla 
představovala 
17,7 % celkové-
ho vývozu 

 
 V dovozu byly největšími položkami: zařízení k telekomunikaci a 
záznamu a reprodukci zvuku (7 762 mil. Kč s podílem 12,6 % na celkovém 
dovozu) a kancelářské stroje a zařízení k automatickému zpracování dat (25 
112 mil. Kč a 40,9 % celkového dovozu). Je zřejmé, že klíč k nepříznivé 
bilanční pozici je ve značné míře soustředěn v posledně jmenované položce 
SITC. 

  

 
 Uvedené vztahy vývozu a dovozu předurčily následující dílčí 
bilance: 
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Tabulka 55 Bilance obchodu ČR s Čínou podle zbožových skupin v letech 2001 a 2002 
 

v mil. Kč 
Obchodní bilance Meziroční Zbožová skupina SITC 

2001 2002 změna salda 
Celkem -37 533 -56 679 -19 146 
v tom:    
  0  Potraviny a živá zvířata -1 302 -1 127 175 
  1  Nápoje a tabák -2 -2 0 
  2  Suroviny nepoživatelné, bez paliv -745 -802 -57 
  3  Minerální paliva a maziva -10 -7 3 
  4  Živočišné a rostlinné oleje a tuky -1 -1 0 
  5  Chemikálie -1 155 -1 294 -139 
  6  Průmyslové zboží podle druhu materiálu -3 439 -3 560 -121 
  7  Stroje a dopravní prostředky -19 696 -37 595 -17 899 
  8  Různé hotové výrobky -11 183 -12 291 -1 108 
  9  Nespecifikováno 0 0 0 
Pramen: MPO a vlastní výpočet 
 
 Dominující záporné saldo v roce 2002 bylo výsledkem 
nevyvážených vztahů mezi vývozem a dovozem ve skupině strojů a 
dopravních prostředků, představující zhruba dvě třetiny celkového pasiva 
z obchodu ČR s Čínou. Výraznější záporné saldo vyplynulo také z obchodu 
zbožové skupiny různých hotových výrobků. 

 Největší záporné 
saldo vykázaly 
stroje a doprav-
ní prostředky 

 
 Mezi položkami SITC vykázaly největší bilanční schodky (nad 1 
mld. Kč) v roce 2002 kancelářské stroje a zařízení k automatickému 
zpracování dat (24,4 mld. Kč), zařízení k telekomunikaci a záznamu a 
reprodukci zvuku (7,8 mld. Kč), elektrická zařízení, přístroje a spotřebiče 
(5,5 mld. Kč), oděvní výrobky a doplňky (4,3 mld. Kč), různé výrobky, j.n. 
(3,5 mld. Kč), obuv (1,9 mld. Kč) a kovové výrobky (1,8 mld. Kč). 

  

 
 Aktivní saldo nad 1 mld. Kč nezaznamenala žádná z položek SITC.   

 
 
 
8.5 Země exportního zájmu ČR    
 
 
8.5.1 Brazílie 
 

Obrat zahraničního obchodu mezi ČR a Brazílií se dlouhodobě 
pohybuje na poměrně nízké úrovni a meziročně kolísá. V roce 2002 dosáhl 
výše 4,53 mld. Kč a představoval tak pouze 0,2 % celkového obratu 
zahraničního obchodu ČR. Bilance v této teritoriální relaci byla přitom 
v roce 2002 pasivní v hodnotě 1,53 mld. Kč a na celkovém pasivu obchodní 
bilance ČR se tak Brazílie podílela 2,1 %. 

 Obrat s Brazílií 
stále na nízké 
úrovni 



 82 
 

 
Tabulka 56   Zahraniční obchod ČR s Brazílií 
 

v mil. Kč 
 1998 1999 2000 2001 2002 Index 02/01 

Vývoz 1 216 1 059 1 819 1 485 1 502 101, 2 
Dovoz 3 087 2 784 4 099 4 045 3 032 75,0 
Obrat 4 303 3 843 5 918 5 530 4 534 82,0 
Bilance -1 871 -1 725 -2 208 -2 560 -1 530 59,8 
Pramen: Statistická ročenka ČR 2002, MPO 
 
 V roce 2002 došlo k meziročnímu poklesu obratu o 996 mil. Kč, tj. 
o 18 % při vzrůstu českého vývozu do Brazílie o 17 mil. Kč, tj. o 1,2 % a 
snížení dovozu o 1,0 mld. Kč, resp. o 25,0 %, což se odrazilo na zmenšení 
pasiva obchodní bilance o 40,2 %, tj. o 1,0 mld. Kč. 

  

 
Tabulka 57 Zbožová struktura zahraničního obchodu ČR s Brazílií v roce 2002 
 

Salda dílčích Vývoz do Brazílie Dovoz z Brazílie 
obchodních bilancí  

změna proti změna proti změna proti 
podíly 2002 

roku 2001 
podíly 2002 

roku 2001 
2002 

roku 2001 
Zbožová skupina SITC 

v % v mil. Kč v % v mil. Kč v mil. Kč 
 0+1+4  Potravinářské suroviny a výrobky 0,0 0,2 -63,8 61,6 1 869,0 -586,9 -1868,8 +523,1 

 2+3      Suroviny nepoživatelné a paliva 5,9 88,6 +53,3 3,6 108,6 -106,1 -20,0 +159,4 

 5          Chemikálie 8,4 125,3 +29,8 6,9 210,0 +63,6 -84,7 -33,8 

 6          Průmyslové zboží podle druhu         

             materiálu 23,3 350,0 -132,2 10,3 313,3 -507,9 +36,7 +375,7 

 7          Stroje a dopravní prostředky 59,4 892,9 +126,6 11,8 356,4 +122,0 +536,5 +4,6 

 8          Různé hotové výrobky 3,0 45,3 +3,8 5,8 174,7 +2,1 -129,4 +1,7 

Pramen: MPO, vlastní výpočet 
 

Český vývoz do Brazílie se v roce 2002 koncentroval na stroje a 
dopravní prostředky, které reprezentovaly více než jeho 1/2 a meziročně 
dosáhly nejvyššího hodnotového růstu, a na průmyslové zboží podle druhu 
materiálu, jež představovalo necelou 1/4 tohoto vývozu při podstatném 
meziročním snížení o 27,4 %. Zbývající zbožové skupiny měly méně 
významnou úlohu v českém vývozu do Brazílie. Zanedbatelný byl zejména 
vývoz potravinářského zboží. Vývoz skupiny 7 SITC se přitom opíral 
především o export strojů a zařízení všeobecně užívaných v průmyslu 
(215,2 mil. Kč, index 138,8), silničních vozidel (202,6 mil. Kč, index 
121,5), zařízení k telekomunikaci a záznamu a reprodukci zvuku (151,0 
mil. Kč, index 253,8) a elektrická zařízení, přístroje a spotřebiče (146,3 mil. 
Kč, index 151,6). 

 Přes polovinu 
vývozu repre-
zentovaly stroje 
a dopravní 
prostředky 

 
Základ českého dovozu z Brazílie naproti tomu tvořilo 

potravinářské zboží, které při meziročním poklesu o 23,9 % stále ještě 
zastupovalo jeho 61,6 %. Hlavními položkami tohoto dovozu byly v roce 
2002: maso a masné výrobky (479,9 mil. Kč, index meziročního růstu 
127,9), káva, čaj, kakao, koření a výrobky z nich (455,3 mil. Kč, index 

 Tradičně se do-
váželo zejména 
potravinářské 
zboží 
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63,9), krmiva pro zvířata (378,3 mil. Kč, index 45,0), zelenina a ovoce 
(319,0 mil. Kč, index 10,5), tabák a tabákové výrobky (221,4 mil. Kč, 
index 111,3). V roce 2002 dosáhla v českém dovozu z Brazílie největšího 
meziročního vzrůstu skupina strojů a dopravních prostředků, která přitom 
svým aktivem ve výši 536,5 mil. Kč dokázala nejvíce tlumit pasivní saldo 
celkové bilance česko-brazilského obchodu. 
 
 
 
8.5.2 Indie 
 
 Přesto, že Indie v roce 2002 nepatřila mezi významné obchodní 
partnery, je velkým a rozvíjejícím se trhem, na kterém by měla i ČR nalézt 
výraznější uplatnění. O dosavadních výsledcích zahraničně obchodních 
vztahů ČR – Indie informují následující údaje: 

  

 
Tabulka 58  Zahraniční obchod ČR s Indií v letech 2001 a 2002 
 

Hodnota v mil. Kč Podíl na ZO ČR v %  
2001 2002 

Index 2002        
v % 2001 2001 2002 

Vývoz 2 592 5 094 196,6 0,2 0,4 
Dovoz 3 252 3 288 101,1 0,2 0,2 
Obrat 5 844 8 382 143,4 0,2 0,3 
Saldo OB -660 1 806 +2 4661) x x 
1) meziroční změna salda  
Pramen: MPO 
 
 Pozitivním faktorem ve vývoji obchodních vztahů s Indií byl v roce 
2002 výrazný meziroční nárůst vývozu, který se prakticky zdvojnásobil, 
což se také odrazilo nejen v přechodu obchodní bilance z pasiva do aktiva, 
ale rovněž i ve zvýšení podílu vývozu na zahraničně obchodním obratu ČR. 
Tyto výsledky vycházely z následujícího stavu zbožové struktury: 

 Výrazný mezi-
roční nárůst 
vývozu 

 
Tabulka 59              Zbožová struktura zahraničního obchodu ČR s Indií v roce 2002 
 

Vývoz Dovoz 
hodnota  podíl  hodnota  podíl  Skupina SITC 
v mil. Kč v % v mil. Kč v % 

Celkem 5 094 100,0 3 288 100,0 
v tom:     
  0  Potraviny a živá zvířata 4 0,1 272 8,3 
  1  Nápoje a tabák 0 0,0 16 0,5 
  2  Suroviny nepoživatelné, bez paliv 12 0,2 108 3,3 
  3  Minerální paliva a maziva 122 2,4 0 0,0 
  4  Živočišné a rostlinné oleje a tuky 0 0,0 12 0,3 
  5  Chemikálie 320 6,3 593 18,0 
  6  Průmyslové zboží podle druhu materiálu 217 4,2 1 095 33,3 
  7  Stroje a dopravní prostředky 4 243 83,3 407 12,4 
  8  Různé hotové výrobky 176 3,5 785 23,9 
  9  Nespecifikováno 0 0,0 0 0,0 

Pramen: MPO 
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 Z uvedeného přehledu zbožové struktury je zřejmé, že největší 
vývozní skupinou v roce 2002 byly stroje a dopravní prostředky, které 
představovaly 83,3 % celkového exportu. 

 Největší vývozní 
skupinou stroje 
a dopravní pro-
středky 

 
 Největšími vývozními položkami této skupiny, které tvořily 67,5 % 
jejího exportu do Indie přitom byly silniční vozidla (2 862 mil. Kč a 56,2 % 
celkového vývozu) a stroje a zařízení k výrobě energie (668 mil. Kč při 
podílu na celkovém exportu 13,1 %). 

  

 
 V importu byla situace poněkud diverzifikovanější. Největší podíl 
ve struktuře dovozu mělo průmyslové zboží podle druhu materiálu (33,3 %) 
a různé hotové výrobky (23,9 %). Mimoto nezanedbatelný podíl 
registrovaly i chemikálie (18,0 %) a stroje a dopravní prostředky (12,4 %) a 
rovněž do jisté míry i potraviny a živá zvířata (8,3 %). 

  

 
 Největšími dovozními položkami, které obstaraly 38,5 % importu 
byly textilní příze, tkaniny a tržní výrobky z nich (835 mil. Kč a podíl 25,4 
%) a oděvní výrobky a doplňky (431 mil. Kč a podíl 13,1 %). 

  

 
 Z takto rozloženého poměru jednotlivých zbožových skupin 
vycházely i jejich dílčí bilance: 

  

 
Tabulka 60 Bilance obchodu ČR s Indií podle zbožových skupin v letech 2001 a 2002 
 

v mil. Kč 
Obchodní bilance Meziroční Zbožová skupina SITC 

2001 2002 změna salda 
Celkem -660 1 806 2 466 
v tom:    
  0  Potraviny a živá zvířata -206 -268 -62 
  1  Nápoje a tabák -19 -16 3 
  2  Suroviny nepoživatelné, bez paliv -79 -96 -17 
  3  Minerální paliva a maziva 77 123 46 
  4  Živočišné a rostlinné oleje a tuky -12 -12 0 
  5  Chemikálie -219 -273 -54 
  6  Průmyslové zboží podle druhu materiálu -963 -879 84 
  7  Stroje a dopravní prostředky 1 451 3 836 2 385 
  8  Různé hotové výrobky -690 -609 81 
  9  Nespecifikováno 0 0 0 
Pramen: MPO a vlastní výpočet 
 
 Podstatné aktivní saldo v částce 3,8 mld. Kč (s výrazným 
meziročním nárůstem) bylo vyprodukováno z obchodu stroji a dopravními 
prostředky, když kromě minerálních paliv a maziv, všechny ostatní 
zbožové skupiny zaznamenaly bilanční schodky. Z nich větší pasivum 
evidovaly: průmyslové zboží podle druhu materiálu (879 mil. Kč) a různé 
hotové výrobky (609 mil. Kč). 

 Podstatnější ak-
tivní saldo z ob-
chodu stroji a 
dopravními 
prostředky 
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 Ke zlepšení obchodní bilance v roce 2002 bilančním přebytkem 
přispěla (nad 1 mld. Kč) silniční vozidla částkou 2,8 mld. Kč. 

  

 
 Žádná z položek SITC nevykázala bilanční schodek přesahující 
jednu miliardu. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


