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Úvod 

Následující informace aktuálně navazuje na „Ročenku agrárního zahraničního obchodu 

ČR za rok 2009“ (ÚZEI) s tím, ţe pracuje jiţ s kompletními údaji za rok 2010. Pracuje se 

s daty o českém zahraničním obchodu zveřejněnými ČSÚ s platností k 9. 2. 2011. Údaje 

k českému AZO jsou navíc oproti „Ročence AZO za rok 2009“ analyzovány za kompletní 

časovou řadu let 2005 aţ 2010 a poskytují základní data k agrárnímu vývozu a dovozu 

v hodnotovém vyjádření za uplynulých šest let po vstupu ČR do EU (vynechán rok 2004 jako 

přechodný). 

V první části je stručně charakterizováno postavení českého AZO v rámci EU 27 a ve 

srovnání s vybranými členskými státy unie. Druhá část se zabývá hodnocením celkového 

vývoje AZO ČR. Třetí část se věnuje rozborům teritoriální skladby s rozhodujícími 

obchodními partnery. Ve čtvrté části je představena komoditní struktura českého AZO 

se zřetelem na rozhodující komoditní agregaci v členění na dvoumístný kód a na vybrané 

agregace ve čtyřmístném kódu. Výstup je ukončen stručnými závěry. 

V informaci jsou představeny základní vývojové tendence za uplynulé šestileté období, 

formující základní rámec zahraničně obchodních operací váţících se k agrárnímu sektoru. 

Cílem předkládané studie je seznámit zainteresované s aktuálním vývojem agrárního 

obchodu, sice v co nejúspornější podobě, ale zároveň tak, aby v nepříliš rozsáhlém 

dokumentu byla dána moţnost učinit si představu o váze, resp. významu jednotlivých 

vývozních a dovozních agregací v rámci agrárního sektoru. Zdůrazněním ukazatele „krytí 

dovozu vývozem“ byl sledován záměr doloţit provázanost odvětví zemědělství se 

zahraničním obchodem a vyjádřit stupeň jeho závislosti jako sektoru dlouhodobě 

charakterizovaného zápornou bilancí na celkové zahraničně obchodní bilanci ČR. 

Za AZO je povaţován jak obchod s třetími zeměmi (extraobchod), tak obchod 

s členskými státy EU (intraobchod). Pro obchodní operace uskutečněné na vnitrounijním 

jednotném trhu se v rámci tzv. Intrastatu pouţívají oficiální termíny „přijetí“ a „odeslání“, 

v této práci se pouţívá termínů „dovoz“ a „vývoz“. Český agrární dovoz je v této informaci 

sledován podle země odeslání, nikoliv podle země původu. Důleţité je připomenout, ţe v ČR 

za sledovanou časovou řadu se stanovený limit ročního obratu v rámci intraobchodu změnil 

a zatímco v letech 2005 aţ 2008 činil na straně „přijetí“ 4 mil. Kč a na straně „odeslání“ 

2 mil. Kč, od roku 2009 byl na straně „přijetí“ i „odeslání“ zvýšen na stejnou částku 

8 mil. Kč. Obchod za „podprahové“ objemy dopočítává ČSÚ za vyuţití matematicko 

statistických metod. 

Agrární zboţí je vymezeno jako obvykle kapitolami KN 01 aţ 24 „Kombinované 

nomenklatury EU (KN)“, která vychází z „Harmonizovaného systému popisu a číselného 

označení zboţí (HS)“. Data o intraobchodu ČR, která jsou získána prostřednictvím „Celní 

statistiky“, jsou uvedena včetně tzv. „dopočtů“ na všech úrovních třídění HS. Na úrovni 
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čtyřmístného kódu (HS 4) a detailnějšího třídění aţ po HS 8 se tak liší od dat, která je moţno 

přejímat z databáze zahraničního obchodu ČR na webových stránkách ČSÚ. Tato databáze 

poskytuje „dopočtená“ data pouze do úrovně HS 2 (tj. kapitol). Veškerý AZO je sledován bez 

rozlišení celních reţimů, tzn. včetně aktivního a pasivního zušlechťovacího styku a dalších 

operací, které nepředstavují vývoz a dovoz do volného oběhu zboţí. 

Nutno doplnit, ţe podrobnější údaje k vývoji českého AZO za jednotlivé roky lze získat 

z příslušných „Ročenek k AZO“ a kaţdoročních výstupů z tematických úkolů (ÚZEI). 

Konkrétně lze v těchto materiálech mj. sledovat zboţovou strukturu obratu, vývozu, dovozu, 

ale i obchodní bilance v detailním členění aţ po vybrané země, a to nejen v hodnotovém 

vyjádření, ale i v mnoţstevních jednotkách, pokud byly sledovány. Uvedením aktuálních 

údajů k českému AZO za uplynulý rok informace do určité míry navazuje na materiál 

„Aktuální trendy českého vývozu – Zemědělství a potraviny (MZe, listopad 2010). 

1 Postavení českého AZO v rámci EU 

V rámci sledované časové řady let 2005 aţ 2010, tj. za období plného dopadu pravidel 

jednotného trhu (v roce 2004 vstoupila ČR do unie aţ od 1. května) a ve srovnání s vybranými 

členskými státy EU se měnily jednotlivé pozice členských zemí co do dynamiky jejich 

agrárního obchodu charakterizovaného obchodní bilancí. Z analyzovaného šestiletého období 

v zásadě však také vyplývá, ţe základní bilanční pozice všech 13 zvolených zemí zůstává 

stabilní v tom smyslu, ţe jednu skupinu zemí moţno charakterizovat jako trvale bilančně 

aktivní v rámci AZO a druhou skupinu jako netto dovozní včetně ČR. 

Dané konstatování se opírá o výsledky vybraných členských zemí, které byly do 

komparace zahrnuty proto, ţe se jedná o země: 

 bezprostředně sousedící s ČR, jejichţ půdní a klimatické podmínky jsou si blízké 

a i v historickém kontextu se zemědělství v jednotlivých zemích rozvíjelo za obdobných 

podmínek; 

 které v posledním čtyřicetiletí byly vystaveny kolektivizačním tendencím se zásadním 

dopadem do podnikatelské struktury, jmenovitě se jedná o členy „Visegrádské čtyřky“. 

Srovnání s polským zemědělstvím, ale zejména se slovenským a maďarským 

zemědělstvím zásadním způsobem charakterizuje výsledky adaptačního procesu 

vyvolaného vstupem do EU a přijetím principů SZP platných na jednotném trhu unie; 

 jako jsou Rakousko a Německo, s výjimkou východní části Německa, jejichţ 

zemědělství nebylo vystaveno výrazným sociálním otřesům a rozvíjelo se kontinuálně 

bez drastických zásahů přicházejících z vnějšího prostředí; 

 jeţ jsou co do rozměru rozhodujícími nositeli produkčních kapacit na evropském 

kontinentě a důleţitými, resp. nezastupitelnými spolutvůrci nástrojů SZP (Francie, 

Německo). Co do kapacit mezi největší členské státy lze dále zařadit Španělsko a Itálii, 
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hospodařící však za odlišných klimatických podmínek ve srovnání se zeměmi střední 

Evropy a s významným zastoupením produktů subtropického zemědělství; 

 jakými jsou např. Nizozemsko a Dánsko, tj. země se zhruba srovnatelnou velikostí, ale 

nepoměrně výkonnějším a produktivnějším zemědělstvím, které jsou přínosné 

i z hlediska významné participace na procesech mezinárodní dělby práce a příkladem 

zemí s aktivní zahraničně obchodní bilancí; 

 jakou je např. Velká Británie (v celé studii v pojetí Spojeného království), která se co do 

podnikové velikostní struktury přibliţuje parametrům slovenského a českého 

zemědělství a odvozuje svoji agrární budoucnost do značné míry z uplatňování principů 

proliberální politiky; 

 náleţejících do skupiny severských zemí (Švédsko, Finsko) se zásadně odlišnými 

a obecně obtíţnými klimatickými podmínkami a vykazující po Velké Británii, Německu 

a Itálii největší rozměr pasivní obchodní bilance v rámci EU 27. 

Zvoleným výběrem zemí je sledován záměr konfrontovat výsledky českého AZO 

především s náročným a konsolidovaným prostředím nejvyspělejších členských zemí 

s doplněním o země Visegrádské čtyřky. Jde o to srovnávat výsledky s výkonnými 

ekonomikami s vědomím, ţe jen v konkurenci s těmito ekonomikami lze dospět ke zlepšení 

našeho postavení v evropském prostoru. 

Z tab. 1, resp. grafu 1 plyne, ţe rozhodujícími netto vývozci v rámci srovnávaných zemí 

jsou Nizozemsko, Francie a Dánsko a největšími netto dovozci zemědělských 

a potravinářských výrobků jsou Spojené království, Německo, Itálie a Švédsko. 

 

Tab. 1 – Vývoj bilance AZO vybraných států EU 27 za období 2005 až 2010 (v mil. EUR) 

Země 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

ČR -837,8 -1 174,2 -1 169,3 -956,8 -1 210,5 -1 375,7 

Dánsko 5 405,1 5 497,6 5 257,1 5 098,9 5 383,6 5 477,6 

Finsko -1 643,4 -1 714,2 -1 822,1 -2 211,7 -2 383,6 -2 687,3 

Francie 8 668,0 11 073,4 9 317,8 9 398,8 5 725,1 8 241,6 

Itálie -7 521,0 -8 061,0 -7 819,1 -7 409,2 -7 105,3 -7 231,3 

Maďarsko 919,8 1 001,4 1 679,5 1 923,4 1 718,0 2 091,0 

Německo -10 972,8 -12 289,3 -12 296,4 -11 392,5 -10 783,7 -12 392,2 

Nizozemsko 22 001,5 23 273,9 24 248,8 24 090,3 23 608,3 26 044,8 

Polsko 1 681,3 2 103,8 2 030,6 1 406,1 2 194,3 2 576,6 

Rakousko -246,2 -84,0 -481,8 -577,6 -912,1 -935,8 

Slovensko -541,6 -430,6 -664,5 -881,8 -894,4 -1 037,6 

Spojené království -20 866,9 -22 834,8 -24 008,1 -24 132,7 -22 280,3 -22 800,2 

Švédsko -3 371,4 -3 852,5 -4 277,3 -4 687,7 -4 428,7 -4 700,8 

Pramen: Eurostat 
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Pro skupiny zemí vykazujících trvale pasivní bilanci AZO je charakteristické, ţe 

největší z nich nezaznamenaly za období 2005/10 výrazný růst obchodního pasiva, tj. jejich 

agrární obchod co do rozměru je víceméně stabilizovaný, zatímco obchodní pasivum trvale 

narůstá na Slovensku (Index 191) a v Česku (164). 

Jak jiţ vyplývá z povahy zahraničně obchodní výměry, podléhá výkyvům ať jiţ 

z hlediska její zboţové struktury nebo teritoriálního zaměření. Jestliţe u většiny sledovaných 

zemí jak dovozního tak vývozního charakteru dochází v rámci časové řady šesti let 

k postupnému mírnému růstu jak pasivní, tak i aktivní obchodní bilance, rakouský AZO 

doprovázejí výrazné meziroční výkyvy. 

Nejvyšší objem netto dovozů na více méně stabilní úrovni cca 22 mld. EUR je typický 

pro Spojené království a je zhruba dvojnásobný ve srovnání s druhým největším unijním netto 

dovozcem, jímţ je Německo (11 mld. EUR v průměru za období 2005/10). Konkrétní dovozní 

pozice Velké Británie spolu se Švédskem, resp. Finskem nacházejí svůj odraz i v návrzích, jak 

by se měla SZP rozvíjet od roku 2014. Liberální pozice těchto zemí doprovází mj. úsilí 

odbourat celní bariery s cílem podstatně sníţit aţ zrušit dovozní omezení a je tedy diametrálně 

odlišná od představ agrárních vývozců. 

 

Graf 1 - Bilance AZO vybraných států EU 27 za období 2005 až 2010 (v mil. EUR) 
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Stanoviska členských zemí EU k připravované reformě SZP po roce 2013 jsou 

nepochybně ovlivněna jejich pozicí jako čistých plátců, resp. příjemců do (z) společného 

Evropského zemědělského záručního fondu. Ze sledovaných zemí byly podle nejnovějších dat 

z roku 2009 největšími netto plátci Německo, Velká Británie, Itálie, Nizozemsko a Rakousko 

a největšími netto příjemci Francie, Polsko a Maďarsko. Slovensko se stalo čistým plátcem 

(cca 16,0 mil EUR) a Česko se dostalo do nulitní pozice (viz graf v příloze). 

Co je nezbytné zdůraznit, ţe největšími agrárními netto vývozci, s výjimkou Francie 

jako země s velkým produkčním potenciálem, jsou středně velké země unie, kde výlučnou 

pozici má zejména Nizozemsko, následované Francií, dále co do hodnotového objemu aktiva 

následuje Dánsko, Belgie a Irsko. Nizozemský agrární netto vývoz při stoupající tendenci 

dospěl v roce 2010 k aktivní bilanci na úrovni 26 mld. EUR; průměrné agrární netto saldo 

Francie za sledované šestiletí představuje 36% podíl nizozemského obchodního aktiva. 

Ze zemí Visegrádské čtyřky zaznamenávají pozoruhodný nárůst aktivního salda 

Maďarsko (Index 227) a Polsko (153) a lze očekávat pokračující konkurenční tlak dovozů 

z těchto zemí. V posledním sledovaném roce překročilo agrární obchodní aktivum Maďarska 

hranici 2 mld. EUR, polský agrární obchod ve sledovaných letech trvale aktivní dospěl v roce 

2010 k částce 2,6 mld. EUR. 

Za zamyšlení stojí údaje vyplývající z přepočtu aktiva, resp. pasiva obchodní bilance na 

jednotlivého obyvatele srovnávaných zemí.  

 

 

 

Uváděné údaje se sice významně liší podle zemí, ale lze s jejich pomocí 

zdokumentovat, jakou pozici v národním hospodářství zaujímají agrární produkty ve vnějších 

vztazích. Ukazuje se, ţe rozhodující agrární vývozci jsou vcelku stabilními nositeli 

obchodních aktiv (Nizozemsko, Francie, Dánsko), přičemţ z daného úhlu pohledu je pozice 

nizozemského zemědělství jako významného netto vývozce nepřehlédnutelná. 

Potvrzuje se, ţe v případě Švédska a Finska, tj. zemí se zřetelně odlišnými půdně 

klimatickými podmínkami a se zhruba stejnou výší agrárních pasiv (cca 500 EUR/obyv.), 

existuje obdobná závislost daných ekonomik na obchodních aktivitách nezemědělského 

původu. Spojené království, co do počtu obyvatelstva náleţející mezi největší evropské 

ekonomiky, dlouhodobě zajišťuje své agrární potřeby dovozy a stojí si z hlediska agrárního 

záporného salda za výše uvedenými zeměmi na třetí příčce. 
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Ze srovnání mezi Českem a Slovenskem vyplývá, ţe pozice Slovenska je určena vyšší 

dynamikou tvorby agrárního pasiva na obyvatele, coţ zvyšuje dovozní závislost agrárního 

sektoru Slovenska. Česko se co do dovozní náročnosti přibliţuje situaci v Německu
1
, přičemţ 

však v případě Německa záporné saldo na obyvatele narůstá podstatně pomaleji a dosáhlo 

151 EUR/obyvatele, v Česku při vyšší dynamice vychází na 131 EUR/obyvatele. Za 

povšimnutí stojí, ţe přestoţe v Rakousku spadá zhruba 70 % výměry z. p. do LFA, vykazuje 

ve srovnání s ČR niţší jak absolutní rozměr záporného agrárního salda, tak i v přepočtu na 

obyvatele. Za sledované období a země však vykazuje nejvyšší dynamiku růstu záporného 

agrárního salda. 

Nizozemsko, Dánsko, ale i další hospodářsky vyspělé země jsou příkladem zemí, které 

se dokázaly prosadit na zahraničních agrárních trzích. Jejich stávající pozice není jen odrazem 

intenzivně provozovaného zemědělství nabízejícího kvalitní agrární komodity, ale 

i dlouhodobě budovaných obchodních vztahů jako důleţitého faktoru stabilního odbytu. 

Na základě uvedených příkladů, tj. zemí obdobné velikosti a srovnatelných půdně 

klimatických podmínek, lze konstatovat, ţe neexistují důvody proto, ţe by českému 

agrárnímu sektoru chyběl potenciální prostor ke zvyšování odbytu potravinářských surovin 

a potravin na zahraničních trzích. Konečný výsledek však zásadní měrou závisí na tom, zda: 

 dokáţeme nabídnout zboţí odpovídající kvality a v nákladově cenových relacích, které 

jsou s to konkurovat zahraniční nabídce a  

 vyuţijeme všech existujících marketingových cest ke zvýšení odbytu za platnosti 

axiomu, ţe problémem vyspělých ekonomik není produkční nabídka, ale 

vyprodukované zboţí v přijatelných cenách prodat. 

 

Ze statistiky Eurostatu k zahraničnímu obchodu členských zemí EU 27 vyjádřené 

v EUR lze doloţit váhu českého AZO celkem v rámci agrárního obchodu celého společenství, 

resp. v základním členění na kap. KN 01 aţ 24 nebo jednotlivé agregace (poloţky) ve 

čtyřmístném kódu. I s vědomím, ţe vývoj podílových ukazatelů závisí na konkrétním pohybu 

absolutních hodnot jak na straně celkového AZO unie, tak českého AZO, výsledné údaje 

potvrzují, ţe pozice českého AZO v rámci celého AZO unie na straně vývozu i dovozu 

zůstává za sledované období víceméně stabilní v rozmezí 1 aţ 1,9 %. Totéţ platí i v rozlišení 

na intra a extra obchod (viz tab. 3). Rozvíjející se národní ekonomika v komfortnějším 

prostředí jednotného trhu při zvyšující se poptávce po zboţí vyšší uţitné hodnoty vede 

                                                 
1
  Vypovídací hodnota daného ukazatele za sledované období 6 let je ovlivňována také vývojem počtu 

obyvatelstva. Za dané období v Německu poklesl počet obyvatel o necelé jedno procento (absolutně o 698 tis. 

osob) a o zhruba stejné procento poklesl počet obyvatel v Maďarsku (o 83 tis. osob) a k minimálnímu pohybu 

došlo v Polsku. Naopak zhruba tříprocentní růst obyvatelstva zaznamenalo Švédsko (o 329 tis. osob), Velká 

Británie (o 1,970 tis. osob), Itálie (o 1,880 tis. osob) a Francie (o 1,940 tis. osob). Za stejné období vzrostl 

počet obyvatelstva v Česku o 286 tis. osob. 
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k rostoucí dynamice agrárních dovozů a při zostřující se konkurenci na straně nabídky 

k negativním důsledkům pro vývozce nabízející zboţí méně atraktivní či ve vyšších cenových 

polohách. Menší dynamika růstu agrárních vývozů (o 4 p. b.) je potvrzením daného závěru. 

 

Tab. 3 - Vývoj podílu AZO ČR na AZO EU 27 celkem podle kapitol za období 2005 až 2009 

(v %) 

KN Název kapitoly 
Dovoz Vývoz 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

01 Ţivá zvířata 0,61 0,55 0,59 0,93 1,07 1,00 1,92 1,95 2,19 2,64 2,13 2,30 

02 Maso a droby 1,33 1,37 1,57 1,79 1,99 2,10 0,36 0,34 0,40 0,48 0,45 0,49 

03 Ryby, korýši, měkkýši apod. 0,29 0,29 0,31 0,38 0,37 0,37 0,34 0,35 0,35 0,42 0,37 0,42 

04 Mléko, mléčné výrobky, vejce a med 1,14 1,32 1,43 1,49 1,59 1,58 1,35 1,64 1,77 1,78 1,63 1,54 

05 Ostatní ţivočišné produkty 1,58 1,82 2,01 1,89 1,81 1,93 0,92 1,16 1,09 1,08 1,18 1,16 

06 Ţivé rostliny a květinářské výrobky 1,08 1,10 1,20 1,33 1,34 1,35 0,11 0,11 0,09 0,11 0,11 0,14 

07 Zelenina, poţiv. rostl., kořeny, hlízy  1,51 1,83 1,84 1,92 1,98 2,16 0,33 0,46 0,45 0,47 0,47 0,53 

08 Ovoce a ořechy 1,56 1,40 1,44 1,55 1,52 1,64 0,69 0,51 0,46 0,47 0,49 0,58 

09 Káva, čaj, maté, koření 1,11 1,20 1,33 1,28 1,28 1,21 0,81 1,01 1,10 0,99 1,04 1,18 

10 Obiloviny 0,44 0,87 0,67 0,56 0,54 0,60 2,54 2,11 2,13 1,76 2,45 1,90 

11 Mlýnské výrobky, slad, škrob apod. 1,01 1,07 1,37 1,22 1,31 1,43 1,85 2,01 1,98 2,44 2,49 2,20 

12 Olejnatá semena a plody 0,92 1,09 0,76 0,73 0,64 0,90 3,11 2,28 3,99 3,91 3,48 2,51 

13 Rostlinné výtaţky a šťávy 1,35 1,34 1,80 2,84 1,88 1,96 1,79 1,60 1,38 2,46 2,65 2,53 

14 Rostlinné pletací materiály 0,52 0,58 0,51 0,57 0,82 0,78 0,19 0,22 0,09 0,15 0,14 0,34 

15 Ţivočišné a rostlinné tuky a oleje 1,04 1,05 0,86 1,01 1,44 1,14 0,66 0,78 0,93 0,95 1,06 1,29 

16 Přípravky z masa, ryb, korýšů apod. 0,90 1,01 1,25 1,27 1,30 1,27 0,71 0,73 0,84 1,01 1,14 1,16 

17 Cukr a cukrovinky 1,52 1,62 2,05 1,64 1,85 1,85 3,35 2,70 2,13 2,72 2,37 2,52 

18 Kakao a kakaové přípravky 1,61 1,86 1,82 1,83 1,64 1,62 0,97 1,12 1,13 1,31 1,07 1,00 

19 Přípravky z obilí 1,72 1,82 1,93 2,12 2,09 2,20 0,68 0,77 0,88 1,08 0,97 1,11 

20 Přípravky ze zeleniny a ovoce 1,14 1,22 1,37 1,44 1,37 1,42 0,51 0,52 0,54 0,51 0,45 0,47 

21 Různé potravinové přípravky 2,55 2,43 2,63 2,69 2,40 2,45 1,55 1,45 1,73 2,08 1,98 1,76 

22 Nápoje, lihové tekutiny a ocet 1,02 1,10 1,17 1,32 1,33 1,33 0,73 0,78 0,89 0,97 0,99 0,88 

23 Zbytky a odpady v potr. prům., krmivo 1,75 1,74 1,68 1,73 1,68 1,65 0,96 1,01 1,16 1,27 0,99 1,39 

24 Tabák a tabákové výrobky 1,42 1,71 2,09 1,21 1,38 1,57 0,97 0,70 1,42 2,16 1,95 2,23 

AZO celkem 1,24 1,31 1,39 1,43 1,47 1,51 0,98 0,96 1,09 1,22 1,17 1,16 

z toho:  intraobchod 1,51 1,66 1,76 1,82 1,86 1,91 1,08 1,10 1,27 1,44 1,37 1,39 

              extraobchod 0,49 0,38 0,38 0,38 0,37 0,39 0,61 0,46 0,44 0,44 0,43 0,41 

Pramen: Eurostat 

 

V rozlišení na kap. 01-24 na straně českého agrárního vývozu, resp. jeho participace na 

agrárním vývozu EU 27 celkem se potvrzuje, ţe se lépe prosazují vývozy potravinářských 

surovin překračující v řadě případů hranici 2 %. Jmenovitě se jedná o kap. 10 „Obiloviny“, 

kap. 12 „Olejnatá semena a plody“, „Ţivá zvířata“, ale také kap. 17 „Cukr a cukrovinky“, kde 

si dále udrţujeme vývozní pozici. V posledních letech zřetelně narostly vývozy kap. 24 

„Tabák a tabákové výrobky“ aktuálně představující největší vývozní agregaci, ale 

nepotravinářské povahy. Z analyzovaných dat je také zřejmé, ţe pozice jednotlivých kapitol 
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jsou evidentně ovlivněny sortimentní výměnou výrobků vyšších stupňů zpracování (kap. 11, 

19, 20, 21 aj.). 

Jinak vyjádřeno, obchodní operace v trţních ekonomikách není jen vyvolána věcnou 

poptávkou po určitém zboţí, ale také snahou realizovat zahraničně-obchodní výměnou zisk 

z cenových rozdílů na zahraničních trzích. Na rozdíl od předlistopadového období, kdy se na 

straně vývozů ve značné míře jednalo o vývozy bilančních přebytků a na straně dovozní 

zejména o dovozy nekompetitivního zboţí, jeţ nebylo moţno pokrýt tuzemskou nabídkou, se 

obchoduje s cílem realizovat komparativní výhodu. 

Dovozní sortiment v rámci agrárního zboţí je podstatně diverzifikovanější a při vyšší 

dynamice také odrazem narůstající poptávky po zboţí, jeţ je na evropském, ale i světovém 

trhu k dispozici na obvykle vyšším standardu. Současně je ale dovozní sortiment ovlivněn 

konkurenceschopností tuzemských producentů ve srovnání se zahraniční nabídkou. Typickým 

příkladem je kap. 02 „Maso a droby“, v rámci které prudce narůstají naše dovozy, klesá 

domácí produkce, která není schopna konkurovat zahraničním cenovým nabídkám a zvyšuje 

se podíl dovozů na domácí spotřebě (u vepřového masa se ČR aktuálně přibliţuje k hranici 

50 %). Jak je z tab. 3 zřejmé, český agrární dovoz zaujímá na jednotném trhu EU 27 celkem 

více neţ 2% podíl u kap. 02 „Maso a droby“, dále u kap. 07 „Zelenina“, kap. 21 „Různé 

potravinové přípravky“ a kap. 19 „Přípravky z obilí“. Za sledované šestileté období zůstává 

trvale nízký podíl ČR na dovozech kap. 03 „Ryby“, kde náš podíl nepřekročil hranici 0,4 % 

v relaci k celkovým dovozům EU 27 a je potvrzením naší obecně nízké spotřeby ryb ve 

srovnání s ostatními zeměmi. 

Uvedená podílová data mají ze zřejmých důvodů jen omezenou vypovídací hodnotu, ale 

mohou poslouţit jako základní orientační vodítko, ve kterých kapitolách český agrární obchod 

participuje větší či menší měrou na obchodní výměně zemí unie. Detailnější údaje vyplynou 

z datové základny ČSÚ prezentované v Kč. 

Lze shrnout, ţe český AZO je v relaci k jednotnému trhu EU 27 a zejména pak ke 

skupině EU 15 vymezen vývozy komodit surovinové povahy zatímco v rámci dovozů 

převaţují zpracované výroby vyšší přidané hodnoty. Český AZO se ve vývozu kromě 

potravinářských surovin opírá o sortimentní výměnu potravinářského zboţí, zejména pak 

tradičních poloţek specifických pro český agrární vývoz a v dovozu se především jedná o 

rozsáhlý sortiment poloţek označovaných pojmem nekompetitivního zboţí, tj. komodit, které 

se v našich klimatických podmínkách nedají vypěstovat, resp. nabídnout 

v konkurenceschopných cenově nákladových relacích. 

2 Vývoj českého AZO celkem 

Jak jiţ vyplynulo z grafu 1, ve srovnávaných zemích z hlediska aktivní či pasivní 

bilance nedochází ke změnám majícím za následek transformaci země z pozice netto vývozce 

do postavení netto dovozce a naopak. Bilance však mohou meziročně zaznamenat co do 
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rozměru zřetelné změny, kterým se nelze mj. vyhnout jiţ proto, ţe zahraniční obchod funguje 

jako pojistka k vykrytí nedostačující nabídky konkrétní komodity nebo jako nástroj 

napomáhající řešení vznikajících agrárních přebytků. Konkrétním příkladem byl výrazný 

nárůst aktivní bilance v obchodě s produkty kap. 24 „Tabák a tabákové výrobky“ a kap. 12 

„Olejnatá semena“, kdy meziročně v důsledku mimořádného růstu nabídky došlo ke zvýšení 

celkového agrárního vývozu zhruba o 7 mld. Kč v roce 2008 a k meziročnímu zvýšení stupně 

krytí dovozů vývozy o 5,4 p. b. na 82, 3 (maximum za sledovaných 6 let). 

Český AZO se od výše naznačených obecných tendencí nikterak neodlišuje, tzn., ţe 

rozměr obchodního salda meziročně kolísá, ale z dlouhodobějšího hlediska posuzováno, 

zůstává české zemědělství trvale v pozici netto dovozce. Celkový vývoj českého AZO za 

uplynulé období let 2005/10 je dobře patrný z tab. 4 a přehledně zdokumentován grafem 2. 

Meziroční odchylky v rozměru netto bilance se pohybují v řádu cca 6 mld. Kč s tím, ţe 

aktuálně je dynamika růstu dovozů vyšší neţ dynamika českého agrárního vývozu. 

 

Tab. 4 - Vývoj AZO ČR, stupeň krytí dovozu vývozem a podíl AZO na celkovém zahraničním 

obchodu ČR za období 2005 až 2010 (v mil. Kč, %) 

Ukazatel 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Obrat 182 158,1 192 452,8 229 063,0 236 909,2 238 597,9 246 101,8 

Vývoz 78 498,3 79 218,6 99 544,6 106 920,8 105 561,2 106 433,9 

Dovoz 103 659,8 113 234,3 129 518,4 129 988,4 133 036,8 139 667,8 

Bilance -25 161,5 -34 015,7 -29 973,9 -23 067,7 -27 475,6 -33 233,9 

St. krytí dovozu vývozem (%) 75,7 70,0 76,9 82,3 79,3 76,2 

Podíl agrárního vývozu na 

celkovém vývozu ČR 
4,2 3,7 4,0 4,3 4,9 4,2 

Podíl agrárního dovozu 

na celkovém dovozu ČR 
5,7 5,4 5,4 5,4 6,7 5,8 

Pramen: ČSÚ 

 

Uţitečné poznatky lze odvodit z mezinárodního srovnání ukazatele míry krytí 

celkového agrárního dovozu celkovým agrárním vývozem. Obecně ukazatel míry krytí 

agrárních dovozů agrárními vývozy indikuje, do jaké míry je odvětví zemědělství závislé na 

zdrojích nezemědělských odvětví, resp. do jaké míry agrární sektor v případě kladného 

obchodního salda napomáhá ekonomickému růstu. Zprostředkovaně a jen do jisté míry 

vyjadřuje i míru potravinové bezpečnosti, a to především proto, ţe je syntetickým ukazatelem 

charakterizujícím nejen produkční kapacity a jejich efektivnost, ale mj. i obchodní zdatnost 

účastníků směny potravinářských surovin a potravin a konkurenceschopnosti 

zpracovatelského průmyslu ve smyslu nabídky zboţí vysoké uţitné hodnoty uspokojující 

potřeby zahraničních zákazníků za akceptovatelných cenově nákladových parametrů. 

Z mezinárodní komparace (viz přílohová tab. 1) vyplývá, ţe ze skupiny hospodářsky 

nejvyspělejších zemí jsou Nizozemsko, Dánsko a Francie příkladem zemí s vysoce aktivní 
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agrárně obchodní bilancí, vytvářející stabilní součást celkové obchodní bilance. Z nových 

členských zemí jsou Polsko a Maďarsko příkladem zemí na niţším stupni hospodářského 

rozvoje, jímţ kladná obchodní bilance s agrárním zboţím rovněţ napomáhá v hospodářském 

růstu. Ze sledovaných zemí jsou všechny ostatní země netto dovozci. Nejniţší stupeň krytí je 

typický pro severské členské země, a to pro Finsko (37 % v průměru za šestileté období) 

a Švédsko (53 %), ale také pro Spojené království (44 %), tj. země charakterizované jiţ 

historicky trvale vysokými a stabilními agrárními dovozy ze zemí britského společenství, 

resp. RZ. Zhruba tříčtvrtinového krytí dosahují Slovensko (70 %) a Česko spolu s Itálií 

(po 76% krytí dovozu vývozem). 

Ze srovnání naší pozice s Německem a zejména s Rakouskem (80%, resp. 94% stupeň 

krytí) s podmínkami hospodaření srovnatelnými s našimi půdně klimatickými poměry, je 

patrné, ţe se nám nabízí určitý potenciální prostor jak posílit postavení ČR na jednotném trhu 

za nezbytného předpokladu plně se přizpůsobit jeho parametrům. 

Platí, ţe Česká republika charakterizovaná jako průmyslově vyspělá země zůstává 

v rámci agrárního sektoru nadále v pozici netto dovozce, coţ lze prokázat na základě 

dlouholeté časové řady vývoje českého AZO. S výjimkou roku 1993 bylo Československo, 

resp. Česko od svého zaloţení netto dovozem a Čechy měly dokonce zápornou obchodní 

bilanci AZO (v nomenklatuře celních tříd) i za Rakousko-Uherska. Jak lze doloţit rozborem 

československého zahraničního obchodu se zemědělsko-potravinářskými výrobky z let 1960 

aţ 1984, narůstala netto hodnota salda při vzrůstající dynamice z 3,2 mld. Kčs v roce 1960 na 

8,7 mld. Kč v roce 1984. Z doloţitelných dat dále vyplývá, ţe stupeň krytí dovozů vývozy se 

v průměru za období 1981 aţ 1984 pohyboval na úrovni 30 %. Uváděné údaje ve srovnání se 

stávající situací nejsou plně srovnatelné, a to jednak proto, ţe se jedná o data za 

Československo, dále i proto, ţe se přepočítací mechanismy opíraly o koeficienty tzv. 

vnitřního reprodukčního cenového vyrovnání (VRCV) a zejména proto, ţe státní monopol 

zahraničního obchodu při trvale akutním nedostatku volnoměnových devizových prostředků 

neumoţňoval rozvíjet zahraniční obchod a pokrývat poptávku po produktech špičkové 

kvality. 

Existují průmyslově vyspělé země, které patří mezi netto agrární vývozce – např. 

Nizozemsko a Dánsko -, přičemţ pro obě země mj. platí, ţe dlouhodobě rozvíjejí své 

zemědělství jako vysoce specializované, dokázaly si vybudovat stabilní obchodní vztahy, ale 

také vyuţívají příhodných klimatických podmínek a výhod plynoucích z přístavů 

umoţňujících zejména dovozy levných potravinářských surovin. 

V tomto smyslu je pozice ČR z hlediska případné snahy sníţit pasivní bilanci rezortu 

nesrovnatelně obtíţnější a rok 1993 (s kladným agrárním saldem do 1,0 mld. Kč) zůstává 

neopakovatelnou výjimkou. Bylo tomu tak proto, ţe obvyklé tzv. bilanční přebytky českého 

zemědělství přesouvané na Slovensko byly od tohoto roku připočteny k vývozům. V rámci 
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privatizace docházelo rovněţ k masivnímu omezování stavů hospodářských zvířat 

a k vývozům přebytků masa za ceny výhodné pro zahraniční odběratele. 

 

Graf 2 - Vývoj AZO ČR za období 2005 až 2010 
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Pramen: ČSÚ 

 

Vyspělé ekonomiky doprovází problém vysoké dovozní náročnosti nezbytných surovin, 

v agrární oblasti speciálně celé řady nekompetitivních komodit. Z analýzy časové řady 

dovozů a orientačních propočtů vyplynulo, ţe netto nekompetitivní agrární dovozy zůstávají 

trvalou součástí agrárních dovozů v rozsahu zhruba jedné pětiny. Tzv. „vyţádané agrární 

dovozy“, kterými rezort pokrývá víceméně stabilní poptávku (např. dovozy okrasných rostlin, 

tabáku, krmiv určených zvířatům v domácnostech), se podílejí na celkových agrárních 

dovozech více neţ 5 %. To znamená, ţe obě tyto skupiny se na celkovém agrárním schodu 

podílejí zhruba jednou třetinou. Kde existuje prostor pro sniţování dovozní závislosti, je 

kategorie tzv. „vynucených dovozů“, kdy v jejím rámci dováţíme komodity, které dokáţe 

agrokomplex nabídnout, ale v nekonkurenceschopných cenových polohách (např. dovozy 

masa, zeleniny, ovoce a mnohé jiné). U této skupiny existuje reálný prostor dospět mobilizací 

vnitřních zdrojů k poklesu bilančního pasiva agrárního sektoru celkem. 

Tradičním ukazatelem je podíl AZO na celkovém obchodu ČR vykazující za sledované 

období vcelku stabilní pozici a potvrzuje, ţe úloha agrárního obchodu se v rámci celkového 

zahraničního obchodu v zásadě nemění. Záporná obchodní bilance AZO se v daném ukazateli 
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projevuje tím, ţe podíl agrárního vývozu na celkovém vývozu ČR kolísá v rozmezí 3,7 % aţ 

4,9 % a je niţší neţ podíl agrárního dovozu na celkovém zahraničním obchodě ČR, který 

kolísá mezi 5,4 % aţ 6,7 %. Dlouhodobě platí, ţe AZO trvale a vcelku stabilním podílem 

zatěţuje zahraničně obchodní bilanci, přičemţ z povahy daného relativního ukazatele plyne, 

ţe výsledná data vykazují meziročně vyšší, resp. niţší kolísání v závislosti na růstu, resp. 

propadu celkového zahraničního obchodu ČR. 

Lze shrnout, ţe přes všechna přijatá zjednodušení, která vţdy doprovázejí rozbor 

časových řad, představa, ţe české zemědělství by v historicky nedaleké době vykázalo 

vyrovnanou agrární bilanci, resp. ţe by se dostalo do pozice netto vývozce je nereálná 

a zavádějící. V nastávajícím časovém horizontu nelze očekávat, ţe se absolutní rozměr 

záporného agrárního salda podaří významně sníţit. 

3 Vývoj teritoriální struktury AZO 

Úvodem nutno uvést, ţe na dovozní straně je teritoriální struktura obchodu 

nepřehlédnutelně ovlivněna volbou způsobu sledování zahraničně obchodních dat. Obvykle 

a i v tomto případě je pohyb zboţí sledován podle země odeslání (tj. země, ze které bylo zboţí 

zasláno) a nikoliv podle země původu (tj. kde bylo zboţí vyrobeno). Rozdíly v datech podle 

způsobu sledování jsou značné:  

 

 

 

Při hodnocení AZO v teritoriálním členění podle země odeslání za posledních 6 let se 

ukazuje, ţe na straně českého agrárního vývozu nelze za poslední 3 roky zaznamenat 

významné změny v jeho zakotvení do teritoria členských zemí EU 27 při 91,6 % podílu na 

celkovém agrárním vývozu v roce 2010 (růst o 5,8 p. b. ve srovnání s rokem 2005). Na 

českých agrárních dovozech vzrostl aktuálně podíl členských zemí EU 27 na 93,1 % (růst 

o 3,6 p. b.) se zřetelnými důsledky na rozměr AZO ČR v relaci ke třetím zemím. 

Je zřejmé, ţe pokračující polarizace ve prospěch vzájemného obchodu mezi členskými 

zeměmi se musela promítnout do našich obchodních vazeb vůči třetím zemím (viz tab. 6). 

Z vývoje českého AZO po vstupu do unie lze odvodit, ţe trvale hlavními nositeli záporného 

salda zůstávají obdobně jako před vstupem země unie, na druhé pozici si stojí seskupení 

rozvojových zemí (RZ) a následují země náleţející do skupiny „Ostatních států s vyspělou 

trţní ekonomikou (OSVTE)“. Ztráta pozic zejména směrem k hospodářsky vyspělým 

ekonomikám je pokračováním obecné tendence zaloţené hluboce v předlistopadovém období 
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a zásadní výzvou volající po větší teritoriální diverzifikaci českého AZO (viz materiál MZe). 

Na straně českých agrárních vývozů je mimořádně oslabena pozice RZ, našich tradičních 

dodavatelů potravinářských surovin a potravin nekompetitivní povahy. Jak také vyplývá 

z tab. 5 je strukturální zapojení RZ na českém AZO znatelně ovlivněno tím, ţe statistika ČSÚ 

sleduje pohyb zboţí podle země odeslání. Hospodářsky vyspělé země jsou u řady komodit 

pocházejících z RZ zprostředkovateli dodávek a často fungují jako naši rozhodující 

dodavatelé. 

Prudký hospodářský rozvoj řady zemí náleţejících definičně do skupiny RZ vytváří 

prostor pro uplatnění tradičních i nově se utvářejících vývozních oborů, aniţ by však byl 

doposud českými vývozci aktivně vyuţíván. 

Z vývoje vnitřní struktury českého záporného salda na jednotném trhu lze odvodit, ţe 

narůstající záporné saldo v relaci k zemím EU 15 je sniţováno rostoucím aktivním saldem ČR 

v relaci k zemím EU 12, kde jsou české vývozy obvykle vystaveny menší konkurenci a lépe 

se prosazují. Dané konstatování potvrzuje zásadně odlišný vývoj v rámci uváděných 

teritoriálních seskupení (viz tab. 6). 

Ve vývozní struktuře českého AZO stabilně druhou pozici zaujímají vývozy do 

„Společenství nezávislých států (SNS)“. Vůči tomuto seskupení zemí si stojí AZO ČR 

dlouhodobě v pozici čistého vývozce v rozměru cca 2 mld. Kč. Zásadním problémem této 

destinace je skutečnost, ţe mnohé země z tohoto seskupení a zejména Rusko uplatňují vůči 

našim agrárním vývozcům netarifní překáţky obchodu, takţe podíl těchto zemí na českém 

agrárním vývozu se za sledované období pohybuje kolem hranice 3 % a v zásadě stagnuje. 

Pokud hodnotíme český AZO podle zemí pak dlouhodobě platí, ţe našimi rozhodujícími 

obchodními partnery jsou především sousedící země. Uvedených šest členských zemí (tab. 7) 

se pozoruhodně stabilní měrou podílejí na českém agrárním vývozu třemi čtvrtinami s mírně 

rostoucí tendencí, na českém agrárním dovozu rovněţ s nepatrnými ročními odchylkami třemi 

pětinami. Vůči těmto 6 zemím je Česko v agrárním obchodě trvale pasivní, v průměru za 

období 2005/10 na úrovni 15,5 mld. Kč, resp. maximálně měrou ve výši 17,5 mld. Kč v roce 

2010. Rozhodujícími odběrateli našich agrárních komodit při prakticky neměnné pozici 

zůstávají Slovensko (27% podíl na celkovém českém agrárním vývozu), Německo (22% 

podíl) a v menší míře Polsko (10%). Za stejné období největšími dodavateli na český trh 

zůstávají Německo (26% podíl), Polsko (11%) při zřejmé tendenci k růstu a Nizozemsko 

a Slovensko při zhruba stejném 10% podílu na celkových agrárních dovozech ČR. 
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Tab. 6 - Vývoj AZO ČR v teritoriálním členění za období 2005 až 2010 

Skupina zemí 

Obrat 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Index 

2010/05 

EU 27 160 639,3 174 934,0 211 065,1 218 601,8 222 027,4 227 686,1 141,7 

z toho: EU 15 98 156,3 104 702,5 127 305,2 132 213,3 135 767,4 137 661,0 140,2 

            EU 12 62 483,0 70 231,5 83 760,0 86 388,5 86 260,0 90 025,1 144,1 

ESVO 724,0 994,3 1 156,0 1 331,9 1 465,6 1 295,1 178,9 

OSVTE 4 371,4 4 316,5 4 749,8 4 513,5 4 370,7 4 665,2 106,7 

ETE 2 118,3 2 487,8 1 967,3 1 977,3 1 342,6 1 578,8 74,5 

SNS 3 513,4 3 342,5 3 443,0 3 530,1 2 941,6 3 738,6 106,4 

RZ vč. NRZ (bez SNS) 11 311,0 6 836,1 6 884,5 7 190,6 6 557,7 7 288,3 64,4 

Skupina zemí 

Vývoz 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Index 

2010/05 

EU 27 67 725,1 70 339,4 90 980,2 98 524,9 97 783,4 97 591,8 144,1 

z toho: EU 15 33 641,2 34 407,6 44 415,0 48 800,8 50 733,6 48 217,3 143,3 

            EU 12 34 083,9 35 931,7 46 565,2 49 724,1 47 049,9 49 374,5 144,9 

ESVO 376,8 593,2 738,8 854,7 985,0 816,8 216,8 

OSVTE 1 518,5 1 605,2 1 603,3 1 468,7 1 808,3 1 757,7 115,8 

ETE 1 710,5 1 498,5 1 105,3 1 285,4 1 015,6 1 144,2 66,9 

SNS 2 928,2 2 718,7 2 868,4 3 031,2 2 370,3 2 932,6 100,1 

RZ vč. NRZ (bez SNS) 4 663,5 2 850,2 2 386,4 1 819,7 1 754,2 2 285,1 49,0 

Skupina zemí 

Dovoz 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Index 

2010/05 

EU 27 92 914,2 104 594,6 120 084,9 120 076,9 124 244,0 130 094,3 140,0 

z toho: EU 15 64 515,1 70 294,8 82 890,1 83 412,5 85 033,9 89 443,7 138,6 

            EU 12 28 399,1 34 299,8 37 194,8 36 664,4 39 210,1 40 650,6 143,1 

ESVO 347,2 401,1 417,2 477,2 480,5 478,2 137,7 

OSVTE 2 853,0 2 711,3 3 146,5 3 044,8 2 562,4 2 907,6 101,9 

ETE 407,9 989,2 862,0 691,9 327,0 434,6 106,6 

SNS 585,2 623,8 574,5 498,9 571,3 806,0 137,7 

RZ vč. NRZ (bez SNS) 6 647,6 3 985,9 4 498,1 5 370,9 4 803,5 5 003,1 75,3 

Skupina zemí 

Bilance 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Index 

2010/05 

EU 27 -25 189,1 -34 255,3 -29 104,7 -21 552,0 -26 460,6 -32 502,5 129,0 

z toho: EU 15 -30 874,0 -35 887,2 -38 475,1 -34 611,6 -34 300,3 -41 226,5 133,5 

            EU 12 5 684,9 1 631,9 9 370,4 13 059,6 7 839,8 8 724,0 153,5 

ESVO 29,7 192,1 321,6 377,5 504,5 338,6 1 141,6 

OSVTE -1 334,5 -1 106,1 -1 543,2 -1 576,2 -754,1 -1 149,9 86,2 

ETE 1 302,6 509,3 243,3 593,6 688,6 709,6 54,5 

SNS 2 343,0 2 095,0 2 293,9 2 532,2 1 798,9 2 126,5 90,8 

RZ vč. NRZ (bez SNS) -1 984,1 -1 135,7 -2 111,7 -3 551,2 -3 049,4 -2 718,0 137,0 

Poznámka: NRZ = nejméně rozvinuté  země. 

Pramen: ČSÚ  
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Tab. 7 - Vývoj agrárního vývozu a dovozu do/z ČR vybraných zemí za období 2005 až 2010 

Země  

Český agrární vývoz do 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 

mil. Kč % mil. Kč % mil. Kč % mil. Kč % mil. Kč % mil. Kč % 

Slovensko 20 807,7 26,5 20 782,3 26,2 27 036,7 27,2 28 887,7 27,0 27 912,8 26,4 30 070,1 28,3 

Německo 18 907,3 24,1 18 409,5 23,2 24 252,0 24,4 23 145,6 21,6 23 614,4 22,4 20 881,0 19,6 

Polsko 7 148,0 9,1 8 412,7 10,6 10 844,0 10,9 11 883,2 11,1 10 376,1 9,8 10 482,3 9,8 

Itálie 2 111,8 2,7 2 674,0 3,4 3 590,6 3,6 6 957,1 6,5 7 382,3 7,0 7 338,5 6,9 

Rakousko 3 912,1 5,0 4 035,0 5,1 4 717,0 4,7 5 609,5 5,2 5 656,7 5,4 6 489,2 6,1 

Maďarsko 3 902,9 5,0 3 733,2 4,7 4 533,6 4,6 5 069,2 4,7 4 662,6 4,4 4 465,7 4,2 

Celkem 56 789,9 72,3 58 046,6 73,3 74 973,8 75,3 81 552,3 76,3 79 604,8 75,4 79 726,8 74,9 

Agr. vývoz  

ČR celkem 
78 498,3 100,0 79 218,6 100,0 99 544,6 100,0 106 920,8 100,0 105 561,2 100,0 106 433,9 100,0 

Země  

Český agrární dovoz z  

2005 2006 2007 2008 2009 2010 

mil. Kč % mil. Kč % mil. Kč % mil. Kč % mil. Kč % mil. Kč % 

Německo 26 799,1 25,9 27 971,7 24,7 33 986,0 26,2 33 907,5 26,1 33 900,1 25,5 35 416,1 25,4 

Polsko 12 726,6 12,3 16 306,4 14,4 16 809,4 13,0 17 029,2 13,1 19 694,7 14,8 20 363,1 14,6 

Nizozemsko 9 567,3 9,2 10 566,4 9,3 12 955,1 10,0 13 374,0 10,3 13 326,9 10,0 13 994,1 10,0 

Slovensko 10 549,5 10,2 12 678,8 11,2 13 838,8 10,7 13 362,3 10,3 13 098,4 9,8 13 166,3 9,4 

Itálie 5 523,0 5,3 6 290,6 5,6 7 293,7 5,6 7 103,1 5,5 6 774,3 5,1 7 361,7 5,3 

Rakousko 5 137,2 5,0 5 955,0 5,3 6 381,9 4,9 6 726,7 5,2 6 939,7 5,2 6 960,6 5,0 

Celkem 70 302,7 67,8 79 768,9 70,4 91 265,0 70,5 91 502,9 70,4 93 734,1 70,5 97 261,9 69,6 

Agr. dovoz  

ČR celkem 
103 659,8 100,0 113 234,3 100,0 129 518,4 100,0 129 988,4 100,0 133 036,8 100,0 139 667,8 100,0 

Pramen: ČSÚ; pořadí zemí podle r. 2010  

 

Při zjevně dílčích strukturálních změnách zůstává naše vývozně dovozní struktura velmi 

konzervativní, polarizovaná na nevelký počet okolních zemí a celkově AZO ČR lze 

charakterizovat jako výrazně pasivní. 

Celkovou českou pozici dotváří tab. 8 uvádějící příklady zemí, s nimiţ dosáhla ČR za 

období 2005/10 nejvyšších bilančních pasiv, resp. aktiv. Vysoce nevyváţené zahraničně 

obchodní vztahy v náš neprospěch platí zejména pro český AZO s Německem, Nizozemskem, 

Polskem, Španělskem, Belgií, Francií a Dánskem. Za šestileté období se naše záporná 

obchodní bilance s agrárními komoditami vůči rozhodujícím obchodním partnerům 

dynamicky zvyšovala, zejména pak v relaci k Německu (Index 184), Polsku (177), Francii 

(158) a Nizozemsku (156). 

Na straně aktivní agrární bilance zaujímá trvale dominantní pozici Slovensko se 

zřetelnou růstovou tendencí (Index 165), prudce narůstaly naše agrární vývozy (převáţně 

cigaret) do Spojeného království (264), ale také do Rumunska (152) a na vcelku stabilní 

pozici zůstává za šestileté období Rusko, kde se v průměru naše kladné obchodné saldo 

pohybuje na úrovni 1,7 mld. Kč. 

Z analýzy českého AZO obecně vyplývá, ţe vůči vyspělým zemím světa, především 

evropským zemím, zůstává naše bilance trvale pasivní s tendencí k dalšímu růstu obchodního 

pasiva především vůči vyspělým zemím EU 15. Aktivní obchodní bilance, s výjimkou 
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dynamického růstu aktiva v relaci se Spojeným královstvím, se vytváří obdobně jako 

v předchozích desetiletích převáţně vůči zemím charakterizovaných méně náročnou 

konkurencí na agrárním trhu. 

 

Tab. 8 - Přehled zemí, s nimiž dosáhla ČR v období 2005 až 2010 nejvyššího bilančního 
pasíva a aktiva 

Země  

Bilanční pasivum 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Index 

2010/05 

Německo -7 891,8 -9 562,2 -9 734,0 -10 761,9 -10 285,7 -14 535,1 184,2 

Nizozemsko -7 803,0 -8 906,7 -10 687,5 -11 252,0 -11 413,7 -12 155,2 155,8 

Polsko -5 578,6 -7 893,8 -5 965,5 -5 146,0 -9 318,6 -9 880,8 177,1 

Španělsko -4 751,2 -4 902,0 -5 035,2 -5 209,7 -5 543,6 -5 401,2 113,7 

Belgie -2 000,0 -2 478,5 -3 152,8 -2 711,4 -2 870,4 -3 626,0 181,3 

Francie -2 036,5 -2 643,9 -3 176,1 -2 883,1 -2 997,5 -3 218,7 158,0 

Dánsko -1 334,2 -1 321,2 -1 422,1 -1 368,2 -1 497,9 -1 408,0 105,5 

Maďarsko -155,3 -529,4 -473,3 261,4 -318,4 -962,1 619,4 

Čína -919,1 -845,4 -1 039,9 -1 114,5 -832,7 -902,3 98,2 

Řecko -428,0 -564,0 -547,5 -848,3 -595,1 -839,2 196,1 

Portugalsko -51,0 -85,9 -145,5 -592,0 -936,9 -761,6 1 491,9 

Brazílie -697,7 -494,8 -437,4 -842,4 -816,0 -696,7 99,9 

Turecko -429,7 -456,2 -656,2 -500,0 -527,2 -603,4 140,4 

Irsko -411,6 -431,2 -767,1 -521,6 -670,8 -572,5 139,1 

Kanada -430,2 -304,3 -380,0 -451,9 -473,8 -517,7 120,4 

USA -811,4 -849,8 -894,6 -732,1 -383,7 -513,0 63,2 

Země  

Bilanční aktivum 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Index 

2010/05 

Slovensko 10 258,1 8 103,5 13 197,9 15 525,4 14 814,4 16 903,7 164,8 

Rusko 1 914,0 1 721,9 1 862,4 1 944,9 1 301,4 1 532,7 80,1 

Spojené království 519,9 627,2 1 184,5 1 811,9 2 115,8 1 373,8 264,2 

Rumunsko 761,2 1 048,6 1 644,0 1 418,9 1 578,2 1 157,5 152,1 

Slovinsko 401,5 496,4 436,1 461,2 447,1 738,2 183,8 

Chorvatsko 733,4 61,4 230,2 378,1 555,6 580,4 79,1 

Japonsko 399,6 479,0 476,1 387,8 630,4 529,3 132,5 

Pramen: ČSÚ; pořadí zemí podle r. 2010  

 

4 Vývoj zboţové struktury českého AZO 

Uzančně přijatá zásada, ţe informace zveřejněné v Bulletinu ÚZEI by neměly být co do 

počtu stránek příliš rozsáhlé, vedla k závěru z rozsáhlého datového souboru k AZO vybírat 

jen základní data strukturovaná tak, aby přehledným způsobem aktuálně informovala 

zainteresované o základních tendencích tohoto obchodu. 

Náročné jsou detailní analýzy zboţové skladby v kombinaci s teritoriálními ukazateli, 

a proto se také následující text opírá o bilanční ukazatele (viz tab. 9 a graf 3), tj. směřuje 

k zodpovězení otázky, jak se v uplynulých letech vyvíjel český agrární obchod 
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s rozhodujícími komoditami – nositeli kladného obchodního salda a s komoditami 

formujícími záporné saldo. 

Hodnocení rozměru obchodního salda je důleţité proto, ţe současný zahraniční obchod 

je v rámci moderních přepravních systémů ve stále větší míře zaměřen na vyuţívání 

komparativních výhod ve spojení se sortimentní výměnou zejména potravin vyšších stupňů 

zpracování a propojen s velkými nadnárodními firmami, resp. obchodními řetězci 

obchodujícími nejen s hotovými výrobky, ale i polotovary a surovinami a operujících na trhu 

na základě vlastní obchodní strategie. To znamená, ţe daný AZO je sledován bez rozlišení 

celních reţimů, tzn. včetně aktivního a pasivního zušlechťovacího styku a dalších operací, 

které nepředstavují vývoz a dovoz do volného oběhu. Je tomu tak proto, ţe statistika 

k zahraničnímu obchodu na jednotném trhu nesleduje dovoz a vývoz podle reţimů, resp. typu 

obchodních operací. 

V následujícím textu se nejedná o pouhé stanovení pořadí jednotlivých vývozně 

dovozních agregací podle objemu, ale zachycení základních charakteristik nosných kapitol 

(v rozlišení KN 01-24) českého AZO v hodnotovém vyjádření za uplynulých 6 let. Návazně 

na toto hodnocení pak budou prezentovány pro český agrární sektor důleţité agregace v uţším 

zboţovém vymezení (viz tab. 10 a graf 4). 

 

Tab. 9 - Bilance českého AZO podle kapitol v letech 2005 až 2010 (v mil. Kč) 

KN Komoditní agregace podle HS2 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

01 Ţivá zvířata 2 790,2 2 916,4 3 383,3 3 464,5 3 066,7 3 152,6 

02 Maso a droby -7 392,3 -8 103,2 -9 025,6 -9 737,7 -12 141,5 -12 631,7 

03 Ryby, korýši, měkkýši apod. -563,9 -625,9 -671,4 -790,1 -649,4 -749,5 

04 Mléko, mléčné výrobky, vejce a med 3 110,5 3 824,4 5 253,4 4 628,5 2 507,7 2 246,4 

05 Ostatní ţivočišné produkty -526,7 -539,2 -642,5 -622,5 -573,4 -641,1 

06 Ţivé rostliny a květinářské výrobky -2 299,3 -2 314,6 -2 711,4 -2 832,8 -2 938,5 -2 871,9 

07 Zelenina, poţiv. rostl., kořeny, hlízy  -5 544,6 -6 924,4 -7 647,5 -6 841,6 -7 251,5 -8 501,2 

08 Ovoce a ořechy -8 334,5 -8 132,7 -8 856,8 -9 173,3 -8 603,7 -9 343,9 

09 Káva, čaj, maté, koření -1 507,8 -1 597,9 -1 917,5 -1 965,4 -1 995,3 -1 866,1 

10 Obiloviny 5 643,6 3 287,2 4 886,0 5 129,5 7 565,6 5 485,1 

11 Mlýnské výrobky, slad, škrob apod. 1 307,4 1 408,5 1 724,2 2 118,0 2 094,1 1 499,7 

12 Olejnatá semena a plody 2 134,4 717,4 5 188,8 5 649,5 5 024,7 2 427,0 

13 Rostlinné výtaţky a šťávy 228,8 114,1 -92,4 -266,6 134,3 234,6 

14 Rostlinné pletací materiály -22,8 -23,5 -26,8 -27,8 -34,4 -38,4 

15 Ţivočišné a rostlinné tuky a oleje -1 643,2 -1 705,0 -450,9 -1 469,3 -2 585,8 -807,8 

16 Přípravky z masa, ryb, korýšů apod. -973,7 -1 343,0 -1 806,6 -1 508,5 -1 302,5 -1 101,6 

17 Cukr a cukrovinky 4 374,1 2 979,3 0,6 1 894,5 1 430,5 1 596,2 

18 Kakao a kakaové přípravky -2 324,7 -2 564,1 -2 606,8 -2 000,6 -2 528,2 -2 829,6 

19 Přípravky z obilí -3 229,2 -3 178,9 -3 354,6 -3 098,8 -3 359,0 -3 082,5 

20 Přípravky ze zeleniny a ovoce -2 719,9 -3 178,2 -3 926,6 -4 288,2 -3 864,8 -4 098,4 

21 Různé potravinové přípravky -2 516,2 -2 683,2 -2 312,7 -1 569,2 -396,0 -1 438,5 

22 Nápoje, lihové tekutiny a ocet 310,5 428,7 1 225,7 673,3 679,4 199,4 

23 Zbytky a odpady v potr. prům., krmivo -4 150,6 -3 999,5 -3 815,1 -4 085,0 -4 483,8 -2 982,6 

24 Tabák a tabákové výrobky -1 311,4 -2 778,5 -1 770,8 3 651,9 2 729,4 2 910,1 

Pramen: ČSU  



18 

 

Rozhodujícími nositeli kladné obchodní bilance za český agrární sektor za sledované 

šestileté období zůstávají následující kapitoly kombinované nomenklatury: 

 

„Obiloviny (KN 10)“ představují po vstupu ČR do EU rozhodující exportní agregaci; rozměr 

aktivního salda se zhruba pohybuje na úrovni 5,3 mld. Kč. Tato kapitola je dominantně 

utvářena vývozy přesnice a aktuálně také kukuřice. Bilanční ukazatel je kaţdoročně mj. 

poniţován o netto dovozy rýţe na úrovni 0,6 mld. Kč. Ukazatel krytí dovozu vývozem 

je ze všech 24 kapitol s velkým odstupem nejvyšší a pohybuje se v průměru za období 

2005/10 na úrovni cca 380 % (viz přílohová tab. 2). 

„Mléko, mléčné výrobky, vejce (KN 04)“jsou dlouhodobě nositeli kladného salda 

v průměrné hodnotě cca 3,6 mld. Kč ročně s tendencí k poklesu v posledních dvou 

letech. Dominantními, vysoce aktuálními vývozními poloţkami jsou vývozy mléka 

a smetany nezahuštěné, dále mléka a smetany zahuštěné. V posledních letech byla 

obchodní bilance u másla záporná. Kladné saldo bylo ve sledovaných letech zatěţováno 

dynamickým růstem záporného salda se sýry a tvarohy (1,7 krát). K upřesnění lze 

doplnit, ţe kladné obchodní saldo kap. KN 04 bylo sniţováno záporným saldem 

v obchodě s vejci se skořápkami a bez skořápek v roce 2010 v hodnotě cca 0,5 mld. Kč. 

Za sledované období stupeň krytí dovozu vývozem klesl ze 142 na 120 %. 

„Olejnatá semena a plody (KN 12)“ byla za sledované období nositelem průměrného 

kladného salda ve výši 3,5 mld. Kč. Rozhodující, i kdyţ co do hodnoty značně kolísající 

netto vývozní poloţkou byla řepka (v průměru za období 2005/10 ve výši 2,1 mld. Kč 

ročně) a mák (za stejné období na úrovni 1,1 mld. Kč ročně). Do této kapitoly náleţí 

i tradiční exportní komodita chmel, kde průměrné kladné saldo vychází na cca 0,8 mld. 

Kč ročně. Výnosově méně jisté plodiny jsou charakterizovány i vyšší meziroční 

kolísavostí míry krytí dovozu vývozem (např. v roce 2010 vycházela pro KN 12 na 

177 %, coţ představuje meziroční pokles o 137 p. b.). 

„ Ţivá zvířata (KN 01)“ naplňují kladné obchodní saldo cca 3,1 mld. Kč ročně. Je vytvářeno 

narůstajícím aktivním saldem s ţivým skotem a ţivou drůbeţí a aktuálně v posledních 

letech sniţováno dovozy ţivých prasat, zejména selat (v průměru za období 2008/10 

tyto dovozy zatěţují agrární saldo 0,4 mld. Kč ročně). Míra krytí dovozu vývozem 

dynamicky narůstala aţ do roku 2008 (při průměrné úrovni 380 %), ale aktuálně za 

poslední dva sledované roky klesla v souvislosti s rostoucími dovozy zejména selat na 

zhruba 270 %. 
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„Cukr a cukrovinky (KN 17)“ jako tradiční vývozní artikly byly citelně zasaţeny cukerní 

reformou unie platnou od hospodářského roku 2006/07. V letech 2005/06 rostlo kladné 

obchodní saldo v obchodě s cukrem vlivem vysokých institucionálních cen na 

jednotném trhu EU. S reformou SOT v odvětví cukru dochází k poklesu cen, a tedy 

i k prudkému sníţení aktivního salda s cukrem. Nenaplnilo se ale očekávání, ţe se 

Česko stane netto dovozcem. V průměru za období 2008/10 se pohybuje kladné saldo 

s cukrem (včetně sacharózy) na úrovni 1,1 mld. Kč ročně. Kladné saldo za kap. KN 17 

je pozitivně ovlivněno kladným saldem obchodu s cukrovinkami (průměrný netto vývoz 

činil cca 1 mld. Kč ročně), takţe míra krytí dovozu vývozem i za platnosti reformované 

SOT dosahuje 140 %. 

„Mlýnské výrobky, slad, škrob aj. (KN 11)“ spoluvytvářejí v průměru za šestileté období 

kladné saldo odvětví na úrovni 1,7 mld. Kč ročně. Dominantní vývozní poloţkou je slad 

s netto vývozem za průměr let 2005/10 na úrovni 2,0 mld. Kč ročně. Aktivní bilance této 

kapitoly byla zatěţována netto dovozy pšeničné mouky, krupice a jiných komodit na 

úrovni cca 0,3 mld. Kč ročně. Průměrná míra krytí dovozu vývozem se pohybuje za 

sledované období na úrovni 280 %. 

 „Nápoje, lihové tekutiny (KN22)“ vycházejí v průměru za šestileté období jako bilančně 

aktivní na úrovni cca 0,6 mld. Kč ročně. Nosnou vývozní komoditou zůstává pivo 

(v průměru 2005/10 na úrovni 3,7 mld. Kč ročně) a v podstatně menší míře limonády 

(za stejné období 0,4 mld. Kč ročně). Pasivní obchodní bilance v rámci této kapitoly je 

vytvářena netto dovozy jak vína (v průměru za 2,7 mld. Kč. ročně), tak lihovin (s méně 

neţ 80 % lihu), destilátů a likérů na úrovni necelé 1,0 mld. Kč ročně. Pro kap. KN 22 je 

charakteristická čilá sortimentní výměna při zhruba vyrovnaném krytí dovozu vývozy 

(cca na úrovni 106 % za šestileté období). 

„Tabák a tabákové výrobky (KN 24)“ zjevně nenaplňuje výţivové potřeby obyvatelstva, 

není ani kompetitivní surovinou, ale povahou suroviny náleţí mezi produkty 

zemědělství. Na dané komoditě lze přehledně ilustrovat jak se jednotlivé komoditní 

agregace v průběhu poměrně krátkého časového období mohou dostávat z pozice netto 

dovozu (v průměru na úrovni 1,9 mld. Kč ročně za období 2005/07) do pozice netto 

vývozu v průměrné výši 3,1 mld. Kč za období 2008/10. Došlo k tomu na základě 

dynamického vývozu cigaret nadnárodní společností. Zásadní strukturální pohyb 

v obchodu s touto komoditou z pozice dovozní do pozice vývozní musel tedy i viditelně 

ovlivnit celkové agrární saldo. Kapitola KN 24 se za sledované období ze situace, kdy 

vývoz nepostačoval krýt dovoz, dostal do pozice, kdy stupeň krytí dovozu vývozem 

dospěl k 175 % v průměru za období 2008/10. 
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Graf 3 - Bilance AZO ČR v členění podle kapitol KN (01 až 24) v letech 2005 až 2010 (v mil. Kč)
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Rozhodujícími nositeli záporné obchodní bilance za český agrární sektor zůstávají za 

sledované šestileté období následující kapitoly: 

„Maso a droby (K 02)“ jsou kapitolou, která od vstupu ČR do EU trvale a od roku 2007 jiţ 

nejvyšší měrou zatěţuje zápornou bilanci agrárního sektoru. Daný netto dovoz za 

šestileté období vzrostl 1,7 krát a směřuje k zásadnímu ohroţení existenční pozice 

chovatelů monogastrů. Dovozy vepřového masa a drůbeţe včetně drobů se za šestileté 

období na netto dovozech kap. KN 02 podílejí zhruba čtyřmi pětinami při narůstající 

dynamice. Jen podíl netto dovozů vepřového masa na záporné bilanci této kapitoly 

celkem se blíţí dvěma třetinám. Aktuální rozměr netto bilance kap. KN 02 na úrovni 

12,6 mld. Kč (z toho 7,8 mld. Kč vepřového masa) v roce 2010 způsobuje váţné 

problémy českým chovatelům a vede k tomu, ţe se objem domácí produkce stále sniţuje 

při vcelku stabilizované spotřebě vepřového masa. Ztráta konkurenční pozice českých 

chovatelů, ale především zpracovatelského průmyslu, se zřetelně projevuje na struktuře 

domácí spotřeby vepřového masa, kde se podíl dovozu na domácí spotřebě zvýšil o 22,9 

p. b. na 48,7 % v roce 2010 (propočet z ţivých zvířat včetně masa). Ztráta konkurenční 

pozice primárního i sekundárního sektoru odvětví vepřového masa, drůbeţe a zčásti i 

produkce hovězího masa je komplexním problémem s mnoha aspekty, přičemţ výsledky 

AZO jsou doloţitelným, konkrétním vyčíslením míry daného problému. U kap. KN 02 

jako zjevně kompetitivní agregace by se dala očekávat vysoká míra krytí dovozu 

vývozem, ale tím, ţe v netto dovozní pozici je nejen maso vepřové a drůbeţí, ale i maso 

hovězí, ukazatel na průměrné úrovni 27 % přesvědčivě vypovídá o závaţnosti celé 

situace.  

„Ovoce a ořechy (KN 08)
2
“ trvale a ve zhruba stejném objemu zatěţují zahraničně obchodní 

bilanci agrárního sektoru v průměrné výši 8,7 mld. Kč za období 2005/10. Je zřejmé, ţe 

nekompetitivní druhy ovoce a ořechů subtropického či tropického původu patří při 

vcelku malých hodnotových pohybech do skupiny trvale netto dovozní. Ať jiţ se jedná 

o banány s netto dovozy zhruba 1,5 mld. Kč ročně při vysoké míře reexportů nebo 

citrusy s netto dovozy na průměrné úrovni 2,1 mld. Kč ročně a mnohé další plodiny, je 

jejich pozice jasná a za jinak nezměněných podmínek by jejich dovozy měly růst 

převáţně v závislosti na růstu poptávky. Na netto dovozech se však podílí i celá řada 

kompetitivních druhů ovoce mírného zeměpisného pásma, které se u nás po staletí 

pěstují. Kolísání sklizní typické pro produkci jádrového ovoce se zřetelně projevuje 

v hodnotě netto dovozů agregace „Jablka, hrušky čerstvé (KN 0808). Tyto netto dovozy 

v rámci sledovaného období meziročně kolísaly v rozpětí aţ 0,5 mld. Kč a v průměru za 

šestileté období vedly k propadu obchodní bilance o 0,7 mld. Kč ročně. Čeští ovocnáři 

                                                 
2
  KN 08 zahrnuje mj. ovoce včetně melounů a ovoce zpracované (ovoce zmrazené a prozatímně konzervované). 
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čelí ostré konkurenci producentů ovoce  kompetitivní povahy často i ze sousedních zemí 

se srovnatelnými klimatickými podmínkami. Vzhledem k významu ovoce z pohledu 

zdravé výţivy však nelze ponechat české ovocnářství svému osudu a stejně jako jiné 

středoevropské země (Rakousko, Polsko aj.) neztrácet ze zřetele hledisko udrţet domácí 

produkci na potřebné hladině soběstačnosti. Celou kap. 08 charakterizuje cca 23 % míra 

krytí dovozu vývozem v souvislosti s vysokými netto dovozy nekompetitivních druhů 

ovoce, ale i ovoce mírného zeměpisného pásma včetně vinných hroznů. „Vinné hrozny 

(KN 0806)“ vykazují netto dovozní pozici na úrovni 1,3 mld. Kč ročně a za uplynulé 

roky, stejně jako mnohé jiné druhy, se staly celoroční trvalou součástí nabídky čerstvého 

ovoce. 

„Zelenina, kořeny, hlízy apod. (KN 07)
3
“ je další dovozně náročnou agregací s průměrnými 

netto dovozy ve výši 7,1 mld. Kč ročně. Jedná se o komoditní agregaci, která za šestileté 

období po kap. “Maso a droby“ zaznamenala druhý největší nárůst záporného salda 

(o 50 %). Rozsáhlé netto dovozy zeleniny jako plodin s dlouholetou pěstitelskou tradicí 

v ČR jsou vyvolány ostrou konkurencí s pěstiteli z regionů EU, především 

z Nizozemska, Německa a Polska, ale i změnami ve spotřebitelských zvyklostech, kdy 

čeští spotřebitelé konzumují zeleninu po celý rok a nedostatečná domácí nabídka 

zeleniny je doplňována dovozy. Konkrétně netto dovozy rajčat (KN 0702) dosahují 1,8 

mld. Kč ročně a za sledované období významně narostly (Index 142), netto dovozy 

paprik dosáhly 1,2 mld. Kč ročně (Index 121), obdobně netto dovozy okurek (KN 0707) 

dospěly k 0,8 mld. Kč ročně (114), netto dovozy cibulové zeleniny (KN 0703) vycházejí 

na 0,7 mld. Kč ročně (231) a stejné záporné saldo vykazují agregace zelí, květák, 

brokolice a další druhy (138). Obdobně jako u ovoce vychází míra krytí dovozu 

vývozem v průměru za sledované období na cca 22 %. „Brambory (KN 0701)“ včetně 

výrobků z brambor se stávají netto dovozní komoditou a vykazují značné výkyvy 

v souvislosti s kolísavostí sklizní. 

Pro obě komodity platí, ţe v polistopadovém období zaznamenaly rekordní produkční 

propad s citelnými důsledky pro zahraničně obchodní saldo. Hranice plné soběstačnosti je 

nereálnou představou ať jiţ vzhledem k sezónnosti nabídky či potřebě uspokojovat 

sortimentně pestrou poptávku po ovoci a zelenině, nicméně ale trvale rostoucí rozměr 

záporného salda nelze přehlédnout. Moţný prostor ve směru zvýšení konkurenceschopnosti 

moţno spatřovat v následujících doporučeních: 

 pro zlepšení postavení na trhu a posílení odbytových moţností je rozhodující 

disponibilita a kvalita produkce v objemech poţadovaných obchodními řetězci. 

Prakticky jedinou schůdnou cestou je sdruţování nabídky prostřednictvím organizací 

                                                 
3
  KN 07 zahrnuje mj. kromě čerstvé zeleniny i zeleninu zpracovanou (zmrazenou a prozatímně 

konzervovanou), brambory a suché luštěniny (čočka, hrách). 
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producentů, kterým je dána moţnost ovlivňovat struktury produkce a dospět 

k nabídce větších partií v homogennější kvalitě; 

 neopomenout, ţe i trh s ovocem a zeleninou se musí permanentně přizpůsobovat 

měnící se poptávce. Obě odvětví budou muset přinášet výrobkové inovace zasahující 

do výběru druhů a odrůd, do způsobu zpracování a balení aţ po poskytování sluţeb 

a iniciování různých společenských akcí (výstavní trhy, samosběry, ochutnávky aj.); 

 aktivně reagovat na rostoucí poptávku po kvalitní a čerstvé zelenině těch druhů, které 

nevyţadují náročnou kuchyňskou úpravu (např. kedlubny, ředkvičky, papriky, chřest, 

saláty aj.); 

 vyuţívat „odpadního“ tepla doprovázející získávání energie z obnovitelných surovin, 

zejména pak při výrobě bioplynu. Vyuţití tohoto tepla např. k vytápění skleníků 

můţe přispět k podstatnému zvýšení konkurenceschopnosti skleníkového 

hospodářství, k lepšímu vyuţití existujících pracovních kapacit během roku a zvýšení 

diverzifikace činností v zemědělských podnicích. Účelná kombinace biomasy 

a skleníkové produkce by v dostatečně velkých jednotkách mohla být výhodnou 

variantou za situace, kdy zhoršující se klimatické podmínky komplikují v jiţních 

regionech Evropy pěstitelské podmínky v souvislosti s trvale se zhoršující situací 

v zásobování vodou. 

 „Zbytky potravinářského průmyslu, krmiva (KN 23)“ jsou kapitolou, která v rozměru cca 

3,9 mld. Kč ročně zhoršovala agrární bilanci za období 2005/10. Rozhodující agregaci 

představují netto dovozy „sojových pokrutin“ v rozměru cca 3,7 mld. Kč ročně,  které se 

nesniţují, přestoţe zřetelně poklesly domácí stavy hospodářských zvířat. Záporné saldo 

zvyšuje agregace „Přípravky k výţivě zvířat (KN 2309)“ za sledované období na úrovni 

1,2 mld. Kč ročně vytvářené z větší části dovozy krmiv určených pro psy, kočky a jiná 

domácí zvířata. Přes tyto vysoké netto dovozy stoupl stupeň krytí dovozu vývozem za 

sledované období u kap. KN 23 o 23,8 p.b. na 64,8 % v roce 2010 a to také vlivem 

aktivní obchodní bilance s pokrutinami z řepky na úrovni 0,8 mld. Kč ročně za šetřené 

období. 

„Přípravky ze zeleniny a ovoce (KN 20)“ charakterizované netto dovozy v průměrné výši 

3,7 mld. Kč a „Přípravky z obilí (KN 19)“ s netto dovozy na úrovni 3,2 mld. Kč. Obě 

kapitoly jsou příkladem komodit reprezentujících sortimentní výměnu důleţitých 

potravinářských poloţek vyšší přidané hodnoty, kde ztrácíme pozice zejména v relaci 

s vyspělými členskými zeměmi EU. V kap. K 20 zůstáváme netto dovozci 

„Konzervárenské zeleniny (K 2004, 2005)“ a „Ovocných a zeleninových šťáv 

(KN 2009)“ v průměru za sledované období na úrovni 2,0 mld. Kč ročně. V kap. KN 19 

se především jedná o významné netto dovozy „Pekárenského zboţí (KN 1905)“ 

v průměru na úrovni 1,9 mld. Kč ročně za sledované období a netto dovozy „Těstovin 
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(KN 1902)“ na úrovni cca 0,2 mld. Kč ročně při dvojnásobném růstu hodnoty netto 

dovozu (Index 208) za stejné období. Jestliţe u „Přípravků ze zeleniny a ovoce“ 

z hlediska stupně krytí dovozu vývozem dále ztrácíme pozici, v přípravcích z obilí 

(KN 19) se daří zvyšovat míru krytí vývozy sušenek, oplatek aj. na 66 %. 

„Ţivé rostliny a květinářské výrobky (KN 06)“ jsou příkladem kapitoly, kde se ČR 

prakticky vzdala moţné exportní pozice (míra krytí dovozu vývozem kolísá kolem 

10 %) a kap. KN 06 zatěţuje obchodní bilanci pasivem v průměrné výši 2,7 mld. Kč 

ročně za období 2005/10. V rámci této kapitoly vyváţíme mj. pracovně náročné hrnkové 

kultury a hlavní byznys, tj. řezané květiny zůstávají plně pod kontrolou vyspělých zemí 

EU 15, zejména Nizozemska. 

„Kakao a kakaové přípravky (KN 18)“ jsou jiţ jen podle názvu nekompetitivní kapitolou 

a podílejí se v průměru na záporné bilanci agrárního sektoru za sledované roky částkou 

2,5 mld. Kč ročně. Ze stupně krytí dovozu vývozem (v průměru na 58,4 %) plyne, ţe 

mnohé poloţky z této kapitoly mj. nalézají uplatnění ve vývozu a pokrývají z více neţ 

50 % dovoz tohoto produktu tropického zemědělství. Daná agregace plní 

nezastupitelnou funkci z hlediska uspokojování výţivových potřeb a zůstává podobně 

jako mnoho dalších trvalou sloţkou záporného salda AZO, aniţ by na jeho výši mělo 

jakýkoliv vliv zemědělství. 

„Různé potravinové přípravky (KN 21)“ zůstávají rovněţ trvalou součástí agrárního 

záporného salda ve výši 1,8 mld. Kč ročně za celé sledované období. Do bohatě 

strukturované kapitoly spadají koncentráty kávy, čaje, dále omáčky, hořčice, koření, 

ochucovadla a mnohé další přípravky. Vysoká průměrná míra krytí dovozu vývozem 

(81,0 %) je potvrzením, ţe kapitola je dalším reprezentantem čilé sortimentní výměny 

s tendencí dospět k vyrovnanějšímu bilančnímu stavu. 

„Káva, čaj, maté a koření (KN 09)“ je typickou nekompetitivní agregací zatěţující ve stejné 

výši jako předchozí kapitola záporné agrární saldo (1,8 mld. Kč ročně). Obdobně jako 

kapitola KN 18 zůstává co do hodnoty jeho poměrně stabilní součástí a mírně narůstá 

vlivem rostoucí poptávky po pochutinách. Ukazatel míry krytí dovozu vývozem vcelku 

rovnoměrně a kaţdoročně narůstá s tím, ţe od výchozího roku vzrostl o 14,3 p. b. na 

cca 50% krytí v roce 2010. 

„Ţivočišné a rostlinné tuby a oleje (KN 15)“ jsou v rámci AZO charakterizovány mj. netto 

dovozy sójového, palmového a řady dalších olejů, netto dovozy margarinu a na straně 

aktivní obchodní bilance netto vývozy řepkového oleje. Za šestileté období vykazuje 

kapitola zápornou obchodní bilanci na úrovni 1,4 mld. Kč ročně. Míra krytí dovozu 

vývozem meziročně kolísá mj. i v závislosti na domácí spotřebě řepkového oleje, resp. 



25 

dosaţení domácí sklizni řepky. Daná míra krytí kolísala mezi 56 % v roce 2005 aţ 88 % 

v roce 2007. 

Závěrem k této subkapitole jsou pro detailnější ilustraci výše uvedeného textu v tab. 10 

a grafu 4, zachyceny obchodní bilance českého AZO za vybrané komoditní agregace platné 

pro období 2005 aţ 2010 v detailnějším čtyřmístném kódu. 

 

Tab. 10 - Bilance českého AZO za vybrané komoditní agregace v letech 2005 až 2010 
(v mil. Kč) 

KN Komodit. agregace podle HS4*) 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

0102 Ţivý skot 1 936,7 2 000,7 1 970,2 2 247,8 2 515,5 2 428,7 

0201 + 0202 Hovězí maso  -1 051,3 -1 095,2 -1 306,3 -921,0 -1 305,1 -1 433,3 

0203 Vepřové maso -4 383,5 -4 782,6 -5 253,9 -5 950,0 -7 511,7 -7 839,0 

0207 Maso a droby drůbeţe -1 404,5 -1 710,1 -1 520,6 -1 884,7 -2 306,4 -2 412,7 

0401 Nezahuštěné mléko a smetana 2 435,8 3 732,6 4 662,5 4 833,0 3 871,0 4 495,2 

0406 Tvaroh a sýry -1 888,5 -2 377,4 -3 070,1 -2 796,4 -3 019,2 -3 224,1 

0701 Brambory  5,2 -339,9 -615,2 -217,6 -315,4 -482,6 

0702 Rajčata -1 496,3 -1 696,5 -1 899,0 -1 802,9 -1 854,9 -2 132,3 

0703 Cibulová zelenina -405,4 -741,5 -774,2 -518,5 -583,7 -935,4 

0704 Zelí, květák, brokolice apod. -492,7 -579,9 -591,6 -620,9 -573,0 -682,1 

0707 Okurky a nakládačky  -776,4 -800,4 -868,2 -843,6 -884,2 -888,7 

0709 60 Papriky -1 101,2 1 229,0 -1 251,1 -1 171,7 -1 252,7 -1 337,4 

0808 Jablka, hrušky a kdoule -459,8 -636,5 -762,0 -963,6 -659,5 -711,7 

1001 aţ 1005 Obilí mírného pásma  6 051,4 3 810,0 5 407,4 5 894,2 8 147,4 6 038,1 

1107 Slad 1 457,1 1 652,5 2 054,5 2 464,9 2 513,9 1 992,7 

1205 Semena řepky 1 376,2 -428,7 3 326,5 3 286,7 3 740,3 1 202,1 

1210 Chmel 747,4 738,8 564,8 856,6 928,6 873,0 

1514 Řepkový a hořčičný olej 730,9 1 009,6 1 471,6 1 212,1 -633,4 2 626,8 

1701 Cukr 3 783,1 2 551,0 394,2 1 099,5 797,8 1 472,5 

2203 Pivo  3 367,4 3 846,6 4 187,9 4 067,8 3 673,2 3 096,9 

2204 Víno -2 358,9 -2 507,9 -2 793,0 -2 814,3 -2 639,4 -2 915,2 

2304 Sójové pokrutiny  -3 461,1 -3 467,0 -3 781,9 -4 118,0 -3 726,1 -3 438,7 

2309 Přípravky k výţivě zvířat -1 391,2 -1 256,8 -1 159,2 -900,9 -1 364,3 -885,4 

Pozn.: *) s výjimkou paprik, které jsou definovány na úrovni HS6. 

Pramen: ČSÚ  
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Graf 4 -  Bilance AZO ČR s vybranými komoditami za období 2005 až 2010 (v mil. Kč)

-8000

-7000

-6000

-5000

-4000

-3000

-2000

-1000

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

ži
vý

 s
ko

t (
K

N
 0

10
2)

ho
vě

zí
 m

as
o 

(K
N

 0
20

1 
+

 0
20

2)

ve
př

ov
é 

m
as

o 
(K

N
 0

20
3)

m
as

o 
a 

dr
ob

y 
dr

ůb
ež

e 
(K

N
 0

20
7)

ne
za

hu
št

. m
lé

ko
 a

 s
m

et
. (

K
N

 0
40

1)

tv
ar

oh
 a

 s
ýr

y 
(K

N
 0

40
6)

br
am

bo
ry

 (
K

N
 0

70
1)

ra
jč

at
a 

(K
N

 0
70

2)

ci
bu

lo
vá

 z
el

en
in

a 
(K

N
 0

70
3)

ze
lí,

 k
vě

tá
k,

 b
ro

ko
lic

e 
a 

da
lš

í d
ru

hy
 r

od
u

B
ra

si
cc

a 
(K

N
 0

70
4)

ok
ur

ky
 (

K
N

 0
70

7)

ja
bl

ka
, h

ru
šk

y 
a 

kd
ou

le
 (

K
N

 0
80

8)

ob
ilí

 m
ír

né
ho

 p
ás

m
a 

(K
N

 1
00

1 
- 

10
05

)

sl
ad

 (
K

N
 1

10
7)

se
m

en
a 

ře
pk

y 
(K

N
 1

20
5)

ch
m

el
 (

K
N

 1
21

0)

ře
pk

. a
 h

oř
č.

 o
le

j (
K

N
 1

51
4)

cu
kr

 (
K

N
 1

70
1)

pi
vo

 (
K

N
 2

20
3)

ví
no

 (
K

N
 2

20
4)

só
jo

vé
 p

ok
ru

tin
y 

(K
N

 2
30

4)

př
íp

ra
vk

y 
k 

vý
ži

vě
 z

ví
řa

t (
K

N
 2

30
9)

m
il
. 
K

č

2005 2006 2007 2008 2009 2010



27 

Závěry 

 Pokud charakterizujeme váhu českého AZO v rámci agrárního obchodu celého 

společenství, zůstává pozice českého AZO na straně vývozu i dovozu víceméně stabilní 

na úrovni 1 % aţ 1,9 % a odpovídá rozměru ČR v dané relaci.  

 Z mezinárodního srovnání ukazatele míry krytí celkového agrárního dovozu celkovým 

agrárním vývozem plyne, ţe v komparaci s Německem (80% míra krytí) a zejména 

s Rakouskem (93,8% míra krytí) – v obou případech se jedná o země, kde je 

zemědělství provozováno v porovnatelných půdně klimatických podmínkách – se 

českému agrárnímu sektoru (76% míra krytí) nabízí potenciální prostor k posílení jeho 

postavení na jednotném trhu, pokud se přizpůsobí jeho parametrům. 

 Pro zahraniční obchod typické meziroční výkyvy se projevily i ve sledovaném období, 

ale v základních tendencích se v hospodářsky vyspělejších zemích projevila menší 

dynamika jak růstu agrárních vývozů ve skupině netto vývozců tak růstu agrárních 

dovozů ve skupině netto dovozců. V zemích Visegradské čtyřky se jejich AZO vyvíjí 

dynamičtěji. Záporné agrární saldo trvale a znatelně narůstá ve Slovensku (Index 191) 

a v Česku (Index 164), zatímco u netto vývozců, tj. v Maďarsku a Polsku za sledované 

šestileté období došlo k zřetelnému růstu aktivního obchodního salda (Index 227, resp. 

153). Od těchto zemí lze očekávat, ţe poroste jejich konkurenční tlak zejména vůči 

sousedním zemím. 

 Z přepočtu netto platby celkem do společného rozpočtu EU na obyvatele za rok 2009 

plyne, ţe se pohybovala od 21 EUR/obyv. (Itálie) do 40 EUR/obyv. (Nizozemsko). 

V případě Německa při celkové netto platbě ve výši 2,6 mld. EUR se jedná v přepočtu 

na obyvatele o 32 EUR. Největšími příjemci prostředků z „Evropského zemědělského 

záručního fondu“ byly Maďarsko (61 EUR/obyv.), Polsko (21 EUR) a Francie 

(18 EUR). Z této polarizace členských států na netto plátce a netto příjemci si lze 

odvodit jejich stanoviska k návrhům omezit finanční náročnost SZP. 

 Přes meziroční výkyvy českého AZO se ukazuje, ţe v základních obrysech se jeho 

pozice v rámci celkového zahraničního obchodu nemění, daný obchod byl a zůstane 

v pozici netto dovozu a na této skutečnosti se nic nezměnilo ani se vstupem ČR do unie. 

Potvrzuje se, ţe mnohé tradiční české vývozní poloţky si udrţely své výsadní postavení. 

Platí ale také, ţe na náročném jednotném trhu zaznamenal český AZO citelné ztráty, ţe 

pozici na zahraničních trzích lze rychle ztratit, ale je obtíţné se na těchto trzích prosadit 

a udrţet. 

 Za nereálnou a zavádějící lze povaţovat představu, ţe by si český agrární sektor měl 

klást za cíl dospět k vyrovnané obchodní bilanci s agrárními produkty. Nejen aktuální 

vývoj v oblasti českého AZO, mezinárodní srovnání s členskými zeměmi obdobného 



28 

rozměru a přírodních podmínek, ale i ze srovnání s předválečným a poválečným 

obdobím plyne, s výjimkou mimořádné situace v roce 1993, ţe český AZO nikdy 

nedospěl do pozice netto vývozu. 

 Za analyzované šestileté období se dále posunula teritoriální struktura českého AZO ve 

prospěch intraobchodu, jmenovitě o 5,8 p.b. na 91,6 % v roce 2010 na straně vývozu 

a o 3,6 p. b. na 93,1 % na straně dovozu. Dále pokračuje trend narůstání záporného 

agrárního salda v relaci k zemím EU 15 za současného růstu aktivní bilance se zeměmi 

EU 12, kde jsou české vývozy obvykle vystaveny menší konkurenci a lépe se prosazují. 

Šest členských zemí, tj. Německo, Slovensko, Polsko, Itálie, Rakousko a Maďarsko se 

podílelo cca třemi čtvrtinami na českém agrárním vývozu a třemi pětinami na agrárním 

dovozu. Jejich zastoupení zůstává stabilní a neměnilo se nejen za období 2005/10, ale 

do značné míry bylo obdobné i v předvstupním období. Zřetelně platilo a platí, ţe 

přepravní vzdálenosti dlouhodobě formují obchodní toky zboţí. 

 Kvantifikujeme-li orientačně, při značné míře zobecnění rozhodující komodity 

naplňující aktivní stránku českého AZO pak hlavním nositelem kladného salda jsou 

obiloviny na úrovni 5,0 mld. Kč ročně za průměr let 2005/10, dále mléko a mléčné 

výrobky za 3,5 mld. Kč ročně, olejnatá semena ve výši 3,5 mld. Kč ročně a ţivá zvířata 

ve výši 3,1 mld. Kč ročně za stejné období. Trvale vysoké vývozy obilovin jsou zásadní 

změnou ve struktuře českého AZO oproti předvstupnímu období. Kapitola „Mlýnské 

výrobky, slad aj.“ participuje na průměrném kladném obchodním saldu AZO 

1,7 mld. Kč ročně. Dominantní netto vývozní poloţku ve výši 2,0 mld. Kč ročně tvoří 

slad.  

 Proti očekávání se však nepotvrdilo, ţe se Česko stane čistým dovozcem cukru (včetně 

sacharózy). I po reformě, tj. za období 2008/10 průměrné netto vývozy cukru dosahují 

1,1 mld. Kč ročně. 

 Významnější netto vývozní agregace je dále kapitola „Nápoje a lihové tekutiny“ 

s průměrným bilančním aktivem za sledované období na úrovni 0,6 mld. Kč ročně. 

Rozhodujícím nositelem kladného salda po celé šestileté období na vcelku stabilní výši 

zůstává pivo (3,7 mld. Kč ročně). Konečná bilanční pozice této kapitoly je výrazně 

ovlivněna netto dovozy vína (2,2 mld. Kč ročně) a lihovin v průměrné výši 1,0 mld. Kč 

ročně. 

 Pokračující útlum v chovu monogastrů při aktuálním rozměru netto bilance kapitoly 

„Maso a droby“ na průměrné úrovni 9,8 mld. Kč ročně (z toho 5,9 mld. Kč vepřového 

masa) za šestileté období je váţným problémem s národohospodářskými důsledky pro 

státní rozpočet a s existenčními dopady na české producenty. Za pomoci údajů za český 

AZO lze poměrně jednoduše kvantifikovat rozměr daného problému a konstatovat, ţe 

v rozhodující míře souvisí se ztrátou konkurenční pozice ČR. Samotná agregace 
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„Vepřové maso“ je ze tří pětin nositelem záporného salda kapitoly „Maso a droby“ 

v průměru za období 2005/10. 

 Údaj, ţe podíl dovozu na domácí spotřebě vepřového masa se za šestileté období zvýšil 

o 23 p. b. na 48,7 %, je pro naše producenty alarmující. Přes strmý propad míry 

soběstačnosti však nelze očekávat, ţe chov, resp. výkrm prasat bude v ČR ukončen, ale 

je moţnou variantou, ţe do méně výkonných podniků vstoupí zahraniční investoři, kteří 

dokáţí v podmínkách českého zemědělství zajistit konkurenceschopnost výkrmu prasat.  

 Oproti kapitole „Maso a droby“ je zásadně odlišná situace v zahraničním obchodě 

s ovocem a zeleninou, kde je řada agregací nekompetitivní povahy. Bez rozlišení na 

komodity kompatibilní nebo nekompatibilní za sledované období 2005/10 vychází za 

ovoce a zeleninu celkem průměrné záporné saldo na 15,8 mld. Kč ročně. Kvalitativní 

změny ve struktuře poptávky včetně zesíleného tlaku konzumovat po celý rok čerstvé 

produkty vedou mj. k prohlubování záporného salda za obě komoditní agregace. 

Zatímco dovozy nekompetitivních produktů porostou v závislosti na spotřebitelské 

poptávce, situace u produktů mírného zeměpisného pásma se od polistopadového 

období vyvíjí pro české producenty kontraproduktivně. Zatímco v předlistopadovém 

období u celé řady komodit stačilo české zemědělství uspokojit domácí spotřebu, 

od 90. let se ČR stala netto dovozcem při obvykle velmi nízké míře krytí dovozu 

vývozem. K danému vývoji dochází za situace, kdy existující půdně klimatické 

podmínky by umoţňovaly zvýšit nabídku těch komodit, které dokáţeme vyprodukovat 

v konkurenceschopných cenových polohách, odpovídající kvalitě (včetně bioproduktů) 

a v zájmu pokrytí zvýšené poptávky spotřebitelů po čerstvých produktech. 

 Pro ilustraci průměrné netto dovozy za sledované šestileté období 2005/2010 se u rajčat, 

paprik, okurek, cibulové zeleniny, zelí, květáku, brokolice a dalších druhů rodu Brassica 

pohybují na úrovni 5,1 mld. Kč ročně. 

 Očekávaného nárůstu nabídky „odpadního“ tepla v bioplynových stanicích by šlo vyuţít 

k renesanci skleníkového hospodářství a k nabídce produkce v cenách 

konkurenceschopných vůči tradičním zahraničním pěstitelům. Ukazuje se, ţe měnící se 

klimatické podmínky komplikují v jiţních regionech Evropy pěstitelské podmínky 

v souvislosti se zhoršující se situací v zásobování vodou. Nezbytné investiční pobídky 

v zájmu zvýšení diverzifikace činnosti v zemědělství by nebyly v rozporu s obecnými 

cíli Plánu rozvoje venkova. 

 Náročná přestavba zboţové struktury cíleně směřující k poklesu vývozu komodit 

surovinové povahy a k navýšení váhy zboţí s vyšší přidanou hodnotou je cestou, jak lze 

dospět ke sníţení záporné bilance českého AZO. Nezastupitelnou podmínkou tohoto 

časově i investičně mimořádně náročného transferu směrem k efektivnější zahraničně 
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obchodní výměně je mj. výkonný potravinářský průmysl nabízející zboţí poptávané na 

evropském, resp. světovém trhu. 

 Na příkladu komodity „Vepřové maso“, ale i dalších druhů masa lze na základě 

výsledků AZO doloţit, ţe niţší konkurenceschopnost je dána horšími ekonomickými 

výsledky v kombinaci s některými chovatelskými ukazateli. K zásadnímu posílení pozic 

na jednotném trhu však lze dospět zejména výraznou modernizací zpracovatelských 

podniků, které budou schopny zhodnocovat surovinu prvovýrobcům s vyuţitím 

účinného marketingu tak, aby finální výrobek nacházel odbyt za ceny pokrývající 

náklady jak producentům a zpracovatelům, tak obchodním řetězcům. Lze uzavřít, ţe 

uspokojivý odbyt na zahraničních trzích není jen otázkou o schopnosti vyrábět produkty 

vyšších stupňů zpracování a odpovídající kvality ale tyto za přijatelných podmínek 

prodat. 
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PŘÍLOHY 

 

Přílohová tab. 1 – Stupeň krytí dovozu vývozem u vybraných států EU 27 za období 
2005 až 2010 (v %) 

Země 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

ČR 75,9 70,5 74,9 81,8 76,1 75,4 

Dánsko 168,6 163,3 156,8 150,7 161,2 155,3 

Finsko 37,2 39,5 41,9 38,7 33,4 33,0 

Francie 127,2 133,0 125,4 123,3 114,8 120,0 

Itálie 73,6 73,7 75,8 78,3 77,9 79,3 

Maďarsko 136,7 136,4 152,1 149,6 150,6 155,9 

Německo 77,6 77,2 79,3 82,3 82,3 81,5 

Nizozemsko 175,0 174,5 168,1 157,6 161,7 162,4 

Polsko 130,5 132,3 125,1 113,7 123,7 124,1 

Rakousko 96,3 98,8 94,2 93,7 89,6 90,1 

Slovensko 69,2 77,7 73,0 69,1 68,5 68,2 

Spojené království 43,8 42,5 42,9 42,9 43,5 46,4 

Švédsko 53,0 52,8 51,8 52,3 52,0 55,3 

Pramen: Eurostat  

 

Přílohová tab. 2 - Stupeň krytí dovozu vývozem podle kapitol KN v období 2005 
   až 2010 (v %) 

KN Název kapitoly 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

01 Ţivá zvířata 367,3 380,9 428,3 332,5 258,7 274,9 

02 Maso a droby 28,0 25,2 27,7 29,4 24,2 25,2 

03 Ryby, korýši, měkkýši apod. 69,6 68,8 68,6 66,1 72,3 69,0 

04 Mléko, mléčné výrobky, vejce a med 142,3 144,7 150,3 146,1 124,3 119,9 

05 Ostatní ţivočišné produkty 45,3 49,7 45,5 46,3 54,3 50,2 

06 Ţivé rostliny a květinářské výrobky 12,5 12,5 10,0 9,1 10,7 12,6 

07 Zelenina, poţivatel. rostl., kořeny, hlízy  19,6 22,1 21,7 22,7 22,4 22,8 

08 Ovoce a ořechy 28,2 23,9 21,5 20,4 21,9 24,3 

09 Káva, čaj, maté, koření 35,3 41,6 41,6 40,2 42,7 49,6 

10 Obiloviny 587,5 237,6 279,2 310,9 496,6 372,7 

11 Mlýnské výrobky, slad, škrob apod. 298,9 308,0 253,9 289,4 288,8 231,9 

12 Olejnatá semena a plody 187,2 126,3 323,2 304,4 314,3 177,4 

13 Rostlinné výtaţky a šťávy 144,0 124,2 86,1 74,2 119,2 130,6 

14 Rostlinné pletací materiály 15,5 18,0 10,9 14,7 11,5 16,2 

15 Ţivočišné a rostlinné tuky a oleje 55,7 60,5 88,2 72,7 58,3 85,1 

16 Přípravky z masa, ryb, korýšů apod. 63,3 57,0 56,5 64,4 70,6 74,1 

17 Cukr a cukrovinky 217,8 177,4 100,0 150,0 137,6 138,3 

18 Kakao a kakaové přípravky 53,9 54,9 58,7 67,0 59,0 56,9 

19 Přípravky z obilí 50,2 54,1 58,2 64,5 62,7 66,4 

20 Přípravky ze zeleniny a ovoce 42,6 40,9 40,1 34,5 35,9 33,6 

21 Různé potravinové přípravky 71,3 69,4 77,7 85,1 96,0 85,2 

22 Nápoje, lihové tekutiny a ocet 104,4 105,4 113,3 107,1 107,0 102,1 

23 Zbytky a odpady v potr. průmyslu, krmivo 41,0 43,8 51,5 53,5 46,8 64,8 

24 Tabák a tabákové výrobky 72,5 49,0 73,2 207,2 161,4 157,5 

Celkem 75,7 70,0 76,9 82,3 79,3 76,2 

Pramen: ČSÚ  
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Přílohový graf - Netto plátci, resp. příjemci do/z Evropského zemědělského záručního 

  fondu za rok 2009 (v mil. EUR) 
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Pramen: Ausgewählte Daten und Fakten der Agrarwirtschaft, 20010, BMELV. 


