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Předkládaný bulletin je výtahem studie
1
 OECD

2
 pojednávající o změnách v obchodě se 

zpracovanými agrárními výrobky, doplněným o kap. 3, týkající se obchodu se zpracovanými 

výrobky ČR, jejímž autorem je Ing. K. Pohlová (UZEI). 

Úvod 

Do nedávné finanční krize a následného kolapsu světového obchodu obchod s agrárními 

výrobky rychle rostl v důsledku zvyšujících se příjmů zemí, rostoucí populace, nižších 

transportních nákladů a lepšího přístupu na trh vyplývajícího z implementace závazků 

Uruguayského kola GATT
3
. Mezi roky 1995 až 2008 se hodnota světového vývozu agrárních 

výrobků více než zdvojnásobila. Hnacím motorem byla expanze obchodu se zpracovanými 

výrobky s vyšší přidanou hodnotou. Vývoz těchto výrobků se během období 1995 až 2008 

zvýšil z 211 mld. USD na 492 mld. USD, tzn., že průměrné roční tempo růstu činilo 6,5 %. 

Zpracované výrobky tvoří téměř jednu polovinu hodnoty celosvětového agrárního vývozu 

(45 % v roce 1995 a 48 % v roce 2008). Schopnost země zapojit se úspěšně do mezinárodního 

obchodu se zemědělsko-potravinářskými výrobky tedy stále větší měrou závisí na úspěšné 

integraci ve zpracovatelských odvětvích. Export zpracovaných agrárních výrobků pak s sebou 

nese i ekonomický růst, vyšší zaměstnanost a příjmy nad rámec samotného zemědělství.  

1 Zdroje dat 

V Liapisově studii jsou zpracované výrobky definovány na základě třídění Regmi et al. 

(2005).
4
 V něm jsou vymezeny dvě kategorie zemědělských výrobků závislých na půdě 

a klimatických podmínkách daného regionu, tj. základní velkoobjemové komodity a produkty 

zahradnictví, ovocnářství, zelinářství, a dvě kategorie výrobků, které vazbu na půdu daného 

regionu nemají a mohou být vyráběně kdekoliv, mimo jiné i z importovaných surovin. 

K jejich výrobě je potřeba technologické know-how, pracovní síla a kapitál. Jedná se 

o částečně zpracované výrobky (polotovary) a zpracované výrobky, přičemž studie se zabývá 

                                                 
1
  Liapis, P.: Changing Patterns of Trade in Processed Agricultural Products, OECD 2011, Food, Agriculture 

and Fisheries Working Papers No. 47. 
2
  OECD - Organization for Economic Cooperation Development (Organizace pro ekonomickou spolupráci 

a rozvoj): Austrálie, Belgie, Česká republika, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Japonsko, 

Kanada, Korejská republika, Lucembursko, Maďarsko, Mexiko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Nový 

Zéland, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Slovensko, Spojené království, Spojené státy americké, 

Španělsko, Švédsko, Švýcarsko a Turecko. Téměř všechny uvedené státy jsou definovány jako země s 

vysokými příjmy. Výjimkou je Mexiko, Polsko a Turecko, které jsou zařazeny mezi země s vyššími středními 

příjmy. V práci nejsou ještě mezi země OECD zařazeny Chile, Estonsko, Izrael a Slovinsko, které se staly 

členy v průběhu roku 2010 (Estonsko, Izrael a Slovinsko jsou ostatními zeměmi s vyššími příjmy a Chile je 

zemí s vyššími středními příjmy). 
3
  GATT - General Agreement on Tariffs and Trade (Všeobecná dohoda o clech a obchodu). 

4
  Toto členění vychází z definice agrárních výrobků podle Dohody o zemědělství GATT. Za agrární výrobky 

jsou považovány kapitoly KN 01 až 24, avšak bez ryb a rybích produktů, naopak některé další výrobky jsou 

k nim připočteny (např. vonné silice, albuminoidní látky, modifikované škroby, kůže, kožešiny, hedvábí 

a bavlna). 
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pouze druhou skupinou zpracovaných výrobků (jakkoli může být způsob zařazení některých 

výrobků diskutabilní). Výčet výrobků v rámci uvedených kategorií je uveden 

v přílohové tab. 5. 

Zdrojem dat o realizovaných obchodech byla instituce CEPII
5.

 Její mezinárodní 

databáze na úrovni produktu BACI
6
 vychází z dat OSN, konkrétně z upravené databáze 

UN Comtrade
7
. Tato databáze sloužila zároveň jako alternativní zdroj dat. Údaje o produkci 

a počtu firem vyrábějících zpracované výrobky pocházejí z databáze CEPII „TradeProd“, 

která čerpá informace ze Světové banky „Trade, Production and Protection“ a doplňuje je 

o údaje z OECD a UNIDO
8
. Data o příjmech, přidané hodnotě v zemědělství, pracovní síle 

a dalších faktorech na úrovni jednotlivých zemí náleží do skupiny tzv. rozvojových 

indikátorů, které zveřejňuje Světová banka. Skupiny zemí rozčleněné podle výše příjmů jsou 

definovány v seznamu ekonomik podle údajů Světové banky (z července 2009). Míra korupce 

je měřena indexy (Corruption Perception Index), které stanovuje organizace Transparency 

International. Faktory snadné realizace obchodu (trade facilitation indicators), kterými jsou 

počet dokumentů nutných při vývozu, čas potřebný k vývozu a transakční náklady spojené 

s vývozem standardního kontejneru (o délce 20 stop), byly čerpány z databáze Světové banky 

„Trading Across Borders“. Tyto údaje poskytují mezinárodní srovnání přímých a nepřímých 

nákladů souvisejících s přechodem hranic. Do těchto nákladů se nezapočítávají cla a obchodní 

daně. Nevýhodou tohoto sledování je, že tyto indikátory nejsou stanoveny zvlášť pro agrární 

výrobky, ale představují průměr pro veškeré obchodované zboží, čímž mohou vést k určitému 

zkreslení. Zdrojem informací o celních tarifech na úrovni šestimístného kódu HS
9 

byla 

databáze UNCTAD`s TRAINS
10,

 resp. přístup do ní prostřednictvím systému WITS
11.

 Nutno 

poznamenat, že výše uvedené zdroje neposkytují data za všechny země ve všech letech. Data 

z různých databází byla slučována a pro několik zemí chyběla.  

2 Změny v obchodě se zpracovanými výrobky 

V obchodě s agrárními výrobky, a to zejména zpracovanými, dominují země OECD 

s vysokými příjmy. Významným exportérem i importérem zpracovaných výrobků jsou země 

                                                 
5
  CEPII - Centre d`Informations Internationales (Středisko mezinárodních informací). 

6
  BACI - Base pour l'Analyse du Commerce International (Databáze mezinárodního obchodu). 

7
  UN Comtrade - United Nations Commodity Trade Statistics Database (Statistická databáze obchodu 

Spojených národů na úrovni produktu). 
8
  UNIDO - United Nations Industrial Development Organization (Organizace Spojených národů pro 

průmyslový rozvoj). 
9
  HS – Harmonizovaný systém popisu a číselného označování zboží. Z tohoto systému vychází rovněž 

Kombinovaná nomenklatura Evropské unie (používaná v Celním sazebníku). 
10

  UNCTAD - United Nations Conference on Trade and Development (Konference Spojených národů 

o obchodu a rozvoji), TRAINS - Trade Analysis and Information System (Systém obchodních analýz 

a informací). 
11

  WITS - Worlds Banks Trade Solution System (Systém obchodních řešení Světové banky). 
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EU, nutno si však uvědomit, že hodnota realizovaného obchodu se značně liší podle toho, zda 

je do ní zahrnut obchod mezi jednotlivými členskými státy EU (tzv. intraobchod), nebo je 

započítán pouze obchod zemí EU s třetími zeměmi.  

V posledních letech dochází ve světovém agrárním obchodě k významným změnám. 

Mnoho rozvíjejících se ekonomik včetně zemí tzv. „Posílené spolupráce12 (tj. Brazílie, Číny, 

Indie, Indonésie a Jihoafrické republiky) se stává na světových trzích stále více 

konkurenceschopnými a jejich podíly na světovém obchodu se relativně rychle zvětšují. 

Kromě toho se snižuje dynamika vzájemného obchodu mezi zeměmi s vysokými příjmy, 

zatímco obchod mezi rozvíjejícími zeměmi, ačkoliv z mnohem nižší úrovně, se zintenzivňuje. 

V grafu 1 je uveden podíl jednotlivých skupin zemí podle ekonomické vyspělosti13 na 

vývozu zpracovaných výrobků. Na základě vývoje jejich tržních podílů lze konstatovat, že 

roste konkurenceschopnost zemí s vyššími středními příjmy a zemí s nízkými příjmy. 

V letech 1995 až 2008 dosahovalo tempo růstu exportu zpracovaných výrobků u obou dvou 

příjmových skupin téměř 11 %. Země OECD s vysokými příjmy vykázaly ve stejném období 

5,85% růst a ostatní země s vysokými příjmy 2,19% růst.  

 

                                                 
12

  "Posílená spolupráce" (Enhanced Engagement) je projekt OECD, v rámci kterého mají být uvedené země 

zapojeny do přípravy a implementace standardů OECD. Cílem této spolupráce je napomoci vyváženějšímu 

fungování světové ekonomiky, sdílet znalosti na co nejvyšší úrovni a napomáhat všestrannému zlepšování 

služeb pro veřejnost. Projekt „Posílené spolupráce“ probíhá od roku 2007. Zapojené země se podílí na 

aktivitách OECD v oblasti hospodářských přehledů, průmyslové politiky, vědeckotechnické politiky, rozvoje 

lidského kapitálu, zaměstnanosti, sociální koheze, udržitelného rozvoje, zdravotnictví, obchodu, zemědělství, 

daňových otázek, podnikatelského klimatu, podpory konkurenceschopnosti, řízení apod. 
13

  Příjmové skupiny zemí jsou definovány Světovou bankou podle výše jejich hrubého národního příjmu na 

obyvatele v paritě kupní síly USD. V roce 2009 byly země kategorizovány následovně: země s vysokými 

příjmy 11 906 a více USD, země s vyššími středními příjmy od 3 856 do 11 905 USD, země s nižšími 

středními příjmy od 976 do 3 855 USD a země s nízkými příjmy 975 a méně USD. 
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Graf 1 – Struktura vývozu zpracovaných výrobků podle příjmových skupin (v %) 
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Pramen: OECD 

 

Graf 2 ukazuje, jak se vyvíjela teritoriální struktura světového obchodu se 

zpracovanými výrobky (při zahrnutí intraobchodu EU). Největší část světového exportu se 

trvale realizuje ve směru sever-sever, avšak dominantní podíl tohoto obchodu se od roku 2004 

snižuje. V roce 1995 se směr sever-sever podílel na světovém obchodu přibližně třemi 

čtvrtinami, zatímco v roce 2005 zhruba dvěma třetinami. Obchod sever-sever se v letech 1998 

až 2005 zvyšoval průměrným ročním tempem 6,14 %, zatímco tempo růstu obchodu jih-jih 

dosáhlo 11,6 %. Ve směru obchodu sever-jih a jih-sever byla dynamika růstu velmi nízká 

(0,05 %, resp. 0,08 % ročně).  

Přes rychle se rozvíjející obchod ve směru jih-jih však nadále platí, že obchod se 

zpracovanými výrobky probíhá především mezi bohatými státy. V roce 2008 byla hodnota 

obchodu sever-sever více než dvakrát vyšší než v ostatních směrech. V případě, že do 

světového obchodu není zahrnut intraobchod EU, vykázal obchod sever-sever v průměru let 

1995 až 2008 o 2 p. b. nižší tempo růstu a jeho podíl v celosvětovém obchodu namísto 75 % 

činil 53 %.  
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Graf 2 – Struktura vývozu zpracovaných výrobků podle směru obchodu (v %) 
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Pozn.: Za obchod sever-sever je považován obchod mezi zeměmi s vysokými příjmy (jako OECD, tak ostatními), v případě obchodu 

sever-jih je exportér zemí s vysokými příjmy, zatímco importér je z jakékoliv jiné příjmové skupiny, v rámci obchodu jih-sever je zemí 

s vysokými příjmy importér, zatímco exportér nikoliv a při obchodu jih-jih není žádný z partnerů zemí s vysokým příjmem. 

Pramen: OECD 

 

Obecně platí, že obchod se zpracovanými výrobky se koncentruje na relativně malý 

počet exportujících zemí zaujímajících na trhu majoritní podíl. V roce 2007 se 20 

nejvýznamnějších exportérů podílelo téměř třemi čtvrtinami na celkového obchodu s těmito 

výrobky (81 % v případě, že je zahrnut vnitrounijní obchod). EU 27 celkem participuje na 

celosvětovém exportu zpracovaných výrobků více než jednou polovinou. Koncentrace 

v oblasti dovozu je nižší, ale i v jeho rámci platí, že poměrně malý počet zemí je rozhodujícím 

nositelem poptávky. Přehled nejvýznamnějších exportérů a importérů zpracovaných výrobků 

uvádějí tab. 1 a 2 v příloze. 

Většinu zpracovaných výrobků vyváží několik málo bohatých zemí, přičemž 

rozhodující objem hodnoty exportovaných zpracovaných výrobků je koncentrován na 

relativně malý počet produktů. V tab. 3 v příloze je uveden přehled nejvíce exportovaných 

zpracovaných výrobků (v členění podle šestimístného kódu HS). Celosvětová hodnota 

vývozu HS 2106 90 „Potravinových přípravků jiných“14
, které se staly hlavní vývozní 

agregací, byla v letech 2006-08 v porovnání s lety 1995-97 vyšší 2,3krát, v případě HS 2204 

                                                 
14

  HS 2106 90 - Sýrové fondue; složené alkoholické přípravky, jiné než založené na vonných látkách, používané 

k výrobě nápojů; sirupy s přísadou aromatických látek nebo barviva, ostatní potravinové přípravky (za prvé 

ty, které neobsahují mléčné tuky, sacharózu, isoglukózu, glukózu nebo škrob, nebo obsahují méně než 1,5 % 

mléčných tuků, méně než 5 % sacharózy nebo isoglukózy, méně než 5 % glukózy nebo škrobu, a za druhé ty 

ostatní). 
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21 „Vína (nezahrnuje šumivé) a vinného moštu jiného“
15

 vzrostla hodnota vývozu na 

2,4násobek, u HS 2402 20 „Cigaret“ se zvýšila o 10 % a u HS 0406 90 „Sýrů ostatních“
16

 

o 90 %. I když v rámci sledovaného období došlo ke změnám v pořadí hlavních vývozních 

komodit, lze konstatovat, že poptávka po nich je relativně stálá (17 výrobků z 20 si udrželo 

své postavení nejvýznamnější exportní komodity).  

Tab. 4 v příloze je přehledem komoditních agregací, jejichž hodnota vývozu se zvýšila 

největší měrou. Jen několik z nich však patří k rozhodujícím exportním položkám. Mezi 

nejvýznamnější exportéry výrobků s nejvyššími růstovými tempy patřily Německo, dále 

Nizozemsko, Francie, USA a Brazílie. Nejvyšší dynamiku růstu exportu těchto výrobků 

vykazují, ale z nízké výchozí úrovně, rozvojové země (Rwanda 40,9 % ročně, Bosna 

a Hercegovina 40,6 %, Bělorusko 39,7 % a Surinam 39,5 %). Nejvyšší roční tempo růstu 

vykázala v rámci skupiny největších exportérů Brazílie (22,4 %). 

Komparativní výhodou, měřeno indexem odhalené komparativní výhody RCA
17

 

(Revealed Comparative Advantage), disponovaly v zemědělství jak v roce 1997, tak 

v roce 2007 (tj. v letech, pro které byly indexy RCA vypočítány), především rozvíjející se 

ekonomiky. V rámci zemí OECD s vysokými příjmy byla v roce 1997 komparativní výhoda 

zaznamenána u 13 a v roce 2007 pak u 14
18

 ze sledovaných 26
19

 zemí.  

Naproti tomu v případě zpracovaných výrobků patřily v obou sledovaných letech mezi 

země s komparativní výhodou zejména země s vysokými příjmy. V rámci vysokopříjmových 

zemí OECD mělo v roce 1997 komparativní výhodu 16
20

 zemí, mj. i Česká republika. V roce 

2007 disponovalo komparativní výhodou rovněž 16 zemí, avšak Česká republika a Island své 

postavení ztratily ve prospěch Rakouska a Kanady.  

Komparativní výhodu u zpracovaných výrobků vykazují země napříč všemi 

příjmovými skupinami, avšak největší podíl na trhu s těmito výrobky zaujímají rozvinuté 

země s vysokými příjmy. Země s komparativní výhodou exportují nejen velké objemy 

výrobků, ale také širší sortiment a obchodují s více partnery. Mezi zeměmi s nízkými příjmy 

se nachází mnoho zemí s komparativní výhodou v zemědělství, avšak málo jich disponuje 

komparativní výhodou u zpracovaných výrobků. Za povšimnutí stojí, že v rámci skupiny 

                                                 
15

  HS 2204 21 - Jiné víno a vinný mošt, jehož kvašení bylo předem zabráněno nebo bylo zastaveno přidáním 

alkoholu. 
16

  HS 0406 90 - Sýry ostatní , tj. nezahrnující čerstvé, strouhané nebo práškové, tavené a s modrou plísní. 
17

  RCA j,k = (Xj,k / ∑k Xj,k) / (∑j Xj,k / ∑j ∑k Xj,k), kde RCA j,k = zjevná komparativní výhoda pro zemi „j“ v sektoru 

„k“ a Xj,k = export ze země „j“ v rámci sektoru „k“. Pokud RCA > 1, pak má země „j“ u komodity „k“ 

komparativní výhodu a vice versa. 
18

 Austrálie, Belgie/Lucembursko, Dánsko, Francie, Irsko, Kanada, Maďarsko, Nizozemsko, Nový Zéland, 

Portugalsko, Řecko, Španělsko a USA (v abecedním pořadí). 
19

  Ve skutečnosti 27 zemí, Belgie je uváděna společně s Lucemburskem. 
20

  Austrálie, Belgie/Lucembursko, Dánsko, Francie, Irsko, Itálie, Kanada, Maďarsko, Nizozemsko, Nový 

Zéland, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Spojené království, Spojené státy a Španělsko (v abecedním pořadí). 
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rozvíjejících se ekonomik došlo za sledované období k nárůstu počtu konkurenceschopných 

zemí.  

Z pěti zemí zařazených do projektu OECD „Posílená spolupráce“ prokázaly v roce 

2007 stejně jako v roce 1997 komparativní výhodu u zemědělských výrobků všechny země 

s výjimkou Číny, u zpracovaných výrobků pak vykázaly komparativní výhody pouze Brazílie 

a Jihoafrická republika 

Pro EU jako celek platí, že má komparativní výhodu u zpracovaných výrobků, 

v případě zemědělských výrobků je však v komparativní nevýhodě. Hodnotíme-li jednotlivé 

členské země EU zvlášť
21

, komparativní výhody v rámci zemědělských produktů 

zaznamenaly v roce 2007 (v abecedním pořadí) Belgie/Lucembursko, Dánsko, Francie, Irsko, 

Maďarsko, Nizozemsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko a Španělsko. Komparativní výhodu 

u zpracovaných výrobků prokázaly ve stejném roce Rakousko, Belgie/Lucembursko, Dánsko, 

Francie, Řecko, Maďarsko, Irsko, Itálie, Nizozemsko, Portugalsko a Spojené království 

(Česká republika ji vykázala v roce 1997, v roce 2007 ji již neměla).  

Existenci komparativní výhody/nevýhody ovlivňují přírodní podmínky a disponibilní 

zdroje, pracovní síla, infrastruktura, blízkost trhů apod. Důležitými faktory jsou rovněž 

uplatňovaná vnitřní a obchodní politika, avšak Liapis na příkladu EU (kde navzdory stejné 

politice dosahují země odlišných výsledků) ukazuje, že patří co do významu až k druhotným 

vlivům. 

I když celá řada zemí vyváží pestrou paletu výrobků, je obchod se zpracovanými 

výrobky značně koncentrován, a to především do zemí OECD s vysokými příjmy a zemí 

s vyššími středními příjmy vykazujícími komparativní výhody. V roce 2007 pocházelo 

v rámci skupiny vysokopříjmových zemí OECD téměř 90 % exportovaných zpracovaných 

výrobků  ze 16 zemí dosahujících komparativní výhody. V případě skupiny zemí s vyššími 

středními příjmy exportovalo 22 zemí s komparativní výhodou 91 % zpracovaných výrobků. 

U ostatních příjmových skupin činil vývoz zpracovaných výrobků ze zemí s komparativní 

výhodou mnohem nižší podíl (méně než jednu polovinu), tzn. že na vývozu v rámci své 

příjmové skupiny participovaly významnou měrou také země, které komparativní výhodou 

nedisponují. 

Země s významným podílem na světovém exportu zpracovaných výrobků dosahují 

u těchto produktů všeobecné komparativní výhody, tj. za celou skupinu zpracovaných 

výrobků dohromady, nicméně důležitým faktem je, že v celé řadě dalších zemí byla 

zaznamenána komparativní výhoda na úrovni jednotlivých výrobků. Tyto země, které 

patří do skupiny zemí se všeobecnou komparativní nevýhodou, mohou vyvážet velké 

                                                 
21

  Hodnoty indexu RCA jednotlivých členských zemí EU byly stanoveny pro vývoz do třetích zemí bez zahrnutí 

intraobchodu. Stejné závěry o existenci/neexistenci komparativní výhody však platí i pro jejich vývoz včetně 

intraobchodu. 
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množství zpracovaných výrobků mnoha partnerům, neboť disponují individuální 

komparativní výhodou v některých odvětvích (na úrovni jednotlivých desagregovaných 

položek) a na některých trzích. Tato vývozní výseč pak přináší exportující zemi největší 

objem příjmů. 

Zpracované výrobky na úrovni šestimístného kódu HS představují více než 250 

položek (resp. agregovaných skupin položek) a mohou být vyváženy do více než 200 

destinací. Země OECD s vysokými příjmy exportovaly v roce 2007 v průměru 236 agregací 

do 167 destinací (při značné variabilitě mezi zeměmi), zatímco země s nízkými příjmy 

vyvážely v průměru 78 agregací do 37 destinací. Z výsledků analýzy vyplývá, že 

komparativní výhoda, bez ohledu na příjem země, souvisí s diverzifikací vývozního koše 

a že rozložení zdrojů komparativní výhodu exportující země nesnižuje, nýbrž naopak zvyšuje. 

Výhodou diverzifikace je omezení rizika cenových výkyvů vyplývajících z nepříznivé situace 

na trhu. 

Z 245 agregací exportovaných v průměru z vysokopříjmové země OECD vykazujících 

všeobecnou komparativní výhodu dosáhlo v roce 2007 individuální komparativní výhody 

35 % agregací (tento podíl se pohyboval v rozmezí 51 % v Novém Zélandu až 16 % ve 

Spojeném království). Deset zemí OECD s vysokými příjmy všeobecnou komparativní 

výhodu nevykázalo
22

 a v jejich případě na individuální komparativní výhodu dosáhlo 

v průměru pouze 12 % agregací (tento podíl se pohyboval v rozpětí 18 % u České republiky 

až 1 % u Japonska). 

Důležitějším ukazatelem nežli pouhý výčet komoditních agregací vykazujících 

komparativní výhodu (tj. s RCA>1) je podíl těchto agregací na celkové hodnotě exportu 

země. U 12 z 29
23

 zemí OECD představovaly agregace s individuální komparativní výhodou 

více než 90 % hodnoty vývozu (u Polska 96 %). U dalších 12 se pak daný podíl pohyboval 

v intervalu 80 % až 90 % (v České republice 80,8 %, v Maďarsku 85,5 % a v Rakouska 

86,7 %). V případě Slovenska dosáhl jen 54 % a v Německu 60 %. Nejnižší podíl vykázalo 

Japonsko (7 %). V rámci ostatních příjmových skupin byla situace obdobná. U většiny zemí 

zaujímaly komoditní agregace s indexem RCA>1 dominantní část exportu (v případě Brazílie 

95,8 %).  

V porovnání s rokem 1997 došlo v roce 2007 u většiny zemí se všeobecnou 

komparativní výhodou k nárůstu podílu vývozu výrobků s indexem RCA>1, přičemž 

k danému vývoji došlo napříč všemi příjmovými skupinami. Mezi výjimky patřily např. 

Německo a Čína. V jejich případě se zvýšil podíl vývozu výrobků vykazujících komparativní 

nevýhodu (u Číny byl tento posun výraznější). 

                                                 
22

  V rámci významnějších světových exportérů ze zemí OECD je ve všeobecné komparativní nevýhodě např. 

Německo a Švýcarsko. 
23

  Ve skutečnosti 30 zemí, Belgie a Lucembursko jsou považovány za jedno teritorium. 
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Velký počet firem ve světě je zapojen do produkce zpracovaných výrobků (potraviny, 

nápojů a tabákových výrobků) a poskytuje pracovní příležitosti miliónům pracovníků mimo 

agrární sektor. Přestože produkce potravinářských výrobků dynamicky roste, většina 

produkce slouží lokální spotřebě. Mnoho firem, obvykle nadnárodních společností, s vysokou 

produktivitou a s největší výrobou je koncentrováno do zemí OECD s vysokými příjmy. 

Produktivita práce v těchto zemích je třikrát vyšší než v jiných zemích. Země OECD 

s vysokými příjmy jsou největšími netto-vývozci zpracovaných výrobků na světě. Naproti 

tomu většina pracovníků ve zpracovatelském odvětví se nachází v rozvojových zemích, jejich 

produktivita je však většinou nízká. 

V poslední době je stále větší pozornost věnována tomu, zda je výhodnějším 

způsobem vedoucím k tvorbě dalších příjmů z vývozu prosazování inovací a diverzifikace 

(tzv. „extensive margin“ – extenzivní rozpětí) nebo kladení důrazu na růst objemu 

exportovaných výrobků (tzn. „intensive margin“ – intenzivní rozpětí). 

Ke stanovení intenzivního a extenzivního rozpětí vývozu je k dispozici několik 

metod. Jako první je ve studii uvedena metodika Hummela a Klenowa (dále jen HK)
24

. Země 

s vysokými příjmy, které disponují u zpracovaných výrobků všeobecnou komparativní 

výhodou, vyvážejí v průměru nejen vyšší objemy zpracovaných výrobků, ale i jejich širší 

sortiment, a to většímu počtu partnerů. Výsledky analýzy ukazují, že rozhodující část tohoto 

rozdílu ve vývozu (více než 70 %) spadá do oblasti tzv. intenzivního rozpětí a necelých 30 % 

představuje tzv. extenzivní rozpětí
25

. Země s produktivnější pracovní silou v zemědělství 

exportují větší objemy, ale také vyšší kvalitu, čímž realizují prémiové ceny. Naproti tomu 

                                                 
24

  Metoda vychází z předpokladu, že spotřebitel si při nákupu cení výběru a že rozšíření sortimentu zboží 

efektivně snižuje dovozní cenu. Neporovnávají se dovážené sortimenty v průběhu času, nýbrž dovážené 

sortimenty z různých zdrojů v určitém časovém okamžiku.  

  Extenzivní rozpětí (ERjm) = poměr hodnoty vývozu referenční skupiny „k“ do země „m“ sortimentu „i“ (tj. 

pouze za komodity, které vyváží sledovaná země „j“) k celkové hodnotě vývozu referenční skupiny „k“.  

  Intenzivní rozpětí (IRjm) = poměr hodnoty vývozu sledované země „j“ do země „m“ k hodnotě vývozu 

referenční skupiny „k“ sortimentu „i“. Pokud není za referenční skupinu považován zbytek světa, ale svět vč. 

sledované země, pak ER * IR = tržní podíl sledované země „j“ na světovém vývozu do země „m“ (tj. na 

importu země „m).  

  Intenzivní a extenzivní rozpětí lze také stanovit v čase pro růst vývozu. Kalkulace IR vychází z identifikace 

kombinací souboru výrobků a souboru destinací existujících na začátku i na konci období, přičemž IR se 

rovná změně hodnoty vývozu v těchto kombinacích. ER vychází z identifikace nových výrobků exportovaných 

na konci období (bez ohledu na to, zda do nové nebo staré destinace) a identifikace výrobků již dříve 

exportovaných do nových destinací. Nutnou kategorií je soubor výrobků, které přestaly být vyváženy (tato 

kategorie je zahrnuta do IR). Výsledky při použití tohoto výpočtu, který byl proveden pro 55 vybraných zemí 

s pravidelným vývozem, potvrzují závěry z modelu HK. V průměru 74 % vývozní expanze je dáno intenzivním 

a 26 % extenzivním rozpětím. Podíl ER u rozvíjejících se zemí však byl výrazně vyšší. Pro ČR údaj chybí. Pro 

zajímavost uvádíme podíly u Nizozemska (13,9 %), Německa (15,8 %), Rakouska (29,8 %), Polska (92,5 %), 

USA (10,0 %) a Brazílie (44,6 %). 
25

  Předchozí práce Liapise (2009) uvádí, že většina vývozu agrárního zboží (tj. nikoliv jen zpracovaných 

výrobků) uskutečněná bohatými zeměmi spadá do oblasti extenzivního rozpětí. 
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země s přebytkem pracovních sil, což se obecně týká rozvíjejících se ekonomik, zvyšují svůj 

export často cestou mírných cenových rabatů.  

Liapsis ve své studii spočítal závislost celkového exportu, intenzivního rozpětí 

a extenzivního rozpětí na přidané hodnotě v zemědělství, přidané hodnotě v zemědělství 

na pracovníka (tj. produktivitě) a počtu pracovních síl v zemědělství. Z vypočtených 

elasticit vyšlo, že hodnota vývozu zpracovaných výrobků ekonomik s dvojnásobnou přidanou 

hodnotou v zemědělství je vyšší o 84 %, z čehož na intenzivní rozpětí připadá 60 % a na 

extenzivní rozpětí 24 %. To znamená, že intenzivní rozpětí přispívá ze 71 % a extenzivní 

rozpětí z 29 % k navýšení vývozu ze zemí s bohatší ekonomikou. Zvýšení produktivity země 

o 100 % (při stejném počtu pracovních sil) vede k nárůstu celkového vývozu zpracovaných 

výrobků o 129 %, z toho do intenzivního rozpětí spadá 80 % a do extenzivního rozpětí 49 %. 

Intenzivní rozpětí tak přispívá ze 62 % a extenzivní rozpětí ze 38 % k navýšení vývozu ze 

zemí s produktivnější ekonomikou. Země s dvakrát větším objemem pracovní sily (ale stejnou 

produktivitou) vyvážejí o 78 % více zpracovaných výrobků, z toho intenzivní rozpětí je vyšší 

o 58 % a extenzivní rozpětí o 20 %. Intenzivní rozpětí tudíž přispívá ze 74 % a extenzivní 

rozpětí z 26 % k vyššímu vývozu zemí bohatších na pracovní silu. 

Zkoumán byl dále vliv skupiny faktorů, které prokazují, jak snadná byla realizace 

vývozu. Jednodušší administrativa, rychlejší celní a další procedury, nižší poplatky související 

s přípravou zásilky překračující hranice a menší výskyt korupce by měly zvyšovat exportní 

potenciál firem. Jako vysvětlující proměnné byly v první řadě vybrány průměrné náklady na 

export standardního kontejneru, průměrný počet dokumentů potřebných k vývozu 

a průměrný počet dní nutných k vývozu. Výsledky analýzy potvrdily, že s výjimkou časové 

prodlevy nemají uvedené proměnné na export výraznější vliv
26

. Časové zpoždění redukuje 

větší měrou export v extenzivním rozpětí. Při nárůstu počtu dní potřebných k exportu na 

dvojnásobek dojde k omezení vyváženého sortimentu o 76 %. V rámci intenzivního rozpětí 

snižuje časové zpoždění zejména vývozní ceny. Nárůst počtu dní potřebných k realizaci 

exportu na dvojnásobek vedl k poklesu cen o 14 % až 20 % v závislosti na velikosti agrárního 

sektoru. Vysvětlením může být zhoršení kvality exportovaného zboží bez změny objemu 

vyváženého zboží. Bylo by to logické vzhledem k tomu, že mezi zpracovanými výrobky se 

nacházejí výrobky jako čerstvé maso, mléko a mléčné produkty apod. Faktor korupce, resp. 

nekorupční prostředí umožňuje firmám zvýšit export jak v rámci intenzivního, tak 

extenzivního rozpětí. 

Druhý přístup ke stanovení intenzivního a extenzivního rozpětí je více deskriptivní. 

Změny v exportu u 55 nejvýznamnějších vývozců
27

 v letech 1997 a 2007 byly rozklíčovány 

                                                 
26

  Výsledky závislosti vývozu a extenzivního a intenzivního rozpětí na průměrných nákladech a počtu dní nebyly 

na rozdíl od závislosti na průměrném počtu dní statisticky významné. 
27

  Za účelem nezkreslení výsledků nebyli do analýzy zahrnuti málo významné země, jejichž teritoriální struktura 

vývozu vykazuje výrazné meziroční změny.  
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na intenzivní a extenzivní rozpětí, přičemž extenzivní rozpětí bylo dále rozčleněno do čtyř 

kategorií: nové výrobky – nové destinace (NVND), nové výrobky - tradiční destinace 

(NVTD), existující výrobky – nové destinace (EVND) a existující výrobky - tradiční 

destinace (EVTD) 
28

. Výsledky tohoto přístupu potvrzují předchozí závěry z modelu HK, že 

většina růstu je dána faktory intenzivním rozpětí. Extenzivní rozpětí přispívá k navýšení 

příjmů z vývozu v průměru za všechny země na úrovni 25 %. V rámci něho je nejběžnějším 

způsobem expanze varianta EVTD (78 %). Tímto způsobem expandovaly především firmy 

z Brazílie, dále Číny a Argentiny. Vývoz nových výrobků, ať už do nových nebo tradičních 

destinací, zaujímal pouze malý podíl (NVND 1,5 % a NVTD 1,4 %). Pravděpodobným 

důvodem je to, že tyto dvě varianty vyžadují vysoké počáteční investice na zavádění nových 

značek, marketing, zacílení (targeting) zákazníků a propagaci. Zbývajících 19 % pak připadá 

na variantu EVND (19 %), přičemž nejvíce byla využita firmami ze Spojených arabských 

emirátů, Saudské Arábie a Běloruska. Z extenzivního rozpětí těžily především firmy ze zemí 

mimo OECD. Země OECD s vysokými příjmy exportovaly v rámci extenzivního rozpětí 

relativně malou měrou, přičemž nejčastější variantou byla EVTD. Tato skutečnost však 

nemusí vyplývat z nízké míry inovací, nýbrž z toho, že země OECD jsou již etablované na 

většině trhů a na tyto trhy vyvážejí široký sortiment výrobků.  

Třetí metodou použitou ke stanovení intenzivního a extenzivního rozpětí je tzv. 

gravitační model. Ten je mj. užitečným nástrojem k vysvětlení toho, proč zpracované 

výrobky překračují hranice. Jako proměnné byly do tohoto modelu použity příjmy, dopravní 

vzdálenosti, kulturní a geografické charakteristiky. Výsledky analýzy odpovídaly závěrům 

z jiných studií. Mnoho faktorů, které ovlivňují objem obchodovaného zboží, nemůže být 

ovlivněno tvůrci politik. Bilaterální obchod se zpracovanými výrobky je prakticky kdekoliv 

o 88 % až 184 % vyšší mezi zeměmi sdílející společné hranice a s větší pravděpodobností je 

i diverzifikovanější. Naproti tomu možnost navázání obchodních vztahů firmami ze zemí bez 

přímého přístupu k moři je výrazně nižší. Jejich obchod je prakticky kdekoliv o 8 % až 86 % 

nižší. Kulturní vazby, ať už jazykové nebo historické (bývalé koloniální), stimulují bilaterální 

obchod o 29 % až 200 % a v převážné míře se opět jedná o nárůst vývozu prostřednictvím 

intenzivního rozpětí, zatímco extenzivní rozpětí je využíváno menší měrou.  

3 Obchod se zpracovanými výrobky ČR 

Kalkulace extenzivního a intenzivního rozpětí vývozu zpracovaných výrobků za ČR 

nebyla v Liapisově studii uvedena, neboť ČR je s celosvětového pohledu (ale i v rámci EU) 

málo významným exportérem. Dalším důvodem je fakt, že český vývoz do třetích zemí 

vykazuje značné meziroční výkyvy. V této kapitole jsou proto představeny vlastní propočty 

vycházející z metodiky uvedené v předchozí části. Český vývoz zpracovaných výrobků byl 

                                                 
28

  Avšak v nové kombinaci (starý výrobek byl doposud vyvážen do jiných tradičních zemí a do dané tradiční 

destinace byly doposud vyváženy jiné již dříve vyvážené výrobky. Nejedná se tak o intenzivní rozpětí. 
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analyzován za stejné roky, tj. 1997 a 2007, a to v nomenklaturním členění podle HS6. 

Zdrojem dat byla národní statistika ČSÚ. Vzhledem k tomu, že obchod ČR s třetími zeměmi 

zaujímá v celkovém českém agrárním zahraničním obchodě malý podíl, týkají se výpočty 

celkového vývozu, tj. včetně vývozu na jednotný trh EU.  

Hodnota vývozu zpracovaných výrobků z ČR se v roce 2007 v porovnání s rokem 1997 

zvýšila o 37 mld. Kč, tj. 2,3krát. Nejvyšší nárůst hodnoty zaznamenal vývoz na Slovensko, do 

Německa, Polska, Maďarska, Itálie, Velké Británie, Rumunska, Rakouska a Francie. Naproti 

tomu pokles zaznamenal především vývoz na Ukrajinu, do Brazílie, Běloruska, Bosny 

a Hercegoviny, Uzbekistánu, Kazachstánu, Libanonu, Belgie a Ruska. V tomto výčtu se 

odráží skutečnost, že se vstupem ČR na jednotný trh došlo, což také platí pro celkový agrární 

vývoz, ke zvýšení orientace českého vývozu zpracovaných výrobků na teritorium zemí EU. 

Naopak vůči třetím zemím došlo ve velké míře ke ztrátě trhů (hodnota „ztracených 

destinací“
29

 činila 100,7 mil. Kč).  

Z komoditního hlediska došlo k nárůstu hodnoty exportu zejména u agregací HS 0401 

„Nezahuštěné mléko a smetana“, HS 2106 90 „Potravinové přípravky jiné“, HS 1704 90 

„Cukrovinky neobsahující kakao (včetně bílé čokolády)“, HS 2202 90 a HS 2202 10 

„Neslazené vody, minerální vody a sodovky“, HS 2203 00 „Pivo“, HS 0403 10 „Jogurt“ 

a HS 2104 „Homogenizované směsi potravinových přípravků“. Naopak nejvýraznější pokles 

byl zaznamenán u agregací HS 2009 19 „Pomerančová šťáva“, HS 0402 29 „Kondenzované 

mléko a smetana“, HS 0406 10 „Čerstvé sýry a tvarohy“ a HS 0405 10 „Máslo“. Nutno 

poznamenat, že definice zpracovaných výrobků podle „Regmi et al.“ není v této analýze 

českého exportu příliš vhodná, neboť např. agregace HS 0401 „Nezahuštěné mléko 

a smetana“ zahrnuje mj. surové mléko, které není výrobkem s vysokou přidanou hodnotou. 

Naproti tomu mlýnské výrobky, rostlinné a živočišné tuky a oleje, surový cukr, zbytky 

potravinářského průmyslu, krmiva apod. (tj. podle Regmi et al. polotovary) nejsou do 

zpracovaných výrobků zahrnuty.  

Z větší části (cca z 60 %) došlo k nárůstu českého vývozu zpracovaných výrobků 

v rámci intenzivního rozpětí. V některých případech však došlo k poklesu vývozu existujících 

agregací do stávajících destinací, popř. se vývoz v roce 2007 v některých relacích vůbec 

neuskutečnil.  

Nejvýznamnějším zdrojem nárůstu exportních příjmů v rámci extenzivního rozpětí 

bylo zvýšení vývozu existujících výrobků do tradičních destinací (EVTD). Varianta EVTD 

participovala na nárůstu českého vývozu zpracovaných výrobků na úrovni 14,6 mld. Kč, tj. 

necelými 40 %. Největší měrou k tomuto nárůstu přispěly mlékárenské výrobky a různé 

                                                 
29

  V roce 2007 se na rozdíl od roku 1997 neobchodovalo s Ekvádorem, Alžírskem, Tádžikistánem, Rwandou. 

Teritoriální struktura českého vývozu do třetích zemí je však velmi proměnlivá (podléhá i politické situaci ve 

světě) a tudíž nelze z těchto změn vyvozovat smysluplné závěry. 
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potravinové přípravky, konkrétně HS 0401 20 „Nezahuštěné mléko a smetana“, HS 2402 20 

„Cigarety“, HS 2104 20 „Homogenizované směsi potravinových přípravků“, HS 0403 10 

„Jogurt“, HS 0406 90 „Sýry ostatní“, HS 0404 10 „Syrovátka“ a HS  2103 90 „Omáčky, 

směsi koření a přísad pro ochucení jiné“. Z teritoriálního pohledu se zvýšila hodnota českého 

vývozu zpracovaných výrobků především do Německa, Itálie, Maďarska, Polska, Rumunska, 

Velké Británie, Nizozemska, Finska a Rakouska.  

K expanzi vývozu prostřednictvím nových výrobků do nových destinací (NVND) 

nedošlo, naopak u několika výrobků byl vývoz zcela zastaven
30

 (hodnota „ztracených“ 

agregací představovala 78,2 mil. Kč).  

Zvýšení vývozu nových výrobků do tradičních destinací (NVTD) vychází na pouhých 

1,8 %. Jako příklad úspěšných nových výrobků lze uvést HS 0405 20 a HS 0405 90 „Mléčné 

pomazánky a tuky“, KN 0201 10 „Hovězí maso v celku nebo půlené, KN 0207 „Maso a droby 

z hus, kachen a perliček a KN 2403 91 „Homogenizovaný nebo rekonstituovaný tabák“. 

Z tohoto výčtu však vyplývá, že se prosadily komodity, které nepatří k výrobkům s nejvyšší 

přidanou hodnotou. 

Příspěvek vývozu existujících výrobků do nových destinací (EVND) byl nepatrný 

(0,1 %). Tato skutečnost neodpovídá trendu, který byl zaregistrován u hlavních světových 

exportérů a podle kterého má zpravidla významnější podíl varianta EVND nežli NVTD. 

Možným vysvětlením je, že se v rámci extenzivního rozpětí čeští vývozci soustředí více než 

na hledání nových obchodních partnerů na hledání komodit, které by byly na zahraničních 

trzích konkurenceschopné. 

V porovnání s vybranými státy původní EU 15 je podíl extenzivního rozpětí ve 

vývozu ČR zřetelně vyšší. Připomínáme, že hodnoty extenzivního rozpětí u vybraných zemí 

EU jsou přitom ve studii vztaženy pouze k vývozu do třetích zemí; vč. intraobchodu by bylo 

jejich extenzivní rozpětí patrně nižší. Z EU 12 je v Liapisově studii uvedeno pouze Polsko, 

u něhož podíl extenzivního rozpětí v porovnání s ČR dosáhl naopak mnohem vyšší hodnoty 

(více než 90 %). Vysoké hodnoty extenzivního rozpětí Polska, ale zčásti i ČR, mohou svědčit 

nejen o nevyrovnané teritoriální a komoditní struktuře země, ale i o určité adaptaci na nové 

vývozní možnosti existující v rámci jednotného trhu EU. Český vývoz, a to nejen 

zpracovaných výrobků, zaznamenal v souvislosti se vstupem na jednotný trh EU a přijetím 

společné zemědělské a obchodní politiky výrazné kvantitativní a kvalitativní změny. 

Nepřehlédnutelná je mj. mnohem větší orientace českého vývozu na země EU a útlum 

obchodu s třetími zeměmi.  

K uvedeným výsledkům je třeba podotknout, že použité třídění výrobků podle HS 6 

záměrům analýzy tohoto druhu plně nevyhovuje. U některých komodit je toto členění málo 

                                                 
30

  Zejména HS 2403 99 „Tabákové výrobky ostatní“. 
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podrobné, v některých případech naopak velmi podobné výrobky spadají pod různé kódy. 

Pokud se země specializuje na vývoz komodit náležejících do odvětví, které je 

v nomenklatuře detailněji rozlišeno, může se jevit extenzivní rozpětí vývozu jako vyšší. 

Určité zkreslení s sebou nese rovněž fakt, že jsou porovnávány pouze dva roky namísto 

průměrných hodnot za několik let, přičemž struktura českého vývozu, zejména do třetích 

zemí, je značně proměnlivá. K danému jevu dochází, i když vývoz zpracovaných výrobků 

podléhá meziročním výkyvům méně než zemědělské komodity. Přes uvedené nedostatky lze 

zkonstatovat, že výsledky analýzy odpovídají trendům zachyceným v analýzách českého 

agrárního obchodu posledních deseti let
31

. P. Liapis ve své studii poukazuje na to, že 

důležitým faktorem úspěšné realizace zahraničního obchodu je vzdálenost mezi zeměmi. 

V případě ČR to platí jednoznačně, neboť podíl čtyř sousedních států (Německa, Polska, 

Slovenska a Rakouska) na vývozu zpracovaných výrobků v roce 1997 činil 46 % a v roce 

2007 již více než 60 % (spolu s Maďarskem se jednalo o dvoutřetinový podíl). V roce 1997 

exportovala ČR zpracované výrobky do 125 zemí, zatímco v roce 2007 do 111 zemí. Podíl 

deseti nejvýznamnějších destinací na celkovém českém vývozu zpracovaných výrobků v roce 

1997 dosáhl 80 % a v roce 2007 byl ještě o 2 p. b. vyšší. 

Jedním z problémů českého agrárního obchodu je méně efektivní zbožová skladba 

vývozu v porovnání s dovozem. Na straně importu mají mnohem vyšší podíl výrobky ve 

vyšším stupni finalizace, zatímco v českém agrárním exportu mají vysoký podíl výrobky 

s nízkou přidanou hodnotou, a to především rostlinného původu. Po vstupu do EU se zařadily 

mezi hlavní české vývozní komodity obiloviny, olejniny, živá zvířata, surové mléko a další 

produkty surovinové povahy.  

Jak na straně českého agrárního vývozu, tak dovozu mají poměrně stabilní podíl 

výrobky, s nimiž obchodují velké nadnárodní společnosti. Ty si však určují své obchodní cíle 

a strategie bez ohledu na exportní politiku země. V současné době v důsledku fragmentace 

produkčních řetězců obchodují firmy na celém světě nejen s finálními výrobky, ale i s jejich 

polotovary (meziprodukty). V rostoucí míře se také prosazují netradiční modely obchodování, 

kdy nedochází ve vzájemném obchodě mezi zeměmi ke změně vlastnictví obchodovaného 

zboží a obráceně, kdy zboží mění vlastnictví, aniž by hranice překračovalo
32

. Tuto realitu 

nelze v současných statistikách k zahraničnímu obchodu exaktně zachytit.  

V grafu 3 je znázorněna časová řada českého vývozu zpracovaných výrobků v letech 

1997 až 2010. Vedle potravinářských výrobků patří k významným položkám českého exportu 

cigarety, které participovaly na celkovém vývozu zpracovaných výrobků v roce 2010 více než 

jednou desetinou. 

                                                 
31

  Podrobnější analýzy českého agrárního zahraničního obchodu viz Ročenky AZO ČR, popř. některé další 

studie o AZO publikované VÚZE/ÚZEI.  
32

  Rojíček, M.: Globalizace produkce a obchodu a její makroekonomické implikace. Centrum výzkumu 

konkurenční schopnosti české ekonomiky: 2010. 
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Graf 4 pak ilustruje rostoucí schodek obchodu ČR se zpracovanými výrobky od roku 

2002. Prudký nárůst netto-dovozu byl z velké části dán rostoucím podílem dováženého 

vepřového masa. V roce 2010 se dovozy vepřového masa podílely na českém dovozu 

zpracovaných výrobků 12 %.  

 

Graf 3 – Český vývoz zpracovaných výrobků v letech 1997 až 2010 
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Pozn.: Výpočet podílu zpracovaných výrobků na celkovém agrárním vývozu byl proveden z hodnoty vývozu zpracovaných výrobků podle 

třídění Regmi et al. (vychází z definice agrárních výrobků dle Dohody o zemědělství GATT), zatímco hodnota celkového agrárního 

vývozu byla stanovena za kapitoly KN 01 až 24). 

Pramen: ČSÚ. 

Graf 4 – Český dovoz a bilance se zpracovanými výrobky v letech 1997 až 2010 
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Pramen: ČSÚ, vlastní výpočty. 

 

Zpracovala: Ing. Karina Pohlová 
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TABULKOVÉ PŘÍLOHY 

Tab. příloha 1 - Hlavní světoví exportéři zpracovaných výrobků (%) 

Včetně intraobchodu EU S vyloučením intraobchodu EU 

Země /Region 1995-97 Země /Region 2006-08 Země /Region 1995-97 Země /Region 2006-08 

EU 1) 58,07 EU 1) 58,57 EU 1) 30,11 EU 1) 27,68 

z toho:   z toho:  z toho:   z toho:  

   Francie 11,43    Německo 9,87    Francie 6,25    Francie 5,02 

   Nizozemsko 10,10    Francie 8,97    Spojené král. 4,65    Německo 3,23 

   Německo 8,31    Nizozemsko 8,10    Německo 4,02    Nizozemsko 3,17 

   Spojené království 6,20    Belgie/Lucemb. 5,12    Nizozemsko 3,81    Itálie 2,85 

   Belgie/Lucem. 5,19    Itálie 4,85    Itálie 2,61     Spojené král. 2,61 

   Itálie 4,48    Spojené království 4,03    Dánsko 2,38 Dánsko 1,68 

   Dánsko 3,61    Španělsko 3,32 USA 17,07 USA 12,53 

   Irsko 3,28    Dánsko 2,74 Čína 4,44 Brazílie 7,65 

   Španělsko 2,50    Irsko 2,64 Austrálie 4,22 Čína 5,41 

USA 10,24    Polsko 2,25 Kanada 3,92 Kanada 4,89 

Čína 2,66    Rakousko 1,79 Brazílie 3,70 Austrálie 4,81 

Austrálie 2,53 USA 7,19 Nový Zéland 3,68 Nový Zéland 4,44 

Kanada 2,35 Brazílie 4,39 Argentina 2,09 Mexiko 2,9 

Brazílie 2,22 Čína 3,10 Thajsko 2,05 Thajsko 2,27 

Nový Zéland 2,21 Kanada 2,80 Singapur 1,79 Argentina 2,18 

Argentina 1,26 Austrálie 2,76 Mexiko 1,63 Švýcarsko 1,83 

Thajsko 1,23 Nový Zéland 2,55 Švýcarsko 1,62 Turecko 1,56 

Pozn.: 1) EU - 15 členů do r. 2004, 25 členů v letech 2004-06 a 27 členů od r. 2007. 

Tab. příloha 2 - Hlavní světoví importéři zpracovaných výrobků  

Včetně intraobchodu EU S vyloučením intraobchodu EU 

Země /Region  1995-97 Země /Region 2006-08 Země /Region  1995-97 Země /Region 2006-08 

EU 1) 47,02 EU 1) 48,85 Japonsko 14,67 USA 16,59 

z toho:  z toho:   EU 1) 11,70 EU 1) 11,84 

   Německo 10,46    Německo 7,78 z toho:  z toho:  

   Francie 7,05    Spojené král. 6,88    Německo 2,96    Spojené král. 2,33 

   Spojené král. 6,84    Francie 5,59    Spojené král. 2,24    Německo 2,13 

   Itálie 5,09    Itálie 4,42    Nizozemsko 1,69    Nizozemsko 1,91 

   Nizozemsko 4,68    Nizozemsko 4,22    Francie 1,31 Japonsko 9,28 

   Belgie/Lucemb. 4,22    Belgie/Lucemb. 3,40 USA 12,05 Rusko 7,06 

   Španělsko 2,40    Španělsko 2,83 Rusko 7,40 Kanada 5,17 

   Řecko 1,24    Rakousko 1,26 Hong Kong 4,26 Mexiko 3,27 

Japonsko 8,80    Švédsko 1,25 Kanada 3,39 Hong Kong 2,68 

USA 7,23 USA 8,81 Singapur 2,20 Jižní Korea 2,26 

Rusko 4,44 Japonsko 4,93 Jižní Korea 2,11 Saudská Arábie 1,97 

Hong Kong 2,56 Rusko 3,75 Brazílie 2,07 Švýcarsko 1,96 

Kanada 2,04 Kanada 2,74 Švýcarsko 2,05 Čína 1,93 

Singapur 1,32 Mexiko 1,74 Saudská Arábie 1,84 Austrálie 1,79 

Jižní Korea 1,26 Hong Kong 1,42 Taiwan 1,72 Singapur 1,68 

Brazílie 1,24 Švýcarsko 1,39 Mexiko 1,63 SAE 1,47 

Švýcarsko 1,23 Jižní Korea 1,20 Čína 1,49 Taiwan 1,26 

Pozn.: 1) EU - 15 členů do r. 2004, 25 členů v letech 2004-06 a 27 členů od r. 2007.  

 

EU 15: Evropská unie po roce 1994: Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Portugalsko, 

Rakousko, Řecko, Španělsko, Švédsko a Velká Británie. 

EU 25: EU 15 + státy, které vstoupily do EU 1. 5. 2004, tj. Česká republika, Estonsko, Kypr, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Polsko, 

Slovensko a Slovinsko. 

EU 27: EU 25 + státy, které vstoupily do EU 1. 1. 2007, tj. Bulharsko a Rumunsko. 
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Tab. příloha 3 - Hlavní exportované zprac. výrobky v průměru let 1995-97 a 2006-08 

(%) 

HS Název agregace 1) 
1995-

1997 
HS Název agregace 1) 

2006-

2008 

2402 20 Cigarety obsahující tabák 7,08 2106 90 Potravinové přípravky jiné  4,73 

2106 90 Potravinové přípravky jiné  4,19 2204 21 Víno jiné (ne šumivé) a mošt vinný  4,33 

0406 90 Sýry ostatní 3,67 2402 20 Cigarety obsahující tabák 3,84 

2204 21 Víno jiné (ne šumivé) a mošt vinný  3,63 0406 90 Sýry ostatní 3,46 

1701 99 Cukr (ne surový) 2,66 1905 90 Pekařské zboží jiné  2,59 

0202 30 Hovězí maso vykostěné zmrazené 2,26 0201 30 Hovězí maso vykostěné čerstvé nebo chlazené 2,38 

2203 00 Pivo ze sladu 2,23 0202 30 Hovězí maso vykostěné zmrazené 2,34 

2208 30 Whisky 2,20 2203 00 Pivo ze sladu 2,30 

0201 30 Hovězí maso vykostěné čerstvé nebo chlazené 2,13 1701 99 Cukr (ne surový) 2,28 

0203 29 Vepřové maso ostatní nevykostěné zmrazené  2,10 0203 29 Vepřové maso ostatní nevykostěné zmrazené  1,91 

0207 14 Droby drůbeže zmrazené (ne játra) 2,02 207 414 Droby drůbeže zmrazené (ne játra) 1,83 

1905 90 Pekařské zboží jiné  1,86 2208 30 Whisky 1,79 

0405 00 Máslo 1,75 1806 90 Čok. výrobky (ne v blocích), přípravky s kakaem 1,78 

0402 10 Mléko a smetana v prášku (max 1,5 % tuku) 1,64 2208 90 Lihoviny ost. (ne z vin. hroznů, rum, vodka, likéry) 1,70 

0402 21 Mléko a smetana v prášku (nad 1,5 % tuku) 1,62 1905 30 Sladké sušenky a oplatky  1,65 

1806 90 Čok. výrobky (ne v blocích), přípravky s kakaem 1,59 0203 19 Vepř. maso ost. nevykostěné čerstvé nebo chlazené  1,57 

1905 30 Sladké sušenky a oplatky  1,53 0402 21 Mléko a smetana v prášku (nad 1,5 % tuku) 1,54 

1704 90 Cukrovinky (bez kakaa) 1,52 1704 90 Cukrovinky (bez kakaa) 1,48 

2208 90 Lihoviny ost. (ne z vin. hroznů, rum, vodka, likéry) 1,39 2202 10 Voda vč. minerální a sodovky slazené nebo aromatiz. 1,39 

0201 20 Hovězí maso nevykostěné čerstvé nebo chlazené 1,35 2202 90 Ost. nealk. nápoje slazené nebo aromatizované 1,31 

Pozn.: 1) plný název agregací viz Celní sazebník. 

 

Tab. příloha 4 – Zprac. výrobky s nejvýraznější dynamikou růstu v letech 1995 až 2008 
HS Název agregace 1) Tempo růstu (%) 

0210 90 Maso ostatní solené, sušené, uzené, jedlé moučky a prášky 17,54 

1701 91 Cukr s přísadou aromatických přípravků nebo barviva 14,34 

0404 90 Výrobky z přírodních složek mléka 13,57 

1517 90 Směsi a přípravky jedlých tuků a olejů 13,56 

2202 90 Ostatní nealkoholické nápoje slazené nebo aromatizované 12,68 

0209 00 Vepřový a drůbeží tuk 12,24 

0204 22 Skopové maso nevykostěné 12,02 

1902 40 Kuskus 11,97 

2005 10 Homogenizovaná zelenina 11,93 

0204 23 Skopové maso vykostěné 11,91 

2101 20 Výtažky, esence a koncentráty z čaje nebo maté 11,89 

2009 19 Pomerančová šťáva nezmrazené 11,58 

0206 49 Vepřové droby zmrazené (ne játra) 11,31 

1905 20 Perník apod. 11,25 

0404 10 Syrovátka a modifikovaná syrovátka 11,25 

0403 10 Jogurt 11,19 

2202 10 Voda vč. minerální a sodovky slazené nebo aromatizované 10,98 

0403 90 Kysané mléčné výrobky (ne jogurt) 10,74 

2207 10 Ethylalkohol nedenaturovaný (min 80 %) 10,59 

1104 12 Ovesná zrna rozválcovaná nebo ve vločkách 10,59 

Pozn.: 1) plný název agregací viz Celní sazebník. 
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Tab. příloha 5 - Třídění výrobků podle Regmi et al. 

Základní velkoobjemové komodity 

0901 1 káva (nepražená) 

0902 čaj 

0903 maté 

1001 pšenice 

1002 žito 

1003 ječmen 

1004 oves 

1005 kukuřice 

1006 rýže 

1007 čirok 

1008 ostatní obiloviny 

1201 sója 

1202 arašídy 

1204 - 1207 olejniny 

1404 2 krátká bavlna 

1801 kakaové boby 

2401 1 - 2401 3 tabák 

5201 - 5203 bavlna, bavlněný odpad 

5302 konopí, koudel a odpad z těchto vláken 

 

 

 

Zahradnictví, ovocnářství, zelinářství 

0601 - 0602 živé dřeviny a jiné rostliny, cibule, kořeny apod. 

0603 - 0604 řezané květiny a poupata, dekorativní listoví 

0701 - 0709 zelenina 

0714  kořeny, hlízy 

0801 1 kokosové ořechy 

0801 2 para ořechy 

0801 3 kešu 

0802 1 - 0802 5, 0802 9 ostatní skořápkové ovoce 

0803 - 0810 ovoce 

0813 1 - 0813 5 sušené ovoce 

0904 1, 0904 2 pepř a paprika 

0905 vanilka 

0906 1, 0906 2 skořice 

0907 hřebíček 

0908 1 muškátové oříšky 

0908 2 muškátový květ 

0908 3 amomy a kardamomy 

0909 1 - 0909 5 anýz, badyán, fenykl, koriandr, kmín kořenný kmín, jalovcové bobulky 

0910 1 - 0910 5 zázvor, šafrán, kurkuma, tymián, bobkový list, kari a ostatní koření 

0910 91, 0910 99 směsi koření 

1210 1, 1210 2 chmel 

1212 3 pecky a jádra meruněk, broskví (a nektarinek) nebo švestek 

1212 91 cukrová řepka 

1212 92 cukrová třtina 
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Částečně zpracované výrobky(polotovary) 

0101 - 0106 živá zvířata 

0209 vepřový tuk 

0501 - 0503 vlasy, štětiny, chlupy, žíně 

0504 - 0511 další výrobky živočišného původu j. n. 

0713 luštěniny 

0901 9 kávové slupky a kávové náhražky 

1101 - 1103 mouka, krupice, krupička a pelety z obilovin 

1108 1  škrob 

1108 2  inulin 

1109  pšeničný lepek 

1203 kopra 

1208 mouka a krupice z olejnin (ne hořčičné) 

1209 semena, plody a výtrusy k výsevu 

1211 rostliny a části rostlin ve voňavkářském, farmaceutickém průmyslu apod. 

1213, 1214 sláma a plevy, pícniny 

1301, 1302 šelak, přírodní gumy, pryskyřice atd. 

1401 - 1404 rostlinné pletací materiály, rostlinné produkty j. n. 

1501 - 1503, 1505, 1506 živočišné tuky 

1507 - 1516 rostlinné tuky 

1518 nepoživatelné tuky a oleje 

1520 glycerol surový 

1521 vosk 

1522 degras 

1701 1 surový cukr 

1802 - 1806 výrobky z kakaa 

2301 - 2303 obilné produkty 

2304 - 2306 pokrutiny z olejnin 

2308 odpady rostlinné 

2309 přípravky k výživě zvířat 

2905 glycerol, sorbitol, mannitol (acyklické alkoholy a jejich halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty) 

3301 1 - 3301 3, 3301 9 speciální rostlinné oleje  

3501 - 3505 proteiny, želatiny, škroby 

3809 1 škrobové substance 

3823 - 3824 mastné kyseliny, alkoholy 

4101 - 4103 surové kůže a kožky 

4301 kožešiny 

5001 - 5003 zámotky bource morušového, surové hedvábí, hedvábný odpad 

5301 len, lněná koudel a lněný odpad 
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Zpracované výrobky 

0201 - 0208 maso 

0210 zpracované maso 

0401 - 0406 mléko a mléčné výrobky 

0407 - 0408 ptačí vejce (ve skořápkách i bez skořápek) 

0409  přírodní med 

0410 ostatní živočišné produkty jinde neuvedené 

0710 - 0712 zpracovaná zelenina (zmrazená, prozatímně konzervovaná, sušená) 

0811 - 0812, 0814 zpracované ovoce (zmrazené, prozatímně konzervované), kůra citrusových plodů nebo melounů 

0901 2, 0901 4 káva pražená 

1104 - 1107 
obilná zrna jinak zpracovaná, obilné klíčky, mouka, krupice apod. z brambor, z luštěnin (z KN 0713), 

ze sága nebo z kořenů nebo hlíz KN 0714 nebo z výrobků KN 08 

1212 1, 1212 2 svatojánský chléb, chaluhy a jiné řasy 

1504, 1517 rybí a živočišný olej 

1601 - 1603 výrobky z masa, ryb 

1701 9 - 1704 cukry a cukrovinky 

1806 čokoláda a ostatní potravinové přípravky obsahující kakao 

1901 sladový výtažek, potravinové přípravky z mouky, krupice, krupičky, škrobu 

1902 těstoviny 

1903 tapioka 

1904 - 1905 
výrobky z obilí získané bobtnáním nebo pražením, obilná zrna (ne kukuřice), ve formě vloček nebo 
jinak zpracované, předvařené nebo jinak připravené, pekařské zboží, pečivo, sušenky apod. 

2001 - 2005 
zelenina připravená a konzervovaná (v octě nebo kyselině octové a jinak konzervovaná, vařená, 

smažená) 

2006 - 2009 ovoce zpracované (konzervované v cukru, džemy, protlaky apod., šťávy) 

2101 - 2106 různé potravinové přípravky 

2201 - 2208 nápoje, lihové tekutiny 

2209 ocet 

2402 - 2403 tabákové výrobky 

3502 albuminy, albumináty a jiné deriváty albuminu 

 


