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Přehled použitých zkratek 
 
EU-15 Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Lucembursko, Německo, 

Nizozemsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Španělsko, Švédsko, Velká 
Británie 

 
EU-10 - nové členské země EU - Česká republika, Estonsko, Kypr, Litva, Lotyšsko, 

Maďarsko, Malta, Polsko, Slovensko, Slovinsko 
 
SNS   - Společenství nezávislých států 

Arménie, Ázerbajdžán, Bělorusko, Gruzie, Kazachstán, Kyrgyzstán, 
Moldávie, Rusko, Tádžikistán, Turkmenistán, Ukrajina, Uzbekistán 

 
ESVO   - Evropské sdružení volného obchodu 
   Island, Lichtenštejnsko, Norsko, Švýcarsko 
 
CEFTA  -Bulharsko, Chorvatsko, Rumunsko 
 
MERCOSUR  - dohoda o ekonomické spolupráci 

Argentina, Brazílie, Uruguay, Paraguay 
 
EURO-MED  - Euro-Středomořské partnerství/Barcelonský proces 

Alžírsko, Egypt, Izrael, Jordánsko, Libanon, Maroko, Palestina, Sýrie, 
Tunisko, Turecko 

 
ACP   - 77 zemí Afriky, Karibiku a Pacifiku  

AO, AG, BS, BB, BZ, BJ, BW, BF, BI, CK, TD, CD, DO, DM, DJ, ER, ET, 
FJ, GA, GM, GH, GD, GY, GN, GW, HT, JM, ZA, CM, CV, KE, KI, KM, 
CG, LS, LR, MG, MW, ML, MH, MR, MU, FM, MZ, NA, NR, NE, NG, NU, 
PW, PG, CI, GQ, RW, WS, SN, SC, SL, SO, CF, SD, SR, KN, ST, VC, LC, 
SZ, SB, TZ, TG, TO, TT, TV, UG, VU, ZM, ZW 
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1 Základní tendence v agrárním zahraničním obchodě ČR 

 

Obrat  AZO ČR se v září 2006 vzhledem k září předchozího roku snížil o 142,8 mil. Kč, 

tj. 0,9 %. Zatímco vývoz v tomto období poklesl o 287,9 mil. Kč, tj. 4,0 %, dovoz se zvýšil 

o 145,1 mil. Kč, tj. 1,7 %. Pasivum bilance AZO ČR se meziročně zvýšilo o 433,1 mil. Kč 

a stupeň krytí dovozu vývozem se zhoršil z 82,6 % na 78,0 %. 

 

Ve lednu až září roku  2006 se v porovnání se stejným obdobím roku 2005 obrat AZO ČR 

zvýšil o 5 126,6 mil. Kč, tj. 3,9 %. Větší měrou se na tomto růstu podílel dovoz, který vzrostl 

meziročně o 5 026,1 mil. Kč, tj. o 6,6 %. Vývoz se zvýšil pouze o 0,2 %, což představovalo 

100,6 mil. Kč. V důsledku vyšší dynamiky růstu dovozu se prohloubil schodek bilance 

o 4 925,5 mil. Kč  na 24 230,5 mil. Kč a stupeň krytí dovozu vývozem  se snížil ze 74,5  % na 

70,0 %. 

 

2 Teritoriální skladba 

 

2.1 AZO se zeměmi EU 15 

 

V září 2006 se oproti září roku 2005 snížil obrat AZO ČR se státy EU 15 o 107,7 mil. Kč, 

tj. o 1,3 %.  Pasivní bilance se souběžně zvýšila o 226,1 mil. Kč, neboť vývoz poklesl o 166,9 mil. 

Kč, tj. o 5,2 % a dovoz se zvýšil o 59,2 mil. Kč, tj. 1,1 %. Stupeň krytí dovozu vývozem se zhoršil 

ze 61,1 % na 57,3 %. 

 

Obrat  AZO ČR se státy EU 15 se za první t ři čtvrtletí roku  2006 meziročně zvýšil 

o 2 875,1 mil. Kč, tj. o 4,0 %. Vývoz se v tomto období mírně zvýšil o 61,7 mil. Kč (tj. 0,3 %) 

a dovoz vzrostl o 2 813,4 mil.Kč (tj. 5,9 %). V důsledku rychlejšího růstu dovozu se zvýšila 

hodnota bilančního pasiva o 2 751,7 mil. Kč na 25 824,9 mil. Kč a stupeň krytí dovozu vývozem 

se snížil z 51,4 % na 48,7 %. 

Podíl obratu AZO s EU 15 na celkovém obratu AZO ČR se v lednu až září 2006 meziročně 

zvýšil jen nepatrně (z 54,4 % na 54,5 %). Podíl dovozu na celkovém importu ČR se zmenšil také 

zanedbatelně (z 62,7 % na 62,3 %). Podíl vývozu na celkovém exportu ČR stagnoval (43,3 %). 
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Nejvýznamnější položky českého AZO se zeměmi  EU 15 v lednu – září 2006  

a jejich podíl na celkovém AZO ČR s těmito státy: 

Vývoz: 

KN Název % 
0401 Mléko, smetana nezahuštěná, neslazená 11,3 
2203 Pivo ze sladu 7,2 
1001 Pšenice a sourež 5,6 
1701 Cukr třtinový, řepný, sacharóza chemicky čistá 5,3 
1704 Cukrovinky bez kakaa (vč. bílé čokolády) 4,8 
0102 Dobytek hovězí živý 4,6 
1905 Zboží pekařské, pečivo, oplatky, těsto sušené apod. 3,0 
1806 Čokoláda, přípravky potravinářské ostatní s kakaem 2,9 
0406 Sýry, tvaroh 2,8 
1514 Olej řepkový, hořčičný, frakce chemicky neupravané 2,8 
0402 Mléko, smetana zahuštěná, slazená 2,5 
1005 Kukuřice 2,3 
2402 Doutníky, doutníčky, cigarety z tabáku, náhražek 2,2 
2306 Pokrutiny, odpad po extrahování rostl. tuků aj. 2,2 
0301 Ryby živé 2,0 

 

Dovoz: 

KN Název % 
0203 Maso vepřové čerstvé, chlazené, zmrazené 6,9 
2304 Pokrutiny, odpad po extrahování sojového oleje 5,1 
2106 Přípravky potravinové jiné 3,7 
1806 Čokoláda, přípravky potravinářské ostatní s kakaem 3,7 
2402 Doutníky, doutníčky, cigarety z tabáku, náhražek 3,3 
2309 Přípravky používané k výživě zvířat 2,9 
1905 Zboží pekařské, pečivo, oplatky, těsto sušené apod. 2,8 
2204 Víno z čerstvých hroznů, mošt vinný jiný 2,6 
0406 Sýry, tvaroh 2,5 
0803 Banány vč. plantejnů čerstvé sušené 2,4 
0702 Rajčata čerstvá, chlazená 2,2 
2208 Ethylalkohol nedenat. pod 80 %, destiláty, likéry 2,2 
0805 Plody citrusové čerstvé, sušené 2,0 

 

2.2 AZO se zeměmi EU 10 

 

Obrat  AZO ČR s novými členy EU se v září 2006 v porovnání se zářím 2005 zvýšil 

o 403,9 mil. Kč (tj. o 7,5 %). Vývoz vzrostl o 99,7 mil. Kč (tj. o 3,4 %) a dovoz o 304,2 mil. Kč 

(tj. o 12,3 %). Bilanční aktivum  se snížilo o 204,5 mil. Kč a stupeň krytí dovozu vývozem 

poklesl ze 117,5 % na 108,2 %. 

 

V období leden až září 2006 se hodnota obratu AZO ČR meziročně zvýšila o 4 904,0 mil. Kč 

(tj. o 11,2 %). Konkrétně vývoz se zvýšil o 1 101,0 mil. Kč (tj. o 4,7 %) a dovoz o 3 803,0 mil. Kč 



 5 

(tj. o 18,8 %). V důsledku výše uvedených změn se ve sledovaném období meziročně snížila 

aktivní bilance o 2 702,0 mil. Kč a stupeň krytí dovozu vývozem poklesl ze 113,8 % na 100,5 %. 

Podíl obratu AZO s NČZ na celkovém obratu AZO ČR se za tři uplynulá čtvrtletí roku 2006 

meziročně zvýšil z 33,0 % na 35,3 %, podíl vývozu z 41,1 % na 43,0 % a podíl dovozu z 26,9 % 

na 30,0 %. 

 

Nejvýznamnější položky českého AZO s novými členy EU v lednu – září 2006  

a jejich podíl na celkovém AZO ČR s těmito zeměmi: 

Vývoz: 

KN Název % 
2202 Voda, vody minerální, sodovky slazené, ne: šťávy 5,2 
1806 Čokoláda, přípravky potravinářské ostatní s kakaem 5,1 
2106 Přípravky potravinové jiné 4,9 
2309 Přípravky používané k výživě zvířat 4,4 
1701 Cukr třtinový, řepný, sacharóza chemicky čistá 4,2 
1905 Zboží pekařské, pečivo, oplatky, těsto sušené apod. 4,0 
1107 Slad i pražený 3,3 
2402 Doutníky, doutníčky, cigarety z tabáku, náhražek 3,2 
0401 Mléko, smetana nezahuštěná, neslazená 3,2 
0203 Maso vepřové čerstvé, chlazené, zmrazené 2,8 
2203 Pivo ze sladu 2,6 
0403 Podmáslí, mléko, smetana kyselá, jogurt, kefír 2,4 
1517 Margarin, směsi, přípravky pokrm. Tuků, olejů 2,3 
1704 Cukrovinky bez kakaa (vč. bílé čokolády) 2,1 
1601 Uzenky, salámy, výrobky z masa, drobů, krve aj. 2,1 

 

Dovoz: 

KN Název % 
0406 Sýry, tvaroh 7,4 
1905 Zboží pekařské, pečivo, oplatky, těsto sušené apod. 6,3 
2402 Doutníky, doutníčky cigarety z tabáku, náhražek 5,1 
1806 Čokoláda, přípravky potravinářské ostatní s kakaem 4,9 
2106 Přípravky potravinové jiné 3,8 
0207 Maso, droby drůbeží jedlé, čerstvé, chlaz., zmrazené 3,5 
2202 Voda, vody minerální, sodovky slazené, ne: šťávy 3,3 
0203 Maso vepřové čerstvé, chlazené, zmrazené 3,2 
0401 Mléko, smetana nezahuštěná, neslazená 2,8 
2101 Výtažky, esence, koncentráty kávy, čaje, maté apod. 2,4 
2309 Přípravky používané k výživě zvířat 2,3 
1701 Cukr třtinový, řepný, sacharóza chemicky čistá 2,0 

 

2.3 SNS 

 

Obrat  AZO ČR se SNS v září 2006 meziročně poklesl o 405,0 mil. Kč (tj. o 13,4 %) při 

paralelním poklesu vývozu o 41,2 mil. Kč (tj. o 16,4 %) a nárůstu dovozu o 1,2 mil. Kč 
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(tj. o 2,6 %). Bilanční aktivum se snížilo o 42,4 mil. Kč a stupeň krytí dovozu vývozem se zhoršil 

z 545,8 % na 444,8 %. 

 

V období  ledna až září 2006 se obrat AZO ČR se SNS snížil o 119,4 mil. Kč (tj. o 4,7 %). 

Zásluhu na tom měl vývoz, jehož pokles o 233,3 mil. Kč (tj. o 10,4 %), převážil nárůst dovozu 

o 113,9 mil. Kč (tj. o 38,6 %). Aktivní bilance AZO ČR se snížila o 347,2 mil. Kč a stupeň krytí 

dovozu vývozem poklesl z 757,0 % na 489,3 %. 

Podíl obratu AZO se SNS na celkovém obratu AZO ČR se ve sledovaném období meziročně 

mírně snížil (z 1,9 % na 1,8 %). Participace vývozu poklesla z 4,0 % na 3,5 % a podíl dovozu 

nepatrně vzrostl (z 0,4 % na 0,5 %). 

 

Nejvýznamnější položky AZO ČR se SNS v lednu – září 2006 

a jejich podíl na celkovém AZO ČR se SNS: 

Vývoz: 

KN Název % 
1704 Cukrovinky bez kakaa (vč. bílé čokolády) 11,4 
2203 Pivo ze sladu 11,2 
1207 Semena, plody olejnaté ostatní i drcené 7,5 
2202 Voda, vody minerální, sodovky slazené, ne: šťávy 7,1 
2309 Přípravky používané k výživě zvířat 5,8 
1701 Cukr třtinový, řepný, sacharóza chemicky čistá 5,2 
1107 Slad i pražený 4,7 
0405 Máslo a jiné tuky z mléka 4,5 
2106 Přípravky potravinové jiné 4,4 

 

Dovoz: 

KN Název % 
0802 Ovoce skořápkové ostatní čerstvé, sušené, loupané 25,9 
2401 Tabák nezpracovaný, odpad tabákový 14,1 
1806 Čokoláda, přípravky potravinářské ostatní s kakaem 10,9 
0811 Ovoce ořechy i vařené, zmrazené i slazené 8,2 
2102 Droždí aj. mikroorganismy, prášky do pečiva 4,9 

 

2.4 ESVO 

 

Hodnota obratu AZO ČR se státy ESVO se v září 2006 proti stejnému měsíci roku 2005 

zvýšila o 26,0 mil. Kč (tj. o 38,2 %), přičemž hodnota vývozu se v tomto období zdvojnásobila 

(nárůst o 32,2 mil. Kč) a hodnota dovozu se snížila o 6,2 mil. Kč (tj. 16,9 %). Díky těmto změnám 

se meziročně změnila pasivní bilance na aktivní  a stupeň krytí dovozu vývozem se zvýšil 

z 85,6 % na 208,5 %. 
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K pozitivním změnám došlo rovněž v AZO ČR se státy ESVO za období prvních třech 

čtvrtletí roku 2006. Vývoz se zvýšil o 165,5 mil. Kč (tzn. více jak o polovinu), dovoz 

o 37,1 mil. Kč (tj. o 14,8 %) a bilanční aktivum vzrostlo o 128,4 mil. Kč. Stupeň krytí dovozu 

vývozem se zlepšil ze 112,8 % na 244,6 %. 

Podíl obratu AZO se státy ESVO na celkovém obratu AZO ČR, stejně jako odpovídající podíl 

vývozu a dovozu, se v lednu až září roku 2006 meziročně mírně zvýšily. 

 

Nejvýznamnější položky AZO ČR se státy ESVO v lednu – září 2006 

a jejich podíl na celkovém AZO ČR s těmito státy: 

Vývoz: 

KN Název % 
2202 Voda, vody minerální, sodovky, slazené, ne: šťávy 17,9 
1905 Zboží pekařské, pečivo, oplatky, těsto sušené apod. 12,6 
1704 Cukrovinky bez kakaa (vč. bílé čokolády) 10,6 
2203 Pivo ze sladu 6,6 
2102 Droždí aj. mikroorganismy, prášky do pečiva 5,5 
2103 Přípravky pro omáčky, směsi kořenité, hořčice 4,5 
2106 Přípravky potravinové jiné 4,3 
1302 Šťávy, výtažky rostlin, pektiny apod., slizy, ostat 4,3 

 

Dovoz: 

KN Název % 
2101 Výtažky, esence, koncentráty kávy, čaje, maté apod. 17,5 
1905 Zboží pekařské, pečivo, oplatky, těsto sušené apod. 16,4 
0304 Filé aj. maso rybí čerstvé, chlazené, zmrazené 13,8 
2106 Přípravky potravinové jiné 11,2 
1806 Čokoláda, přípravky potravinářské ostatní s kakaem 8,3 

 

2.5 CEFTA 

 

Obrat AZO ČR se státy CEFTA se v září 2006 meziročně zvýšil čtvrtinu (o 59,1 mil. Kč). 

Zatímco však vývoz poklesl o 17,8 mil. Kč (tj. o 10,4 %), dovoz se zvýšil o 76,9 mil. Kč 

(tj. o 133,5 %). Bilanční aktivum se tak snížilo o 94,7 mil. Kč a stupeň krytí dovozu vývozem se 

zhoršil z 298,4 % na 114,6 %. 

 

V období leden a září 2006 se obrat AZO ČR se zeměmi CEFTA v porovnání se stejným 

obdobím roku 2005 zvýšil o 699,4 mil. Kč (tj. o 37,4 %). Z toho zvýšení vývozu činilo 406,7 mil. 

Kč (tj. 28,7 %) a zvýšení dovozu 292,7 mil. Kč (tj. 64,6 %). Zásluhou většího nárůstu vývozu došlo 

ke zvýšení aktiva bilance o 114,0 mil. Kč. Stupeň krytí dovozu vývozem však poklesl z 312,9 % 

na 244,6 %. 
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Podíl obratu AZO se státy CEFTA na celkovém obratu AZO ČR se zvýšil z 1,4 % na 1,9 %, 

u vývozu se tento podílový ukazatel zvýšil z 2,5 % na 3,2 % a u dovozu z 0,6 % na 0,9 %. 

 

Nejvýznamnější položky českého AZO se zeměmi CEFTA v lednu - září 2006 

a jejich podíl na celkovém AZO ČR s těmito zeměmi: 

Vývoz: 

KN Název % 
1701 Cukr třtinový, řepný, sacharóza chemicky čistá 16,4 
0402 Mléko, smetana zahuštěná, slazená 12,3 
2106 Přípravky potravinové jiné 10,9 
1107 Slad i pražený 9,7 
0901 Káva i pražená dekofeinovaná, slupky, náhražky 4,1 
0405 Máslo a jiné tuky z mléka 3,7 
2008 Ovoce ořechy aj., části rostlin jiné 3,3 
1003 Ječmen 2,6 
2202 Voda, vody minerální, sodovky slazené, ne: šťávy 2,5 
 

Dovoz: 

KN Název % 
1806 Čokoláda přípravky, potravinářské ostatní s kakaem 36,9 
1905 Zboží pekařské, pečivo oplatky, těsto sušené apod. 17,1 
2204 Víno z čerstvých hroznů, mošt vinný jiný 6,4 
2103 Přípravky pro omáčky směsi kořenité hořčice 6,1 
2402 Doutníky doutníčky cigarety z tabáku náhražek 5,3 

 

2.6 MERCOSUR 

 

V rámci AZO ČR se státy  MERCOSUR došlo v září 2006 k meziročnímu snížení obratu 

o 44,2 mil. Kč (tzn. téměř o polovinu). V tomto měsíci nedošlo k žádnému vývozu do těchto zemí 

a dovoz poklesl o 42,5 mil. Kč. Bilanční schodek se současně zmenšil o 40,8 mil. Kč. 

 

V prvních třech čtvrtletích 2006 se obrat AZO ČR se státy seskupení MERCOSUR 

meziročně snížil o 82,3 mil. Kč (tj. o 12,1 %). Vývoz poklesl o polovinu (tzn. 8,3 mil. Kč) a dovoz 

o 11,2 % (tj. 74,0 mil. Kč). Schodek bilance se snížil zásluhou menšího dovozu o 65,7 mil. Kč. 

Nízký stupeň krytí dovozu vývozem, který ČR v AZO s tímto teritoriálním uskupení vykazuje, se 

snížil z 2,5 % na 1,4 %. 

Podíl obratu AZO ČR se státy uskupení MERCOSUR na celkovém obratu AZO ČR, zvláště 

pak podíl českého vývozu ČR do států MERCOSUR na celkovém vývozu, je nízký a výrazněji se 

ve sledovaném období ledna až září 2006 meziročně nezměnil.   
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Nejvýznamnější položky AZO ČR se zeměmi seskupení MERCOSUR v lednu – září 2006 

a jejich podíl na celkovém AZO ČR s těmito zeměmi: 

Vývoz: 

KN Název % 
1109 Lepek pšeničný i sušený 78,0 
1302 Šťávy, výtažky rostlin, pektiny apod., slizy ostatní 14,0 

 

Dovoz: 

KN Název % 
2401 Tabák nezpracovaný, odpad tabákový 28,9 
0901 Káva i pražená dekofeinovaná, slupky, náhražky 18,8 
0207 Maso, droby drůbeží jedlé čerstvé, chlaz., zmrazené 10,0 
2308 Látky, odpady, zbytky rostlin pro výživu zvířat 9,4 
0304 Filé aj. maso rybí čerstvé, chlazené, zmrazené 8,7 

 

2.7 EURO-MED 

 

V rámci AZO ČR se středomořskými státy  došlo v září 2006 ke snížení obratu o 171,8 mil. Kč 

(tj. o 62,2 %). Bilanční aktivum se snížilo o 195,0 mil. Kč a zásluhu na tom měl jak pokles vývozu 

ve výši 183,4 mil. Kč (tj. o 76,8 %), tak nárůst dovozu o 11,6 mil.Kč (tj. o 31,1 %). Stupeň krytí 

dovozu vývozem se zhoršil (z 640,2 % na 113,3 %). 

 

V období leden až září 2006 došlo ke snížení obratu AZO ČR se státy Středomoří 

o 1 379,0 mil. Kč (tj. o 59,4 %), přičemž se snížil jak vývoz (o 1 043,5 mil. Kč, tj. o 58,3 %), tak 

dovoz (o 335,5 mil. Kč, tj. o 63,0 %). Ačkoliv bilance AZO ČR s EURO-MED se zhoršila - 

přebytek bilance se snížil o 708,0 mil. Kč, stupeň krytí dovozu vývozem se zlepšil (z 335,8 % na 

378,0 %. 

Podíl obratu AZO ČR se státy skupiny EURO-MED na celkovém obratu AZO ČR se v lednu 

až září 2006 meziročně snížil z 1,8 % na 0,7 %, podíl vývozu na celkovém exportu se zmenšil 

z 3,2 % na 1,3 % a podíl dovozu na celkovém importu poklesl z 0,7 % na 0,2 %. 

 

Nejvýznamnější položky českého AZO se státy středomoří v lednu - září 2006 

a jejich podíl na celkovém AZO ČR s těmito zeměmi: 

Vývoz: 

KN Název % 
1001 Pšenice a sourež 33,3 
0402 Mléko, smetana zahuštěná, slazená 24,7 
0406 Sýry, tvaroh 12,2 
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Dovoz: 

KN Název % 
2401 Tabák nezpracovaný, odpad tabákový 29,3 
0805 Plody citrusové čerstvé, sušené 10,2 
1905 Zboží pekařské, pečivo, oplatky, těsto sušené apod. 10,0 
2106 Přípravky potravinové jiné 7,6 
0303 Ryby zmrazené, ne: filé aj rybí maso 4,9 

 

2.8 ACP 

Obrat AZO ČR se státy ACP se v září 2006 oproti stejnému měsíci roku 2005 snížil 

o 34,1 mil. Kč (tj. o 57,3 %), z tohoto vývoz poklesl o 16,9 mil. Kč (tj. o 77,5 %) a dovoz 

o 17,2 mil. Kč (tj. o 45,6 %). Hodnota bilančního schodku se téměř nezměnila (v září 2006 činila 

15,6 mil. Kč) a stupeň krytí dovozu vývozem se zhoršil z 57,8 % na 23,9 %. 

 

V lednu až září roku 2006 vykázala ČR meziročně nižší obrat AZO o 214,7 mil. Kč 

(tj. o 38,0 %), neboť ve vývozu došlo k poklesu o 124,3 mil. Kč a v dovozu o 90,4 mil. Kč 

(tj. o 26,9 %). Schodek bilance se prohloubil o 33,9 mil. Kč a stupeň krytí dovozu vývozem se 

snížil z 68,5 % na 43,1 %. 

Podíl obratu AZO ČR se státy ACP na celkovém obratu AZO ČR je velmi nízký. V lednu až 

září roku 2006 činil 0,3 % a ve stejném období předchozího roku 0,4 % 

 

Nejvýznamnější položky českého AZO se zeměmi ACP v lednu - září 2006 

a jejich podíl na celkovém AZO ČR s těmito státy: 

Vývoz: 

KN Název % 
1001 Pšenice a sourež 38,0 
2203 Pivo ze sladu 17,5 
0402 Mléko, smetana zahuštěná, slazená 12,0 
0105 Drůbež 9,7 

 

Dovoz: 

KN Název % 
2401 Tabák nezpracovaný, odpad tabákový 61,4 
0901 Káva i pražená dekofeinovaná, slupky, náhražky 17,3 
0713 Luštěniny suché, vyluštěné i loupané, drcené 5,3 
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3 Komoditní skladba 

3.1   Komoditní skladba vývozu   
 
V komoditní skladbě agrárního vývozu ČR došlo v září 2006 k meziročnímu zvýšení hodnoty 

exportu u poloviny kapitol KN. K nejvýraznějšímu nárůstu došlo u kapitol KN 04 Mléko a mléčné 

výrobky, ptačí vejce a med (o 162,3 mil. Kč, tj. 17,8 %) a KN 18 Kakao a kakaové přípravky 

(o 114,7 mil. Kč, tj. 38,8 %). Naopak největší meziroční pokles hodnoty vývozu vykázaly 

KN 17 Cukr a cukrovinky (o 293,2 mil. Kč, tj. 36,5 %), KN 12 Olejnatá semena a plody 

(o 149,8 mil. Kč, tj. 33,2 %) a KN 08 Ovoce a ořechy (o 81,2 mil. Kč, tj. 26,5 %). 

 V období ledna až březen 2006 se zvýšila hodnota vývozu v porovnání se stejným obdobím 

roku 2005 u 13 komoditních agregací. K nejvýraznějšímu nárůstu došlo u kapitol KN 04 Mléko 

a mléčné výrobky, ptačí vejce a med (o 1 585,7 mil. Kč, tj. 20,8 %), KN 22 Nápoje, lihové tekutiny 

a ocet (o 685,2 mil. Kč, tj. 12,8 %), KN 15 Živočišné a rostlinné tuky a oleje (o 600,9 mil. Kč, 

tj. 45,9 %) a KN 07 Zelenina, poživatelné rostliny, kořeny a hlízy (o 594,4 mil. Kč, tj. 65,6 %, což 

představovalo zároveň nejvyšší procentický nárůst ze všech kapitol). Naproti tomu největší 

meziroční pokles zaznamenala kapitola KN 10 Obiloviny (o 1 437,3 mil. Kč, tj. 27,0 %). Dále se 

významně snížily hodnoty exportu stejně jako při samostatném zářijovém porovnání u kapitol 

KN 12 Olejnatá semena a plody (o 974,8 mil. Kč, tj. 30,7 %), KN 08 Ovoce a ořechy (o 591,3 mil. 

Kč, tj. 28,0 %) a KN 17 Cukr a cukrovinky (o 567,0 mil. Kč, tj. 9,4 %).  

3.2 Komoditní skladba dovozu 
 

Hodnota českého agrárního dovozu *9se v meziročním porovnání za měsíc září 2006 zvýšila 

u 15 komoditních agregací. Největší nárůst vykázala kapitola KN 10 Obiloviny. Hodnota 

importovaných obiloviny se meziročně přibližně čtyřnásobila (tj. zvýšila se o 224,3 mil. Kč). 

Naproti tomu k největšímu poklesu hodnoty dovozu došlo u kapitol KN 08 Ovoce a ořechy 

(o 155,5 mil. Kč, tj. 18,0 %) a KN 21 Různé potravinové přípravky (o 78,6 mil. Kč, tj. 10,0 %). 

Meziroční zvýšení hodnoty importu za první t ři čtvrtletí roku 2006 vykázalo dokonce 

17 kapitol. K nejvýraznějšímu nárůstu došlo u kapitol KN 07 Zelenina, poživatelné části rostlin, 

kořeny a hlízy (o 1 188,0 mil. Kč, tj. 22,0 %), KN 04 Mléko a mléčné výrobky, ptačí vejce a med 

(o 938,7 mil. Kč, tj. 18,0 %), KN 15 Živočišné a rostlinné tuky a oleje (o 712,7 mil. Kč, tj. 28,5 %), 

KN 20 Přípravky ze zeleniny, ovoce, ořechů aj. (o 460,5 mil. Kč, tj. 13,8 %) a KN 22 Nápoje, 

lihové tekutiny a ocet (o 455,1 mil. Kč, tj. 9,1 %) Nejvýznamnější snížení hodnoty dovozu 

vykázaly kapitoly KN 08 Ovoce a ořechy (o 729,6 mil. Kč, tj. 9,0 %), KN 06 Živé rostliny 
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a květinářské výrobky (o 141,6 mil. Kč, tj. 6,8 %)  a KN 17 Cukr a cukrovinky (o 131,5 mil. Kč, 

tj. 4,6 %). 

3.3 Komoditní skladba bilance 
 
Pasivum bilance AZO ČR se v září 2006 meziročně zvýšilo o 433,1 mil. Kč. Největší měrou se 

na tomto vývoji podílely kapitoly KN 16 Přípravky z masa, ryb, korýšů, měkkýšů apod. (snížení 

aktiva bilance o 315,8 mil. Kč), KN 10 Obiloviny (snížení aktiva bilance o 249,5 mil. Kč) a KN 12 

Olejnatá semena a plody (snížení bilančního přebytku o 150,6 mil. Kč). Výraznější nárůst 

bilančního aktiva zaznamenala pouze KN 04 Mléko a mléčné výrobky, ptačí vejce a med 

(o 208,7 mil. Kč).  

Schodek bilance za období leden – září 2006 se meziročně zvýšil o 4 925,5 mil. Kč. Aktivní 

bilanci vykázalo za sledovaná tři čtvrtletí roku 2006 pouze 8 kapitol KN. Hlavními negativními 

změnami v bilancích jednotlivých kapitol byly pokles aktiva bilance komoditních agregací KN 10 

Obiloviny (o 1 832,2 mil. Kč) a KN 12 Olejnatá semena a plody (o 1 229,4 mil. Kč), dále 

prohloubení schodku bilance u kapitol KN 24 Tabák a tabákové výrobky (o 714,6 mil. Kč) a KN 07 

Zelenina, poživatelné rostliny, kořeny a hlízy (o 593,6 mil. Kč). Významnější zlepšení bilance 

zaznamenaly kapitoly KN 04 Mléko a mléčné výrobky, ptačí vejce a med a KN 22 Nápoje, lihové 

tekutiny ocet. V tomto případě se zároveň jedná o jediné dvě kapitoly, u kterých došlo k nárůstu 

aktivní bilance. V prvním případě o 647,0 mil. Kč a ve druhém o 230,1 mil. Kč. 


