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Metodické poznámky  

Za agrární zboží jsou považovány položky celního sazebníku kapitol 01 až 24 Kombinované 

nomenklatury EU (dále jen KN) vycházející z Harmonizovaného systému popisu a číselného 

označování zboží. 

Zdrojem dat je „Databáze zahraničního obchodu“ ČSÚ http://apl.czso.cz/pll/stazo/ 

STAZO.STAZO. Hodnoty dovozu a vývozu jsou v této databázi uváděny „včetně dopočtů“ do úrovně 

2-místných kódů. Na úrovni 4-místných kódů KN a podrobnější jsou v databázi k dispozici data pouze 

„bez dopočtů“. „Dopočty“ se rozumí dovozy a vývozy (resp. terminologicky správně přijetí a odeslání) 

za subjekty, které nemají povinnost vykazovat svůj obchod v rámci tzv. Intrastatu. Jedná se 

o subjekty, které nejsou plátci DPH, nebo subjekty, které nedosahují stanové roční hodnoty přijatého 

nebo odeslaného zboží. Tento práh od 1. 1. 2009 jak na straně přijetí, tak odeslání činí 8 mil. Kč.   

Jednotkové ceny vybraných dovážených a vyvážených komoditních agregací jsou průměry 

celkových hodnot dovozu a vývozu odpovídajících deklarované množstevní jednotce, tzn. že nejsou 

cenami v pravém slova smyslu. Reálné směnné relace vyjadřují změnu kupní síly vyváženého zboží 

vyjádřenou v množství zboží dováženého. Počítají se jako poměr bazického indexu cen vývozních 

k odpovídajícímu indexu cen dovozních. 

Netto-vývoz (čistý vývoz) představuje aktivní bilanci obchodu a netto-dovoz (čistý dovoz) 

pasivní obchodní bilanci. 

Hodnoty dovozu i vývozu v peněžním vyjádření jsou statistickými hodnotami FCO hranice 

České republiky, tzn. FOB v případě vývozu (odeslání) a CIF v případě dovozu (přijetí). 

Teritoriálně je český AZO sledován v členění na EU 27 a třetí země. Samostatně jsou pak 

uváděny vybrané země, které patří mezi nejvýznamnější dodavatele nebo odběratele agrárních 

výrobků do/z ČR v rámci intraobchodu a v rámci extraobchodu. Dovoz je přitom sledován podle země 

původu, nikoliv podle země odeslání.  

Zmiňujeme-li obchod ČR s EU 27, jedná se přirozeně o obchod se zbývajícími dvaceti šesti 

členskými státy EU 27. Obdobně obchod ČR s EU 12 představuje obchod s jedenácti zbývajícími státy 

EU 12.  

Číselné hodnoty v tabulkách nebyly během výpočtů zaokrouhlovány, v některých případech 

proto nesouhlasí na desetinných místech součty a křížová kontrola. Názvy komodit a komoditních 

agregací jsou v tabulkách a textu z důvodu jejich délky zkracovány, směrodatné jsou tak jejich číselné 

kódy. 
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1 Vývoj agrárního zahrani čního obchodu ČR celkem 
 

Český agrární vývoz se v 1. čtvrtletí roku 2013 meziročně zvýšil o 1 634,7 mil. Kč, tj. o 4,6 %, 

zatímco český agrární dovoz vzrostl o 1 977,2 mil. Kč, tj. o 4,8 %. V důsledku výraznějšího přírůstku 

hodnoty na straně dovozu se prohloubila v meziročním porovnání bilance AZO o 342,6 mil. Kč na 

5,7 mld. Kč. Stupeň krytí dovozu vývozem se vzhledem k přibližně stejné dynamice růstu dovozu 

i vývozu v procentickém vyjádření téměř nezměnil a v lednu až březnu 2013 činil 86,7 %. Hodnota 

bilančního schodku i stupně krytí dovozu vývozem patřila ve sledovaném čtvrtletí v posledních pěti 

letech k nadprůměrným hodnotám (viz tab. 1).  

Meziroční vývoj obchodní bilance ovlivnily v lednu až březnu 2013 zejména rostlinné komodity, 

a to konkrétně nižší netto-vývoz „pšenice“ a „semen řepky“. V případě „pšenice“ k němu přispěl pokles 

hodnoty exportu do obou dvou hlavních odběratelských zemí, kterými jsou Německo a Polsko. 

Meziročně nižší aktivní bilance v obchodě s „řepkou“ byla především důsledkem nárůstu hodnoty 

dovozu ze Slovenska (maxima dosáhl import z této země ve 4. čtvrtletí roku 2012).  

Výše uvedený vývoj do jisté míry tlumil meziročně vyšší netto-vývoz „řepkového oleje“ a nižší 

netto-dovoz „pekařského zboží, pečiva, sušenek, oplatek apod.“ V případě „řepkového oleje“ sice 

došlo ke značnému poklesu bilančního aktiva v obchodě s Polskem (vlivem nižší hodnoty českého 

vývozu do této země), ten však byl převážen nárůstem netto-vývozu (v důsledku vyšší hodnoty 

exportu) do Rakouska a změnou netto-dovozu na netto-vývoz (vlivem poklesu dovozu 

doprovázenému mimořádným vývozem)1 do Nizozemska. Snížení bilančního schodku v obchodě 

s „pekařským zbožím, pečivem, sušenkami, oplatkami apod.“ způsobil v převážné míře nárůst netto-

vývozu (resp. vývozu) do Spojeného království“.  

 
Tab. 1 – Český AZO v 1. čtvrtletí let 2008 až 2013 (v mil. K č) 

Ukazatel I. Q. 2008 I. Q. 2009 I. Q. 2010 I. Q. 2011 I. Q. 2012 I. Q. 2013 

Obrat 57 526,5 57 484,6 58 505,6 65 115,9 76 370,7 79 982,6 

Vývoz 26 737,0 24 639,3 25 276,1 28 819,4 35 515,4 37 150,1 

Dovoz 30 789,5 32 845,3 33 229,5 36 296,5 40 855,3 42 832,6 

Bilance -4 052,5 -8 206,0 -7 953,4 -7 477,0 -5 339,9 -5 682,5 

Stupeň krytí dovozu vývozem (%) 86,8 75,0 76,1 79,4 86,9 86,7 

Podíl obratu AZO na obratu 
celkového ZO (%) 4,6 5,7 5,2 4,8 5,2 5,7 

Podíl agrárního vývozu na 
celkovém vývozu (%) 4,1 4,7 4,3 4,1 4,5 5,0 

Podíl agrárního dovozu na 
celkovém dovozu (%) 5,0 6,7 6,2 5,6 5,9 6,5 

Podíl netto-dovozu na dovozu (%) 13,2 25,0 23,9 20,6 13,1 13,3 

Pramen: ČSÚ 

 

Vývoj AZO ČR od roku 2008 podle čtvrtletí je znázorněn v grafu 1. Z něj je patrný v 1. čtvrtletí 

roku 2013 neobvykle vysoký mezičtvrtletní propad českého agrárního vývozu (o 7,6 %). Relativně 

                                                      
1 poslední vývoz se uskutečnil v roce 2010 
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pravidelný mezičtvrtletní pokles agrárního dovozu na straně dovozu dosáhl v posledním sledovaném 

čtvrtletí nadprůměrných 10 %. Schodek bilance AZO ČR se tak v 1. čtvrtletí 2013 vzhledem 

k 4. čtvrtletí 2012 snížil o 22,9 %, tzn. že nebyl tak výrazný jako v předchozím roce. 

Hodnota celkového českého exportu a importu na rozdíl od agrárního vývozu a dovozu 

v 1. čtvrtletí roku 2013 meziročně poklesla (o 4,4 %, resp. o 5,2 %). Podíl agrárních výrobků na obratu 

celkového AZO ČR tak ve sledovaném čtvrtletí dosáhl 5,7 %. Na straně vývozu se přitom zvýšil 

o 0,5 p. b. na 5,0 % a na straně dovozu, v jehož případě se pohybuje dlouhodobě na vyšší úrovni, 

vzrostl o 0,6 p. b. na 6,5 %.  

Hodnoty agrárního a celkového zahraničního obchodu ČR v 1. čtvrtletí let 2012 a 2013 podle 

jednotlivých měsíců uvádí přílohová tab. 1. Vývoj agrárního a celkového vývozu a dovozu podle 

čtvrtletí od roku 2008 znázorňuje graf 2. 

 
Graf 1 – Vývoj českého AZO od roku 2008 (v mld. K č) 

 
Pramen: ČSÚ 
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Graf 2 – Vývoj českého celkového a agrárního vývozu od roku 2008 (v  mld. K č) 

 
Pramen: ČSÚ 

 
Graf 3 – Vývoj českého celkového a agrárního dovozu od roku 2008 (v  mld. K č) 

 
Pramen: ČSÚ 
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2 Teritoriální skladba agrárního zahrani čního obchodu ČR 

2.1 Teritoriální skladba českého agrárního vývozu 

Převážnou část svého agrárního zahraničního obchodu (ačkoliv se v pravém slova smyslu 

o zahraniční obchod nejedná) realizuje ČR na jednotném trhu EU. V 1. čtvrtletí roku 2013 došlo 

v meziročním porovnání k zanedbatelnému poklesu podílu EU 27 na celkovém českém agrárním 

vývozu o 0,1 p. b. na 90,6 %. Pouze nepatrné změny (v obou směrech) zaznamenaly ve stejné době 

rovněž podíly EU 15 a EU 12. V 1. čtvrtletí 2013 do těchto dvou skupin zemí exportovala ČR agrární 

zboží stejnou měrou, a to 45,3% (viz tab. 2). 
 
Tab. 2 – Podíl EU 27 na celkovém českém agrárním vývozu (v %) 

  I. Q. 2008 I. Q. 2009 I. Q. 2010 I. Q. 2011 I. Q. 2012 I. Q. 2013 

EU 27 91,6 91,6 91,0 91,5 90,7 90,6 

EU 15 46,1 48,8 44,6 43,5 45,5 45,3 

EU 12 45,5 42,8 46,4 48,0 45,2 45,3 

Pramen: ČSÚ 

 

Přehled hlavních odběratelů agrárních výrobků z ČR v 1. čtvrtletí roku 2013 jak v rámci EU 27, 

tak v rámci skupiny třetích zemí je uveden v přílohové tab. 5. 

Nejvýznamnějším odběratelem je dlouhodobě Slovensko, dále Německo, Polsko, Itálie, 

Rakousko a Maďarsko. Dohromady tyto země v českém agrárním vývozu v lednu až březnu 2013 

tvořily 73,0 %, což je o 2,5 p. b. méně než ve stejném čtvrtletí předchozího roku. Přispěl k tomu 

zejména nižší vývoz do Německa, jehož zastoupení se snížilo o 3,2 p. b. na 19,2 %, a do Polska, 

jehož participace poklesla o 2,5 p. b. na 9,7 %. Naproti tomu ale Slovensko zaznamenalo posílení 

pozice - jeho podíl meziročně vzrostl z 25,1 % na 27,0 % (což je ale stále méně než maximum ve výši 

28,6 % v roce 2011). V rámci třetích zemí směřoval v 1. čtvrtletí roku 2013 český agrární vývoz 

především do Ruska, na Ukrajinu, do Chorvatska a do Japonska. Podíly těchto zemí jsou však 

obecně velmi nízké. 

Hodnota českého agrárního vývozu v 1. čtvrtletí roku 2013 meziročně nejvýrazněji vzrostla na 

Slovensko (o 1 110,8 mil. Kč, tj. o 12 %), do Rakouska (o 538,3 mil. Kč, tj. o 32 %), do Spojeného 

království (o 464,0 mil. Kč, tj. o 52 %), Nizozemska (o 287,7 mil. Kč, tj. o 47 %), Francie 

(o 160,3 mil. Kč, tj. o 18 %) a do Bulharska (o 130,6 mil. Kč, tj. o 57 %). Naopak snížení hodnoty 

zaznamenal ve stejné době především export do Německa (o 803,6 mil. Kč, tj. o 10 %), Polska 

(o 713,7 mil. Kč, tj. o 17 %), Dánska (o 154,1 mil. Kč, tj. o 44 %) a na Kubu (o 113,3 mil. Kč, tj. 

o 62 %)2. K relativně vysokému poklesu hodnoty vývozu došlo dále v případě Bangladéše 

(o 76,4 mil. Kč, tj. o 74 %) a Číny (o 58,9 mil. Kč, tj. o 37 %)3. 

 

                                                      
2 Neboť v 1. čtvrtletí 2012 byla na Kubu zcela výjimečně vyvezena „pšenice“. 
3 Jak v případě Bangladéše, tak Číny byl příčinou nižší vývoz mlékárenských výrobků (zahuštěného 

mléka a syrovátky). Sortiment agrárního vývozu do Číny je relativně široký, do Bangladéše se však 
v podstatě exportují jen mléčné výrobky. 
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Graf 4 –Agrární vývoz ČR do vybraných zemí v 1. čtvrtletí let 2008 až 2013 (v mil. K č) 

 
Pramen: ČSÚ 

2.2 Teritoriální skladba českého agrárního dovozu 

Zastoupení EU 27 na českém agrárním dovozu se v 1. čtvrtletí roku 2013 meziročně zvýšilo 

o 1,1 p. b. na 85,1 %, a to v důsledku vyšší participace EU 12, která vykazuje dlouhodobě rostoucí 

tendenci a v lednu až březnu 2013 dosáhla 28,5 %. Podíl EU 15 se ve stejné době nepatrně snížil na 

56,6 % (viz tab. 3).  

Zřetelně vyšší zastoupení zaznamenala EU 27, posuzujeme-li dovoz teritoriálně podle země 

odeslání, nikoliv původu. Tento rozdíl je obecně vyšší u EU 15 nežli EU 12, avšak v případě EU 15 se 

spíše snižuje, zatímco v případě EU 12 se zvyšuje. V 1. čtvrtletí roku 2013 činila u EU 15 diference 

3,6 p. b. a u EU 12 dosáhla 2,3 p. b. 

 
Tab. 3 – Podíl EU 27 na celkovém českém agrárním dovozu (v %) 

  I. Q. 2008 I. Q. 2009 I. Q. 2010 I. Q. 2011 I. Q. 2012 I. Q. 2013 

Podle země původu 
EU 27 83,0 84,7 84,7 84,0 84,0 85,1 

EU 15 56,6 58,6 57,3 57,0 56,8 56,6 

EU 12 26,4 26,1 27,4 27,0 27,2 28,5 

Podle země odeslání *) 

EU 27 91,9 93,0 93,1 92,9 91,9 91,0 

EU 15 64,5 65,3 64,3 64,6 62,7 60,2 

EU 12 27,4 27,7 28,8 28,3 29,2 30,8 

Pozn.: *) Podle "Intranetového prohlížeče databázemi Mze - Celní statistiky". 

Pramen: ČSÚ 
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Přehled nejvýznamnějších dodavatelů agrárních výrobků do ČR v 1. čtvrtletí roku 2013 jak 

v rámci EU 27, tak v rámci skupiny třetích zemí uvádí přílohová tab. 4. 

Největší měrou v 1. čtvrtletí roku 2013 participovaly na českém agrárním dovozu, stejně jako ve 

stejném období předchozího roku, Německo, Polsko, Slovensko, Nizozemsko, Španělsko a Itálie. 

Jejich podíl činil dohromady 63,9 %, tj. meziročně více o 1,2 p. b. více. Z třetích zemí měly největší 

význam Brazílie (její podíl však v důsledku nižší hodnoty českého agrárního dovozu z této země 

meziročně poklesl z 2,3 % na 1,9 %), Čína a Turecko.  

Hodnota přírůstku se v lednu až březnu 2013 meziročně zvýšila zejména v případě dovozu ze 

Slovenska (o 573,5 mil. Kč, tj. o 18 %), Německa (o 533,3 mil. Kč, tj. o 6 %), Španělska 

(o 290,4 mil. Kč, tj. o 12 %), dále Polska, Francie, Rakouska a Norska (v jeho případě lze u přírůstku 

konstatovat zvláště vysokou dynamiku růstu, a to 66 %). Naproti tomu nejvýraznější pokles hodnoty 

byl zaznamenán u dovozu z Brazílie (o 146,4 mil. Kč, tj. o 16 %), Spojeného království 

(o 107,0 mil. Kč, tj. o 16 %), Dánska (o 80,4 mil. Kč, tj. o 13 %), Kanady, Spojených států, Izraele, 

Thajska a Srbska, tj. hlavně u mimounijních zemí. 
 
Graf 5 –Agrární dovoz ČR z vybraných zemí v 1. čtvrtletí let 2008 až 2013 (v mil. K č) 

 
Pramen: ČSÚ 

2.3 Teritoriální skladba bilance českého AZO  

Přehled zemí, se kterými dosáhla ČR v AZO v 1. čtvrtletí roku 2013 nejvyšších bilančních 

schodků a přebytků je uveden v tab. 4. 

V meziročním porovnání se v lednu až březnu 2013 nejvýrazněji zhoršila bilance obchodu, a to 

formou nárůstu hodnoty netto-dovozu, s Německem (o 1 336,9 mil. Kč, tj. na dvojnásobek), Polskem 

(o 969,0 mil. Kč, tj. o 62 %), Španělskem (o 267,7 mil. Kč, tj. o 13 %), Belgií, Čínou a Norskem. 
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V případě málo významné Kuby došlo ke změně netto-vývozu na netto-dovoz (ze 167,4 mil. Kč na -

54,6 mil. Kč) a u Bangladéše došlo k poklesu netto-vývozu o 80,3 mil. Kč na 21,5 mil. Kč.  

V případě Německa byly pro vývoj bilance rozhodují pokles hodnoty vývozu obilovin („pšenice“, 

„kukuřice“ i „ječmene“) a „nezahuštěného mléka a smetany“ spolu s nárůstem hodnoty dovozu 

„sójových pokrutin“, což jen mírně tlumil např. nárůst hodnoty vývozu „řepkových pokrutin“ 

nebo pokles hodnoty dovozu „živých prasat“. Pokles netto-vývozu obilovin (u „kukuřice“ dokonce 

změna na málo obvyklý netto-dovoz vlivem poklesu vývozu při současném téměř shodně vysokém 

nárůstu dovozu) se projevil také v obchodě s Polskem. Do této země se dále významně snížil export 

„řepkového oleje“ a „semen řepky“.  

Naopak meziroční zlepšení bilance formou zvýšení netto-vývozu bylo v 1. čtvrtletí 2013 

zaznamenáno v obchodě se Spojeným královstvím (o 571,0 mil. Kč), Slovenskem (o 537,4 mil. Kč), 

Rakouskem (o 406,4 mil. Kč) a Rumunskem (o 119,8 mil. Kč). Mimo to v obchodě s Nizozemskem 

poklesl bilanční schodek o 234,5 mil. Kč, s Brazílií o 155 mil. Kč a se Spojenými státy o 107,4 mil. Kč. 

Obchod se Spojeným královstvím ovlivnila především změna pasivní bilance na aktivní 

u „výtažků a koncentrátů z kávy“ (zatímco jejich dovoz klesl, vývoz téměř ve stejné výši vrostl) a nárůst 

hodnoty vývozu „pekařského zboží, pečiva, sušenek, oplatek apod.“ (nejvíce vyvážejí sušenky 

a slazené pečivo). V případě Slovenska se nepříznivě projevila zejména změna aktivní bilance na 

pasivní u „semen řepky“ (vlivem vyšší hodnoty dovozu). 
 

Tab. 4 – Hlavní netto-dodavatelé a netto-odb ěratelé agrárních výrobk ů do/z ČR v 1. čtvrtletí 
roku 2013 (v mil. K č) 

Země I. - III. 2012 I. - III. 2013 Rozdíl 
Netto-dodavatelé 

Německo -1 387,5 -2 724,4 -1 336,9 
Polsko -1 555,7 -2 524,7 -969,0 
Španělsko -2 108,6 -2 376,3 -267,7 
Nizozemsko -2 086,4 -1 851,9 234,5 
Brazílie -938,3 -783,3 155,0 
Belgie -662,5 -765,0 -102,5 
Francie -693,1 -706,8 -13,7 
Čína -431,8 -529,9 -98,1 
Turecko -442,6 -379,9 62,7 
Dánsko -279,1 -352,8 -73,7 
Řecko -331,8 -304,9 26,9 
Ekvádor -255,9 -281,1 -25,2 

Netto-odběratelé 
Slovensko 5 729,9 6 267,3 537,4 
Spojené království 217,9 788,9 571,0 
Rumunsko 452,1 571,8 119,7 
Rakousko 111,1 517,5 406,4 
Ruská federace 505,1 516,0 10,9 
Itálie 259,1 296,8 37,7 
Švédsko 117,2 211,3 94,1 
Japonsko 166,0 196,7 30,7 
Bulharsko 118,9 196,7 77,8 
Chorvatsko 121,0 180,8 59,8 
Ukrajina 146,6 171,3 24,7 
Libanon 129,3 140,7 11,4 

Pramen: ČSÚ 

 

 



 

9 

Graf 6 –Bilance AZO ČR s vybranými zem ěmi v 1. čtvrtletí let 2008 až 2013 (v mil. K č) 

 
Pramen: ČSÚ 

 

2.4 Agrární obchod ČR se státy EU 27 

Obrat agrárního obchodu ČR na jednotném trhu s ostatními státy EU 27 se v 1. čtvrtletí roku 

2013 meziročně zvýšil o 3 541,6 mil. Kč, tj. o 5,3 %. Z toho nárůst vývozu činil 1 431,3 mil. Kč, tj. 

4,4 % a přírůstek dovozu dosáhl 2 110,4 mil. Kč, tj. 6,1 %. V důsledku výraznějšího nárůstu na straně 

dovozu se zvýšil schodek obchodní bilance o 679,1 mil. Kč na 2 789,7 mil. Kč a stupeň krytí dovozu 

vývozem se mírně snížil o 1,6 p. b. na 92,3 %, což je však stále nadprůměrná hodnota. Podíl čistého 

agrárního dovozu na celkovém agrárním dovozu dosáhl ve sledovaném čtvrtletí 7,7 %, což 

představuje meziročně mírný nárůst o 1,6 p. b. (viz tab. 5). 

Vzhledem k tomu, že celkový export a import ČR do/z EU 27 v 1. čtvrtletí 2013 meziročně 

poklesl (o 5,6 %, resp. o 5,5 %), došlo také k nárůstu podílu agrárních výrobků na celkovém českém 

vývozu a importu do/z EU 27, a to o 0,5 p. b. na 5,5 %, resp. o 0,9 p. b. na 8,6 %. 
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Tab. 5 – Agrární obchod ČR s ostatními členy EU 27 v 1. čtvrtletí let 2008 až 2013 (v mil. K č) 

Ukazatel I. Q. 2008 I. Q. 2009 I. Q. 2010 I. Q. 2011 I. Q. 2012 I. Q. 2013 

Obrat 50 067,8 50 381,8 51 144,5 56 880,1 66 552,9 70 094,5 

Vývoz 24 499,1 22 565,5 22 993,1 26 374,7 32 221,1 33 652,4 

Dovoz 25 568,7 27 816,3 28 151,4 30 505,4 34 331,7 36 442,1 

Bilance -1 069,5 -5 250,8 -5 158,3 -4 130,7 -2 110,6 -2 789,7 

Stupeň krytí dovozu vývozem (%) 95,8 81,1 81,7 86,5 93,9 92,3 

Podíl obratu AZO na obratu 
celkového ZO (%) 5,1 6,6 6,1 5,7 6,1 6,8 

Podíl agrárního vývozu na 
celkovém vývozu (%) 4,4 5,0 4,6 4,5 5,0 5,5 

Podíl agrárního dovozu na 
celkovém dovozu (%) 6,1 8,9 8,1 7,4 7,7 8,6 

Podíl netto-dovozu na dovozu (%) 4,2 18,9 18,3 13,5 6,1 7,7 

Pramen: ČSÚ 

 

Hodnoty českého agrárního obchodu s EU 27 v 1. čtvrtletí let 2012 a 2013 podle měsíců uvádí 

přílohová tab. 2. Vývoj agrárního obchodu s EU 27 od roku 2008 podle čtvrtletí znázorňuje graf 7 

a přirozeně se velmi podobá vývoji celkového AZO ČR.  

 
Graf 7 – Vývoj agrárního obchodu ČR s EU 27 od roku 2008 (v mld. K č) 

 
Pramen: ČSÚ 
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Nejvýznamn ější položky českého agrárního obchodu se státy EU 27 v 1. čtvrtletí roku 2013 

a jejich podíl na celkovém agrárním obchodu ČR s těmito státy: 

Vývoz 
KN Název komodity mil. Kč % 
2402 Doutníky, doutníčky a cigarety z tabáku nebo náhražek 1 951,9 6,4 

1 899,5 6,2 
1514 Olej řepkový nebo hořčičný  1 786,5 5,8 

z toho KN 1514 11 a 19 "olej řepkový s nízkým obsahem kys. erukové" 1 770,4 5,8 
1001 Pšenice  1 580,5 5,1 
0401 Mléko a smetana nezahuštěné neslazené 1 562,2 5,1 

z toho KN 0401 20 99 "mléko, balení nad  2 litry, obsah tuku 3-6 %" 982,1 3,2 
1905 Zboží pekařské, pečivo, oplatky, sušenky apod. 1 471,5 4,8 
2106 Přípravky potravinové jiné 1 226,3 4,0 
1806 Čokoláda a ostatní potravinové přípravky s kakaem 1 149,8 3,7 
2309 Přípravky používané k výživě zvířat 1 131,1 3,7 
1205 Semena řepky olejky, i drcená 1 099,9 3,6 
0406 Sýry a tvaroh 808,7 2,6 

z toho KN 0406 90 99 "sýry ostatní, tuk více než 40 %" 232,4 0,8 
2203 Pivo ze sladu 751,5 2,4 
1704 Cukrovinky bez kakaa (vč. bílé čokolády) 706,8 2,3 
0102 Dobytek hovězí živý 658,3 2,1 
1701 Cukr třtinový a řepný, sacharóza chemicky čistá 602,4 2,0 
2202 Voda vč. minerální a sodovky slazené (ne šťávy) - limonády 561,6 1,8 
0901 Káva, i pražená, též dekofeinovaná, slupky, náhražky 553,6 1,8 

z toho KN 0901 21 "káva pražená s kofeinem" 472,8 1,5 
2101 Výtažky, esence a koncentráty z kávy, čaje, maté  527,7 1,7 

z toho KN 2101 11 a 12 "výtažky a koncentráty z kávy" 497,7 1,6 
1005 Kukuřice 524,3 1,7 
0203 Maso vepřové čerstvé, chlazené nebo zmrazené 519,1 1,7 
1107 Slad, i pražený 506,8 1,7 
1601 Uzenky a salámy  503,2 1,6 
2306 Pokrutiny a odpad po extrahování rostlinných tuků a olejů 470,4 1,5 
0105 Živá drůbež 439,3 1,4 
0403 Kysané mléčné výrobky 422,3 1,4 
0207 Maso a droby drůbeží čerstvé, chlazené nebo zmrazené 361,4 1,2 
1602 Přípravky a konzervy jiné z masa, drobů nebo krve 342,6 1,1 
2208 Ethylalkohol nedenatur. méně než 80%, destiláty a likéry - lihoviny 308,3 1,0 
1003 Ječmen 305,0 1,0 

 

Dovoz 
KN Název komodity mil. Kč % 
0203 Maso vepřové čerstvé, chlazené nebo zmrazené 2 857,1 8,6 
1905 Zboží pekařské, pečivo, oplatky, sušenky apod. 1 705,4 5,2 
1806 Čokoláda a ostatní potravinové přípravky s kakaem 1 595,0 4,8 
0406 Sýry a tvaroh 1 588,6 4,8 

z toho KN 0406 90 23 "eidam" 356,2 1,1 
2309 Přípravky používané k výživě zvířat 1 101,3 3,3 
2106 Přípravky potravinové jiné 1 015,3 3,1 
0805 Plody citrusové čerstvé nebo sušené 850,7 2,6 

z toho KN 0805 10 "pomeranče" 401,0 1,2 
            KN 0805 20 "mandarinky, klementinky, wilkingy apod." 326,1 1,0 

2304 Pokrutiny a odpad po extrahování sójového oleje 840,5 2,5 
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0207 Maso a droby drůbeží čerstvé, chlazené nebo zmrazené 809,1 2,4 
2101 Výtažky, esence a koncentráty z kávy, čaje, maté  768,3 2,3 

z toho KN 2101 11 a 12 "výtažky a koncentráty z kávy" 730,7 2,2 
2204 Víno z čerstvých hroznů, mošt vinný jiný než KN 2009 741,9 2,2 
1005 Kukuřice 626,4 1,9 
1205 Semena řepky olejky, i drcená 614,2 1,9 
2202 Voda vč. minerální a sodovky slazené (ne šťávy) - limonády 564,9 1,7 
1901 Potravinové přípravky z mouky, krupice, škrobu, sladový výtažek 540,4 1,6 
0709 Zelenina ostatní čerstvá nebo chlazená 510,1 1,5 

z toho KN 0709 60 "papriky" 340,3 1,0 
0901 Káva, i pražená, též dekofeinovaná, slupky, náhražky 462,6 1,4 

z toho KN 0901 21 "káva pražená s kofeinem" 442,4 1,3 
1209 Semena, plody a výtrusy k výsevu 434,1 1,3 

z toho KN 1209 10 "semena cukrové řepy" 319,7 1,0 
1517 Margarin, směsi a přípravky pokrmových tuků a olejů 431,5 1,3 
1702 Cukry ostatní, cukerné sirupy, umělý med, karamel, melasy apod. 424,2 1,3 

z toho KN 1702 30 a 40 "glukóza a glukózový sirup" 340,5 1,0 
0201+0202 Maso hovězí čerstvé, chlazené nebo zmrazené 492,4 1,3 

2208 Ethylalkohol nedenatur. méně než 80%, destiláty a likéry - lihoviny 411,8 1,2 
0405 Máslo, mléčné pomazánky a jiné tuky z mléka 397,7 1,2 
0602 Rostliny živé ostatní, řízky, rouby, podhoubí 390,7 1,2 
0702 Rajčata čerstvá nebo chlazená 389,6 1,2 
1602 Přípravky a konzervy jiné z masa, drobů nebo krve 350,3 1,1 
2103 Omáčky, přřípravky pro ně, ochucovadla, hořčice 340,2 1,0 
1704 Cukrovinky bez kakaa (vč. bílé čokolády) 318,8 1,0 

 

2.5 Agrární zahrani ční obchod ČR se třetími zem ěmi 

Obrat českého AZO s třetími zeměmi se v lednu až březnu 2013 meziročně téměř nezměnil 

(nárůst o 70,2 mil. Kč představoval pouhých 0,7 %), neboť na straně vývozu došlo k nárůstu hodnoty 

o 203,4 mil. Kč, tj. o 6,2 %, zatímco na straně dovozu se hodnota snížila o 133,2 mil. Kč, tj. o 2,0 % 

(viz tab. 6). Záporná bilance AZO ČR s třetími zeměmi se v meziročním porovnání snížila o 336,5 mil. 

Kč na 2 892,8 mil. Kč a stupeň krytí stejně jako v předchozích letech vzrostl (o 4,2 p. b. na 54,7 %). 

Podíl agrárního netto-dovozu na celkovém agrárním dovozu se snížil na 45,3 %, což je vůči 

předchozím pěti letům jednoznačně nejnižší hodnota. 

Participace agrárních výrobků na celkovém českém vývozu a dovozu do/z třetích zemí 

dosahuje dlouhodobě přibližně stejné úrovně. V 1. čtvrtletí roku 2013 se tento podíl jak na straně 

vývozu, tak dovozu meziročně nepatrně zvýšil (o 0,1 p. b. na 2,4 %, resp. o 0,1 p. b. na 2,8 %). 

Zatímco celkový vývoz z ČR v lednu až březnu 2013 nepatrně vzrostl, dovoz o 4,8 % poklesl. Bilance 

celkové obchodu ČR s třetími zeměmi je na rozdíl od bilance celkového obchodu s EU 27 dlouhodobě 

záporná a od začátku roku 2011 vykazuje její schodek (podle čtvrtletí) klesající hodnotu. navzdory 

značným mezičtvrtletním výkyvům lze tuto tendenci, v mírnější formě, konstatovat i v případě pasivní 

bilance českého obchodu s agrárním zbožím. 

 Hodnoty českého AZO s třetími zeměmi v 1. čtvrtletí let 2012 a 2013 podle měsíců uvádí 

přílohová tab. 3. Vývoj od roku 2008 podle čtvrtletí znázorňuje graf 8. V případě agrárního dovozu je 

patrný rostoucí trend jeho hodnoty včetně sezónního kolísání. Totéž platí, ačkoliv méně zřetelně, pro 

agrární vývoz. 



 

13 

Tab. 6 - Český AZO s t řetími zem ěmi v 1. čtvrtletí let 2008 až 2013 (v mil. K č) 

Ukazatel I. Q. 2008 I. Q. 2009 I. Q. 2010 I. Q. 2011 I. Q. 2012 I. Q. 2013 

Obrat 7 458,6 7 102,8 7 361,1 8 235,8 9 817,9 9 888,1 

Vývoz 2 237,9 2 073,8 2 283,0 2 444,7 3 294,3 3 497,7 

Dovoz 5 220,8 5 029,0 5 078,1 5 791,1 6 523,6 6 390,4 

Bilance -2 982,9 -2 955,2 -2 795,0 -3 346,4 -3 229,3 -2 892,8 

Stupeň krytí dovozu vývozem (%) 42,9 41,2 45,0 42,2 50,5 54,7 

Podíl obratu AZO na obratu 
celkového ZO (%) 2,6 2,8 2,7 2,4 2,5 2,6 

Podíl agrárního vývozu na 
celkovém vývozu (%) 2,5 2,7 2,6 2,2 2,3 2,4 

Podíl agrárního dovozu na 
celkovém dovozu (%) 2,7 2,9 2,7 2,5 2,7 2,8 
Podíl netto-dovozu na dovozu (%) 57,1 58,8 55,0 57,8 49,5 45,3 

Pramen: ČSÚ 

 

 
Graf 8 – Vývoj českého AZO s t řetími zem ěmi od roku 2008 (v mld. K č) 

 
Pramen: ČSÚ 
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Nejvýznamn ější položky AZO ČR s třetími zem ěmi v 1. čtvrtletí roku 2013 a jejich podíl na 

celkovém AZO s t ěmito zem ěmi: 

Vývoz 
KN Název komodity mil. Kč % 
2309 Přípravky používané k výživě zvířat 282,7 8,1 
2203 Pivo ze sladu 282,1 8,1 
0402 Mléko a smetana zahuštěné nebo slazené 266,6 7,6 
1701 Cukr třtinový a řepný, sacharóza chemicky čistá 259,1 7,4 
1210 Šištice chmelové čerstvé sušené apod., lupulin 209,8 6,0 
0406 Sýry a tvaroh 197,2 5,6 

z toho KN 0406 90 88 "sýry ostatní, tuk maximálně 40 %, obsah vody v tukuprosté 
sušině 62-72 %" 

124,4 3,6 

0404 Syrovátka, i slazená, výrobky z mléka j. n. zahuštěné nebo slazené 162,8 4,7 
2106 Přípravky potravinové jiné 159,8 4,6 
2402 Doutníky, doutníčky a  cigarety z tabáku nebo náhražek 138,8 4,0 
1107 Slad, i pražený 130,2 3,7 
1302 Šťávy a výtažky rostlin, pektiny apod. 129,3 3,7 
1704 Cukrovinky bez kakaa (vč. bílé čokolády) 125,7 3,6 
0102 Dobytek hovězí živý 113,1 3,2 
1905 Zboží pekařské, pečivo, oplatky, sušenky apod. 105,3 3,0 
0407 Vejce ve skořápkách čerstvá, konzervovaná, vařená 86,3 2,5 
1207 Semena a plody olejnaté ostatní, i drcené 79,9 2,3 

z toho KN 1207 91 "maková semena" 79,5 2,3 
2208 Ethylalkohol nedenatur. méně než 80%, destiláty a likéry - lihoviny 74,3 2,1 
1806 Čokoláda a ostatní potravinové přípravky s kakaem 46,5 1,3 
2104 Polévky a bujóny, přípravky pro ně, homogenizované potrav. směsi 46,3 1,3 
0401 Mléko a smetana nezahuštěné neslazené 44,9 1,3 
1904 Výrobky z obilí získané bobtnáním, pražením apod., obilné vločky a jinak zprac. zrna 40,3 1,2 

 

Dovoz 
KN Název komodity mil. Kč % 
0803 Banány vč. plantejnů čerstvé nebo sušené 514,5 8,4 
2106 Přípravky potravinové jiné 374,4 6,1 
0901 Káva, i pražená, též dekofeinovaná, slupky, náhražky 325,9 5,3 

z toho KN 0901 11 "káva nepražená s kofeinem" 288,7 4,7 
0207 Maso a droby drůbeží čerstvé, chlazené nebo zmrazené 270,3 4,4 
0304 Filé aj. maso rybí čerstvé, chlazené nebo zmrazené 257,0 4,2 
1604 Přípravky a konzervy z ryb, kaviár a jeho náhražky 236,1 3,8 
2401 Tabák nezpracovaný, odpad tabákový 228,0 3,7 
2204 Víno z čerstvých hroznů, mošt vinný jiný než KN 2009 222,2 3,6 
0806 Hrozny vinné čerstvé nebo sušené 203,4 3,3 
0302 Ryby čerstvé nebo chlazené (ne filé aj. rybí maso) 198,6 3,2 

2008 
Ovoce, ořechy aj. části rostlin jinak upravené nebo konzervované, i slazené nebo s 
alkoholem 152,8 2,5 

0702 Rajčata čerstvá nebo chlazená 149,5 2,4 
2304 Pokrutiny a odpad po extrahování sójového oleje 146,1 2,4 
0805 Plody citrusové čerstvé nebo sušené 138,9 2,3 

z toho KN 0805 40 "grapefruity" 67,5 1,1 
          KN 0805 50 "citróny a limety" 46,2 0,8 

0802 Ovoce skořápkové ostatní čerstvé, sušené, i loupané 133,7 2,2 
z toho KN 0802 11 a 12 "mandle" 51,0 0,8 
           KN 0802 21 a 22 "lískové oříšky" 47,6 0,8 

2309 Přípravky používané k výživě zvířat 133,0 2,2 
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1302 Šťávy a výtažky rostlin, pektiny apod. 118,2 1,9 
0210 Maso a droby solené, sušené nebo uzené, moučky a prášky 95,1 1,5 
0504 Střeva, měchýře, žaludky celé části zvířat (ne ryb) 91,7 1,5 
0709 Zelenina ostatní čerstvá nebo chlazená 90,4 1,5 

z toho KN 0709 60 "papriky" 71,3 1,2 
2208 Ethylalkohol nedenaturovaný méně než 80%, destiláty a likéry 84,8 1,4 
2101 Výtažky, esence a koncentráty z kávy, čaje, maté  84,1 1,4 
1006 Rýže 82,0 1,3 
0804 Datle, fíky, ananas, avokádo, kvajáva, mango a mangostany 77,3 1,3 
2202 Voda vč. minerální a sodovky slazené (ne šťávy) - limonády 74,8 1,2 
1602 Přípravky a konzervy jiné z masa, drobů nebo krve 71,8 1,2 
1704 Cukrovinky bez kakaa (vč. bílé čokolády) 58,7 1,0 

 

3 Komoditní skladba AZO ČR 

Komoditní struktura českého AZO v členění podle kapitol KN v 1. čtvrtletí let 2012 a 2013 je 

obsahem tab. 6 v příloze. Přílohové tab. 8 a 10 uvádějí komoditní skladbu AZO ČR podle kapitol 

zvlášť s EU 27 a zvlášť s třetími zeměmi. Následující tab. 12 až 14 pak doplňují dovozy a vývozy dle 

kapitol také pro vybrané země. Tab. 15 až 19 jsou přehledem vývozu, dovozu a bilancí u vybraných 

komoditních agregací na úrovni 4-místného kódu KN v rámci AZO celkem a pro vybraná teritoria 

a země, a to jak ve finančním, tak hmotnostním vyjádření. 

3.1 Komoditní skladba českého agrárního vývozu 

V 1. čtvrtletí roku 2013 měly hlavní podíl na hodnotě českého agrárního exportu „cigarety“, 

„řepkový olej“, nezahuštěné mléko a smetana“, „pšenice“, „pekařské zboží, pečivo, sušenky, oplatky 

apod.“, „přípravky používané k výživě zvířat“, „potravinové přípravky jiné“4, „čokoláda a ostatní 

potravinové přípravky s kakaem“, „semena řepky“, „pivo“, „sýry a tvaroh“, „cukr“, „cukrovinky bez 

kakaa“, „živý skot“, „slad“, „limonády“, „káva“, „výtažky a koncentráty z kávy“ a „kukuřice“ (viz přílohová 

tab. 20). 

V porovnání s 1. čtvrtletím 2012 se nejvýrazněji zvýšila hodnota vývozu „pekařského zboží, 

pečiva, sušenek, oplatek apod.“ (o 328,0 mil. Kč, tj. o 26 %), „přípravků používaných k výživě zvířat“ 

(o 302,2 mil. Kč, tj. o 27 %), „řepkových pokrutin a šrotů“ (o 204,5 mil. Kč, tj. o 89 %), „limonád“ 

(o 158,5 mil. Kč, tj. o 37 %), „piva“, „sýrů a tvarohu“ a „lihovin“. Z uvedeného výčtu je patrné, že se 

jedná zejména o zpracované výrobky. Nárůst vývozu uvedených komodit v množstevním vyjádření byl 

méně výrazný než zvýšení jeho hodnoty (např. v případě „přípravků používaných k výživě zvířat“ 

došlo dokonce k nárůstu množství exportu pouze o 3%), což vypovídá o meziročně vyšších 

průměrných jednotkových vývozních cen. Výjimkou byly „tvaroh a sýry“, u nichž vývozní cena 

poklesla.  

Naopak meziroční pokles hodnoty vývozu zaznamenaly v lednu až březnu 2013 především 

obiloviny (a to konkrétně „pšenice“ o 1 250,4 mil. Kč, tj. o 44 %, „kukuřice“  o 306,7 mil. Kč, tj. o 37 % 

                                                      
4 V rámci KN 2106 „potravinových přípravků jiných“ jsou nejvíce vyváženými, ale i dováženými, 

položkami KN 2106 90 92 „potravinové přípravky neobsahující mléčné tuky, sacharózu, isoglukózu, 
glukózu nebo škrob nebo obsahující méně než 1,5 % hmotnostních mléčných tuků, méně než 5 % 
hmotnostních sacharózy nebo isoglukózy, méně než 5 % hmotnostních glukózy nebo škrobu“ 
a KN 2106  90 98 „potravinové přípravky ostatní“. 
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a „ječmen“ o 251,5 mil. Kč, tj. o 45 %), „cukr“ (o 234,0 mil. Kč, tj. o cca jednu pětinu), „nezahuštěné 

mléko a smetana“ (o 144,0 mil. Kč, tj. o 8 %), „semena řepky“ (o 126,0 mil. Kč, tj. o jednu desetinu), 

„káva“, „vepřové maso, „slunečnicová semena“ a „kysané mléčné výrobky“. 

V případě výše uvedených obilovin byl ve sledovaném období pokles exportu v množstevním 

vyjádření o něco výraznější nežli pokles jeho hodnoty, tzn. že průměrné vývozní ceny těchto obilovin 

se zvýšily. Totéž platí pro „slunečnicová semena“ a „slunečnicový olej“. Naopak tomu bylo u „semen 

řepky“ (v jejichž případě se množství dovozu snížilo pouze zanedbatelně) a „kysaných mléčných 

výrobků“ (u nichž objem dovozu poklesl o 7 % a hodnota byla nižší o 31 %). Protichůdný vývoj pak 

vykázala „káva“. Hodnota jejího dovozu se snížila o jednu desetinu, avšak její množství vzrostlo 

o 7 %.  

3.2 Komoditní skladba českého agrárního dovozu 

Na hodnotě českého agrárního dovozu měly v 1. čtvrtletí roku 2013 největší podíl „vepřové 

maso“, „pekařské zboží, pečivo, sušenky, oplatky apod.“, „čokoláda a ostatní potravinové přípravky 

s kakaem“,  „sýry a tvaroh“, „přípravky používané k výživě zvířat“, „maso a droby drůbeže“,  „citrusové 

plody“, „sójové pokrutiny a šroty“, „víno“, „výtažky a koncentráty z kávy“, „káva“, „kukuřice“, „limonády“, 

„banány“ a „semena řepky“ (viz tab. 21 v příloze). 

Meziročně došlo v lednu až březnu 2013 k nárůstu hodnoty dovozu především u „semen řepky“ 

(o 430,0 mil. Kč, tj. na 3,3násobek), „kukuřice“ (o 247,0 mil. Kč, tj. o 62 %), „sójových pokrutin“ 

(o 198,7 mil. Kč, tj. o jednu čtvrtinu), „čokolády a ostatních potravinových přípravků s kakaem“ 

(o 186,5 mil. Kč, tj. o 13 %), „citrusových plodů“ (o 175,8 mil. Kč, tj. o 22 %5), „slunečnicového oleje“, 

„přípravků používaných k výživě zvířat“ a „vína“.  

Zvýšení dováženého množství uvedených komodit však ve všech případech neodpovídalo 

nárůstu hodnoty v peněžním vyjádření. Výrazně vyšší bylo zejména u „kukuřice“, v jejímž případě 

objem dovozu vzrostl 4,2krát6 a naopak nižší u „citrusových plodů“, v jejichž případě se zvýšilo 

množství dovozu „jen“ o 3 %. Objemy importovaných „sójových pokrutin“ a „vína“ zaznamenaly 

dokonce pokles (o 15 %, resp. o 8 %), zatímco hodnoty těchto dovozů vzrostly, což znamená, že 

dovozní ceny těchto komodit vzrostly velmi výrazně. 

K nejvýraznějšího poklesu hodnoty došlo naopak ve sledovaném období v rámci dovozu 

„cigaret a doutníků“ (o 315,4 mil. Kč, tj. o 58 %), „řepkového nebo hořčičného oleje“ (o 281,4 mil. Kč, 

tj. o 55 %), „živých prasat“ (o 202,2 mil. Kč, tj. o cca jednu polovinu)7, „cukru“ (o 190,0 mil. Kč, tj. 

o 43 %), „tabáku“, „vajec ve skořápce“, „kávy“, „masa a drobů drůbeže“ a „ přípravků a konzerv z ryb“.  

Pokles dovozu v množstevním vyjádření více či méně kopíroval vývoj jeho hodnoty v peněžním 

vyjádření. Výraznější rozdíl byl však konstatován u „vajec“ (hodnota se snížila o 39 %, zatímco 

množství o 20 %) a u „kávy“ (hodnota poklesla o 15 % a množství o 3 %). 

3.3 Komoditní skladba bilance českého AZO 

                                                      
5 Především pomerančů. 
6 Množství importovaného „dražšího“ osiva kukuřice se mírně zvýšilo (a jeho cena v průměru vzrostla 

o zhruba jednu pětinu), rozhodujícím faktorem však byl nárůst množství dovozu obyčejné kukuřice 
(na 17násobek), jejíž průměrná kilogramová dovozní cena poklesla z 20,9 Kč na 7,4 Kč.   

7 Zejména prasat s hmotností 50 kg a vyšší. 
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Přehled komodit, v jejichž obchodě ČR dosáhla v 1. čtvrtletí roku 2013 nejvyšších bilančních 

schodků a přebytků, uvádí tab. 7.  

 
Tab. 7 – Hlavní české agrární netto-dovozní a netto-vývozní komodity  a komoditní agregace 

v 1. čtvrtletí roku 2013 (v mil. K č) 

KN Název komodity I. - III. 2012 I. - III. 2013 Rozdíl 
Netto-dovozní komodity 

0203 Maso vepřové  -2 360,3 -2 341,2 19,1 
2304 Sójové pokrutiny -746,8 -944,3 -197,6 
0805 Citrusové plody  -648,8 -803,5 -154,7 
2204 Víno  -723,1 -786,3 -63,1 
0207 Maso a droby drůbeže -836,5 -712,3 124,2 
0406 Sýry a tvaroh -726,6 -588,7 137,8 
0709 Zelenina ostatní (především papriky) -468,7 -495,3 -26,6 
0702 Rajčata  -469,2 -463,7 5,6 
2401 Tabák  -602,5 -447,9 154,6 
1806 Čokoláda a ostatní  potravinářské přípravky s kakaem -346,3 -438,5 -92,2 
0803 Banány  -444,9 -426,1 18,8 
1901 Přípravky z mouky, krupice, škrobu, sladový výtažek -408,7 -410,0 -1,3 
1517 Margarin -339,7 -392,3 -52,6 
1702 Cukry ostatní, cukerné sirupy, umělý med apod. -378,8 -388,2 -9,5 

Netto-vývozní komodity 
2402 Cigarety a doutník 1 568,6 1 865,0 296,4 
1514 Olej řepkový nebo hořčičný  1 297,5 1 567,3 269,8 
1001 Pšenice  2 816,6 1 533,4 -1 283,1 
0401 Mléko a smetana nezahuštěné neslazené 1 469,2 1 305,1 -164,1 
2203 Pivo  816,0 939,6 123,7 
0102 Dobytek hovězí živý 684,5 756,3 71,9 
1107 Slad  580,8 611,9 31,1 
1701 Cukr  649,4 605,4 -44,0 
1205 Semena řepky olejky, i drcená 1 041,6 485,7 -556,0 
1704 Cukrovinky bez kakaa (vč. bílé čokolády) 413,9 454,9 41,0 
0402 Mléko a smetana zahuštěné nebo slazené 461,0 426,8 -34,2 
2306 Rostlinné pokrutiny (zejména řepkové) 193,9 377,2 183,4 
0105 Drůbež 298,2 329,5 31,3 
1003 Ječmen 528,2 261,3 -266,9 
1601 Uzenky a salámy  194,1 245,3 51,2 

Pozn.: Data bez dopočtů. 

Pramen: ČSÚ 

 

V porovnání se stejným obdobím roku 2012 byly v 1. čtvrtletí 2013 největšími bilančními 

změnami v českém AZO pokles netto-vývozu „pšenice“ (o 1 283,1 mil. Kč, tj. o 46 %) a „semen řepky“ 

(o 556,0 mil. Kč, tj. o 53 %) a změna netto-vývozu na (pro 1. čtvrtletí relativně obvyklý) netto-dovoz 

u „kukuřice“ (z 436,6 mil. Kč na -117,1 mil. Kč). Zhoršení dále zaznamenala aktivní bilance 

s „ječmenem“ a s „nezahuštěným mlékem a smetanou“. Pro obiloviny a „řepku“, obchod s nimiž se 

vyznačuje značnými výkyvy, je podrobněji vývoj hodnoty bilance od roku 2008 uveden v grafu 9.  
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Nárůst netto-dovozu byl v 1. čtvrtletí meziročně zaznamenán u „sójových pokrutin“ (ačkoliv 

v množstevním vyjádření se schodek bilance u této komodity naopak snížil), „citrusových plodů“ 

a „čokolády a ostatních potravinových přípravků s kakaem“.  

 
Graf 9 – Vývoj bilance českého obchodu s obilovinami a řepkou od roku 2008 podle čtvrtletí 

(v mil. K č) 

 
Pramen: ČSÚ 

 

Meziroční zlepšení bilance vykázala ČR v 1. čtvrtletí roku 2013 v obchodě s „cigaretami 

a doutníky“, „řepkovým nebo hořčičným olejem“, „pekařským zbožím, pečivem, sušenkami, oplatkami 

apod.“ (pokles schodku o 256,0 mil. Kč, tj. o 60 %), „živými prasaty“ (změna schodku ve výši 

175,7 mil. Kč na přebytek ve výši 54,8 mil. Kč), „vejci ve skořápkách“ (snížení schodku 

o 189,6 mil. Kč, což představovalo 88 %), „řepkovými pokrutinami“ (zvýšení aktiva o 178,6 mil. Kč), 

„přípravky používanými k výživě zvířat“ (změna z mírného pasiva na aktivum ve výši 179,5 mil. Kč) 

a „limonádami“ (snížení pasíva o 159,5 mil. Kč).  

Vývoj bilance obchodu s „přípravky používanými k výživě zvířat“ uvádí graf 10. Z něj je patrné, 

že v množstevním vyjádření vykazuje aktivum dlouhodobě, zatímco v peněžním vyjádření (mj. 

vzhledem k vyšší průměrné kilogramové ceně na straně dovozu) začala oscilovat kolem vyrovnaného 

stavu, popř. byla kladná, až od roku 2011. V 1. čtvrtletí roku 2013 dosáhla hodnota aktivní bilance 

v korunách dosavadního maxima.  

Graf 11 znázorňuje vývoj obchodní bilance u „limonád“. Navzdory meziročnímu poklesu 

hodnoty netto-dovozu (který však byl v množstevním vyjádření doprovázen nárůstem netto-vývozu) 

lze v 1. čtvrtletí roku 2013 lze konstatovat v dlouhodobějším pohledu spíše prohlubující se hodnotu 

bilančního schodku. K tomuto vývoji přispívá k i zvyšují se rozdíl mezi nižší vývozní a vyšší dovozní 

cenou.  
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Graf 10 – Vývoj obchodní bilance s „p řípravky ur čenými k výživ ě zvířat“ v pen ěžním 
a množstevním vyjád ření 

 
Pramen: ČSÚ 
 

 
Graf 11 – Vývoj obchodní bilance s „limonádami“ v p eněžním a množstevním vyjád ření 

 
Pramen: ČSÚ 
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4 Vývozní a dovozní ceny 
 

Průměrné jednotkové ceny odrážejí jak samotnou cenovou úroveň, tak strukturu dané 

komoditní agregace. Ani na nejpodrobnější úrovni nelze eliminovat rozdíly v sortimentu, kvalitě, 

velikosti balení atd.   

K meziročnímu zlepšení reálné směnné relace došlo v 1. čtvrtletí roku 2013 u 15 kapitol z 24. 

Týká se to především „obilovin“, málo významných „rostlinných pletacích materiálů“ a „živých rostlin 

a květinářských výrobků“. Zhoršení reálné směnné relace vykázaly naopak zejména „živá zvířata“ 

a „zelenina“ (viz tab. 8). 

 
Tab. 8 - Vývozní a dovozní ceny v AZO ČR podle jednotlivých kapitol KN (K č/kg) 

KN Název kapitoly 

Vývoz Dovoz 
Reálné 
směnné 
relace 

Kč/kg 
Index 
(%) 

Kč/kg 
Index 
(%) I. Q. 

2012 
I. Q. 
2013 

I. Q. 
2012 

I. Q. 
2013 

01 Živá zvířata 48,1 50,3 104,5 55,2 70,5 127,8 81,8 
02 Maso a droby 58,5 57,1 97,7 52,8 53,7 101,7 96,0 
03 Ryby, korýši, měkkýši apod. 97,3 115,6 118,8 71,9 83,5 116,2 102,2 
04 Mléko a mléčné výrobky, ptačí vejce, med 18,4 19,5 105,9 43,7 42,9 98,1 108,0 
05 Ostatní živočišné produkty 46,9 40,2 85,6 37,1 29,9 80,6 106,2 
06 Živé rostliny a květinářské výrobky 106,3 147,1 138,4 71,0 71,0 100,1 138,3 
07 Zelenina, poživatel. rostliny, kořeny, hlízy 16,0 14,2 88,8 16,7 17,3 103,5 85,8 
08 Ovoce, ořechy 21,5 26,2 121,8 19,8 21,7 109,5 111,3 
09 Káva, čaj, maté, koření 144,2 120,4 83,5 98,9 89,4 90,4 92,4 
10 Obiloviny 4,9 6,7 135,4 20,0 15,5 77,3 175,1 
11 Mlýnské výrobky, slad, škroby apod. 9,1 10,9 119,7 9,9 11,6 116,8 102,5 
12 Olejnatá semena a plody 15,0 14,9 99,0 17,5 19,9 113,8 87,0 
13 Rostlinné výtažky a  šťávy 198,3 244,0 123,0 199,6 245,3 122,9 100,1 
14 Rostlinné pletací materiály 2,9 5,5 190,4 3,4 4,4 128,5 148,2 
15 Živočišné a rostlinné tuky a oleje 22,7 22,9 100,5 25,8 25,4 98,4 102,1 
16 Přípravky z masa, ryb, korýšů apod. 64,8 69,2 106,7 77,6 83,4 107,4 99,3 
17 Cukr a cukrovinky 24,3 23,4 96,4 17,5 18,8 107,3 89,8 
18 Kakao a kakaové přípravky 94,7 93,1 98,3 88,9 85,4 96,0 102,4 
19 Přípravky z obilí 43,2 46,7 108,2 44,4 46,6 104,8 103,2 
20 Přípravky ze zeleniny, ovoce, ořechů aj. 33,2 32,5 97,9 26,0 26,9 103,4 94,7 
21 Různé potravinové přípravky 67,0 72,4 107,9 74,7 73,7 98,7 109,4 
22 Nápoje, lihové tekutiny a ocet 1,4 1,7 121,0 17,7 19,9 112,4 107,7 
23 Zbytky a odpady v potr. průmyslu, krmivo 8,7 11,0 126,8 11,7 14,9 127,2 99,7 
24 Tabák a tabákové výrobky 307,1 313,0 101,9 155,7 144,9 93,1 109,5 

Celkem 10,0 11,7 116,6 29,6 30,0 101,2 115,2 

Pramen: ČSÚ 

 

Vývoj jednotkových cen vývozu a dovozu v rámci podrobnějších komoditních agregací (na 

úrovni 4-místných kódů KN) uvádí přílohová tab. 22.  

V 1. čtvrtletí roku 2013 byly v rámci sledovaných živočišných komodit, stejně jako v 1. čtvrtletí 

roku 2012, zaznamenány vyšší průměrné kilogramové ceny spíše na straně dovozu nežli vývozu. 

Zvlášť patrné je to u „živé drůbeže“ (2,7krát) a „živých prasat“ (o 58 %). U „živých prasat“ došlo 

meziročně k téměř 20% nárůstu dovozní ceny, což bylo způsobeno převážně nárůstem podílu 

importovaných „dražších“ selat (třebaže množství a hodnota jejich dovozu se snížily). Relativně 
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vysoký meziroční nárůst vývozní ceny o 14 % u „živé drůbeže“ se týkal v podstatě jen druhů Gallus 

domesticus, u „krůt a krocanů“ vzrostla cena zanedbatelně.  

Vyšší vývozní cenu v porovnání s dovozní však vykazují „maso a droby drůbeže“ a „vepřové 

maso“, přičemž rozdíl mezi cenami se u obou komodit meziročně mírně zvýšil (na 7,7 Kč/kg, resp. na 

6,0 Kč/kg). Jak vývozní, tak dovozní ceny se v sektoru masa ve sledovaném období zpravidla zvýšily. 

Nárůst cenové úrovně lze konstatovat i u masných výrobků - „uzenek a salámů“ a „přípravků 

a konzerv jiných z masa, drobů nebo krve“ - a to větší měrou na straně „dražšího“ dovozu. 

V rámci mlékárenských výrobků byly v lednu až březnu 2013 vyšší ceny na straně vývozu nežli 

dovozu u „zahuštěného mléka a smetany“ (o 46 %) a (navzdory poklesu vývozní ceny a nárůstu 

dovozní cení) i u „sýrů a tvarohu“ (o 6 %). U „kysaných mléčných výrobků“, jejichž vývozní a dovozní 

cena se vyvíjely obdobně jako u „sýrů a tvarohu“, byla v 1. čtvrtletí 2013 již cena na straně exportu 

o 9 % nižší (zatímco v 1. čtvrtletí 2012 byly obě ceny přibližně vyrovnané). Rozdíl mezi nižší vývozní 

a vyšší dovozní cenou u „nezahuštěného mléka a smetany“ (kam spadá i surové mléko, které patří 

k hlavním vývozním položkách) se ve sledovaném období snížil (z 8 % na 3 %) a u „másla a mléčných 

pomazánek“ nepatrně vzrostl (na 9 %). 

„Dražší“ jsou také na straně vývozu v porovnání s dovozem vejce a to především ty „ve 

skořápce“ (v 1. čtvrtletí 2012 o 58 %)8. Meziročně jak jejich vývozní, tak i dovozní cena poklesla 

(o 16 %, resp. o 23 %). Nutno dodat, že v 1. čtvrtletí předchozího roku dosáhly ceny vajec extrémně 

vysoké úrovně vlivem nízké nabídky na trhu v souvislosti se zákazem prodeje vajec z klasických 

„neobohacených“ klecových chovů. 

U „brambor“ vzrostla ve sledovaném období cena na straně exportu o 20 % a na straně importu 

o 53 %, což vedlo ke zmenšení rozdílu mezi cenami (vývozní cena tak byla v 1. čtvrtletí 2013 vyšší 

o 24 %). Meziroční vývoj cen jednotlivých druhů zeleniny a ovoce byl v lednu až březnu 2013 velmi 

variabilní. Na straně významnějšího dovozu došlo ve sledovaném období především k nárůstu cen 

„okurek a nakládaček“ (o 39 %), KN 0809 „drobného ovoce“ (o 31 %)9, „citrusových plodů“ (o 18 %) 

a „vinných hroznů“ (o 18 %). Naopak k poklesu dovozní ceny došlo u „peckovinového ovoce“ 

(o 5 %).10 Cena dováženého „čaje“ a „kávy“ se meziročně snížila (o 12 %, resp. o 2 %). 

V rámci obilovin došlo k meziročnímu nárůstu cen jak na straně vývozu, tak na straně méně 

významného dovozu u „pšenice“ (o 39 %, resp. o 33 %). U ostatních obilovin mírného pásma došlo 

k významnému zvýšení vývozních cen při současném větším či menším poklesu cen dovozních. 

Zatímco vývozní ceny byly v 1. čtvrtletí roku 2012 u obilovin obecně nižší než ceny dovozní, 

v 1. čtvrtletí roku 2013 tato relace pro „žito“, „ječmen“ a „oves“ (tj. z hlediska dovozu nevýznamné 

                                                      
8  V 1. čtvrtletí 2013 měly ve vývozu největší podíl čerstvá vejce drůbeže Gallus domesticus (54 %) 

za 26,9 Kč/kg a vejce násadová Gallus domest. (44 %) za 83,2 Kč/kg. V dovozu byly hlavními 
položkami čerstvá vejce Gallus domest. (74 %) za 32,1 Kč/kg, čerstvá vejce ostatních domácí 
drůbeže (12 %) za 37,7 Kč/kg a dále konzervovaná a vařená vejce domácí drůbeže (9 %) za 
32,0 Kč/kg. 

9  Hlavními položkami „drobného ovoce“ byly ve sledovaném čtvrtletí s 59% podílem jahody a s 24% 
podílem kiwi. Mírný pokles ceny jahod o 3 %, byl převážen zvýšením cen u kiwi o 41 %. 

10 Na hodnotě dovozu měly v rámci „peckovinového ovoce“ v 1. čtvrtletí 2013 největší 55% podíl 
švestky a 29% podíl nektarinky. Na třetí místo se po roce vrátily (namísto meruněk) se 7% podílem 
meruňky. Průměrná kilogramová cena švestek a broskví se zvýšila (o 10 %, resp. o 20 %), zatímco 
u nektarinek poklesla (o 36 %). 
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obiloviny) neplatila. Vývoj cen obilovin ovlivňuje často podíl „dražšího“ osiva. Jeho zastoupení 

v dovozu a vývozu jednotlivých obilovin v 1. čtvrtletí roku 2012 a 2013 uvádí tab. 9.11  

 
Tab. 9 - Podíl osiva v množství a hodnot ě vývozu a dovozu obilovin (v %) 

  Vývoz Dovoz 

Obilovina I. - III. 2012 I. - III. 2013 I. - III. 2012 I. - III. 2013 

  v objemu v hodnotě v objemu v hodnotě v objemu v hodnotě v objemu v hodnotě 

Pšenice 16,4 16,9 9,0 10,6 1,5 5,8 3,5 4,9 

Žito 0,4 0,7 2,7 4,9 0,0 0,0 0,3 0,6 

Ječmen 4,2 8,2 2,8 6,2 2,3 4,6 1,0 1,8 

Oves 7,2 11,8 9,4 13,4 96,9 96,7 23,6 48,5 

Kukuřice 2,9 9,7 1,5 10,6 80,0 92,9 20,3 73,9 

Pozn.: Data bez dopočtů. 

Pramen: ČSÚ 

 

Cena „pšeničné mouky“ se ve sledovaném období výrazněji zvýšila na straně vývozu nežli 

dovozu (27% nárůst vs. 6% nárůst). Totéž také platí pro obchod s „pšeničným lepkem“. Zhruba 

stejnou měrou se zvýšily obě ceny u „sladu“ (vývozní cena konkrétně o 4 %). Jednotkové ceny 

exportovaných mlýnských výrobků, „sladu“12, „škrobů“13 a „lepku“ byly v 1. čtvrtletí roku 2012 

v porovnání s dováženými „levnější“, v 1. čtvrtletí roku 2013 to však již pro „škroby“ a „lepek“ neplatilo 

(v případě „škrobů“ byla cena vývozu o 10 % vyšší, v případě lepku byly ceny vyrovnané). 

Průměrná kilogramová vývozní cena „semen řepky“ se meziročně snížila o 9  

% a u KN 1514 11+19 „řepkového oleje“ poklesla o 13 %. U KN 2306 41+49 „řepkových 

pokrutin“ však došlo naopak k výraznému nárůstu ceny exportu o 58 %. Dovozní cena „semen řepky“ 

ve sledovaném období stagnovala a u „řepkového oleje“ poklesla o 7 %.  

Důležitá dovozní komodita, „sójové pokrutiny“, zaznamenala nárůst průměrné kilogramové ceny 

o 47 %. U „přípravků určených k výživě zvířat“ importní cena stagnovala, zatímco u exportní ceny, 

která je obecně nižší, došlo k nárůstu o 23 %.  

V rámci dalších zpracovaných výrobků stojí na straně vývozu za pozornost pokles ceny 

u „cukru“ (o 14 %) a „zmrzliny a eskyma“ (o 14 %), dále nárůst ceny u „margarínu“ (o 21 %), takže 

v porovnání s dovozem byl a tato komodita v 1. čtvrtletí 2013 dražší o 42 %, a vyšší cena u „chmele“ 

(o 27 %).  

Na straně dovozu zaznamenaly výraznější meziroční propad ceny zejména „lihoviny“ (o 13 %) 

a výrazné zvýšení ceny „limonády“ (o 26 %) a „víno“ (o 20 %). Cena vyvážených „lihovin“ vzrostla 

v průměru o 11 % a u exportovaného „vína“ stagnovala“.  

Průměrná jednotková cena KN 2207 10 „etylalkoholu nedenaturovaného min. 80%“ se na 

straně vývozu zvýšila o 48 %, zatímco u dovozu se nezměnila. V případě KN 2207 20 „ethylalkoholu 

                                                      
11 U všech obilovin sleduje celní sazebník zvlášť osivo až od roku 2012. Do té doby jej nevyčleňoval 

u žita, ječmene, ovsa a pšenice tvrdé 
12 Cenu „sladu“ na straně dovozu mírně zvyšuje vyšší o něco vyšší podíl pšeničného (nepraženého) 

sladu a praženého (jakéhokoliv) sladu. Dohromady v 1. čtvrtletí roku 2013 zaujímaly 
v celkovém množství dováženého „sladu“ 5 %. 

13 Exportuje se zejména bramborový škrob (65 % v 1. čtvrtletí 2013) a pšeničný škrob (30 %). 
V dovozu má největší zastoupení kukuřičný škrob (54 %) a bramborový škrob (39 %). Vývozní 
cena bramborové škrobu byla vyšší než jeho cena dovozní o 16 %. 
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denaturovaného“ (vč. biolihu), který však byl v roce 2013 již mnohem méně dovážen i vyvážen než 

v předchozím roce, se zvýšila exportní cena o 26 %, zatímco dovozní cena vzrostla na dvojnásobek. 

Pro vybrané komodity na nejpodrobnější úrovni 8-místného kódu KN jsou vývozní a dovozní 

ceny uvedeny v tab. 10 a 11. 

 
Tab. 10 – Průměrné jednotkové vývozní ceny v 1. čtvrtletí let 2012 a 2013 u vybraných komodit 

(Kč/kg) 

KN Název zboží 
Vývozní cena 

I. - III. 2012 I. - III. 2013 

01022949 Živý skot nad 160 kg do max. 300 kg (ne plemenný, ne k porážce) 63,70 67,60 

01022991 Živý skot nad 300 kg, k porážce 52,18 55,15 

01039219 Živá domácí prasata alespoň 50 kg (ne čistokrevná) 33,66 34,87 

01051199 Živá drůbež Gallus domest. max. 185 g (ne samičí chovná a reprodukční, ne pro snášku) 180,05 206,94 

01059400 Živá drůbež Gallus domesticus nad 185 g 21,68 26,97 

02031955 Vepřové maso, čerstvé nebo chlazené, vykostěné 75,17 80,51 

04012011 Mléko, tuk nad 1 % a max. 3 %, obal max. 2 litry 10,21 10,87 

04012099 Mléko, tuk nad 3 % a max. 6 %, obal nad 2 litry 8,74 8,65 

04021019 Mléko v pevné formě, tuk max. 1,5 %, neslazené, obal nad 2,5 kg 62,25 68,07 

04031053 Jogurt v pevné formě, ochucený, tuk nad 1,5 % a max. 27 % 28,91 28,14 

04041002 Syrovátka a modifikovaná syrovátka v pevné formě, tuk max. 1,5 % 29,10 32,25 

04061020 Čerstvé sýry  (včetně syrovátkového sýra) a tvaroh, tuk max. 40 % 56,14 58,73 

04069099 Sýry o obsahu tuku nad 40 % ostatní 123,53 104,55 

07031019 Cibule čerstvá nebo chlazená (ne sazečka) 4,55 7,39 

07061000 Mrkev, vodnice a tuřín, čerstvá nebo chlazená 10,70 10,20 

08081080 Jablka, čerstvá (ne k výrobě moštu) 11,78 10,01 

09012100 Káva, pražená (ne dekofeinovaná) 149,62 128,10 

10019900 Pšenice (ne durum, ne osivo) 4,74 6,46 

10039000 Ječmen (ne osivo) 5,16 6,07 

10059000 Kukuřice (ne osivo) 4,54 5,71 

11071099 Slad (ne pražený, ne z pšenice, ne ve formě mouky) 10,30 10,70 

12051090 Semena řepky nebo řepky olejky, kyselina eruková méně než 2 % (ne k setí) 11,83 10,42 

12079190 Maková semena, též drcená (ne k setí) 24,13 42,47 

12102090 Chmelové šištice, drcené, v prášku nebo ve formě pelet (ne s vyšším obsahem lupulinu) 152,17 179,99 

15141110 Olej řepky nebo řepky olejky s nízkým obsahem kys. erukové, surový pro průmysl. účely 26,09 23,60 

15141190 Olej řepky nebo řepky olejky s nízkým obsahem kys. erukové, surový (ne pro průmysl) 25,57 18,69 

15141990 Olej řepky nebo řepky olejky s nízkým obsahem kys. erukové, rafinovaný (ne pro průmysl) 27,43 25,45 

16010099 Uzenky, salámy apod. (ne suché nebo roztíratelné, ne tepelně neupravené) 60,34 67,82 

16021000 Homogenizované přípravky z masa, drobů nebo krve 41,65 46,15 

17019910 Bílý cukr 16,81 14,21 

17049065 Gumovité cukrovinky 56,89 61,19 

19053199 Sušenky ostatní nepolévané, mléčný tuk méně než 8%, jiné než slepované 47,02 47,18 

19053211 Oplatky a malé oplatky, polévané čokoládou, netto-hmotnost max 85 g 79,20 77,71 

19059060 Pečivo slazené (ovocné koláče, vánočky, mazance, moučníky apod.) 53,08 63,02 

21011100 Výtažky, esence a koncentráty z kávy (s obsahem kávy v sušině min. 95 %) 330,46 277,66 

21011292 Přípravky se základem z výtažků, esencí nebo koncentrátů z kávy 90,86 110,68 

22030001 Pivo ze sladu, v lahvích o obsahu max. 10 litrů - Kč/l 14,45 15,37 

22030010 Pivo ze sladu, v nádobách více než 10 litrů - Kč/l 10,37 11,28 

23064100 Pokrutiny a jiné pevné zbytky po extrakci řepkového oleje 4,33 6,86 

23091051 Výživa pro psy a kočky pro drobný prodej, škrob nad 30 %, mléčné výr. méně než 10 % 24,57 29,76 

23099051 Přípravky pro výživu zvířat vč. premixů, škrob nad 30 %, mléčné výr. méně než 10 % 7,47 9,69 

Pozn.: Data bez dopočtů. 

Pramen: ČSÚ 
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Tab. 11 – Průměrné jednotkové dovozní ceny v 1. čtvrtletí let 2012 a 2013 u vybraných komodit 
(Kč/kg) 

KN Název zboží 
Dovozní cena 

I. - III. 2012 I. - III. 2013 

01039110 Živá prasata o hmotnosti méně než 50 kg (ne čistokrevná) 62,75 63,39 

01039219 Živá domácí prasata o hmotnosti alespoň 50 kg (ne čistokrevná) 36,14 36,92 

02013000 Hovězí maso, čerstvé nebo chlazené, vykostěné 123,80 128,25 

02031110 Vepřové maso z domácích prasat, čerstvé nebo chlazené, v celku a půlené 46,12 45,30 

02031211 Vepřové kýty a kusy z nich, čerstvé nebo chlazené, nevykostěné, z domácích prasat 46,85 48,94 

02031955 Vepřové maso, čerstvé nebo chlazené, vykostěné  63,55 60,78 

02032955 Vepřové maso vykostěné, zmrazené (kromě bůčků a kusů z nich), z domácích prasat 48,11 51,07 

02071310 Dělené maso drůbeže Gallus domesticus, vykostěné, čerstvé nebo chlazené 74,78 75,67 

02071410 Dělené maso drůbeže Gallus domesticus, vykostěné, zmrazené 53,69 52,63 

04051011 Přírodní máslo, tuk min 80 % a max. 85 % 90,54 92,05 

04061020 Čerstvé sýry, včetně syrovátkového sýra, a tvaroh, tuk max. 40 % 53,87 55,21 

04069023 Eidam  76,47 80,09 

04072100 Čerstvá vejce slepic druhu Gallus domesticus (ne násadová) 42,24 32,07 

07019090 Brambory staré, čerstvé nebo chlazené (ne rané, ne sadbové, ne k výrobě škrobu) 2,99 5,28 

07031019 Cibule čerstvá nebo chlazená (ne sazečka) 4,85 6,43 

07032000 Česnek čerstvý nebo chlazený 51,05 54,32 

07061000 Mrkev, vodnice a tuřín, čerstvá nebo chlazená 6,74 7,08 

07070005 Okurky salátové, čerstvé nebo chlazené 17,28 24,10 

07096010 Sladká paprika, čerstvá nebo chlazená 35,77 36,75 

08039010 Banány čerstvé (ne plantejny) 19,74 19,00 

08051020 Pomeranče sladké, čerstvé 11,99 13,94 

08061010 Stolní hrozny, čerstvé 38,08 46,35 

08081080 Jablka, čerstvá (ne k výrobě moštu) 13,23 13,35 

08101000 Jahody 59,29 57,57 

09011100 Káva nepražené (ne dekofeinovaná) 77,25 57,68 

09012100 Káva, pražená (ne dekofeinovaná) 119,35 127,19 

10051015 Kukuřice, jednoduché hybridy, osivo 79,62 83,56 

12051090 Semena řepky s nízkých obsahem kyseliny erukové (ne k setí) 12,22 12,35 

12059000 Semena řepky ostatní (ne s nízkých obsahem kyseliny erukové) 11,45 12,11 

12091000 Semena cukrové řepy 1 366,26 844,48 

15121990 Slunečnicový nebo světlicový olej, pro lidskou výživu (ne surový) 26,64 28,22 

15141190 Olej řepky nebo řepky olejky s nízkým obsahem kys. erukové, surový (ne pro průmysl) 25,04 22,92 

15171090 Margarín, kromě tekutého (ne s mléčnými tuky nad 10 % a max. 15 %) 27,75 28,27 

16010099 Uzenky, salámy apod. (ne suché nebo roztíratelné a tepelně neupravené) 76,36 83,10 

16023219 Přípravky a konzervy drůbeže Gallus domest., min. 57 % masa/drobů, tepelně upravené 60,38 60,99 

17019910 Bílý cukr 19,94 20,00 

17023090 Glukóza a glukózový sirup, bez přísad aromatických přípravků nebo barviv 10,79 10,67 

19053119 Sladké sušenky polévané (jiné než pro okamžitou spotřebu o netto obsahu max. 85 g) 64,45 68,17 

19059060 Pečivo slazené (ovocné koláče, vánočky, mazance, moučníky apod.) 54,79 63,28 

19059090 Pečivo neslazené (slané koláče, pizzy apod., ne chleba) 39,68 39,17 

21011100 Výtažky, esence a koncentráty z kávy (s obsahem kávy v sušině min. 95 %) 224,36 226,17 

22030009 Pivo ze sladu, v nádobách max. 10 litrů (ne v lahvích) - Kč/l 9,46 10,53 

23040000 Pokrutiny a jiné pevné zbytky po extrakci sójové oleje 7,77 11,45 

23091011 Výživa pro psy a kočky pro drobný prodej, škrob méně než 10 %, mléč. výr. méně než 10 % 27,56 28,17 

23091051 Výživa pro psy a kočky pro drobný prodej, škrob nad 30 %, mléčné výr. méně než 10 % 21,17 22,02 

23099096 Ostatní přípravky používané k výživě zvířat, viz sazebník 18,82 18,63 

Pozn.: Data bez dopočtů. 

Pramen: ČSÚ 
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Tab. 2  Agrární zahraniční obchod ČR s EU 27 v 1. čtvrtletí 2012 a 2013 (podle měsíců) 
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