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Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Lucembursko, Německo,
Nizozemsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Španělsko, Švédsko,
Velká Británie

EU 10

Česká republika, Estonsko, Kypr, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta,
Polsko, Slovensko, Slovinsko

BG + RO

Bulharsko a Rumunsko

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

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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Základní tendence v agrárním zahraničním obchodě ČR
V září 2007 se hodnota obratu AZO ČR ve srovnání se stejným měsícem roku 2006

zvýšila o 3 438,7 mil. Kč (tj. o 21,9 %), přičemž došlo k nárůstu hodnoty vývozu i dovozu.
Vývoz v tomto období vzrostl o 2 093,3 mil. Kč (tj. o téměř 31 %) a dovoz o 1 345,4 mil. Kč
(tj. o 15 %). Schodek bilance AZO ČR se díky tomuto vývoji snížil o 747,9 mil. Kč na
1 352,2 mil. Kč a zlepšila se hodnota ukazatele stupeň krytí dovozu vývozem ze 76,4 % na
86,8 %.

Hodnota obratu AZO ČR za první tři čtvrtletí roku 2007 meziročně vzrostla
o 20 537,52 mil. Kč, tj. o 14,8 %. Obdobně jako v měsíci záři, tak i v tomto období, došlo
k většímu meziročnímu růstu hodnoty u vývozu (o 12 328,2 mil. Kč, tj. o 21,7 %). Dovoz ve
srovnání se stejným obdobím roku 2006 zaznamenal 10% nárůst, což v hodnotovém vyjádření
představovalo 8 209,3 mil. Kč. Tento pozitivní vývoj přispěl ke zlepšení pasivní bilance
AZO ČR o 4 119 mil. Kč na téměř 21 mld. Kč a zvýšil ukazatel stupeň krytí dovozu
vývozem ze 69,4 % na 76,8 %.
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Teritoriální skladba

2.1 AZO se státy EU 15
Obrat AZO ČR se státy EU 15 vzrostl v září 2007 oproti stejnému období roku 2006
o 2 324,2 mil. Kč (o 27,7 %), přičemž současně došlo ke zvýšení hodnoty vývozu
(o 1 281,1 mil. Kč, tj. o 42,2 %) i dovozu (o 1 043,1 mil. Kč, tj. o 19,5 %). Výraznější růst
vývozu ovlivnil pozitivně schodek obchodní bilance, který se meziročně snížil
o 237,9 mil. Kč na 2 090,4 mil. Kč. Současně se zvýšila hodnota stupně krytí dovozu
vývozem z 56,6 % na 67,4 %.

V lednu až září 2007 vzrostl meziročně obrat AZO ČR se státy EU 15
o 13 025 mil. Kč (tj. o 17,3 %), přičemž hodnota vývozu se v tomto období zvýšila
o 5 950,8 mil. Kč (tj. o 24,3 %) a hodnota dovozu o 7 074,2 mil. Kč (tj. o 13,9 %).
V důsledku toho se pasivní bilance AZO ČR se státy EU 15 prohloubila o 1 123,3 mil. Kč na
27 314,6 mil. Kč. Ukazatel stupeň krytí dovozu vývozem poklesl ze 48,4 % na 52,7 %.
Obrat AZO ČR se státy EU 15 v prvních třech čtvrtletích roku 2007 činil 55,5 %
celkového obratu AZO ČR a meziročně vzrostl o 1,1 p. b. Současně se zvýšil odpovídající
podílový ukazatel u vývozu (o 0,9 p. b. na 44,1 %) a rovněž u dovozu (o 2,2 p. b. na 64,3 %).
Nejvýznamnější položky AZO ČR se státy EU 15 v lednu – září 2007 a jejich podíl na
celkovém AZO ČR s těmito státy:
Vývoz:
KN

Název

%

0401

Mléko, smetana nezahuštěná, neslazená

1205

Semena řepky

7,4

1001

Pšenice a sourež

6,7

2203

Pivo

5,8

1704

Cukrovinky bez kakaa (vč. bílé čokolády)

4,3

0102

Živý skot

4,0

2402

Doutníky, cigarety z tabáku, náhražek

3,6

1514

Olej řepkový, hořčičný

3,2

1905

Zboží pekařské

3,1

1806

Čokoláda, potravinové přípravky ostatní s kakaem

3,1

4

10,7

Dovoz:
KN

Název

%

0203

Vepřové maso

6,9

2304

Pokrutiny po extrakci sójového oleje

4,4

1806

Čokoláda, potravinové přípravky ostatní s kakaem

3,9

2106

Přípravky potravinové jiné

3,7

2402

Doutníky, cigarety z tabáku, náhražek

3,2

2309

Přípravky používané k výživě zvířat

3,2

1905

Zboží pekařské

3,1

0406

Sýry a tvaroh

2,7

2204

Víno

2,7

0805

Citrusy

2,2

2.2 AZO se státy EU 10
V září 2007 se obrat AZO ČR se státy EU 10 meziročně zvýšil o 897,6 mil. Kč
(tj. o 15,4 %). Ve větší míře se na tomto růstu podílel vývoz, který se zvýšil o 683,2 mil. Kč
(tj. o 23 %). Hodnota importu zaznamenala v tomto období nárůst o 7,5 % (o 214,5 mil. Kč).
Aktivní obchodní bilance se oproti září 2006 vyvíjela velmi pozitivně a zvýšila se téměř
pětkrát. Zlepšil se rovněž ukazatel stupeň krytí dovozu vývozem (ze 103,4 % na 118,3 %).

Hodnota obratu AZO ČR s EU 10 meziročně vzrostla i v období leden – září 2007
(o 7 266,6 mil. Kč, tj. o 14,8 %), přičemž se současně zvýšil export i import. K výraznějšímu
nárůstu došlo u vývozu, jehož hodnota se meziročně zvýšila o jednu čtvrtinu na více než
30 mld. Kč. Dovoz oproti předchozímu období vzrostl o 4,1 % a dosáhl hodnoty
25 680,8 mil. Kč. Především v důsledku dynamičtějšího růstu exportu došlo ke změně
pasivního salda AZO ČR s EU 10 ve výši 279,5 mil. Kč na aktivní saldo téměř 5 mld. Kč.
Výrazně se zvýšil rovněž ukazatel stupeň krytí dovozu vývozem a to z 98,9 % na 119,3 %.
Obrat AZO ČR s EU 10 se podílel z 35,4 % na celkovém obratu AZO ČR a meziročně
se tento podíl nezměnil. Zatímco podíl vývozu do EU 10 na celkovém českém agrárním
vývozu vzrostl (z 43 % na 44,4 %), v případě dovozu se odpovídající podílový ukazatel
naopak snížil (ze 30,2 % na 28,6 %).
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Nejvýznamnější položky AZO ČR se státy EU 10 v lednu – září 2007 a jejich podíl na
celkovém AZO ČR s těmito státy:
Vývoz:
KN
2202

Název
Voda, minerální vody, slazené, ne šťávy

%
6,6

2106

Přípravky potravinové jiné

4,8

1806

Čokoláda, potravinové přípravky ostatní s kakaem

4,6

2402

Doutníky, cigarety z tabáku, náhražek

4,3

2309

Přípravky používané k výživě zvířat

4,2

1905

Zboží pekařské

3,8

0401

Mléko, smetana nezahuštěná, neslazená

3,3

1001

Pšenice a sourež

3,1

0203

Vepřové maso

3,1

2203

Pivo

2,8

KN
0406

Název
Sýry a tvaroh

%
7,4

1905

Zboží pekařské

6,9

1806

Čokoláda, potravinové přípravky ostatní s kakaem

5,1

2202

Voda, minerální vody, slazené, ne šťávy

4,3

2106

Přípravky potravinové jiné

4,1

1701

Cukr třtinový, řepný, sacharosa

3,5

2101

Výtažky, koncentráty kávy, čaje, maté

3,4

0207

Maso a droby drůbeže

3,4

0401

Mléko, smetana nezahuštěná, neslazená

2,8

0203

Vepřové maso

2,5

Dovoz:

2.3 AZO s Bulharskem a Rumunskem
V září 2007 se obrat AZO ČR oproti září 2006 více než zdvojnásobil na 323,3 mil. Kč.
Hodnota vývozu se v meziročním porovnání také více než zdvojnásobila na 270,1 mil. Kč
a dovoz zaznamenal nárůst hodnoty o 44,5 % (tj. o 16,4 mil. Kč). Vlivem výrazně vyššího
růstu exportu se bilanční aktivum AZO ČR s těmito státy zvýšilo o 134,2 mil. Kč na
217,1 mil. Kč. Současně také vzrostla již vysoká hodnota ukazatele stupeň krytí dovozu
vývozem a to z 325,6 % na 509 %.
Za prvních devět měsíců členství Bulharska a Rumunska v EU se hodnota obratu AZO
ČR s těmito státy zvýšila téměř o polovinu na 2 289,7 mil. Kč a současně více než poloviční
zvýšení hodnoty zaznamenal vývoz, dovoz i přebytek obchodní bilance AZO ČR s těmito
státy. V hodnotovém vyjádření vzrostl vývoz o 645,7 mil. Kč a dovoz o 180,1 mil. Kč.
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Aktivní obchodní bilance se meziročně zlepšila o 465,6 mil. Kč na 1 296,5 mil. Kč a stupeň
krytí dovozu vývozem se výrazně nezměnil a činil 361,1 %.
Podíl obratu AZO ČR s Bulharskem a Rumunskem v prvních třech čtvrtletích roku
2007 činil 1,4 % a meziročně vzrostl o 0,3 p. b. Podíl vývozu do těchto států na celkovém
českém agrárním exportu se oproti předchozímu období zvýšil z 2 % na 2,6 % a příslušný
podíl dovozu vzrostl z 0,4 % na 0,6 %.
Nejvýznamnější položky AZO ČR Bulharskem a Rumunskem v lednu – září 2007 a jejich
podíl na celkovém AZO ČR s těmito státy:
Vývoz:
KN
1107

Název
Slad

%
15,3

2106

Přípravky potravinové jiné

11,7

0402

Mléko, smetana zahuštěná, slazená

11,5

2402

Doutníky, cigarety z tabáku, náhražek

9,6

2202

Voda, minerální vody, slazené, ne šťávy

4,9

1701

Cukr třtinový, řepný, sacharosa

4,6

KN
2202

Název
Voda, minerální vody, slazené, ne šťávy

%
22,4

1905

Zboží pekařské

20,6

2402

Doutníky, cigarety z tabáku, náhražek

15,3

2204

Víno

7,0

2401

Tabák nezpracovaný, odpad tabákový

4,3

Dovoz:

2.4 SNS
V září 2007 došlo v porovnání se stejným měsícem roku 2006 k nárůstu hodnoty
obratu AZO ČR se SNS o 18,9 mil. Kč (tj. o 7 %), z toho nárůst vývozu činil 15,3 mil. Kč
(tj. 7 %) a zvýšení dovozu 3,6 mil. Kč (tj. 7,6 %). Přebytek obchodní bilance se v důsledku
výše uvedených změn meziročně zvýšil o 11,7 mil. Kč na 188 mil. Kč. Stupeň krytí dovozu
vývozem se mírně snížil, nicméně hodnota tohoto ukazatele zůstává velmi vysoká (468 %).

Obrat AZO ČR se SNS poklesl v lednu až září 2007 oproti stejnému období roku 2006
o 56,1 mil. Kč (tj. o 2,3 %). Vývoz se v tomto období zvýšil o 46,7 mil. Kč (tj. o 2,3 %)
a hodnota dovozu se snížila o jednu čtvrtinu (tj. o 102,7 mil. Kč). Tento vývoj přispěl
k meziročnímu zvýšení aktivního salda AZO ČR se SNS o 150 mil. Kč na 1 792,7 mil. Kč.
Stupeň krytí dovozu vývozem vzrostl z 501,7 % na 685,1 %.
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Obrat AZO ČR se SNS v lednu až září 2007 představoval 1,5 % celkového AZO ČR
a tento podíl meziročně poklesl o 0,3 p. b. Ke snížení odpovídající ukazatele došlo rovněž
u vývozu (z 3,6 % na 3 %) i u dovozu (z 0,5 % na 0,3 %).
Nejvýznamnější položky AZO ČR se SNS v lednu – září 2007 a jejich podíl na celkovém
AZO ČR se SNS:
Vývoz:
KN
2203

Název
Pivo

%
18,4

1704

Cukrovinky bez kakaa (vč. bílé čokolády)

11,5

1207

Ostatní olejnatá semena a plody

10,0

2309

Přípravky používané k výživě zvířat

5,4

1107

Slad

5,4

2106

Přípravky potravinové jiné

5,0

2101

Výtažky, koncentráty kávy, čaje, maté

4,3

Název

%

Dovoz:
KN
0802

Ovoce skořápkové ostatní, čerstvé, sušené, loupané

17,2

0811

Ovoce, ořechy, i vařené, zmrazené, slazené

11,4

2102

Droždí, prášky do pečiva

9,8

2204

Víno

8,6

2007

Zavařeniny, želé, kaše ovocné, slazené

5,7

1905

Zboží pekařské

5,6

2401

Tabák nezpracovaný, odpad tabákový

5,5

2.5 ESVO
V rámci AZO ČR se státy ESVO došlo v září 2007 oproti září 2006 k mírnému snížení
hodnoty obratu o 2,4 mil. Kč, přičemž vývoz se snížil o 1,1 mil. Kč a obdobně poklesl
i dovoz (o 1,3 mil. Kč). Bilanční aktivum tudíž nepatrně vzrostlo o 0,2 mil. Kč a zvedla se
rovněž hodnota ukazatele stupeň krytí dovozu vývozem na 216,4 %.

Za období leden – září 2007 zaznamenal obrat AZO ČR s ESVO 10% nárůst hodnoty
(tj. o 68,4 mil. Kč) a vývoz se v tomto období zvýšil o více než čtvrtinu (tj. o 118,2 mil. Kč).
Hodnota dovozu meziročně poklesla o téměř 50 mil. Kč (tj. o 17,3 %). Tyto změny měly
velmi pozitivní vliv na přebytek bilance AZO ČR s ESVO, který se více než zdvojnásobil
a dosáhl hodnoty 329,1 mil. Kč. Současně se zvýšila i hodnota stupně krytí dovozu
vývozem ze 156 % na 238,3 %.
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Podíl obratu AZO ČR se státy ESVO na celkovém AZO ČR se meziročně nezměnil
(0,5 %) a rovněž se v porovnání s předchozím obdobím nezměnil odpovídající podílový
ukazatel u exportu (0,8 %). Agrární import ze států ESVO představoval 0,3 % celkového
AZO ČR a meziročně tento podíl poklesl o 0,1 p. b.
Nejvýznamnější položky AZO ČR se státy ESVO v lednu – září 2007 a jejich podíl na
celkovém AZO ČR s těmito státy:
Vývoz:
KN
1905

Název
Zboží pekařské

%
14,0

2202

Voda, minerální vody, slazené, ne šťávy

13,6

2102

Droždí, prášky do pečiva

5,8

2203

Pivo

5,6

1006

Rýže

4,9

0403

Kysané mléčné výrobky

4,9

1904

Výrobky z obilí získané bobtnáním, pražením

4,7

2103

Přípravky pro omáčky, směsi kořenité, hořčice

4,3

KN
2101

Název
Výtažky, koncentráty kávy, čaje, maté

%
20,7

2106

Přípravky potravinové jiné

13,1

1905

Zboží pekařské

11,8

1806

Čokoláda, potravinové přípravky ostatní s kakaem

9,9

2103

Přípravky pro omáčky, směsi kořenité, hořčice

7,1

2104

Přípravky pro polévky, směsi přídavků potravin

6,5

1603

Výtažky, šťávy z masa ryb, korýšů

5,0

0901

Káva, slupky, náhražky

3,9

Dovoz:

2.6 MERCOSUR
Hodnota obratu AZO ČR se státy seskupení MERCOSUR se v září 2007 oproti září
2006 snížila o 5,1 mil. Kč (tj. o 10,6 %). V tomto měsíci byla hodnota exportu do těchto států
téměř nulová (0,2 mil. Kč) a dovoz meziročně poklesl o 5,3 mil. Kč (tj. o 11,2 %). Pasivní
bilance AZO ČR s MERCOSUR se v tomto měsíci zlepšila o 5,6 mil. Kč na 42,1 mil. Kč,
Stupeň krytí dovozu vývozem vykázal velmi nízkou hodnotu (0,6 %).

V období leden – září 2007 došlo k meziročnímu snížení hodnoty obratu AZO ČR se
státy seskupení MERCOSUR o více než jednu třetinu (tj. o 209 mil. Kč). Hlavní podíl na
tomto snížení měl dovoz, jehož pokles činil 202,4 mil. Kč (tj. 34,4 %). Velmi nízká hodnota
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vývozu do těchto států se meziročně dále výrazně snížila (o více než 80 %) na pouhých
1,6 mil. Kč. Především z důvodu poklesu importu se zlepšila pasivní bilance AZO ČR se
státy MERCOSUR o téměř 200 mil. Kč na 385 mil. Kč. Dlouhodobě velmi nízká úroveň
ukazatele stupeň krytí dovozu vývozem se meziročně zhoršila o 1 p. b. na 0,4 %.
Obrat AZO ČR se státy seskupení MERCOSUR za období leden – září 2007
představoval pouze 0,2 % celkového AZO ČR a tento ukazatel meziročně poklesl o 0,2 p. b.
Snížila se rovněž participace dovozu ze států MERCOSUR na celkovém agrárním dovozu do
ČR (z 0,7 % na 0,4 %). Hodnota vývozu do těchto států je v porovnání s celkovým agrárním
exportem ČR dlouhodobě zanedbatelná.
Nejvýznamnější položky AZO ČR se státy seskupení MERCOSUR v lednu – září 2007
a jejich podíl na celkovém AZO ČR s těmito státy:
Vývoz:
KN
1109

Název
Lepek pšeničný

%
32,2

2203

Pivo

25,2

1904

Výrobky z obilí získané bobtnáním, pražením

20,2

Dovoz:
KN

Název

%

2401

Tabák nezpracovaný, odpad tabákový

36,9

0901

Káva, slupky, náhražky

24,9

0207

Maso a droby drůbeže

8,6

2.7 EURO-MED
V září 2007 se obrat AZO ČR se středomořskými státy v porovnání se stejným
měsícem roku 2006 zvýšil o 14,2 mil. Kč (tj. o 13,4 %) a současně vzrostla hodnota vývozu
(o 9,1 mil. Kč, tj. o 16,4 %) i dovozu (o 5,1 mil. Kč, tj. o 10,1 %). Aktivní obchodní bilance
s těmito státy se meziročně zlepšila o 4 mil. Kč na 9 mil. Kč a vzrostla také hodnota ukazatele
stupeň krytí dovozu vývozem (ze 109,9 % na 116,3 %).

V prvních třech čtvrtletích roku 2007 se hodnota obratu AZO ČR se Středomořím
meziročně snížila o 10 % (tj. o 120,9 mil. Kč). K poměrně velkému poklesu došlo také
u hodnoty exportu (o 212,3 mil. Kč, tj. o 28,5 %) a import naopak zaznamenal meziroční
nárůst hodnoty (91,4 mil. Kč, tj. o 18,2 %). Uvedený vývoj negativně ovlivnil aktivní bilanci
AZO ČR s těmito státy a došlo ke změně na pasivní obchodní bilanci ve výši 62,6 mil. Kč.
Nepříznivě se vyvíjel také stupeň krytí dovozu vývozem a poklesl z 147,9 % na 89,5 %.
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Obrat AZO ČR se středomořskými státy se ve sledovaném období podílel 0,7 % na
celkovém AZO ČR a meziročně se tento podílový ukazatel snížil o 0,2 p. b. Vývoz do těchto
států tvořil 0,8 % celkového agrárního exportu ČR a meziročně se rovněž snížil (o 0,5 p. b.).
U dovozu dosáhl tento ukazatel výše 0,7 % a meziročně se zvýšil o 0,1 p. b.
Nejvýznamnější položky AZO ČR se státy Středomoří v lednu – září 2007 a jejich podíl na
celkovém AZO ČR s těmito státy:
Vývoz:
KN
0402

Název
Mléko, smetana zahuštěná, slazená

%
31,4

2101

Výtažky, koncentráty kávy, čaje, maté

20,7

0406

Sýry a tvaroh

16,2

0404

Syrovátka výrobky z mléka zahuštěné slazené

KN
2106

Název
Přípravky potravinové jiné

%
12,7

2401

Tabák nezpracovaný, odpad tabákový

12,2

0805

Citrusy

1905

Zboží pekařské

6,1

0303

Ryby zmrazené, ne filé a jiné rybí maso

5,9

0709

Zelenina ostatní, čerstvá, chlazená

5,3

4,7

Dovoz:

8,5

2.8 ACP
Obrat AZO ČR se státy ACP se v září 2007 v porovnání se stejným obdobím roku
2006 téměř zdvojnásobil na 49,6 mil. Kč, přičemž hlavní podíl na tomto nárůstu měl dovoz,
který vzrostl o 21,8 mil. Kč (tj. o 106,3 %). U vývozu došlo v tomto měsíci k více než
polovičnímu zvýšení jeho hodnoty (tj. o 2,5 mil. Kč). Výraznější růst importu přispěl
k prohloubení bilančního pasiva AZO ČR s ACP o 19,3 mil. Kč na 34,9 mil. Kč. Zhoršila se
rovněž hodnota ukazatele stupeň krytí dovozu vývozem a to z 23,7 % na 17,4 %.

V rámci AZO ČR se státy Afriky, Karibiku a Pacifiku došlo v prvních třech
čtvrtletích roku 2007 oproti sledovanému období roku 2006 k poklesu hodnoty obratu
o téměř 15 mil. Kč (tj. o více než 4 %). Hodnota vývozu se snížila o 22,4 mil. Kč (tj.
o 21,2 %) a dovoz se naopak mírně zvýšil o 3 % (tj. o 7,5 mil. Kč). V důsledku tohoto vývoje
se schodek bilance AZO ČR s ACP prohloubil o téměř 30 mil. Kč na 169,6 mil. Kč a zhoršil
se ukazatel stupeň krytí dovozu vývozem ze 43 % na 32,9 %.
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Podíl obratu AZO ČR se státy Afriky, Karibiku a Pacifiku na celkovém obratu
AZO ČR je zanedbatelný, v prvních třech čtvrtletích roku 2007 činil 0,2 % a meziročně
poklesl o 0,1 p. b. Stejně se tento podílový ukazatel meziročně snížil i u vývozu a dosáhl
0,1 %. Podíl dovozu se v porovnání s předchozím obdobím nezměnil a jeho hodnota byla
0,3 %.
Nejvýznamnější položky AZO ČR se státy ACP v lednu – září 2007 a jejich podíl na
celkovém AZO ČR s těmito státy:
Vývoz:
KN
2203

Název
Pivo

%
37,3

1210

Šištice chmelové

17,6

2202

Voda, minerální vody, slazené, ne šťávy

10,7

2402

Doutníky, cigarety z tabáku, náhražek

9,4

KN
2401

Název
Tabák nezpracovaný, odpad tabákový

%
55,9

0901

Káva, slupky, náhražky

19,6

2204

Víno

9,4

0713

Luštěniny

5,4

Dovoz:
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3

Komoditní skladba

3.1 Komoditní skladba vývozu
Hodnota agrárního vývozu z ČR vzrostla v září 2007 ve srovnání se stejným měsícem
roku 2006 u 15 komoditních agregací. V hodnotovém vyjádření se v tomto období meziročně
nejvíce zvýšil a více než zdvojnásobil export KN 10 Obiloviny (o 573,9 mil. Kč).
K největšímu nárůstu vývozu v procentickém vyjádření došlo u KN 12 Olejnatá semena
a plody (o 145,9 %, tj. o 386,9 mil. Kč). Dále výrazně vzrostl export u KN 04 Mléko a mléčné
výrobky, ptačí vejce a med (o 242,1 mil. Kč, tj. 22,3 %), KN 22 Nápoje, lihové tekutiny a ocet
(o 197,2 mil. Kč, tj. 31,6 %) a KN 24 Tabák a tabákové výrobky (o 183,8 mil. Kč, tj. 66,1 %).
Největší meziroční pokles vývozu vykázala kapitola KN 01 Živá zvířata (o 22,3 mil. Kč,
tj. 5,6 %), dále KN 17 Cukr a cukrovinky (o 18,9 mil. Kč, tj. 3,9 %) a KN 18 Kakao a kakaové
přípravky (o 11,3 mil. Kč, tj. 9,2 %).
V období leden – září 2007 se oproti stejnému období roku 2006 zvýšila hodnota
agrárního vývozu u 17 kapitol KN. Největší nárůst exportu v peněžním i procentickém
vyjádření vykázala kapitola KN 12 Olejnatá semena a plody (o 2 536,4 mil. Kč, tj. 118,2 %).
Další výrazný růst vývozu zaznamenaly kapitoly KN 04 Mléko a mléčné výrobky, ptačí vejce
a med (o 2 067,4 mil. Kč, tj. 22,4 %), KN 22 Nápoje, lihové tekutiny a ocet
(o 1 642,6 mil. Kč, tj. 26,8 %), KN 10 Obiloviny (o 1 496,9 mil. Kč, tj. 38,4 %)
a KN 24 Tabák a tabákové výrobky (o 1 365,1, tj. 82,6 %). Oproti tomu k největšímu
meziročnímu poklesu hodnoty agrárního vývozu došlo u kapitol KN 17 Cukr a cukrovinky
(o 1 638 mil. Kč, tj. 30,1 %), KN 03 Ryby, korýši, měkkýši a ostatní vodní bezobratlí
(o 97,6 mil. Kč, tj. 11,9 %) a KN 13 Rostlinné výtažky a šťávy (o 92,7 mil. Kč, tj. 20,1 %).
3.2 Komoditní skladba dovozu
V září 2007 se hodnota českého agrárního dovozu v meziročním srovnání zvýšila
u 16 kapitol KN. Největší nárůst v tomto měsíci vykázala kapitola KN 24 Tabák a tabákové
výrobky, jejíž hodnota dovozu se meziročně zvýšila více než 3,5krát. Dále pak dovoz vzrostl
u KN 04 Mléko a mléčné výrobky, ptačí vejce a med (o 248,6 mil. Kč, tj. 36,8 %),
KN 02 Maso a droby (o 153,8 mil. Kč, tj. 16,3 %) a KN 17 Cukr a cukrovinky
(o 103,3 mil. Kč, tj. 31,6 %). Největší pokles hodnoty agrárního importu se v tomto období
projevil u kapitol KN 15 Živočišné a rostlinné tuky a oleje (o 76,5 mil. Kč, tj. 20,4 %),
KN 03 Ryby, korýši, měkkýši a ostatní vodní bezobratlí (o 69,6 mil. Kč, tj. 49,3 %),
KN 10 Obiloviny (o 59,3 mil. Kč) a KN 06 Živé rostliny a květinářské výrobky
(o 57,4 mil. Kč, tj. 27,9 %).
Stejně jako v případě vývozu, tak i v rámci komoditní sklady českého agrárního importu
v prvních třech čtvrtletích roku 2007 vzrostla meziročně hodnota dovozu u 17 komoditních
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agregací. Nejvýrazněji v tomto období vzrostla hodnota dovozu u následujících kapitol KN:
KN 04 Mléko a mléčné výrobky, ptačí vejce a med (o 1 324,2 mil. Kč, tj. 21,8 %),
KN 21 Různé potravinové přípravky (o 1 249,5 mil. Kč, tj. 19,6 %), KN 22 Nápoje, lihové
tekutiny a ocet (o 1 073,8 mil. Kč, tj. 19,5 %) a KN 17 Cukr a cukrovinky (o 971,1 mil. Kč,
tj. 35,3 %). Nejvíce, tzn. téměř o polovinu, se meziročně snížila hodnota importu
u KN 03 Ryby, korýši, měkkýši a ostatní vodní bezobratlí (o 707,4 mil. Kč). K dalšímu snížení
hodnoty dovozu došlo u KN 12 Olejnatá semena a plody (o 668,4 mil. Kč, tj. 30,4 %),
KN 06 Živé rostliny a květinářské výrobky (o 478,7 mil. Kč, tj. 25 %) a KN 15 Živočišné
a rostlinné tuky a oleje (o 452,4 mil. Kč, tj. 14,1 %).
3.3 Komoditní skladba bilance
Pasivní obchodní bilance AZO ČR se v září 2007 oproti září 2006 snížila o 748 mil. Kč
na 1 352,2 mil. Kč. Přebytek bilance byl v tomto měsíci dosažen u 7 komoditních agregací,
z toho největší hodnotu aktivní bilance ve výši 857 mil. Kč vykázala KN 10 Obiloviny.
Na snížení pasivního salda AZO ČR se výrazně podílely tyto kapitoly KN: KN 10 Obiloviny
(nárůst aktiva z 223,8 mil. Kč na 857 mil. Kč), KN 12 Olejnatá semena a plody (zvýšení
aktiva z 89,7 mil. Kč na 529,3 mil. Kč), KN 22 Nápoje, lihové tekutiny a ocet (nárůst aktiva
z 25,6 mil. Kč na 144,6 mil. Kč) a KN 15 Živočišné a rostlinné tuky a oleje (snížení pasiva
o 112,1 mil. Kč na 39,6 mil. Kč). Největší meziroční zhoršení bilance vykázala kapitola
KN 24 Tabák a tabákové výrobky, v rámci které se změnila aktivní bilance 138,8 mil. Kč na
pasivní bilanci ve výši 169,1 mil. Kč. Další propad aktivní bilance zaznamenala KN 17 Cukr
a cukrovinky a to ze 161,7 mil. Kč na 39,6 mil. Kč. Pasivní bilance se nejvíce prohloubila
u kapitoly KN 02 Maso a droby (o 113,2 mil. Kč na 768 mil. Kč).
V období leden – září 2007 poklesl meziročně schodek obchodní bilance AZO ČR
o 4 119 mil. Kč na 20 840,6 mil. Kč. Aktivní bilance byla v tomto období vykázána
u 8 kapitol KN. Kapitola KN 04 Mléko a mléčné výrobky, ptačí vejce a med dosáhla
největšího přebytku bilance ve výši 3 881,4 mil. Kč a zároveň došlo u této kapitoly meziročně
k největšímu nárůstu hodnoty přebytku obchodní bilance. Na snížení pasivního salda se dále
výrazně podílely KN 12 Olejnatá semena a plody (změna pasiva 53,5 mil. Kč na aktivum ve
výši 3 151,3 mil. Kč), KN 24 Tabák a tabákové výrobky (pokles záporného salda
o 1 718,6 mil. Kč na 869,6 mil. Kč) a KN 03 Ryby, korýši, měkkýši a ostatní vodní bezobratlí
(změna pasiva ve výši 562,5 mil. Kč na aktivum 47,7 mil. Kč). Oproti tomu k největšímu
meziroční propadu aktivní bilance došlo u KN 17 Cukr a cukrovinky (z 2 701,4 mil. Kč na
92,3 mil. Kč). Bilanční pasivum se nejvýrazněji prohloubilo u následujících kapitol:
KN 20 Přípravky ze zeleniny, ovoce, ořechů nebo jiných částí rostlin (o 532,7 mil. Kč
na 2 732,6 mil. Kč), KN 07 Zelenina, poživatelné rostliny, kořeny a hlízy (o 530,4 mil. Kč
na 5 927,1 mil. Kč) a KN 16 Přípravky z masa, ryb nebo korýšů, měkkýšů nebo jiných vodních
bezobratlých (o 400,5 mil. Kč na 1 308,5 mil. Kč).
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