
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ – TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 

EKONOMICKÁ FAKULTA 

 

 

KATEDRA EVROPSKÉ INTEGRACE 

 

 

 

Analýza zahraničního obchodu Evropské unie s dopadem na bilanci běžného účtu 

Analysis of Foreign Trade of the European Union with the Impact on Current Acount Balance 

 

 

 

 

 

 

 

Student: Bc. Ksenia Elanskaya 

Vedoucí diplomové práce: doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. 

 

 

Ostrava 2013 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tímto bych ráda poděkovala paní doc. Ing. Lence Fojtíkové, Ph.D., vedoucí mé 

diplomové práce, za cenné rady při jejím zpracování. 

 



 

 

3 

 

Obsah: 

 

1 ÚVOD .................................................................................................................................4 

2 TEORETICKÉ VYMEZENÍ MEZINÁRODNÍHO OBCHODU ....................................6 

2.1 CHARAKTERISTIKA MEZINÁRODNÍHO OBCHODU A JEHO VÝVOJ .................................................................. 7 

2.2 VÝVOJ TEORIÍ MEZINÁRODNÍHO OBCHODU ............................................................................................... 9 

2.3 PŘEDMĚT, VÝZNAM, FUNKCE A FORMY REALIZACE ZAHRANIČNÍHO OBCHODU ......................................... 12 

2.4 PLATEBNÍ BILANCE A ZAHRANIČNÍ OBCHOD ............................................................................................ 17 

2.5 SHRNUTÍ KAPITOLY ............................................................................................................................... 24 

3 ZAHRANIČNÍ OBCHOD V PODMÍNKÁCH EVROPSKÉ UNIE .............................. 26 

3.1 INSTITUCIONÁLNÍ VYMEZENÍ PODMÍNEK PRO REALIZACI ZAHRANIČNÍHO OBCHODU V EU ......................... 27 

3.2 ANALÝZA STRUKTURY ZAHRANIČNÍHO OBCHODU EVROPSKÉ UNIE V LETECH 2007-2011 ......................... 37 

3.2.1 Zahraniční obchod EU v oblasti průmyslového zboží ..................................................................... 37 

3.2.2 Zahraniční obchod EU v oblasti komerčních služeb ....................................................................... 43 

3.3 SHRNUTÍ KAPITOLY ............................................................................................................................... 47 

4 HODNOCENÍ DOPADŮ UNIJNÍHO OBCHODU NA BĚŽNÝ ÚČET PLATEBNÍ 

BILANCE ........................................................................................................................... 50 

4.1 ANALÝZA VÝKONOVÉ BILANCE EU ........................................................................................................ 51 

4.1.1 Analýza obchodní bilance EU v letech 2007 - 2011 ........................................................................ 53 

4.1.2: Analýza bilance služeb EU v letech 2007 - 2011 ........................................................................... 61 

4.2 VÝVOJ BILANCE VÝNOSŮ A BILANCE BĚŽNÝCH TRANSFERŮ EVROPSKÉ UNIE ............................................ 64 

4.3 ANALÝZA VZTAHU MEZI UNIJNÍ BĚŽNOU BILANCÍ A BILANCÍ FINANČNÍHO ÚČTU ....................................... 65 

4.4 PŮSOBENÍ AUTOMATICKÝCH VYROVNÁVACÍCH MECHANISMŮ V PODMÍNKÁCH EVROPSKÉ UNIE ................ 68 

4.5 SHRNUTÍ KAPITOLY ............................................................................................................................... 70 

5 ZÁVĚR............................................................................................................................. 73 

 

Seznam použité literatury 

Seznam zkratek 

Prohlášení o využití výsledků diplomové práce 

Seznam příloh 

Přílohy 

 

 



 

 

4 

 

1 Úvod 

 Mezinárodní obchod se zbožím a službami představuje historicky nejvýznamnější 

formu mezinárodních ekonomických vztahů. Hlavním motivem jeho realizace je snaha 

zvyšovat zisk, omezení země v podobě nedostatku určitých výrobních faktorů či rozdílné 

preference spotřebitelů. Mezinárodní obchod může plnit také politickou funkci jako 

prostředek k prohlubování mírové spolupráce a budování kvalitních sousedských vztahů. 

 Veškeré vnější vztahy v podobě peněžních, zbožových či finančních toků mezi domácí 

ekonomikou a zahraničím jsou zachyceny v platební bilanci, která je tvořena běžným účtem, 

kapitálovým účtem, finančním účtem, účtem oficiálních měnových rezerv a účtem chyb         

a opomenutí. Z hlediska zahraničního obchodu je stěžejní částí platební bilance běžný účet, 

který zaznamenává export a import zboží a služeb, výnosy a náklady ze zahraničních invest ic 

a práce a jednostranné transfery přijaté a poskytnuté. Jedním z hlavních cílů hospodářské 

politiky každého státu je dosažení rovnováhy na všech účtech platební bilance. Vnější 

rovnováhy může být dosaženo buď prostřednictvím nástrojů hospodářské politiky, nebo 

působením automatických vyrovnávacích mechanismů. Deficit běžného účtu může být 

redukován také přílivem zahraničních investic, který do budoucna podpoří export země. 

 Evropská unie zaujímá významné postavení v globální ekonomice, a to jak z pohledu 

zahraničního obchodu, tak i přílivu zahraničních investic. Je největším vývozcem a dovozcem 

průmyslového zboží a komerčních služeb na světě. I přesto, že se většina obchodních toků 

realizuje mezi členskými státy, EU zůstává hlavním obchodním partnerem pro řadu třetích 

zemí. Obchodní vztahy s těmito zeměmi jsou regulovány společnou obchodní politikou EU. 

S rozšiřováním Unie o další členské země docházelo v uplynulých letech k růstu 

obchodních i finančních toků zachycených na běžném účtu platební bilance. Tento vývoj byl 

zastaven vlivem světové hospodářské krize v roce 2009, která negativně ovlivnila jednotlivé 

části unijního běžného účtu. 

 Cílem diplomové práce je teoreticky vymezit problematiku mezinárodního obchodu, 

identifikovat zahraniční obchod v podmínkách Evropské unie a kvantifikovat dopady unijního 

obchodu na běžný účet platební bilance EU.  

 Analýza zahraničního obchodu je provedena za období 2007–2011. Data jsou 

analyzována za celou EU 27. 
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 Diplomová práce vychází z hypotézy, že zahraniční obchod v oblasti průmyslového 

zboží a komerčních služeb měl v období 2007-2011 pozitivní dopad na běžný účet platební 

bilance EU. 

 Další hypotézou této diplomové práce je, že v EU existuje mezi přílivem přímých 

zahraničních investic a růstem exportu zboží a služeb závislost. 

 Tematicky je obsah diplomové práce rozdělen do tří částí, v rámci kterých je 

teoreticky vymezen mezinárodní obchod, zahraniční obchod v podmínkách Evropské unie      

a jsou hodnoceny dopady unijního obchodu na běžný účet platební bilance. 

 V první kapitole je věnována pozornost teorii mezinárodního obchodu se zaměřením 

na jeho charakteristiku a vývoj. Kapitola je rovněž zaměřena na problematiku zahraničního 

obchodu především z hlediska jeho předmětu, významu, funkcí a forem realizace. Vnější 

vztahy, které země mezi sebou uskutečňují, jsou zachyceny v platební bilanci. Předmětem 

poslední části kapitoly je vymezení platební bilance se zaměřením na běžný účet a teorii 

automatických vyrovnávacích mechanismů a jejich uplatnění v současné reálné ekonomice. 

 Tématem další kapitoly je zahraniční obchod v podmínkách Evropské unie. V tomto 

kontextu je pozornost zaměřena na institucionální vymezení podmínek realizace zahraničního 

obchodu EU s cílem objasnit vznik, cíle a nástroje společné obchodní politiky a instituce 

zajišťující její uplatňování. Další část této kapitoly obsahuje samotnou analýzu zahraničního 

obchodu Evropské unie v oblasti průmyslového zboží a komerčních služeb. Analýza je 

zaměřena na extra unijní obchod, tedy obchod s třetími zeměmi.  

 Předmětem tematicky poslední kapitoly je hodnocení dopadů zahraničního obchodu 

EU na běžný účet platební bilance. Smyslem této části práce je analyzovat vývoj unijního 

běžného účtu platební bilance v čase se zaměřením na jeho jednotlivé části a posoudit, jaké 

transakce ovlivňují běžný účet pozitivně či negativně. Pozornost je věnována rovněž vztahu 

mezi běžným a finančním účtem platební bilance, závislosti mezi přílivem přímých 

zahraničních investic a exportem zboží a služeb a působení automatických vyrovnávacích 

mechanismů v podmínkách Evropské unie. 

 Analýza a testování hypotéz byly provedeny za pomoci komparační metody                 

a korelační analýzy na základě oficiálních statistických dat. Hlavním zdrojem informací jsou 

data z Evropského statistického úřadu. Výsledky analýzy byly zpracovány do jednotlivých 

tabulek a grafů. 
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2 Teoretické vymezení mezinárodního obchodu 

Jednou ze základních přirozeností lidského druhu je směna. Již od vzniku první dělby 

práce lidé začali pociťovat potřebu směňovat statky, které měli k dispozici za ty statky, které 

vyrobit neuměli nebo nemohli kvůli nedostatku zdrojů. Tyto podněty vedly ke vzniku 

obchodu, který je jedním z hlavních stimulů vývoje světových dějin, rozvoje kultury, vědy     

a techniky.  

Obchod je možné obecně definovat jako směnu, tj. nákup a prodej komodit mezi 

jednotlivci nebo skupinami. Lze jej realizovat přímo prostřednictvím výměnného obchodu 

nebo nepřímo, prostřednictvím peněz (Fojtíková, 2009). 

Lidská společnost se vyvíjela provázaně s historií vzájemného obchodování                 

a směňování. Postupem času, v souvislosti s utvářením jednotlivých státních celků, nabýval 

obchod větších rozměrů přesahujících hranice národních ekonomik. Mezinárodní obchod      

se zbožím a službami představuje tak historicky nejvýznamnější složku mezinárodních 

ekonomických vztahů. 

Obecně řečeno teorie mezinárodního obchodu se snaží vysvětlit, s kterými 

komoditami a proč by země měly mezi sebou obchodovat, a pokouší se ukázat výhodnost 

mezinárodního obchodu pro všechny zúčastněné (Štrach, 2009). 

Samotný pojem mezinárodní obchod bývá často ztotožňován se zahraničním 

obchodem. Nicméně mezi oběma termíny existuje určitý rozdíl. Zahraniční obchod 

představuje tu část sféry oběhu zboží, která probíhá se zahraničím. Propojuje vnitřní 

ekonomiku země se světovou ekonomikou a plní důležité funkce v procesu rozvoje výrobních 

sil a mezinárodní dělby práce (Fojtíková, 2009). V tomto kontextu se tedy týká výlučně pouze 

jedné země nebo skupiny zemí k ostatním zemím světa. Základní motivaci realizace 

zahraničního obchodu je přínos plynoucí pro jeho účastníky. Zisk z mezinárodního obchodu, 

stejně jako zisk z každého obchodu, vzniká, protože specializace umožňuje, aby zdroje byly 

přiděleny jejich nejproduktivnějšímu použití v dané zemi (Ingram, Dunn, 1993). 

Oproti tomu mezinárodní obchod má širší záběr a zahrnuje zahraniční obchod 

několika zemí, například v rámci některých seskupení (Lipková, 2008). Jedná se tak o souhrn 

obchodních vztahů mezi národními ekonomikami ve směně zboží, služeb, kapitálu                  

a pracovních sil (Všeobecná encyklopedie, 1997). 

Teorie mezinárodního obchodu je hraničním tématem mezi mikroekonomií                  

a makroekonomií. Na mikroekonomické úrovni jsou subjekty mezinárodního obchodu 
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výrobci (neboli firmy) a spotřebitelé. Hlavním motivem realizace obchodu firmy je snaha 

maximalizovat zisk a pronikat na nové trhy. Naopak spotřebitel usiluje o maximalizaci svého 

spotřebitelského užitku.  

Na makroekonomické úrovni je subjektem zahraničního obchodu samotný stát, který 

dohlíží na realizaci zahraničně obchodních činností, tedy na dovoz a vývoz zboží a služeb. 

Roli koordinátora vnějších hospodářských vztahů plní stát z důvodu jak ochranných, tak 

fiskálních (Fojtíková, 2009). 

Moderní teorie mezinárodního obchodu je vyvrcholením dlouhodobého vývoje 

ekonomického myšlení. Snaží se objasnit smysl zapojení země do zahraničního obchodu, 

nalézt výhodnost struktury mezinárodní obchodní směny a ilustrovat úroveň směnných relací, 

při nichž jsou výrobky směňovány na světových trzích. 

 

2.1 Charakteristika mezinárodního obchodu a jeho vývoj 

Historicky nejstarší formou mezinárodního obchodu je tzv. barter neboli směna zboží 

za zboží. V české obchodní terminologii jsou kompenzace nazývané směnou jednoho zboží za 

druhé a barterem směna několika výrobků mezi výrobcem a konečným uživatelem, kterou 

zpravidla zprostředkovávají instituce ve státě vývozce a dovozce (Svatoš, 2009).  

S rozvojem mezinárodního obchodu se kompenzace (bartery) stávaly překážkou          

a obchodníci se snažili nalézt nový způsob zprostředkování obchodní směny. Nejvhodnějšími 

ekvivalenty se staly vzácné kovy, zejména zlato, stříbro, sloní kost a jantar. Tento systém 

přetrval v historii poměrně dlouhou dobu. Kovy měly jednu významnou vlastnost, daly se 

dobře razit a nekazily se. I tento ekvivalent se však časem ukázal být nevhodný. Kovové 

peníze byly těžké a nepraktické. Později se používaly zlaté a stříbrné mince. Ty se však začaly 

stávat nedostatkovými z důvodu jejich shromažďování bohatými lidmi. Tento fakt brzdil 

rozvoj mezinárodního obchodu a vyvolal potřebu vzniku papírových peněz, později směnek. 

Velmi důležitým stimulem pro rozvoj mezinárodního obchodu se staly zámořské 

objevy na začátku období novověku. Jejich účelem bylo především hledání nových trhů          

a bohatství, především zlata a koření. Dalším významným milníkem byla průmyslová 

revoluce, hlavně vynález parního stroje, lokomotivy, rozvoj textilního průmyslu, později 

objevení elektřiny a budování infrastruktury.  Období obou světových válek způsobilo útlum 

mezinárodního obchodu.  
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Po skončení druhé světové války začalo období vědecko-technické revoluce, jejíž 

nástup vedl k růstu objemu obchodních transakcí a urychlil rozvoj mezinárodní spolupráce, 

ale i soupeření mezi světovými ekonomickými, vojenskými a politickými bloky (Svatoš, 

2009). Růst objemu obchodní směny po válce byl rovněž podpořen liberalizací 

mezinárodního obchodu na úrovni mnohostranné v rámci Všeobecné dohody o clech              

a obchodu a na úrovni regionální. 

Od konce 70. let 20. století se stala oblast mezinárodního obchodu jednou z nejrychleji 

se rozvíjejících oblastí výzkumu a teoretického zkoumání. Rostoucí význam mezinárodního 

obchodu byl spojen s přesunem zemí na systém plovoucích směnných kurzů, rozsáhlou 

liberalizací a rychlým rozvojem obchodu samotného (Bowen, 1998). 

Pro současné období je charakteristická globalizace hospodářských a společenských 

procesů na základě širokého využití informačních a komunikačních technologií v praxi. 

Vysoká celosvětová standardizace a specializace vytvářejí velmi dobrou základnu pro rozvoj 

mezinárodního obchodu a mezinárodní dělby práce (Svatoš, 2009). 

V zásadě existují dva předpoklady vysvětlující nutnost existence mezinárodního 

obchodu. Prvním z nich je skutečnost, že země nemůže vyrábět určité zboží nebo poskytovat 

služby, ať už z důvodu klimatických podmínek či nedostatku surovin, nebo má nedostatek 

tohoto zboží, případně služeb. Druhým předpokladem je situace, kdy země vyrábí a poskytuje 

služby, ale i přesto tyto produkty dováží z důvodu rozdílných preferencí spotřebitelů              

v různých zemích. 

Jedním z dalších možných faktorů, který podporuje rozvoj mezinárodního obchodu, 

jsou úspory z rozsahu. Jedná se o situaci, kdy výrobce může rozšířením objemu výroby 

dosáhnout vyššího zisku snižováním průměrných nákladů při vyšším objemu produkce. 

Z důvodu nasycení domácí poptávky není malý trh národní ekonomiky schopen akceptovat 

další rozšíření výroby. V těchto případech se tedy firma snaží vyvážet přebytky své výroby na 

zahraniční trhy. 

Důvodů vzniku mezinárodního obchodu existuje nepřeberné množství. Oproti výše 

uvedeným nejvýznamnějším faktorům zmiňují Reuvid a Sherlock (2011) další příčiny jeho 

realizace: 

 dovoz zboží je levnější než jeho samotná produkce, 

 prostřednictvím dovozu může být provedena větší rozmanitost zboží, 
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 importované zboží může nabídnout větší výhody než je pouze nižší cena, a to lepší 

kvalitu, technické parametry, design. 

Význam mezinárodního obchodu lze pozorovat také v rámci vzájemné hospodářské 

provázanosti dvou nebo více států. Čím je větší, tím jsou celkové vztahy stabilnější. Vnější 

ekonomické vztahy tak podporují mírovou spolupráci a snižují riziko konfliktů. U sousedních 

států je dokonce zahraniční obchod prostředkem k budování kvalitních a trvalých 

sousedských vztahů. Mezinárodní obchod přispívá také k růstu vzdělanosti. Obyvatelé zemí 

zaměřených na vývoz jsou motivováni k intenzivnímu studiu jazyků, technických novinek     

a forem zahraniční spolupráce. 

 

2.2 Vývoj teorií mezinárodního obchodu 

Mezinárodní ekonomie prošla během několika století dlouhou cestou vývoje za 

přispění mnoha věhlasných ekonomů, jako byli David Hume, Adam Smith, David Ricardo, 

John Stuard Mill a mnoha dalších (Majerová, Nezval, 2011). 

O úloze zahraničního obchodu existovaly vědecké studie už v 17. – 18. století v době 

merkantilistického myšlení, které mělo vliv na obchodní a hospodářskou politiku státu po 

dlouhá století. Hlavní merkantilistické úvahy spočívaly v myšlence národních zájmů.  

Pro merkantilistické učení byl typický názor, že peníze zvětšují národní bohatství. 

Ranní merkantilisté ztotožňovali jednoduše národní bohatství s penězi, pozdní merkantilisté 

viděli samotný smysl peněz v tom, že jejich příliv do země zlevňoval úvěr. Právě na základě 

těchto představ merkantilisté přijali závěr, že základním zdrojem růstu národního bohatství je 

zahraniční obchod (Holman, 1999). 

Hlavním omylem merkantilistů bylo, že považovali zahraniční obchod za hru 

s nulovým součtem. Jako kdyby bylo světové bohatství dané a národy se o něj přetahovaly 

v rámci hry, přičemž v této hře vyhrávali ti, kteří měli aktivní obchodní bilanci a prohrávali ti 

s pasivní obchodní bilancí (Svatoš, 2009). Nejvýznamnějším představitelem merkantilismu 

byl Thomas Mun. 

Přelom 18. a 19. století byl v duchu vzniku středoevropského proudu merkantilismu, 

označovaného jako kameralistika. Více než merkantilisté se kameralisté zaměřovali na 

finance, účetnictví, správní právo apod. Kladli rovněž větší důraz na populační růst. Za 

bohatství země považovali výrobu a zemědělství. Kameralisté viděli aktivní bilanci jako 
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prostředek zvyšování zaměstnanosti dané ekonomiky. Tento jev vysvětlovali tím, že export 

zvyšuje na domácím trhu poptávku po zboží a tím také poprávku po práci. Naopak domácí 

zboží je vytlačováno prostřednictvím importu zahraničního zboží a snižuje poptávku po práci 

a tedy i zaměstnanost. 

David Hume patřil k nejvýznamnějším představitelům tzv. formativní ekonomie, která 

dala základ klasické ekonomii (Majerová, Nezval, 2011). Ve své eseji O penězích Hume 

formuloval fungování kvantitativní teorie peněz, prostřednictvím které odmítá aktivní 

obchodní bilanci. Podle Huma růst množství peněz v ekonomice v důsledku aktivní obchodní 

bilance způsobí růst cen a tedy i zhoršení mezinárodní konkurenceschopnosti ekonomiky. 

Výsledkem je nižší vývoz země a vyšší dovoz. Není možné, aby země vykazovala 

dlouhodobě přebytek nebo schodek obchodní bilance. Hume rovněž tvrdí, že zahraniční 

obchod může být výhodný pro obě zúčastněné země a ta země, která se mu brání, poškozuje 

především sama sebe. 

Za představitelé klasické politické ekonomie z hlediska teorií mezinárodního obchodu 

je považován Adam Smith, David Ricardo a John Stuard Mill. 

Adam Smith a David Ricardo ukázali, že zahraniční obchod je ve skutečnosti hrou 

s pozitivním součtem, nikoli negativním jak tvrdili merkantilisté. Zvětšuje bohatství všech 

zúčastněných národů bez ohledu na obchodní bilanci. Podle těchto ekonomů nejsou podstatné 

toky peněz, ale výhody z dělby práce mezi národy. Názory těchto ekonomů se promítly do 

dvou základních konceptů teorie zahraničního obchodu. Jedná se o teorii absolutních              

a komparativních výhod. 

Teorie absolutních výhod je založena na myšlence vyslovené Adamem Smithem 

v jeho díle Pojednání o podstatě a původu bohatství národů (1776), v němž se zaměřoval na 

význam dělby práce jako zdroje růstu produktivity práce, a tedy i růstu bohatství národů. 

V teorii absolutních výhod Adam Smith zdůrazňuje, že by se země měla v mezinárodní dělbě 

práce zaměřit na výrobu těch produktů, které vyrábí nejlevněji a tedy s nejnižšími náklady 

práce v porovnání s ostatními zeměmi (Ingram, Dunn, 1993). Teorie je založena na 

předpokladu, že na trhu dokonalé konkurence rozhoduje o realizaci zboží cena, jinak řečeno 

vzájemné porovnání absolutních nákladů.  

Teorie komparativních výhod je základním principem, který byl vypracován                

a dokázán David Ricardem jako základní vysvětlení zdroje výhod specializace. Ricardo 

objasnil teorii komparativních výhod ve svém díle Zásady politické ekonomie a zdanění 
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(1817), která představuje vyvrcholení klasické teorie mezinárodního obchodu. Ricardo tvrdil, 

že obchod mezi dvěma zeměmi stejné velikosti by byl výhodný, i když jedna ze zemí 

dosahuje absolutní výhody ve všech produktech. Pojetí komparativních výhod vychází ze 

vztahu reálných nákladů na jednotku zboží v rámci porovnání dvou zemí. Podle Ricardovy 

teorie se méně efektivní země, která má absolutní náklady práce větší u všech výrobků, bude 

zaměřovat na výrobu a export těch produktů, kde je jejich absolutní výhoda nejmenší. 

V daném případě má ve výrobě tohoto produktu komparativní výhodu. Naopak země, která 

má u všech výrobků absolutně nižší náklady, se bude specializovat na ty výrobky, kde je její 

výhoda v nižších nákladech relativně největší (Fojtíková, 2009). Jinými slovy, komparativní 

výhody dosahuje země v té činnosti, ve které je lepší. V praxi je z dlouhodobého hlediska tato 

teorie nevýhodná pro rozvojové země, pro které může mít pouze krátkodobý efekt. Zaměření 

pouze na produkci a import komparativně výhodných statků brání rozvoji průmyslových 

odvětví, která jsou stěžejní pro vývoj ekonomiky a tím dochází k ekonomickému zaostávání. 

John Stuard Mill rozšířil teorii komparativních výhod o teorii reciproční poptávky. 

Podle něj se mezinárodní hodnota zboží pohybuje v hranicích určených národními pracovními 

náklady a konkrétní výše hodnoty zboží je určena vzájemnou poptávkou obou zemí po 

nabízeném zboží. Nepřímo tak vymezil mezinárodní hodnotu zboží, která je určena poptávkou 

a náklady (Majerová, Nezval, 2011). 

Neoklasičtí ekonomové, kromě toho, že se orientují na stranu poptávky, se liší od 

svých předchůdců, kteří pracovali pouze s jedním výrobním faktorem v podobě práce tím, že 

zahrnují do modelu kapitál. 

Nejvýznamnějším přínosem k dvou faktorovému modelu mezinárodního obchodu byla 

teorie vybavenosti výrobními faktory, představena ekonomy Heckscherem a Ohlinem. 

Vycházeli z jednoduché myšlenky, že země se liší svou relativní vybaveností výrobními 

faktory. Logika tohoto modelu je založena na myšlence, že dojde-li z nějakého důvodu k růstu 

světové ceny kapitálově náročné komodity, potom poroste i cena kapitálu a naopak. 

Kritikou Heckscher-Ohlinova modelu je teorie vyrovnávání cen výrobních faktorů. 

Dle této teorie zvýšení světové ceny statku vede ke zvýšení ceny toho faktoru, na který je jeho 

výroba relativně náročnější, a snižuje cenu toho faktoru, na který je tato výroba méně náročná  

(Majerová, Nezval, 2011). 

Platnost teorie vybavenosti výrobními faktory ve Spojených státech amerických se 

pokusil ověřit v 50. letech minulého století Wassily Leontief. Z výsledků jeho výzkumu, 
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známého jako Leontiefův paradox, plyne, že USA vyvážejí spíše pracovně náročné výrobky    

a dovážejí výrobky náročné na kapitál. 

Na základě poznatků, které vyplývají z výše popsaných teorií, provedl Paul Krugman 

zobecnění dosud platných teorií mezinárodního obchodu, a to z pohledu analýzy křivek 

poptávky a nabídky. Tato teorie je označována jako standardní teorie mezinárodního obchodu, 

která odvozuje relativní nabídku od hranice produkčních možností a relativní poptávku od 

preferencí spotřebitele. Rovnováhu v mezinárodním obchodě stanovuje jako střet relativní 

nabídky a relativní poptávky při dané relativní ceně a daném relativním množství (Majerová, 

Nezval, 2011). 

Vedle uvedených teorií mezinárodního obchodu, ekonomická věda nabízí celou řadu 

teorií, které jsou považovány za teorie alternativní, které jsou často ve výrazném rozporu 

s teoriemi hlavního proudu. Tyto teorie si všímají především reálného nesplnění většiny 

silných předpokladů, na kterých jsou teorie hlavního proudu postaveny. Nezpochybňují tedy 

ani tolik jejich teoretickou praxi, jako spíše jejich využitelnost pro praktickou hospodářskou 

politiku (Neumann, Žamberský, Jiránková, 2010). Mezi takové teorie patří teorie nezralého 

průmyslu, teorie mezinárodní hodnoty, teorie druhé nejlepší volby, teorie periferní 

ekonomiky, teorie zbídačujícího růstu, teorie o podobnosti ve struktuře poptávky, teorie 

technologické mezery, teorie výrobního cyklu a teorie omezené transformační schopnosti. 

Protože v současné světové ekonomice dochází ke stále větší interdependenci ekonomik         

a jejich integraci do mezinárodního obchodu, Majerová a Nezval (2011) zmiňují další teorie 

mezinárodního obchodu, mezi které patří teorie celní unie a optimální měnové oblasti. 

 

2.3 Předmět, význam, funkce a formy realizace zahraničního obchodu 

Zahraniční obchod plní v ekonomice především úlohu transformační, na základě které 

mění strukturu domácího produktu na strukturu užitného produktu. Tato úloha se hlavně 

projevuje u relativně malých ekonomik s nekomplexní surovinovou a přírodní vybavenosti     

a malým vnitřním trhem. Zahraniční obchod má také významný vliv na ekonomický růst na 

bázi efektivní specializace, a tedy efektivního zapojení do mezinárodní dělby práce. Za velmi 

dynamický vliv zahraničního obchodu se v současné době považuje přenos informací ze 

zahraničí do domácího ekonomického prostředí (Žák a kol., 1999). 
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Předmětem zahraničního obchodu je: 

 zboží (spotřební statky, hmotné kapitálové statky – suroviny, materiál, dlouhodobý 

majetek), 

 služby (pojištění, bankovní služby, doprava apod.), 

 práva duševního vlastnictví (licence, autorská práva, patenty).  

Zahraniční obchod se realizuje především v rámci obchodu se zbožím. Světový 

obchod však již nežádá pouze jediný sólový produkt, ale vyhledává komplexní dodavatele, 

kteří jsou schopni pokrýt širší poptávku (Beneš, 2004). Kromě komplexních dodávek zboží se 

vývozci snaží nalézt způsob, jak využívat své národní surovinové zdroje a zvyšovat jejich 

přidanou hodnotu v exportu, jak vytvářet zaměstnanost a podporovat růst kvalifikace. 

Dynamickou složkou světového obchodu se tak stává obchod se službami především 

bezprostředně spojených s realizací vývozu a dovozu jako je doprava, skladování, pojištění, 

bankovní operace a další. Předmětem zahraničního obchodu jsou také práva duševního 

vlastnictví, která zahrnují nákup a prodej patentů, know-how a autorských práv. 

Složení světového obchodu se sleduje prostřednictvím klasifikaci navržených 

některými mezinárodními organizacemi za účelem lepší mezinárodní srovnatelnosti výsledků 

jednotlivých zemí. 

Zahraniční obchod se realizuje ve třech následujících formách: 

 export (vývoz), 

 import (dovoz), 

 reexport (vývoz dovozu). 

Český statistický úřad (2012) definuje export jako hodnotu zboží odeslaného do 

zahraničí, které přestoupilo státní hranici za účelem jeho trvalého nebo dočasného ponechání 

v zahraničí. Celkem se rozlišuji dvě základní formy exportu, a to přímý a nepřímý export. 

Přímý export se realizuje mezi exportérem a importérem bez intervencí třetí strany. Nepřímý 

export zahrnuje vývoz zboží prostřednictvím různých zprostředkovatelů země výrobce. 

Nevyžaduje žádné odborné znalosti a je více využíván nově exportujícími společnostmi 

(Capela, 2012). Odpovědnost za prodej i rizika spojená s touto formou obchodu se přenáší na 

cizí, právně a hospodářsky samostatné orgány. Takovými subjekty mohou být specializovaní 

exportéři a exportní společnosti. 
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Obdobně Český statistický úřad (2012) definuje pojem import. Jedná se tak o hodnotu 

zboží přijatého ze zahraničí, které překročilo státní hranici za účelem jeho trvalého nebo 

dočasného ponechání v tuzemsku. Stejně jako u exportu existují dvě formy importu, tedy 

přímý a nepřímý a princip fungování je tedy obdobný. U přímého importu tuzemský 

producent nakupuje v zahraničí. Nepřímý import je charakteristický tím, že tuzemský 

producent nakupuje zboží od tuzemského zprostředkovatele.  

Jednou z méně častých forem realizace zahraničního obchodu představuje reexport. 

Jedná se o situaci, kdy obchodník nakupuje zboží v jedné zemi za účelem jeho prodeje do jiné 

země. Mezi hlavní důvody uskutečňování reexportu patří překonávání překážek obchodního 

charakteru, kompenzace vývozů reexportéra a ekonomické důvody plynoucí z nákupu zboží 

za nižší ceny a jeho prodeje za vyšší ceny do zahraničí. 

 Komoditní struktura zahraničního obchodu odráží hospodářskou strukturu země          

a sleduje vývoz a dovoz zboží dle skupin. Kam tyto vývozy a dovozy směřují, vyjadřuje 

teritoriální struktura, která je zpravidla závislá na: 

 historických vazbách, 

 geografické poloze státu, 

 politické orientaci státu. 

 Komoditní struktura zahraničního obchodu určuje jeho teritoriální strukturu, protože 

státy se ve svém zahraničním obchodě územně zaměřují na ty ekonomiky, se kterými si 

mohou uspokojit své dovozní a vývozní potřeby (Lipková, 2008). 

Vliv zahraničního obchodu na ekonomiku každé země je různý. Míra zapojení země 

do zahraničního obchodu je označována jako otevřenost ekonomiky nebo jako uzavřenost 

ekonomiky v případě velmi malého zapojení. Extrémním případem úplné uzavřenosti 

ekonomiky je autarkie. Podle Kalínské (2010) se jedná o takovou formu protekcionismu, ve 

které dochází k uzavření domácího trhu vůči dovozu a ke znemožnění vývozu. 

Dá se říci, že míra ekonomické závislosti státu na vnějších ekonomických vztazích je 

tím menší, čím je země větší a čím více má obyvatel. Tuto závislost je možné nejlépe změřit 

prostřednictvím míry otevřenosti a struktury otevřenosti.  

Kvantitativní aspekt otevřenosti vyjadřuje míra otevřenosti. Je chápaná jako podíl 

ukazatele zahraničního obchodu (exportu, importu nebo obratu) k nominálnímu HDP nebo 

jako import nebo export na obyvatele za rok. Struktura otevřenosti vyjadřuje kvalitativní 



 

 

15 

 

aspekt otevřenosti. Rozumí se jí analýza komoditní struktury, teritoriální struktury, 

kilogramových cen, reálných směnných relací, transformačního výkonu ekonomiky atd. 

(Kliková, Kotlán, 2006). 

Míra otevřenosti představuje odraz specializované struktury daného ekonomického 

celku, který je dán podílem jednotlivých teritorií na hmotných, informačních, případně 

finančních tocích realizovaných subjektem, nebo podílem užitných hodnot na vývozu či 

dovozu země. 

Pro hodnocení zahraničního obchodu se v ekonomice každé země používají, dle 

Svatoše (2009), následující hlediska: 

 efektivnost, 

 proporcionalita, 

 demonstrativní efekt. 

Efektivností se rozumí snaha zaměřit se v exportní politice na výrobky, u nichž může 

země dosáhnout co nejvyšších úspor společenské práce. Menší a otevřenější ekonomiky by se 

měly důrazněji soustředit na zvýšení a udržení konkurence a tedy i schopnosti vývozu 

vybraných výrobků. 

Proporcionalita vychází z myšlenky, že ekonomiky většiny zemí jsou nekomplexní     

a jejich ekonomický rozvoj je diktován nutností zajistit potřebné zboží v zahraničí (Beneš, 

2004). Země by měla mít dostatečně velký domácí trh a průmyslovou základnu schopnou 

soběstačného vývoje. Takových zemí je však málo. Jedná se o země, které mají komplexní 

surovinovou základnu a jsou schopné zabezpečit potřeby vlastní domácí průmyslové výroby.  

Demonstrativní efekt je prezentován vývozním a dovozním programem země. Jedná se 

o světový technický, designový, módní trend, který má schopnost ovlivňovat společenský      

a ekonomický pokrok. Cílem je jistý transfer světových trendů, jako šíření ekonomických 

prvků, bezpečnost práce, nové způsoby balení, využívání netradičních energetických zdrojů    

a podobně. 

Když pomineme rozdíly ve fungování zahraničního obchodu v jednotlivých zemích, ať 

už z důvodu odlišné vybavenosti výrobními faktory či míry jeho samotné realizace, je možné 

charakterizovat některé obecně platné funkce zahraničního obchodu.  
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Mezi základní funkce zahraničního obchodu dle Fojtíkové (2009) patří:
1
 

 transformační funkce, 

 transmisní funkce, 

 růstová funkce. 

Transformační funkce představuje přeměnu struktury domácí výroby do požadované 

struktury domácí spotřeby (Tuleja a kol, 2007). Tato funkce je realizována ve dvou formách,  

a to směnou výsledků výrobních i nevýrobních aktivit a samotným pohybem výrobních 

faktorů. 

Transmisní funkci je možné považovat za vyšší typ transformační funkce. Podstatou 

této funkce je přenos toků informací, poznatků, kritérií a stimulů rozhodování a chování 

ekonomických celků (Cihelková, 2003). 

 Růstová funkce zahraničního obchodu závisí na zvyšování tempa ekonomického růstu 

ve formě úspor vynaložených výrobních faktorů nad rámec rozvojových možností země. 

Souvisí se specializací zejména v malých ekonomikách, kde je struktura domácí ekonomiky 

ovlivněna exportní výkonností a konkurenceschopností výrobků této země na zahraničních 

trzích. Obecně platí, že vývoz výrobků a služeb zvyšuje úroveň národního důchodu, naopak 

dovoz jeho úroveň snižuje. 

Jak uvádí Tuleja (2007), tato funkce je dána následujícími faktory: 

 rozdíly v absolutních nákladech vynaložené práce, které jsou obsaženy v teorii 

absolutních výhod, 

 odlišnou skladbou komparativních nákladů vynaložené práce, které jsou objasněny 

v teorii komparativních výhod, 

 vybaveností zemí jednotlivými výrobními faktory, 

 technologickou mezerou, kdy ekonomika dosahuje komparativní výhody vůči 

dovážející ekonomice po tu dobu, než výrobce v dovážející zemi započne produkci 

daného statku či komodity, 

                                                
1 Vedle zmíněných základních funkčních modelů zahraničního obchodu je také zmiňována funkce bariérová, 

interakční, parametrická. 
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 technickou vyspělostí výrobků, mající souvislost s životními cykly výrobků, kdy 

největší komparativní výhodu má ekonomika produkující výrobky vysoké technické 

úrovně a tato výhoda klesá společně s životním cyklem výrobku, 

 rozdíly v úrovni lidského kapitálu, 

 faktory geografickými, které ovlivňují zapojení ekonomik do mezinárodního obchodu 

z hlediska geografické koncentrace, tvorby průmyslových oblastí či rozdílnosti nebo 

podobnosti vzdělanostních, kulturních, klimatických, politických podmínek apod. 

 

2.4 Platební bilance a zahraniční obchod 

 Veškeré vnější vztahy, které mají podobu peněžních, zbožových nebo finančních toků 

mezi domácí ekonomikou a vnějším světem, procházejí platební bilancí. Ta umožňuje 

krátkodobě určovat kapacitu trhu příslušné země a je důležitým indikátorem vývoje 

devizového kurzu, neboli tlaků, které mohou vést k jeho zhodnocení nebo znehodnocení 

(Durčáková, Mandel, 2000). Účinnost prováděné obchodní politiky má tak vliv na stav 

jednotlivých účtu platební bilance. 

Platební bilance země je významným makroekonomickým ukazatelem o stavu             

a vývoji ekonomiky určité země. Podává obraz nejen o výkonnosti ekonomiky a vnější 

ekonomické rovnováze, ale také o úspěšnosti realizované hospodářské politiky v dané zemi. 

Původně byla platební bilance považována za přehled zdrojů deviz včetně jejich 

použití a byla vyjádřena obchodní bilancí. S postupujícím růstem významu služeb byla 

obchodní bilance rozšířena o bilanci zboží, služeb a bilanci běžných platů. Později se začal 

sledovat také pohyb kapitálu z různých hledisek v kapitálové bilanci (Majerová, Nezval, 

2011).  

Pod pojmem platební bilance se v současné praxi rozumí statistický výkaz či záznam 

veškerých hospodářských transakcí
2
, které se odehrály za určité období mezi národní 

ekonomikou a zahraničím (Kubišta, 1999). Je sestavena z kreditních položek, které znamenají 

příliv aktiv do ekonomiky a debetních položek zaznamenávajících jejich odliv do okolního 

světa. 

                                                
2 Pojem transakce je možné definovat jako ekonomický tok, který odráží tvorbu, transformaci, výměnu, převod 

nebo zánik ekonomické hodnoty. Zahrnuje změny ve vlastnictví zboží, finančních aktiv a pasiv, poskytování 

služeb nebo poskytování práce a kapitálu. 
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Tab. 2.1: Členění platební bilance 

Účet Bilance Kreditní položky Debetní položky 

BĚŽNÝ ÚČET Obchodní bilance export import 

 

Bilance služeb příjmy výdaje 

 

Bilance výnosů výnosy náklady 

 
Běžné převody příjmy výdaje 

KAPITÁLOVÝ ÚČET - příjmy výdaje 

FINANČNÍ ÚČET Přímé investice v tuzemsku v zahraničí 

 
Portfoliové investice v tuzemsku v zahraničí 

 

Ostatní investice v tuzemsku v zahraničí 

CHYBY, KURZOVÉ 

ROZDÍLY - nárůst pokles 

DEVIZOVÉ REZERVY - nárůst pokles 

Zdroj: Kliková, Kotlán, 2006. 

Samotný termín platební bilance však není zcela výstižný. Nejedná se pouze o bilanci 

plateb, ale o bilanci veškerých peněžních i reálných toků mezi domácí ekonomikou a zbytkem 

světa (Kliková, Kotlán, 2006). Platební bilance je souhrnným záznamem, který tedy 

nezachycuje podrobně každou transakci, ale transakce jsou zde seskupovány do následujících 

kategorií (Jurečka, 2010): 

• běžný účet,  

• kapitálový účet, 

• finanční účet, 

• účet oficiálních měnových rezerv, 

• účet chyb a opomenutí. 

Běžný účet platební bilance je tvořen platbami za vývoz a dovoz zboží a služeb, 

důchody placenými ze zahraničí a do zahraničí a jednostrannými převody. 

Jednou z nejméně významných kategorií platební bilance je kapitálový účet, který 

zahrnuje transfery související s migrací obyvatelstva, promíjením dluhu či převody 

nevýrobních nefinančních hmotných aktiv a nehmotných práv, jako např. patentů či 

autorských práv (Kliková, Kotlán, 2006). 

 Finanční účet tvoří dovoz a vývoz krátkodobého a dlouhodobého kapitálu. 

Významnější částí je dlouhodobý kapitál, který má podobu úvěrů a investic. Mezinárodní 

investice se potom dělí na dvě skupiny podle přístupu investora k jejich správě. Jedná se        

o přímé zahraniční investice, které znamenají úplné či částečné získání kontroly nad domácí 
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firmou a tím i vliv nad jejím řízením. Druhou skupinou jsou portfoliové investice v podobě 

nákupu cenných papírů. Jánošíková (2008) za takovou investici uvádí vlastnictví do výše     

10 % podílu určité firmy.  

Platební bilance je jako celek vždy vyrovnaná. Hovoří-li se o přebytku nebo deficitu 

platební bilance, má se tím na mysli její část bez účtu devizových rezerv. Právě tento účet 

slouží k vyrovnávání případného schodku či přebytku platební bilance. Jak uvádí Durčáková  

a Mandel (2000), devizové rezervy představují mezinárodní likviditu oficiálních měnových 

institucí a zahrnují likvidní devizová aktiva v podobě zásob zlata, volně směnitelných měn, 

státní cenné papíry cizích vlád a jiná likvidní devizová aktiva. 

V platební bilanci obvykle figuruje další účet – chyby a opomenutí. Důvodem je, že na 

základě pravidel podvojného účetnictví se součet všech kreditních a debetních záznamů musí 

rovnat. Ve skutečnosti k této situaci téměř nedochází, protože ne všechny údaje je možné pro 

sestavení platební bilance zjistit. Hlavním účelem účtu chyb a opomenutí je tedy vyrovnat 

zjištěný rozdíl. Podle velikosti této položky lze do jisté míry určit kvalitu dat vstupujících do 

platební bilance.  

Vzhledem ke směru, jakým se bude dále diplomová práce ubírat, je třeba vysvětlit 

samotnou podstatu nejvýznamnější složky platební bilance, a to bilance na běžném účtu. 

Přehlednější pochopení podstaty této problematiky ilustruje následující tabulka. 
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Tab. 2.2: Struktura běžného účtu platební bilance 

Bilance na běžném účtu 

Kreditní záznamy Debetní záznamy 

A: export výrobků a zboží B: import výrobků a zboží 

Obchodní bilance = A – B 

C: export služeb D: import služeb 

Bilance služeb = C – D 

E: výnosy F: náklady 

•         příjmy ze zahraničních investic •         investiční příjmy cizinců 

•         příjmy z práce v zahraničí •         pracovní příjmy cizinců 

Bilance výnosů = E – F 

Výkonová bilance = A + C + E - (B + D + F) 

G: jednostranné transfery přijaté H: jednostranné transfery poskytnuté 

Bilance na běžném účtu = A + C + E + G - (B + D + F + H) 

Zdroj: Jurečka a kol, 2010, s. 305. 

Jak vyplývá z uvedené tabulky 2.2, strukturu bilance na běžném účtu tvoří:  

 obchodní bilance, 

 bilance služeb, 

 bilance výnosů, 

 bilance jednostranných transferu neboli běžné převody. 

Mezinárodní obchod se realizuje především v podobě obchodu se zbožím, který je 

zachycen v rámci obchodní bilance zaznamenávající rozdíl mezi vývozem a dovozem zboží. 

Přebytek obchodní bilance nastává v případě, kdy export převyšuje import. Jak uvádí 

Polouček (2010), tento přebytek je znakem toho, že zboží je na mezinárodních trzích 

konkurenceschopné, a to buď díky nízké ceně, vysoké kvalitě, nebo kombinací obou aspektů. 

Oproti tomu v případě, že země více importuje, než exportuje, hovoříme o deficitu obchodní 

bilance. 

Bilance služeb je položkou, která získává u většiny zemí stále větší podíl na běžném 

účtu platební bilance. Saldem této bilance je rozdíl mezi příjmy z poskytovaných služeb 

domácími subjekty a výdaji na poskytování služeb zahraničními subjekty (Kliková, Kotlán, 

2006). Mezi nejvýznamnější položky v bilanci služeb patří zahraniční cestovní ruch, 

mezinárodní doprava, mezinárodní pojištění, stavebnictví, finanční služby a další.  
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Výnosová bilance zachycuje příjmy plynoucí zemi z výrobních faktorů v podobě práce 

a kapitálu poskytnutých do zahraničí a náklady ve formě investičních a pracovních příjmů 

cizinců. 

 Běžné převody jsou transakce v podobě darů, příspěvků mezinárodním organizacím, 

mezivládní pomoci a dalších transferů, za které nejsou požadovány žádné protislužby. Saldem 

je rozdíl mezi jednostrannými transfery poskytnutými a přijatými. Jak uvádí Durčáková, 

Mandel (2000), běžné převody se dělí na soukromé a vládní. Mezi typické soukromé převody 

běžného charakteru patří dary a dědictví, výživné, příspěvky zahraničním organizacím            

a institucím ze soukromých prostředků. Mezi vládní běžné transfery se řadí hospodářská 

pomoc, dary a příspěvky mezinárodním organizacím placené ze státního rozpočtu. 

 Pro financování deficitu běžného účtu musí mít země přebytek platební bilance na 

finančním účtu, tedy musí být čistým dovozcem kapitálu. Tato situace je však možná pouze 

v krátkém období. Z dlouhodobého hlediska se však přebytek finančního účtu projeví 

v deficitu bilance výnosů. Kotlán (2006) uvádí, že je to zapříčiněno tím, že bilance výnosů 

odráží předchozí pohyb výrobních faktorů, tedy kapitálu. Zmíněné přímé investice pak 

povedou k odlivu výnosů z nich plynoucích do zahraničí. Vzniká tak začarovaný kruh, 

v němž primární deficit běžného účtu, který je doprovázen přebytkem účtu finančního, je 

následován deficitní bilanci výnosů a deficit běžného účtu se tak nadále prohlubuje. Deficit 

běžného účtu způsobuje v dlouhém období znehodnocení domácí měny, což se následně 

projeví v omezení importu a zvýšení exportu. 

 Hlavním cílem hospodářské politiky každého států je dosažení rovnováhy na všech 

účtech platební bilance. Vnější rovnováhy může být dosaženo buď prostřednictvím nástrojů 

hospodářské politiky, nebo působením automatických mechanismů, které do jisté míry 

samovolně vyrovnávají platební bilanci. V tomto případě se jedná o cenový, důchodový, 

úrokový a kurzový automatický vyrovnávací mechanismus platební bilance nebo obchodní 

bilance.  

 

Cenový vyrovnávací mechanismus 

Tento mechanismus byl poprvé představen v 18. století filosofem D. Humem. Název 

samotného mechanismu napovídá, že vyrovnávání vzniklé nerovnováhy se bude dít přes 

změnu cenové hladiny. Jak uvádí Peprný a Stejskal (2011), základními předpoklady modelu 

jsou: 
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 pevné kurzy, 

 pružné ceny a mzdy, 

 ekonomika operující na potenciálu při plné zaměstnanosti, 

 neměnné rychlosti obratu peněž. 

Základní myšlenku působení cenového vyrovnávacího mechanismu vyjadřuje 

následující schéma 2.1. 

Schéma 2.1: Působení cenového vyrovnávacího mechanismu obchodní bilance 

Deficit obchodní bilance  odliv peněž do zahraničí a pokles peněžní zásoby  pokles 

domácí cenové hladiny  růst exportu a pokles importu  vyrovnání obchodní bilance. 

Zdroj: Kliková, Kotlán, 2006, s 200. 

  

Důchodový vyrovnávací mechanismus 

 Tento mechanismus byl představen s nástupem keynesiánství ekonomy, jako je Harold 

nebo Machlup. Je spojen se změnou v úrovni důchodu a jeho základními předpoklady jsou: 

 nepružné ceny a mzdy, 

 fixní měnový kurz, 

 ekonomika operující pod svým potenciálním produktem při neúplné zaměstnanosti 

(Neumann a kol., 2010). 

Působní důchodového vyrovnávacího mechanismu obchodní bilance vysvětluje schéma 

2.2:  

Schéma 2.2: Působení důchodového vyrovnávacího mechanismu obchodní bilance 

Deficit obchodní bilance  velký import nebo malý export  pokles agregátní poptávky  

pokles produktu  pokles celkového důchodu  pokles importu a růst exportu  vyrovnání 

obchodní bilance. 

Zdroj: Kliková, Kotlán, 2006, s 201. 
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Úrokový vyrovnávací mechanismus  

 V systému pevných kurzů existuje ještě jeden kanál vyrovnávání platební bilance. 

V této chvíli opouštíme nerealistický předpoklad necitlivých úrokových měr a nulové 

mobility kapitálu. K vyrovnání platební bilance může tak dojít i vlivem působení úrokového 

vyrovnávacího mechanismu. Existuje-li deficit platební bilance, potom dochází k odlivu 

peněz do zahraničí a poklesu peněžní zásoby. To způsobí růst úrokové míry. Dlouhodobá 

spotřeba tak klesá, což vede ke snížení agregátní poptávky, důchodu a dovozu. Následkem je 

vyrovnání běžného účtu platební bilance. Růst úrokové míry může také způsobit růst 

úrokového diferenciálu, příliv zahraničního kapitálu a zlepšení finančního účtu platební 

bilance. Výsledkem je další vyrovnávání platební bilance (viz schéma 2.3). 

Schéma 2.3: Působení úrokového vyrovnávacího mechanismu platební bilance 

Deficit platební bilance  odliv peněz do zahraničí a pokles peněžní zásoby  růst 

domácí úrokové míry  příliv kapitálu  vyrovnání platební bilance. 

Zdroj: Kliková, Kotlán, 2006, s 201. 

  

Kurzový vyrovnávací mechanismus 

 Kurzový vyrovnávací proces se děje přes změny měnového kurzu, tudíž v kurzovém 

režimu floating. Základním předpokladem modelu jsou fixní domácí a zahraniční cenové 

hladiny (Neumann a kol., 2010). 

 Při vzniku deficitu platební bilance dochází k nedostatku deviz a přebytku domácí 

měny. To způsobí znehodnocení měny a změnu relativních cen exportu a importu. Export se 

zlevní a poroste, import se zdraží a klesne (viz schéma 2.4). Tak se platební bilance vyrovná. 

Analogický proces nastane i při přebytku platební bilance. 

Schéma 2.4: Působení kurzového vyrovnávacího mechanismu platební bilance 

Deficit platební bilance  převis poptávky nad nabídkou deviz  znehodnocení měny 

růst exportu a pokles importu  vyrovnání platební bilance. 

Zdroj: Kliková, Kotlán, 2006, s 202. 

 První tři možnosti vyrovnání platební bilance jsou alternativami pro politiku absolutně 

pevného kurzu bez pásem oscilace, kde centrální banka vyhlásí neodvolatelný fixní kurs, 
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který nebude nikdy revalvovat nebo devalvovat (Durčáková, Mandel, 2000). Tyto 

mechanismy je v podstatě možné aplikovat na země tvořící měnovou unii. Naopak kurzový 

vyrovnávací mechanismus přichází v úvahu u floatingu. Nicméně v praxi je těžké split 

všechny předpoklady jednotlivých mechanismů, které jsou z části nereálné, jak je tomu          

u podmínky nulové mobility kapitálu či předpokladu necitlivých úrokových měr. 

 

2.5 Shrnutí kapitoly 

Mezinárodní obchod se zbožím a službami představuje historicky nejvýznamnější 

formu mezinárodních ekonomických vztahů. Hlavními důvody jeho vzniku byla omezení 

země v podobě nedostatku určitých výrobních faktorů, existence úspor z rozsahu a rozdílné 

preference spotřebitelů. Mezinárodní obchod má taktéž politický význam. Podporuje mírovou 

spolupráci, snižuje riziko konfliktů, prohlubuje budování kvalitních sousedských vztahů         

a vede k růstu vzdělanosti obyvatel země zaměřené na vývoz. 

Termíny mezinárodní obchod a zahraniční obchod jsou často zaměňovány a řadou 

autorů vnímány jako totožné. Mezi těmito pojmy však existuje rozdíl v podobě rozsahu, který 

pokrývají. Zahraniční obchod se týká jedné země, zatímco mezinárodní obchod (světový 

obchod) zahrnuje zahraniční obchod několika zemí.   

Zahraniční obchod se realizuje ve třech základních formách, a to v podobě exportu, 

importu a reexportu a jeho předmětem jsou zboží, služby a práva duševního vlastnictví. 

Zahraniční obchod je zkoumán z hlediska jeho teritoriální, komoditní struktury, obratu, 

bilance atd. 

Ve fungování zahraničního obchodu jednotlivých zemí existují rozdíly, je však možné 

charakterizovat některé obecně platné funkce. Jedná se především o funkci transformační, 

transmisní a růstovou. 

Veškeré vnější vztahy v podobě peněžních, zbožových či finančních toků mezi domácí 

zemí a zahraničím jsou zachyceny v platební bilanci. Jedná se o statistický výkaz či záznam 

veškerých hospodářských transakcí, které se odehrály za určité období mezi národní 

ekonomikou a zahraničím. Platební bilance je tvořena běžným účtem, kapitálovým účtem, 

finančním účtem, účtem oficiálních měnových rezerv a účtem chyb a opomenutí. Protože 

jedním z hlavních cílů hospodářské politiky každého států je rovnováha na každém účtu 

platební bilance, vedle nástrojů hospodářské politiky působí řada mechanismů k odstranění 
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vnější nerovnováhy. Jedná se o cenový, důchodový, úrokový a kurzový automatický 

vyrovnávací mechanismus platební bilance. V praxi se však nedá jednoznačně určit, jakým 

mechanismem dochází k automatickému vyrovnání platební bilance. Předpoklady 

jednotlivých modelů jsou těžce dosažitelné nebo dokonce nereálné, jak je tomu v případě 

nulové mobility kapitálu a necitlivých úrokových měr. Mezi mechanismy, které je možné 

považovat za reálné, patří úrokový mechanismus, který by byl platný v případě měnových 

unií a mechanismus kurzový v systému pružných kurzů. 
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3 Zahraniční obchod v podmínkách Evropské unie 

Obchod se zbožím a službami se v Evropské unii realizuje ve dvou základních 

úrovních, přičemž každá z nich je založena na jiném legislativním a institucionálním základě. 

První úroveň zahrnuje obchod realizovaný mezi 27 členskými státy EU, který je označován 

jako vnitrokomunitární obchod nebo také intra unijní obchod. V podstatě se jedná o volný 

pohyb zboží realizovaný v rámci fungujícího vnitřního trhu EU. Na druhé úrovni se 

zahraniční obchod uskutečňuje s třetími zeměmi, které nejsou členy Evropské unie. Tato 

forma obchodní spolupráce je označována jako extra-komunitární neboli extra unijní obchod 

(Fojtíková, Lebiedzik, 2008). V tomto případě Evropská unie vystupuje jako celek a upravuje 

vztahy s nečlenskými státy prostřednictvím společné obchodní politiky. 

Extra unijní obchod, který bude dále v textu označován jako zahraniční obchod EU, 

zahrnuje dovoz zboží a služeb z nečlenských států do EU a vývoz ze zemí EU do okolního 

světa.  Tyto pojmy jsou v podmínkách EU vymezeny následovně (Eurostat yearbook, 2011): 

 Dovoz -  zboží, které vstupuje na statistické území EU z nečlenské země a které je 

propuštěno do celního režimu volného oběhu, aktivního zušlechťovacího styku nebo 

přepracování pod celním dohledem, a to okamžitě nebo po určitém období, kdy je 

umístěno v celním skladu. 

 Vývoz  - zboží, které opouští statistické území EU a směřuje do nečlenské země po 

propuštění do celního režimu pro vývoz (konečný vývoz), režimu pasivního 

zušlechťovacího styku nebo reexportu buď po ukončení aktivního zušlechťovacího 

styku, nebo po přepracování pod celním dohledem. 

V případě intra unijního obchodu, tedy obchodu v rámci členských států Evropské 

unie, hovoříme již nikoli o dovozu a vývozu, ale o přijetí a odeslání zboží. Pod pojmem přijetí 

zboží se rozumí zboží ve volném oběhu v rámci EU, které vstupuje na statistické území 

daného členského státu. Oproti tomu odesláním se rozumí zboží ve volném oběhu EU, které 

opouští statistické území určitého členského státu za účelem vstupu do jiného členského státu 

(Evropská komise, 2012). 

Evropská unie se na světovém obchodu s průmyslovým zbožím (dále jen zboží) podílí 

přibližně z jedné pětiny. Hodnota obchodu se zbožím mezi členskými státy je vyšší než 

hodnota obchodu realizovaného mezi EU a třetími státy. V rámci zahraničního obchodu 

Evropská unie dosahuje dlouhodobě záporné saldo obchodní bilance. 
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Graf: 3.1: Podíly intra a extra unijního obchodu na celkových dovozech a vývozech EU 

       v letech 2007-2011 

 

Zdroj: Eurostat, 2012, vlastní zpracování. 

Graf 3.1 zachycuje podíly intra a extra unijního obchodu na celkových dovozech         

a vývozech Evropské unie v letech 2007-2011. Je tedy zřejmé, že největší část obchodní 

výměny se v EU realizuje v rámci vnitřního trhu, tedy mezi jednotlivými členskými státy. 

 Poměr dovozů a vývozů se v letech vyvíjel konstantně. Podíl extra unijního obchodu 

v rámci unijních vývozů ve sledovaném období postupně rostl na úkor obchodu mezi 

členskými státy. V roce 2011 tvořil podíl extra unijních vývozů 35,7 % (Eurostat, 2012). 

 

3.1 Institucionální vymezení podmínek pro realizaci zahraničního obchodu v EU 

Vytvořením celní unie v roce 1968 byla mezi členskými státy odstraněna cla a ostatní 

obchodní překážky. Zboží se tak mohlo mezi členskými státy pohybovat volně. Rovněž začala 

být uplatňována jednotná celní opatření vůči nečlenským zemím v podobě sjednocení pravidel 

pro uplatňování ochranných opatření vůči nečlenům a pravidel poskytování preferencí. Pro 

oblast obchodní spolupráce se třetími zeměmi byl také zaveden jednotný celní sazebník, 

neboť obchod jednotlivých členských států vůči státům třetím musí podléhat společnému 

režimu. 

Se vznikem celní unie v roce 1968 začalo Společenství vůči třetím zemím vystupovat 

jako jeden celek. Žádný členský stát proto nemůže provádět vlastní, nezávislou zahraničně 

obchodní politiku a utvářet své vnější hospodářské vztahy vůči vnějšímu světu zcela 
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samostatně (Kaňa, 2010). Členské země tak delegovaly kompetence v této oblasti na orgány 

Evropského společenství. 

Základy společné obchodní politiky EU byly položeny již ve Smlouvě o založení 

EHS. Dle článku 131 „ Společná obchodní politika přihlíží k příznivému dopadu, který může 

mít odstranění cel mezi členskými státy na vzrůst konkurenceschopnosti podniků těchto států. 

Vytvořením celní unie hodlají členské státy přispět ve společném zájmu k harmonickému 

rozvoji světového obchodu, k postupnému odstranění omezení mezinárodního obchodu a ke 

snižování celních překážek“ (Smlouva o založení EHS, článek 131). 

Tento článek je důkazem toho, že do základu této politiky byly přejaty normy              

a principy GATT
3
. Je však třeba poznamenat, že věrnost k těmto normám ve Společenství 

byla menší než u hlavního obchodního partnera, jimž jsou Spojené státy americké. Zatímco 

USA prohlašovaly, že světový obchod by se měl řídit jednotnými pravidly, Evropské 

společenství zastávalo názor, že regulace obchodu by měla probíhat především v zájmu 

národní diplomacie. Cílem USA bylo tak získat kontrolu nad světovým obchodem, oproti 

tomu členské státy Evropského společenství se snažili zabezpečit proti zavedení cizích 

pravidel a zajistit si tak svobodu výběru prostředků a metod ochrany svého vnitřního trhu 

citlivého na zahraniční konkurenci (Levincev, 2006). 

Maastrichtská smlouva z roku 1993 potvrdila cíle a principy společné obchodní 

politiky. Amsterodamská smlouva rozšířila působnost této politiky na obchod se službami      

a právy duševního vlastnictví.  V roce 2000 na základě smlouvy z Nice došlo k úpravě článku 

133 Smlouvy o založení EHS s cílem odstranit určité kompetenční nejasnosti. Do výlučných 

pravomocí institucí Evropské unie byly k výlučným kompetencím v oblasti obchodu přidány 

kompetence pro jednání o dohodách týkajících se služeb a komerčních aspektů práv 

duševního vlastnictví (Majerová, Nezval, 2011).  

K dalším změnám došlo v souvislosti s přijetím Lisabonské smlouvy. Společná 

obchodní politika se stala součástí nově koncipované Vnější činnosti EU a je projednávána ve 

Výboru pro zahraniční věci, jemuž předsedá vysoký představitel EU pro zahraniční                 

a bezpečnostní politiku EU. Došlo také k rozšíření společné obchodní politiky o přímé 

zahraniční investice. Významná změna se rovněž týká Evropského parlamentu v procesu 

nejen uzavírání mezinárodních obchodních smluv, ale vůbec při tvorbě SOP, který nyní musí 

být informován o průběhu jednání a konzultován při schvalování. 

                                                
3 Všeobecná dohoda o clech a obchodu – mnohostranná dohoda upravující obchodně politická pravidla. 
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Společná obchodní politika je základním nástrojem, prostřednictvím kterého EU a její 

členské země vyjadřují společný, komunitární postoj k otázkám liberalizace světového 

obchodu a přijímají dílčí opatření vůči třetím nečlenským zemím (Fojtíková, 2009). 

Právním základem společné obchodní politiky je v současné době hlava druhá 

Smlouvy o fungování Evropské unie.  Článek 207 obsahuje demonstrativní výčet jednotlivých 

zásad, na kterých je společná obchodní politika postavena. Jedná se o: 

 úpravy celních sazeb, 

 uzavírání celních a obchodních dohod, 

 sjednocování liberalizačních opatření, 

 vývozní politika, 

 obchodní ochranná opatření (Smlouva o fungování EU, 2010). 

Smlouva o EU (2010) uvádí hlavní cíl společné obchodní politiky, kterým je 

povzbuzovat zapojení všech zemí do světové ekonomiky, včetně postupného odstraňování 

překážek mezinárodnímu obchodu. Realizace této politiky probíhá v rámci mezinárodních 

závazků, zejména přijatých v rámci Světové obchodní organizace. 

Společná obchodní politika je navenek považována za oblast, která svou podstatou 

plně přešla z členských států do výlučné pravomoci orgánů Unie. Členské státy si tak 

nemohou ponechat vlastní pravomoci, které by tuto politiku mohly narušovat nebo přímo 

znemožňovat. Nemohou přijímat právní předpisy ani uzavírat mezinárodní smlouvy, nejsou-li 

k tomu výslovně zmocněny (Rozehnalová, Týč, 2006). Evropská unie tak vystupuje při 

jednáních se třetími zeměmi jako samostatný subjekt. Na provádění společné obchodní 

politiky se podílí: 

 Rada EU,  

 Evropská komise, 

 Evropský parlament. 

Rozhodujícím orgánem pro provádění společné obchodní politiky je Rada Evropské 

unie, respektive Rada pro všeobecné záležitosti a vnější vztahy, která na základě návrhů 

Evropské komise vydává rozhodnutí. V oblastech antidumpingového cla nebo ochranných 

opatření je rozhodování přeneseno na Evropskou komisi.  
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V případě nutnosti sjednání obchodní dohody se třetími zeměmi, podává doporučení 

na její sjednání rovněž Evropská komise. Rada ji zmocní zahájením jednání a stanoví ji 

mandát pro jednání. Při sjednávání dohod je Komisi nápomocen Výkonný výbor, v rámci 

něhož jsou vytvářeny pracovní skupiny zaměřené na jednotlivá území a skupiny zboží. Rada 

EU následně příjme rozhodnutí po obdržení vyjádření Evropského parlamentu. Rada EU 

přijímá rozhodnutí zpravidla kvalifikovanou většinou. V rámci společné obchodní politiky 

jsou však oblasti, kde Rada musí rozhodnout jednomyslně. Dle článku 207 odstavce 4 

Smlouvy o fungování EU, Rada rozhoduje jednomyslně při sjednávání a uzavírání dohod 

týkajících se obchodu se službami, obchodních aspektů duševního vlastnictví a přímých 

zahraničních investic, pokud dané dohody obsahují ustanovení, pro která je při přijímání 

vnitřních předpisů vyžadována jednomyslnost. Článek rovněž uvádí, že Rada EU rozhoduje 

jednomyslně při sjednávání a uzavírání dohod: 

 v oblasti obchodu s kulturními a audiovizuálními službami v případě, že by tyto 

dohody mohly ohrozit kulturní a jazykovou rozmanitost Unie, 

 v oblasti obchodu se sociálními, vzdělávacími a zdravotnickými službami, pokud by 

takové dohody mohly vážně narušit vnitrostátní organizaci takových služeb a ohrozit 

odpovědnost států za jejich poskytování. 

Přestože státy přenesly své veškeré pravomoci v obchodně-politických otázkách vůči 

třetím zemím na orgány Evropské unie, nedochází k tomu, že by tato oblast byla řízena 

centrálně z Bruselu a členské státy by se těmto nařízením pasivně podřizovaly. Důležité 

právní akty jsou sice schvalovány Radou EU, případně Evropským parlamentem, avšak právě 

v těchto orgánech mají členské státy své přímé zastoupení v osobách ministrů odpovědných 

v dané zemi za příslušný rezort. 

Tvorba a provádění společné obchodní politiky se v Evropské unii realizuje 

efektivním a transparentním způsobem. Evropský parlament a Rada přijímají řádným 

legislativním postupem formou nařízení opatření, která vymezují rámec pro provádění 

společné obchodní politiky. Komise pravidelně konzultuje své návrhy s představiteli 

zájmových skupin a občanské společnosti, se zástupci průmyslu, odborových svazů                

a nevládních organizací, a to formou plenárních setkání či specializovaných pracovních 

skupin. Systematicky je o návrzích informován a konzultován Evropský parlament (Fojtíková, 

Lebiedzik, 2008). 
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S přijetím Lisabonské smlouvy se jeho role významně zvýšila. Dle článku 218 

Smlouvy o fungování EU Evropský parlament musí vyjádřit souhlas s dohodami o přidružení, 

dohodami vytvářejícími zvláštní institucionální rámec zavedením postupů spolupráce, 

dohodami mající významný dopad na rozpočet unie a dohodami v oblastech, na které se 

vztahuje běžná legislativní procedura. Tento článek si Evropský parlament vykládá tak, že 

jeho souhlas je nutný u všech obchodních dohod. 

Společnou obchodní politiku je tak možné charakterizovat jako soubor principů           

a opatření, při jejichž uplatňování se členské země Evropské unie rozhodly postupovat 

jednotně, přičemž delegovaly pravomoci týkající se daných principů a opatření na orgány 

Evropské unie. Fungování společné obchodní politiky je založeno na společných obchodně 

technických režimech, v rámci kterých se musí členské státy řídit společnými pravidly pro 

vývoz a dovoz (Majerová, Nezval, 2011).  

Realizaci svých cílů a záměrů v zahraničně obchodní oblasti EU zajišťuje 

prostřednictvím nástrojů společné obchodní politiky. Hlavní skupinu nástrojů využívaných 

v rámci společné obchodní politiky tvoří nástroje autonomní a smluvní. Tyto nástroje může 

EU také využívat v rámci podpory rozvoje obchodu s některými hospodářsky slabšími 

oblastmi světa a realizovat obchod na tzv. preferenčním základě.  

Autonomní obchodní politika zahrnuje všechna opatření týkající se exportu a importu 

zboží, která Evropská unie uplatňuje mimo rámec smluvních závazků vůči třetím státům,       

a používá je tedy jednostranně. Autonomní nástroje společné obchodní politiky EU jsou 

v podstatě komunitární právní akty v podobě nařízení, případně směrnic, a zpravidla se dělí na 

nástroje tarifní a netarifní. Mezi nejčastěji používané tarifní nástroje patří celní sazebník se 

společnými tarify, celní kvóty a celní stropy (Fojtíková, Lebiedzik, 2008). 

Společný celní sazebník byl vytvářen od roku 1968, tedy od završení procesu 

budování celní unie a představuje tak jeden ze základních prvků nutných pro její fungování. 

Celní sazebník obsahuje část nomenklaturní a část sazební. Udává tak výši cel stejně jako 

popis zboží, ke kterému jsou cla přiřazena.  

Je rozdělen do tří částí, jejichž obsah je následující (Fojtíková, Lebiedzik, 2008): 

 Všeobecná a zvláštní ustanovení, 

 konkrétní výše celních sazeb aplikovaných u dílčích položek zboží, 
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 přílohy poskytující informace o zemědělských výrobcích, farmaceutických látkách, 

kvótách a zvýhodněném sazebním zacházení uplatňovaném na základě povahy zboží. 

Obecně se pod pojmem clo rozumí dávka vybíraná státem při přechodu zboží přes 

celní hranici (Celní správa, 2009). V Evropské unii je hlavním nástrojem společné obchodní 

politiky. Na základě společného celního sazebníku jsou celní sazby jednotné v rámci celé 

Evropské unie. Jejich výše se liší u jednotlivých výrobků a na základě třetí země, ze které jsou 

dováženy. 

Účelem celní ochrany v EU je zajistit určitou ochranu výrobců z Unie, především proti 

náhlé vlně neočekávaných dovozů na vnitřní trh EU. Cla je možné členit na základě různých 

hledisek, například podle účelu, směru pohybu nebo způsobu výpočtu.  

 Z hlediska směru pohybu Evropská unie aplikuje v současné době pouze dovozní cla, 

a to v rámci svých smluvních závazků, které uzavřela s třetími zeměmi. Dle způsobu výpočtu 

či vybírání uplatňuje Evropská unie několik typů cel. Základním typem je clo hodnotové 

stanovené jako procentuální částka z hodnoty zboží, dále clo specifické stanovená pevnou 

částkou za určitou fyzickou jednotku, kombinace hodnotového a specifického cla v podobě 

cla kombinovaného, smíšené clo se stanoveným minimem nebo maximem a variabilní clo, 

které se mění v závislosti na hodnotě stanoveného prahu. Výše cel u některých výrobků může 

být závislá i na ročním období. V tom případě mluvíme o tzv. sezónním clu, které zatěžuje 

především zemědělské výrobky. 

Dalšími tarifními nástroji uplatňovanými v Evropské unii jsou celní kvóty. Jsou 

určeny množstvím zboží, vyjádřeného měrnou jednotkou nebo hodnotou v daném období, ve 

kterém bylo propuštěno do volného oběhu za sníženou celní sazbu. V Evropské unii jsou 

uplatňovány dva typy celních kvót: 

 smluvní celní kvóty, které lze čerpat zbožím dováženým ze všech třetích zemí, 

 preferenční celní kvóty, které je možné čerpat dovezeným zbožím s prokázaným 

původem z jedné země nebo skupiny zemí, pro kterou je kvóta stanovena (Fojtíková, 

Lebiedzik, 2008). 

Celní kvóty jsou rozdělovány na základě tří metod. První z nich je metoda založená na 

tradičních obchodních tocích. V tomto případě se část kvóty rozdělí mezi tradiční vývozce     

a dovozce a zbytek je určen pro ostatní žadatele. Další metoda je založena na pořadí došlých 

žádostí, neboli tzv. first come – first served metodě. Komise určí každému operátorovi 

množství k rozdělení. Přihlíží se k povaze výrobků. V případě, že žadatel vyčerpá svou kvótu, 
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může podat novou žádost. Třetí metodou je podíl požadovaného množství na celkové kvótě. 

Evropská komise stanoví množství, na které může národní orgán získat povolení. Rozdělení je 

stanoveno výpočtem ze stanovené kvóty pro příslušný úřad dle podílu žádaného množství 

každého žadatele na celkovém požadovaném množství (Rozehnalová, 2010). 

Kromě celních kvót vyhlašuje Evropská unie na svém územní rovněž celní stropy. Ty 

jsou určeny množstvím zboží vyjádřeného v měrných jednotkách nebo hodnotou v daném 

období, ve kterém bylo propuštěno do režimu volného oběhu za zvýhodněnou celní sazbu. Od 

celních kvót se liší v tom, že zvýhodněnou celní sazbu je možné uplatňovat i po překročení 

stanoveného množství až do okamžiku, kdy je uplatňování snížené celní sazby ukončeno 

(Fojtíková, 2009). 

Netarifní překážky obchodu jsou obecně považovány za obchod nejvíce poškozující, 

protože na rozdíl od tarifních nástrojů jsou velmi těžce vyčíslitelné. Tyto nástroje jsou tak 

označovány také jako neviditelné překážky obchodu. Ve světové ekonomice se sice prosazuje 

trend liberalizace obchodu, nicméně některé země tyto nástroje nadále používají. 

K základním netarifním nástrojům patří kvantitativní restrikce, technické překážky      

a stanovení původu zboží (Majerová, Nezval, 2011). 

Kvantitativní restrikce spočívají ve stanovení dovozní kvóty s nutností žádat o dovozní 

licenci. Evropská unie využívala tento nástroj v prvních dvaceti letech existence. Později je do 

určité míry nahradily autolimitační dohody, ve kterých dovozce dobrovolně omezuje 

dovážená množství výrobků. U některých citlivých komodit jako je např. textil nebo ocel je 

využívá dosud zejména vůči zemím střední a východní Evropy. Vůči ostatním zemím WTO 

byly tyto restrikce zrušeny nařízením Rady ministrů dne 7. března 1994. 

Technické normy a standardy Evropská unie uplatňuje velmi striktně. V každé členské 

zemi je zřízeno Informační středisko, které poskytuje informace nutné k zajištění shody 

s normami a technickými předpisy. Dovážejícím zemím tak nezbývá než se požadavkům 

Evropské unie přizpůsobit. 

Při určení původu zboží se jedná o celní proceduru, která může také představovat 

určitý zdroj problémů pro dovozce. Podstatou je požadavek jednoznačného stanovení země 

původu zboží pro účely vyměření cla. V některých celních režimech může být zboží z části 

upraveno v jiné zemi. Cílem tohoto opatření je zajistit, aby se na území Evropské unie 

nedostalo zboží ze země, vůči kterým jsou uplatňovány vyšší celní tarify, a to cestou 
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přepracování zboží, na kterou jsou uplatňována nižší cla, přičemž by zboží prodělalo pouze 

nepatrné změny. 

Druhou významnou skupinou nástrojů společné obchodní politiky EU jsou nástroje 

smluvní, prostřednictvím nichž Evropská unie upevňuje své vztahy se třetími zeměmi.  

Základním nástrojem pro dosažení jak stability a předvídatelnosti v obchodních vztazích, tak 

vymahatelnosti závazků, jsou mezinárodní smlouvy. Takové smlouvy mohou být bilaterální, 

které jsou uzavírané s jednotlivými zeměmi nebo skupinami zemí, nebo multilaterální 

podepisované v rámci mnohostranných jednání Světové obchodní organizace (WTO). 

V oblasti ekonomické spolupráce, pokud se jedná o problematiku pohybu zboží, 

dopravní otázky či postavení osob, jsou smlouvy konstruovány s využitím určitých základních 

režimů, které definují postavení osob, zboží, služeb, kapitálu na území zavazujících se států. 

Jak ve smlouvách bilaterálních, tak i multilaterálních je využíván režim nejvyšších výhod, 

národní režim, reciproční režim a preferenční režim (Rozehnalová, 2010). 

 Režim nejvyšších výhod zavazuje smluvní strany navzájem si poskytnout všechny 

výhody, které v minulosti už poskytly nebo v budoucnosti poskytnou kterémukoliv 

jinému státu. Jedná se především o výhody v souvislosti se cly, daněmi, dávkami, 

dopravou a nabýváním majetku (Peprný, Stejskal, 2011). 

 Národní režim označuje takovou úpravu právního postavení státních příslušníků jiné 

země, kdy je s těmito nakládáno stejně jako s vlastními občany (Rozehnalová, 2010). 

 Na základě recipročního režimu se partneři zavazují poskytovat si navzájem stejné či 

rovnocenné výhody (Majerová, Nezval, 2011). 

 Preferenční režim zpravidla znamená, že příslušníkům druhého státu jsou přiznány 

výhody, které nejsou přiznány příslušníkům jiných států (Rozehnalová, 2010). 

Pojetí společné obchodní politiky EU vůči vnějšímu prostředí může mít rozměr 

kontinentální, regionální či globální (Fojtíková, Lebiedzik, 2008). Mnohostranné obchodní 

dohody jsou výsledkem konferencí WTO a jsou vyjednávány Evropskou komisí za celou EU. 

Základním rysem uplatňování smluvních nástrojů je jejich variabilita, která je dána 

rozdílnou úrovni poskytovaných preferencí. Systém preferencí je založen na zajištění přístupu 

určitých výrobků z konkrétní země nebo skupiny zemí na vnitřní trh EU za zvýhodněných 

podmínek. Jak uvádí Majerová a Nezval (2011), základní charakteristikou je, že se jedná        

o zvýhodnění nad a mimo rámec doložky nejvyšších výhod v podobě preferenčního cla, 
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preferenční celní kvóty nebo sezónní preferenční kvóty. Preferenční obchodní dohody 

postihují liberalizaci obchodu dosažené u průmyslových výrobků a v omezeném množství 

také u výrobků zemědělských. V určitých případech také se vztahují na obchod se službami.  

Preference mohou být poskytovány v různých formách, buď jednostranným způsobem 

ve formě jednostranného poskytnutí výhody bez očekávaného přínosu z přijetí nějaké dohody, 

nebo recipročně, tedy oboustranně výhodným způsobem (Fojtíková, 2009). 

Síť mezinárodních smluv vztahujících se k obchodní politice či k některým 

souvisejícím aspektům je velmi rozsáhlá. Obsahuje různé zeměpisné oblasti a různé formy     

a oblasti dohod. Základní rámec smluvních nástrojů využívaných Evropskou unií je možné 

s ohledem na míru poskytovaných preferencí rozdělit do následujících kategorií.  

 Smlouva o Evropském hospodářském prostoru, 

 Smlouva o celní unii, 

 Smlouva o vytvoření zóny volného obchodu, 

 Dohody o partnerství a spolupráci, 

 Všeobecný systém preferencí, 

 obchodní smlouvy na základě doložky nejvyšších výhod (Majerová, Nezval, 2011). 

Z pohledu poskytovaných preferencí je možné uvést, že nejvyššího stupně 

ekonomické spolupráce bylo dosaženo v rámci Evropského hospodářského prostoru, 

vytvořeného mezi Evropskou unií a Islandem, Norskem a Lichtenštejnskem v roce 1994. 

Evropský hospodářský prostor je prostorem bez vnitřních hranic, kde se uvedené země 

dohodly k využití principů a zásad jednotného vnitřního trhu na svém území (Fojtíková, 

Lebiedzik, 2008). Mezi oblasti spolupráce patří mimo volný pohyb zboží, služeb, osob           

a kapitálu, také výzkum a vývoj, vzdělávání, sociální politika, ochrana spotřebitele, turistický 

ruch, kultura a další. Obchod se zemědělskými výrobky naopak nadále podléhá speciálnímu 

režimu. 

Nižší formou spolupráce je obchod založený v rámci celní unie, na základě které 

Evropská unie realizuje obchod s Tureckem, Andorou a San Marinem. Na základě Smlouvy  

o celní unii jsou mezi uvedenými zeměmi odstraněna cla a další překážky vzájemného 

obchodu a zároveň je uplatňováno clo vůči třetím zemím. Výjimku tvoří zemědělské výrobky, 

uhlí a ocel v rámci obchodu s Tureckem, který je založený na úrovni zóny volného obchodu          

a neuplatňuje se společný celní tarif. 
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Další častou formou smlouvy je smlouva o vytvoření zóny volného obchodu, kterou 

Evropská unie vytvořila např. se zeměmi ACP, zámořskými zeměmi a územími, Palestinou, 

Švýcarskem. Jejich obsahem je odstranění cel a jiných překážek pro vzájemný pohyb zboží.  

 Nejnižší úrovni systému poskytovaných preferencí je obchod realizovaný na základě 

doložky nejvyšších výhod, kterou si navzájem poskytují členové mnohostranného obchodního 

systému v rámci Světové obchodní organizace. Jde především o obchod s hospodářsky 

vyspělými zeměmi, jako jsou Kanada, Japonsko, Austrálie, Singapur, Nový Zéland a USA.  

Na druhé straně si EU může zajistit ochranu vnitřního trhu proti některým nekalým 

obchodním praktikám či nežádoucím dovozům prostřednictvím tzv. obranných nástrojů nebo 

ofenzivních, přičemž použití takových nástrojů je vymezeno pravidly WTO. 

Obranné nástroje jsou využívány za účelem zajištění spravedlivého obchodu a ochrany 

zájmu Unie a jejich aplikace musí být v souladu s pravidly WTO. Mezi obranné nástroje 

používané Evropskou unii patří (Fojtíková, Lebiedzik, 2008): 

 antidumpingová opatření, 

 vyrovnávací opatření, 

 obchodně-politická opatření. 

Antidumpingová opatření mají podobu antidumpingového cla, která jsou uplatňována 

proti dovozu výrobků prodávaných na trhu Evropské unie za tzv. dumpingovou cenou, tedy za 

cenu nižší, než je cena výrobku na domácím trhu vývozce. 

Vyrovnávací opatření jsou uplatňována v případě, kdy vlády třetích zemí poskytují 

svým výrobcům dotace, čímž snižují jejich výrobní náklady a cenu a ohrožují tak unijní 

výrobce, kteří produkují tytéž výrobky, avšak za vyšší cenu. Dotace musí mít charakter 

vývozní dotace, za kterou je považována taková finanční pomoc, která zahrnuje všechny fáze 

realizace výrobku. V případě prokázání, že vývoz byl subvencován, uvalí Rada EU na dovoz 

vyrovnávací clo (Majer, Nezvalová, 2011). 

Obchodně-politická opatření jsou v Evropské unii využívána vůči členům WTO na 

základě Nařízení Rady č. 3285/94 a týká se dovozu takového množství výrobků a za takových 

podmínek, kdy může dojít k újmě unijního výrobního odvětví (Fojtíková, Lebiedzik, 2008).  

Nástroje ofenzivní mají podobu mechanismu obrany před nedovolenými překážkami 

obchodu. Jsou aplikovány na základě podezření, že se některý z unijních výrobců na trhu 

třetích zemí setká s překážkami, které omezují jeho vstup na zahraniční trh. Taková situace 
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může být výsledkem uvalení dovozních cel nebo kvantitativních omezení na export z dané 

třetí země. 

 

3.2 Analýza struktury zahraničního obchodu Evropské unie v letech 2007-2011 

Evropská unie je společenstvím, které zahrnuje přes půl miliardy obyvatel a podílí se 

přibližně z 1/5 na světovém HDP. Patří mezi největší světové vývozce a dovozce. V roce 

2011 tvořil podíl vývozů zboží a služeb 42,7 % celkového unijního HDP (Eurostat, 2012). 

Jak uvádí tabulka 3.1, hodnota zahraničního obchodu se zbožím výrazně převyšuje 

obchod se službami, které jsou svou povahou hůře obchodovatelné přes hranice států. 

Zahraniční obchod Evropské unie je možné členit jak z hlediska Evropské unie jako celku ve 

vztahu ke třetím zemím, tak i z hlediska jednotlivých členských států ve vtahu k těmto zemím. 

 

Tab. 3.1: Objem zahraničního obchodu EU (mld. EUR) 

 

Zdroj: Eurostat, 2013. 

Zahraniční obchod EU je analyzován od roku 2007, kdy došlo zatím k poslednímu 

rozšíření EU o Bulharsko a Rumunsko na 27 států. Data jsou zkoumána za celou EU-27 ve 

vztahu ke třetím zemím a jsou čerpána z Evropského statistického úřadu. Analýza bude 

zaměřena na teritoriální a komoditní strukturu zahraničního obchodu EU-27 v oblasti 

průmyslového zboží a komerčních služeb. 

 

3.2.1 Zahraniční obchod EU v oblasti průmyslového zboží 

 Obecně se zboží dělí na dvě základní skupiny, a to na průmyslové a spotřební. 

Průmyslové zboží je možné definovat jako zboží nakupované pro produkci jiných výrobků či 

služeb nebo k dalšímu prodeji (Needham a kol., 1999). Naopak spotřební zboží je určeno pro 

konečnou osobní spotřebu spotřebitelem. Průmyslové zboží tak vede k výrobě spotřebního 

zboží. 
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Statistika týkající se zahraničního obchodu EU se zbožím je upravena na základě 

nařízení (ES) č. 471/2009 Evropského parlamentu a Rady, nařízením Evropské komise (ES)  

č. 92/2010 a nařízením (ES) č. 113/2010. 

 

Graf 3.2: Postavení EU ve světovém obchodě se zbožím (%) 

 

Zdroj: Eurostat, 2012, vlastní zpracování. 

Na základě grafu 3.2 je zřejmé, že podíl EU na světových dovozech a vývozech zboží 

mezi léty 2007-2011 postupně klesal. Tato skutečnost může být objasněna rostoucím 

zapojením Brazílie, Ruska, Indie a Číny (zemí BRIC) do světového obchodu. Podíl EU na 

světových vývozech zboží činil v roce 2011 16 % a na světových dovozech zboží 17 %.  

 V letech 2007-2011 zpravidla rostl jak import zboží ze třetích zemí do EU, tak i export 

z EU do těchto zemí. Výjimkou je rok 2009, kdy světová finanční krize způsobila pokles 

obchodu se zbožím nejen v Evropské unii, ale i v dalších částech světa.
4
 V roce 2009 došlo 

k poklesu vývozu o 16,5 % a poklesu dovozu o 22,1 %. Největší meziroční růst byl 

zaznamenán mezi léty 2009 a 2010, kdy v roce 2010 došlo k růstu přes 20 % jak na straně 

vývozu, tak i dovozu. Hodnota exportu v roce 2011 činila 1 558 mld. EUR a importu 1 445 

mld. EU.  

  Graf 3.3 znázorňuje podíl členských zemí EU na celkových unijních dovozech 

průmyslového zboží ze třetích zemí v roce 2011. Německo je členským státem, do kterého 

                                                
4 Průmyslové země zaznamenaly větší pokles na obou stranách bilance (EU přes 15 %, USA cca 14%, Japonsko cca 25 % 

vývoz, ale dovoz jen o 13 %). 
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směřuje největší část dovozů v rámci extra unijního obchodu. Významné postavení zaujímá 

také Velká Británie, Nizozemsko, Itálie a Francie. 

 

Graf 3.3: Největší unijní dovozci průmyslového zboží (%) 

 

Zdroj: Eurostat, 2013, vlastní zpracování. 

 Jak uvádí graf 3.4, situace v oblasti vývozu je velmi podobná jako u dovozu. Nejvíce 

zboží v roce 2011 vyvezlo do třetích zemí Německo, a to v celkové výši 430,8 mld. EUR, což 

představuje 27,6 % unijních vývozů. Dalšími významnými exportéry z řad států EU jsou 

Velká Británie, Francie, Itálie a Nizozemsko. 

 

Graf 3.4: Největší unijní vývozci průmyslového zboží (%) 

 

Zdroj: Eurostat, 2013, vlastní zpracování. 

 Jedním z nezbytných požadavků statistické práce je existence určitého rámce pro 

zpracování velkého rozsahu statistických dat tak, aby data mohla být smysluplně 

prezentována a analyzována. Společný rámec pro sestavování statistik představují klasifikace.  
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 Pro analýzu komoditní struktury zahraničního obchodu EU se zbožím se využívají 

především následující klasifikace: 

 Standard International Trade Classification (SITC) -  mezinárodní standardizovaná 

klasifikace, která zboží člení v prvním stupni na 10 tříd. Tato klasifikace je nejběžnější 

a je využita pro zpracování analýzy komoditní struktury zahraničního obchodu EU 

v této práci. 

 

Tab. 3.2: Základní třídění klasifikace SITC 

SITC 0: potraviny a živá zvířata SITC 5: chemikálie 

SITC 1: nápoje a tabák SITC 6: průmyslové výrobky 

SITC 2: suroviny – bez paliv SITC 7: stoje a dopravní zařízení 

SITC 3: minerální paliva a maziva SITC 8: různé průmyslové výrobky 

SITC 4: živočišné a rostlinné tuky SITC 9: komodity a předměty obchodu 

jinde nezatříděné 

Zdroj: Fojtíková, 2009, vlastní zpracování. 

 Harmonised system (HS) – klasifikace, kterou spravuje Světová celní organizace. 

Člení zboží do více jak 5000 komoditních skupin. Většina zemí využívá tuto 

klasifikaci především pro konstrukci svých celních sazebníků. 

 Combined Nomenclature (CN) – rozšířená verze Harmonizovaného systému. Je 

využívána státy EU pro sledování jejich zahraničního obchodu a klasifikaci zboží za 

účelem stanovení cla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

41 

 

Graf 3.5: Export jednotlivých skupin SITC v letech 2007, 2009, 2011 (v mld. EUR) 

 
Zdroj: Eurostat, 2012, vlastní zpracování. 

 Uvedený graf 3.5 srovnává vývoz jednotlivých skupin komodit v roce 2007, 2009       

a 2011. Světová finanční krize negativně ovlivnila obchodní výkonnost Evropské unie, kdy 

v roce 2009 došlo k poklesu vývozu téměř všech skupin komodit kromě potravin, nápojů        

a tabáku a předmětů obchodu jinde nezatříděných. Naopak při pohledu na rok 2011 je 

znatelný nárůst exportu všech uvedených skupin SITC. Evropská unie ve zkoumaném období 

vyvážela nejvíce stroje a dopravní prostředky (SITC 7).  V roce 2011 tvořil vývoz skupiny 

STIC 7 téměř 42 % celkových unijních vývozů průmyslového zboží. 

 Tabulka 3.3 uvádí vývoj exportu a importu jednotlivých podskupin SITC 7 mezi léty 

2007 a 2011. Je tak možné konstatovat, že nejdůležitější část této skupiny tvoří její 

podskupina silniční vozidla (SITC 78), která se podílela 10 % na celkových unijních 

vývozech zboží v roce 2011 a 3 % na celkových unijních dovozech.  
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Tab. 3.3: Export a import strojů a dopravních zařízení
5
 v letech 2007-2011 (v mld. EUR) 

 

Zdroj: Eurostat, 2013, vlastní zpracování. 

 Hlavní kategorií silničních vozidel s podílem 60 % na celkových vývozech a 77 % na 

celkových dovozech skupiny SITC 7 jsou osobní automobily a jiná motorová vozidla. 

Evropská unie je největším světovým výrobcem motorových vozidel na světě. Automobilový 

průmysl má tedy zásadní význam pro prosperitu EU a je tedy základem úspěchů unijního 

zahraničního obchodu. Další významnou podskupinou v unijním zahraničním obchodě jsou 

stroje a zařízení pro různá odvětví průmyslu (SITC 72) a stroje a zařízení všeobecně užívané 

v průmyslu (SITC 74).  

Teritoriální struktura unijního zahraničního obchodu se zbožím se vyznačuje silnou 

diferenciací. Evropská unie realizuje zahraniční obchod s vyspělými a tržními ekonomikami, 

dále se státy rozvinutými, přidruženými či aspirujícími na přidružení a také se státy 

rozvojovými. Hlavními obchodními partnery EU v oblasti průmyslového zboží jsou Spojené 

státy americké (USA), Čína, Švýcarsko, Rusko či Turecko (Eurostat, 2012). Podrobnější 

náhled do problematiky je zachycen v tabulce 3.4, která ilustruje vývoj unijního zahraničního 

obchodu s pěti hlavními obchodními partnery v letech 2007-2011. Obchodní partneři jsou 

řazeni sestupně od nejdůležitějších, se kterými EU uskutečňuje největší část obchodní 

výměny. 

 

 

 

 

                                                
5
SITC 71 – stroje a zařízení k výrobě energie, SITC 72- stroje a zařízení pro různá odvětví průmyslu, SITC 73 – 

kovozpracující stroje, SITC 74 – stroje a zařízení všeobecně užívané v průmyslu, jinde neuvedené, SITC 75 – 

kancelářské stroje a zařízení k automatickému zpracování dat, SITC 76 – zařízení k telekomunikaci a záznamu a 

reprodukci zvuku, SITC 77 – Elektrická zařízení, přístroje a spotřebiče, jinde neuvedená, STIC 78 – silniční 

vozidla, SITC 79 – ostatní dopravní a přepravní prostředky 
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Tab. 3.4: Teritoriální struktura obchodu EU se zbožím v letech 2007-2011 (v mld. EUR) 

 

Zdroj: Eurostat, 2012, vlastní zpracování. 

 Na základě uvedené tabulky 3.4 je zřejmé, že největší podíl obchodní výměny EU 

realizuje s hospodářsky vyspělými a silnými státy jako jsou USA, Švýcarsko, Norsko. Vedle 

těchto států jsou důležitými obchodními partnery země asijské, jako Čína, Japonsko, Indie či 

Jižní Korea (viz Příloha č. 1). V roce 2011 EU nejvíce v rámci extra unijního obchodu 

vyvážela do USA, Číny a Švýcarska. Naopak do EU v největší míře dovážely zboží tyto země 

- Čína, Rusko a USA.  

 

3.2.2 Zahraniční obchod EU v oblasti komerčních služeb 

Jak uvádí Cihelková (2009), služby je možné definovat jako výkony určené pro trh, 

které nemají materiálovou podobu hmotných statků. Služby mohou být různě členěny. 

Z hlediska obchodu jsou podstatné služby obchodovatelné, které nejsou spojeny s pohybem 

výrobních faktorů. WTO a další světové organizace používají pro obchodovatelné služby 

pojem komerční služby (dále jen služby). 

Služby hrají významnou roli ve všech moderních ekonomikách. Efektivní sektor 

služeb se považuje za rozhodující pro obchod a hospodářský růst. Služby podporují 

hospodářství a průmysl jako celek, například prostřednictvím logistiky, financí                          

a komunikace. Zvýšený obchod se službami a rozšířená dostupnost služeb může vést               

k hospodářskému růstu tím, že zlepší výkon ostatních průmyslových odvětví, neboť služby 
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mohou poskytovat klíčové meziprodukty, zejména ve stále provázanějším globalizovaném 

světě (Evropská komise, 2012). 

Ačkoli sektor služeb tvoří v každém členském státě téměř více než 50 % HDP, 

hodnota vývozu a dovozu zboží je obecně dva až třikrát vyšší než u služeb. Část této 

nerovnováhy je způsobena vázaností vnitrostátními právními předpisy či bezprostředním 

vztahem mezi dodavatelem a odběratelem služby. Mnohé služby jsou nepřenosné, vyžadují 

tedy fyzickou blízkost poskytovatele služby a spotřebitele. To znamená, že řada služeb 

zahrnuje faktor mobility. Služby jsou přizpůsobovány potřebám klienta, tudíž nemají tendenci 

být homogenní a sériově vyráběné. 

Evropská unie je nejvýznamnějším vývozcem a dovozcem komerčních služeb na 

světě. Podíl služeb na celkových vývozech v rámci extra unijního obchodu v roce 2011 tvořil 

27,4 %. Největší podíl jak na vývozu, tak i dovozu služeb má Velká Británie, Německo          

a Francie, dále také Nizozemsko, Itálie a Irsko (Eurostat, 2012). 

Pro statistické účely monitorování zahraničního obchodu se službami Evropské unie 

rozděluje Eurostat služby do tří hlavních skupin (Eurostat yearbook, 2011): 

 doprava – zahrnuje námořní, leteckou a jinou dopravu, jako je doprava železniční, 

silniční, vnitrozemská vodní či potrubní,  

 cestovní ruch – rozděleno do dvou kategorií na služební cesty a soukromé cesty, 

 ostatní služby – externí transakce mimo oblast dopravu a cestování v podobě služeb 

komunikačních, stavebních, finančních, pojišťovacích, počítačových a informačních, 

licenčních poplatků, ostatních vládních služeb a služeb pro obchodníky. 
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Graf 3.6: Export komerčních služeb EU 27 (v mld. EUR)  

 

Zdroj: Eurostat, 2013, vlastní zpracování. 

Graf 3.6 zachycuje vývoj příjmů z poskytnutých služeb Evropské unie v letech 2007, 

2009 a 2011. Evropská unie ze tří uvedených kategorií služeb nejvíce vyváží ostatní služby, 

jejichž podíl na celkových vývozech služeb činí přes 50 %. Finanční krize také poznamenala 

sektor služeb, kdy v roce 2009 došlo k poklesu exportu skupiny dopravních služeb                  

a cestovního ruchu. Kategorie ostatních služeb, mezi které patří stavební, pojišťovací, 

finanční, počítačové a informační služby a další, nebyla ovlivněna krizí. Postupně od roku 

2007 tak docházelo k pozitivnímu vývoji příjmů z tohoto typu služeb. 

 

Graf 3.7: Import komerčních služeb (v mld. EUR) 

 

Zdroj: Eurostat, 2013, vlastní zpracování. 
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Na základě grafu 3.7 je patrné, že skupina ostatních služeb se podílela v letech 2007, 

2009 a 2011 nejvíce na celkových dovozech služeb. Z hlediska vývoje jednotlivých typů 

služeb, došlo k největšímu poklesu importu v roce 2009 u dopravních služeb, a to o 20 % 

oproti roku 2008. Mírný pokles dovozu byl rovněž zaznamenán u cestovního ruchu taktéž 

v roce 2009. Kategorií služeb, která opět nebyla poznamenána negativním vlivem krize, jsou 

ostatní služby, kdy u této kategorie docházelo mezi lety 2007 a 2011 k postupnému růstu 

importu.  

 

Tab. 3.5: Vývoj hlavních kategorií služeb v letech 2007, 2009 a 2011 ( mld. EUR) 

 

Zdroj: Eurostat, 2013, vlastní zpracování. 

Z hlediska hlavních kategorií služeb zaujímá EU silné postavení v oblasti spadající do 

ostatních obchodních služeb, mezi které patří reexportní a další s obchodem související 

služby, operativní leasingové služby, různé obchodní, odborné a technické služby, jako jsou 

vedoucí a řídící služby, reklama, audit, průzkum trhu, výzkum a vývoj, architektonické           

a inženýrské služby a další. Právě tato kategorie patří mezi nejvíce obchodovatelné typy 

služeb. Hlavními poskytovateli těchto služeb z řad států EU je Velká Británie, Francie            

a Německo. Silné postavení EU zaujímá také v rámci finančních služeb.  
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Tab. 3.6: Teritoriální struktura obchodu EU se službami 2007-2011 (v mld. EUR) 

 

Zdroj: Eurostat, 2013, vlastní zpracování. 

Největší část obchodní výměny v oblasti komerčních služeb realizuje EU se Severní 

Amerikou, zeměmi Evropského sdružení volného obchodu a jihoasijskými státy mimo oblast 

Arabského zálivu (Eurostat, 2012).  

Tab. 3.6 uvádí údaje o vývoji obchodu se službami Evropské unie ve vztahu k hlavním 

obchodní partnerům. Je tedy zřejmé, že hlavním obchodním partnerem EU-27 v letech 2007, 

2009 a 2011 byly Spojené státy americké. Hodnota vývozu služeb do USA ve zkoumaném 

období činila průměrně 137 mld. EUR a hodnota dovozu 134 mld. EUR. Dalšími 

významnými obchodními partnery v oblasti obchodu s komerčními službami je Švýcarsko, 

Čína, Japonsko a Rusko. 

 

3.3 Shrnutí kapitoly 

Obchod v podmínkách Evropské unie se vyskytuje ve dvou základních formách. První 

z nich představuje obchod realizovaný mezi samotnými členskými státy EU, označovaný jako 

vnitrokomunitární nebo také intra unijní obchod. Druhou rovinou je obchod mezi Evropskou 

unii a třetími zeměmi. V tomto případě se jedná o tzv. extra unijní obchod a je jej možné 

označovat za zahraniční obchod Evropské unie. 

V roce 1968 byla v Evropském společenství vybudována celní unie, na základě které 

mezi členskými státy došlo k odbourání cel a jiných obchodních překážek a byl přijat 

společný celní sazebník vůči třetím zemím. Se vznikem celní unie začalo Společenství 
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vystupovat vůči nečlenským zemím jako jeden celek. Členské státy se vzdaly možnosti 

provádět vlastní zahraničně obchodní politiku vůči třetím zemím a delegovaly kompetence 

v této oblasti na orgány Evropského společenství. Obchodní vztahy vůči nečlenským zemím 

začaly být upravovány společnou obchodní politikou, jejímž základním cílem je povzbuzovat 

zapojení všech zemí do světové ekonomiky, včetně postupného odstraňování překážek 

mezinárodního obchodu. 

K realizaci cílů a záměrů v zahraničně obchodní oblasti využívá EU nástroje společné 

obchodní politiky, které se dělí na dvě základní skupiny, a to na autonomní a smluvní. Mezi 

nástroje autonomní patří společný celní sazebník společenství, celní kvóty a celní stropy   

(tzv. tarifní nástroje), kvantitativní restrikce, technické překážky a stanovení původu zboží 

(tzv. netarifní nástroje). Smluvní nástroje představují bilaterální a multilaterální smlouvy 

uzavírané EU v rámci vnějších vztahů se třetími zeměmi. Mezi nástroje společné obchodní 

politiky se rovněž řadí obranné a ofenzivní nástroje. 

Evropská unie patří mezi největší vývozce a dovozce na světě. V roce 2011 tvořil 

podíl vývozů zboží a služeb 42,7 % celkového unijního HDP.  

EU se podílí zhruba 17 % na světových vývozech a dovozech zboží. I přes její silné 

postavení na světovém trhu se převážná část obchodu (cca 2/3) realizuje mezi členskými státy 

v rámci intra unijního obchodu.  

Analýza komoditní struktury zahraničního obchodu EU byla zpracována dle 

Standardní mezinárodní klasifikace zboží (SITC), která dělí zboží v prvním stupni do deseti 

tříd. Z hlediska obchodu se zbožím největší část importu do EU připadá na minerální paliva   

a maziva, stroje a dopravní zařízení. Naopak EU nejvíce vyváží stroje a dopravní zařízení, 

chemikálie a další nezařazené průmyslové výrobky a komodity. Nejdůležitější část skupiny 

stroje a dopravní prostředky tvoří její podskupina silniční vozidla, a to osobní automobily       

a jiná motorová vozidla. Hlavním úspěchem zahraničního obchodu EU je automobilový 

průmysl. 

Hlavními obchodními partnery unijního zahraničního obchodu v oblasti průmyslového 

zboží jsou Spojené státy americké, Čína, Švýcarsko, Rusko a Turecko. Z řad členských států 

je největším dovozcem zboží Německo, Velká Británie a Nizozemsko. Největšími vývozci 

zboží do třetích zemí jsou Německo, Velká Británie a Francie. 
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Obchod se službami je výrazně slabší než obchod se zbožím. Přesto je Evropská unie 

nejvýznamnějším vývozcem a dovozcem komerčních služeb na světě. V roce 2011 tvořil 

podíl služeb na celkových vývozech v rámci extra obchodu 27,4 %.  

Pro statistické účely monitorování zahraničního obchodu EU se službami rozděluje 

Eurostat služby do tří hlavních skupin. Jedná se o dopravu, cestovní ruch a ostatní služby. 

Z hlediska těchto kategorií služeb zaujímá Evropská unie silné postavení v oblasti spadající 

do ostatních služeb, která patří mezi nejvíce obchodovatelné typy služeb. Mezi další kategorií 

služeb, s nimiž EU především obchoduje, patří doprava a cestovní ruch. 

Největším vývozcem a dovozcem služeb je Velká Británie, Německo a Francie, dále 

také Nizozemsko, Itálie a Irsko. Hlavními obchodními partnery EU v rámci obchodu se 

službami jsou USA, Švýcarsko, Čína, Japonsko a Rusko. 
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4 Hodnocení dopadů unijního obchodu na běžný účet platební bilance 

Unijní platební bilance podává ucelený obraz o všech vnějších transakcích jak za celou 

EU, tak i její jednotlivé členské státy. Statistika platební bilance za EU je publikována 

Evropským statistickým úřadem, tzv. Eurostatem. 

Hlavním metodickým zdrojem, který se používá pro tvorbu statistik platební bilance 

v EU, je 5. vydání manuálu Mezinárodního měnového fondu o platební bilanci (BPM5). Šesté 

vydání tohoto manuálu bylo dokončeno v prosinci roku 2008 a má být uplatňováno od roku 

2014. Předávání údajů o platební bilanci upravuje nařízení č. 184/2005 o statistice 

Společenství týkající se platební bilance, mezinárodního obchodu se službami a přímých 

zahraničních investic, které je k dispozici v konsolidovaném znění ze dne 9. května 2006 

(Evropská komise, 2012).  

Unijní běžný účet zachycuje toky zahraničního obchodu EU v oblasti zboží a služeb, 

příjmy a výdaje plynoucí Unii z výrobních faktorů, dary, příspěvky a další transfery, které EU 

poskytuje či získává ze zahraničí. 

Vývoj unijního běžného účtu v letech 2007 až 2011 ilustruje tabulka 4.1. Bilance 

běžného účtu je ve zkoumaném období záporná, přičemž deficit má tendenci klesat. Struktura 

běžného účtu se v čase měnila. Hlavním zdrojem deficitu běžného účtu do roku 2008 bylo 

vysoké záporné saldo obchodní bilance a bilance běžných převodů. Od roku 2009 lze 

pozorovat snižování deficitu běžného účtu, což bylo zapříčiněno hlavně růstem přebytku 

bilance služeb a bilance výnosů. 

 

Tab. 4.1: Vývoj běžného účtu platební bilance EU v letech 2007-2011 (v mld. EUR) 

 Rok 2007 2008 2009 2010 2011 

Obchodní bilance -159,787 -221,689 -85,987 -124,737 -135,35 

Bilance služeb 78,856 72,015 73,49 97,499 121,306 

Bilance výnosů 9,809 -49,598 -0,277 37,917 59,168 

Bilance běžných transferů -59,674 -62,01 -66,738 -71,834 -72,108 

Běžný účet PB -130,796 -261,282 -79,512 -61,155 -26,984 

Zdroj: Eurostat, 2013, vlastní zpracování. 

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32005R0184:EN:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2005R0184:20060509:CS:HTML
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4.1 Analýza výkonové bilance EU 

 Zahraniční obchod země se zbožím a službami se odráží ve výkonové bilanci, která 

tedy představuje součet obchodní bilance a bilance služeb. Exportní výkonnost tak ovlivňuje 

jak samotnou výkonovou bilanci, a tak i bilanci celkového běžného účtu.  

 

Graf 4.1: Vývoj výkonové bilance v letech 2007-2011 (v mld. EUR) 

 

Zdroj: Eurostat, 2013, vlastní zpracování. 

Graf 4.1 zachycuje vývoj obchodní bilance a bilance služeb EU v letech 2007 až 2011. 

Je tak možné vypozorovat, že obchodní bilance je dlouhodobě v deficitu, oproti tomu bilance 

služeb je dlouhodobě v přebytku. Největší propad obchodní bilance byl zaznamenán v roce 

2008, kdy deficit dosáhl výše 221 mld. EUR, na kterém se v největší míře podílelo záporné 

saldo skupiny SITC 3 – energetické výrobky. 

Ve sledovaném období lze vypozorovat nárůst kladného salda bilance služeb. 

Největšího přebytku bilance služeb bylo dosaženo v roce 2011, a to ve výši 121 mld. EUR. 

V roce 2011 Velká Británie zaznamenala přebytek obchodu se službami ve výši 65,9 mld. 

EUR, což představuje nejvyšší hodnotu mezi členskými státy EU. Vysoké úrovně přebytku 

bilance služeb dosahovala také Francie (16,5 mld. EUR), Švédsko (9,9 mld. EUR)                  

a Španělsko (9,4 mld. EUR). Naopak největší deficit ve službách byl zaznamenán u Irska ve 

výši 7,9 mld. EUR a u Nizozemska v hodnotě 2,9 mld. EUR (viz Příloha č. 2). 

 Výkonovou bilanci je možné také analyzovat z hlediska vybraných obchodních 

partnerů. Jak uvádí tabulka 4.2, výkonová bilance EU je záporná s Čínou, Ruskem                  
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a Japonskem. V letech 2007 až 2011 lze spíše pozorovat snižování deficitu s Čínou                 

a Japonskem. Naopak u Ruska je tendence opačná, ve sledovaném období dochází spíše 

k prohloubení deficitu. Největšího přebytku výkonové bilance EU dosahuje s USA, 

Švýcarskem a Kanadou, přičemž k nejvýznamnějšímu nárůstu kladného salda došlo mezi lety 

2007 až 2011 v rámci obchodu se Švýcarskem. 

 

Tab. 4.2: Vývoj výkonové bilance vůči vybraným obchodním partnerům (v mld. EUR) 

 

Zdroj: Eurostat, 2013, vlastní zpracování. 

 Co se týče vlivu jednotlivých členských států na výkonovou bilanci, na základě 

přílohy č. 3 je možné konstatovat, že nejpozitivněji ovlivňují výkonovou bilanci Německo, 

Švédsko, Francie, Finsko, Dánko a od roku 2010 také Belgie a Irsko. Naopak mezi země, 

které dosahují ve vztahu k třetím zemím velmi vysokého deficitu a negativně tím ovlivňují 

celkovou výkonovou bilanci a běžný účet, patří Španělsko, Nizozemsko, Velká Británie, 

Řecko a Česká republika.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

53 

 

Graf 4.2: Vývoj výkonové bilance vybraných zemí EU v letech 2007-2011 (mld. EUR) 

 

Zdroj: Eurostat, 2013, vlastní zpracování. 

 Hlavním motorem extra unijního obchodu je Německo, Francie, Velká Británie, Itálie 

a Nizozemsko. Tyto země se největší částí podílí na extra-unijních dovozech a vývozech 

průmyslového zboží a komerčních služeb. Uvedený graf 4.2 ilustruje vývoj výkonové bilance 

těchto zemí v pětiletém období od roku 2007. Je tak patrné, že Francie a Německo dosahují 

kladné saldo výkonové bilance. Největšího přebytku dosáhlo ve zkoumaném období Německo 

v roce 2011 a naopak největší deficit byl zaznamenán ve stejném roce v Nizozemsku. Jak 

uvádí tabulka 4.3, mezi obchodní bilanci a bilanci služeb těchto zemí je velmi výrazný rozdíl. 

Zatímco obchodní bilance ve vztahu k třetím zemím v uvedeném období je záporná, bilance 

služeb dosahuje přebytku. 

Tab. 4.3: Vývoj obchodní bilance a bilance služeb vybraných zemí (v mld. EUR) 

  2007 2008 2009 2010 2011 

Obchodní bilance -84,642 -117,504 -61,179 -89,375 -99,277 

Bilance služeb 60,665 54,377 60,632 71,181 87,114 

Zdroj: Eurostat, 2013. 

 

4.1.1 Analýza obchodní bilance EU v letech 2007 - 2011 

 Jak bylo uvedeno výše, obchodní bilance Evropské unie ve vztahu k třetím zemím je 

dlouhodobě v deficitu. Co se týče vývoje obchodní bilance jednotlivých skupin SITC, na 

základě grafu 4.3 je zřejmé, že nejvíce pozitivní dopad na unijní obchod mají stroje                 

a dopravní prostředky (SITC 7) a chemikálie (SITC 5). Průmysl Evropské unie se vyznačuje 
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velkou spotřebou primárních zdrojů, paliv a energií (SITC 3). Unijní zdroje těchto surovin 

však nedosahují takových zásob, aby pokryly neustále se zvyšující poptávku. Tím se vytváří 

celkové negativní saldo obchodní bilance s těmito surovinami. 

 

Graf 4.3: Vývoj obchodní bilance skupin SITC v letech 2007-2011 (v mld. EUR) 

 

Zdroj: Eurostat, 2012, vlastní zpracování. 

 U skupiny SITC 0 + 1 zahrnující potraviny, nápoje a tabák se nejvíce podílí na 

unijních vývozech Nizozemsko, Německo, Francie a Španělsko. Hlavními exportními 

partnery z pohledu roku 2011 jsou USA, Rusko, Švýcarsko, Japonsko a Čína. Naopak největší 

část dovozů směřuje do Německa, Velké Británie, Francie a Itálie. V tomto případě mají 

největší podíl na unijních dovozech Brazílie, USA, Argentina, Čína a Norsko. Saldo obchodní 

bilance za celou EU je v tomto případě záporné. Ne všechny země EU však deficit dosahují. 

Z celkových 27 členských zemí je 11 zemí, které se aktivně podílí na zahraničním obchodě 

těchto komodit. Jedná se např. o Belgii, Bulharsko, Dánsko, Irsko, Španělsko, Francii, 

Maďarsko či Polsko.  

 Suroviny mimo paliv včetně živočišných a rostlinných tuků mají rovněž negativní 

dopad na unijní obchodní bilanci. Hlavními exportéry těchto surovin z řad států EU jsou 

Nizozemsko, Německo, Francie, Belgie. Nejvíce se z EU vyváží do Číny, Turecka, USA, 

Indie a Švýcarska. Import směřuje nejvíce do Německa, Nizozemska a Belgie. Největšími 

dovozci jsou Brazílie, USA, Kanada, Indonésie a Rusko. Saldo obchodní bilance za celou EU 

je opět záporné. Mezi země s kladným saldem obchodní bilance patří např. Dánsko, Estonsko, 

Irsko, Kypr, Maďarsko, Nizozemsko. 
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 Co se týká nerostných surovin, Evropská unie není v této oblasti zcela soběstačná, 

proto si musí dostatek těchto surovin zajišťovat dovozem ze třetích zemí, což je také důvodem 

vysokého deficitu obchodní bilance komoditní skupiny SITC 3.  Mezi členskými státy EU 

v roce 2011 byla pouze jedna země, která těchto surovin více vyvezla, než dovezla, a to 

Dánsko. Hlavním dovozcem nerostných surovin je Rusko. Od roku 2007 podíl ruského 

dovozu do Unie vzrostl o 2,7 p. b. na 31 %. Dalšími významnými importéry nerostných 

surovin jsou Norsko, Alžír, Saúdská Arábie a Nigérie. V roce 2011 EU celkem vyvezla 

nerostné suroviny téměř za 101 mld. EUR. Největší část vývozu směřovala do USA, přičemž 

podíl vývozu však mezi lety 2007 a 2011 poklesl o 9,7 p. b z 28,1 % na 18,4 %. 

V oblasti ostatních průmyslových výrobků a komodit jinde nezatříděných vykazuje 

EU opět záporné saldo obchodní bilance. Téměř z jedné třetiny se na celkových dovozech 

těchto komodit podílí Čína. Významnými obchodními partnery jsou rovněž USA, Švýcarsko  

a Rusko. 

 Základem úspěchu unijního exportu je skupina SITC 7 (stroje a dopravní zařízení)      

a SITC 5 (chemikálie), které jsou skupinami komodit, v nichž Evropská unie jako celek 

dosahuje přebytku obchodní bilance. Země EU tedy více exportují, než importují. Hlavním 

vývozcem obou komodit je Německo. Mezi největší obchodní partnery obou skupin patří 

USA, Čína, Rusko a Švýcarsko. 

 

Graf 4.4: Vývoj obchodní bilance skupiny SITC 7 v letech 2007-2011 (v mld. EUR) 

 

Zdroj: Eurostat, 2012, vlastní zpracování.  
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 Graf 4.4 znázorňuje vývoj komoditní skupiny SITC 7 v období 2007 – 2011. Zatímco 

v roce 2007 činil přebytek obchodu v této skupině přes 121 mld. EUR, v pěti letech se jeho 

hodnota zvýšila až na 207 mld. EUR. Jedná se o nárůst o 58 % v roce 2011 oproti roku 2007. 

Nejvýraznější vliv na tento pozitivní výsledek měl především růst přebytku u silničních 

vozidel (skupina SITC 78). 

 Obchodní bilance výrazně ovlivňuje bilanci celkového běžného účtu. Předmětem 

následující analýzy bude určit, které konkrétní komodity stavem své obchodní bilance 

ovlivňují celkový běžný účet platební bilance EU pozitivním či negativním způsobem. 

 

Tab. 4.4: Vývoj bilance komoditní skupiny SITC 0 v období 2007-2011 (v mil. EUR) 

 

Zdroj: Eurostat, 2013, vlastní zpracování. 

 Na první pohled je zřejmé, že obchodní bilance skupiny komodit SITC 0 je záporná. 

Evropská unie tak těchto komodit více dováží. V období 2007-2011 docházelo k poklesu 

deficitu obchodní bilance. Nicméně ne všechny komodity spadající do této kategorie deficit 

způsobují. Mezi komodity, které EU více exportuje, patří živá zvířata, mléčné výrobky           

a vejce, obiloviny a obilné přípravky a další výrobky a přípravky. Vývoj masa a masných 

výrobků procházel střídavým vývojem. V roce 2007 a 2009 byla obchodní bilance těchto 

výrobků záporná, naopak od roku 2010 dochází k vysokému nárůstu kladného salda. Na 

základě vývoje posledních let je tak vhodné tyto výrobky zařadit k těm komoditám, kterých 

EU více exportuje a které tak ovlivňuji běžnou bilanci pozitivním způsobem. 
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Tab. 4.5: Vývoj bilance komoditní skupiny SITC 1 v období 2007-2011 (v mil. EUR) 

 

Zdroj: Eurostat, 2013, vlastní zpracování. 

Jak uvádí tabulka 4.5, nápoje a tabák Evropská unie více exportuje. Jedná se tak          

o výrobky, které opět pozitivně ovlivňují obchodní bilanci a celkovou bilanci běžného účtu. U 

této skupiny komodit je však třeba přikládat větší význam nápojům, které se podílejí 

průměrně na exportu celkové skupiny z 95 %. 

 

Tab. 4.6: Vývoj bilance komoditní skupiny SITC 2 v období 2007-2011 (v mil. EUR) 

 

Zdroj: Eurostat, 2013, vlastní zpracování. 

V rámci skupiny SITC 2 (surové materiály s výjimkou paliv) dosahuje EU záporné 

saldo obchodní bilance. V roce 2009 poklesl tento deficit až o 56 %, ale od roku 2010 opět 

dochází k negativnímu vývoji bilance této komoditní skupiny.  

 Na základě tabulky 4.6 je možné konstatovat, že EU je konkurenceschopná pouze, co 

se týká podskupiny SITC 21 – surová kůže. Pouze zde je bilance kladná a v malé míře má tak 

pozitivní dopad na celkovou obchodní bilanci. Naopak kovové rudy a šrot se výraznou mírou 

podílí na záporném saldu bilance SITC 2 a ovlivňují tak negativně celkový běžný účet 

platební bilance. 
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Tab. 4.7: Vývoj bilance komoditní skupiny SITC 3 v období 2007-2011 (v mil. EUR) 

 

Zdroj: Eurostat, 2013, vlastní zpracování. 

 Jak již bylo dříve uvedeno, z důvodu energetické nesoběstačnosti si musí Evropská 

unie obstarávat energetické výrobky ze zahraničí. Import těchto komodit velmi převyšuje 

export. Tato skutečnost je příčinou vysokého záporného salda celkové obchodní bilance EU. 

Nejvíce se přitom z třetích zemí dováží zemní plyn a ropa. V letech 2007-2011 je možné 

vypozorovat trend zvyšujícího se záporného salda. Výjimkou je elektrický proud, který EU od 

roku 2010 více exportuje. Tato skutečnost je důvodem, proč nezahrnovat elektrický proud do 

skupin komodit, které negativně ovlivňuji unijní obchodní bilanci. 

 

Tab. 4.8: Vývoj bilance komoditní skupiny SITC 4 v období 2007-2011 (v mil. EUR) 

 

Zdroj: Eurostat, 2013, vlastní zpracování. 

I skupina SITC 4 jako celek působí negativně na bilanci běžného účtu, a to z důvodu 

vysokého záporného salda rostlinných tuků a olejů. Naopak v rámci podskupiny živočišných 

tuků a olejů dosahuje EU přebytek, který má tendenci se zvyšovat. 

 Ačkoliv jsou chemikálie skupinou komodit, v rámci které je EU velmi 

konkurenceschopná, ne u všech podskupin je obchodní bilance kladná. V oblasti 

anorganických chemikálií a hnojiv je EU větším importérem než exportérem. Tento jev 

způsobuje zápornou bilanci těchto dvou komodit. Jak uvádí tabulka 4.9, EU v oblasti 

chemikálií nejvíce exportuje léčiva a farmaceutické výrobky. 
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Tab. 4.9: Vývoj bilance komoditní skupiny SITC 5 v období 2007-2011 (v mil. EUR) 

 

Zdroj: Eurostat, 2013, vlastní zpracování. 

Od roku 2008 Evropská unie v oblasti průmyslových výrobků dosahuje kladné saldo 

obchodní bilance. Na základě tabulky 4.10 je možné konstatovat, že EU je 

konkurenceschopná v oblasti papírenského průmyslu a těžby kovů. Výrobky z papíru, 

lepenky, kovové výrobky a nekovové minerální výrobky EU více exportuje, proto mají 

pozitivní dopad na obchodní bilanci. Od roku 2008 k této skupině je možné přiřadit kožené 

výrobky, upravené kožešiny a korkové a dřevěné výrobky. Od roku 2009 EU začala rovněž 

více vyvážet výrobky z pryže, železo a ocel a dosahovat tak u těchto skupin komodit kladné 

saldo. Přebytek obchodní bilance skupiny SITC 6 je však negativně ovlivňován záporným 

saldem v oblasti výrobků z neželezných kovů a textilní příze, tkanin a souvisejících produktů. 

 

Tab. 4.10: Vývoj bilance komoditní skupiny SITC 6 v období 2007-2011 (v mil. EUR) 

 

Zdroj: Eurostat, 2013, vlastní zpracování. 

 Jak již bylo zmíněno v průběhu práce, Evropská unie je v rámci svého zahraničního 

obchodu velmi úspěšná v oblasti skupiny komodit SITC 7, u které dosahuje komparativní 

výhody. Na základě uvedené tabulky 4.11 je tak zřejmé, že až na krizové období 2008-2009 
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docházelo k pozitivnímu vývoji jednotlivých podskupin SITC 7. V roce 2011 ve srovnání 

s rokem 2007 se navýšilo aktivní saldo obchodní bilance u všech podskupin kromě 

kancelářských strojů a zařízení k automatickému zpracování dat (SITC 75) a elektrických 

zařízení, přístrojů a spotřebičů, kdy byl trend v jednotlivých letech klesající, a EU dosahovala 

v této skupině negativní saldo obchodní bilance. Hlavním úspěchem skupiny SITC 7 je silný 

export silničních vozidel. EU dosahuje záporné saldo obchodní bilance u kancelářských strojů 

a zařízení k automatickému zpracování dat, zařízení k telekomunikaci a záznamu a reprodukci 

zvuku a elektrických zařízení, přístrojů a spotřebičů. 

 

Tab. 4.11: Vývoj bilance komoditní skupiny SITC 7 v období 2007-2011 (v mil. EUR) 

 

Zdroj: Eurostat, 2013, vlastní zpracování.  

 V kategorii průmyslového spotřebního zboží je unijní obchodní bilance deficitní. 

V největší míře se na schodku podílí oblečení a doplňky, obuv a další průmyslové nezařazené 

výrobky. Obchodní bilance je v přebytku u podskupin SITC 81 a SITC 87. 

 

Tab. 4.12: Vývoj bilance komoditní skupiny SITC 8 v období 2007-2011 (v mil. EUR) 

 

Zdroj: Eurostat, 2013, vlastní zpracování. 
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 Vývoj komodit a předmětů obchodu jinde nezatříděných má kolísavý vývoj, jak uvádí 

tabulka 4.13. Nejvyšší deficit této kategorie byl zaznamenán v roce 2009, a to ve výši 18,83 

mld. EUR. V roce 2010 dochází k poklesu tohoto deficitu až o 98 % oproti roku 2009. 

Vzhledem k tomu, že až v roce 2011 obchodní bilance této kategorie začala vykazovat 

přebytek, je tak vhodnější zahrnout skupinu mezi komodity, které negativně ovlivňují běžnou 

bilanci. 

 

Tab. 4.13: Vývoj bilance komoditní skupiny SITC 9 v období 2007-2011 (v mil. EUR) 

 

Zdroj: Eurostat, 2013, vlastní zpracování. 

 

4.1.2 Analýza bilance služeb EU v letech 2007 - 2011 

 Obchod se službami rovněž ovlivňuje běžný účet platební bilance, a to prostřednictvím 

bilance služeb. Unijní bilance služeb jako celek ve vztahu k třetím zemím je kladná. Nicméně 

u některých typů služeb dosahuje EU deficitu. 

   

Graf 4.5: Vývoj bilance služeb v letech 2007-2011 (v mld. EUR) 

 

Zdroj: Eurostat, 2013, vlastní zpracování. 
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Bilance služeb se od roku 2008 vyvíjela pozitivním směrem, až na kategorii 

dopravních služeb, kde byl trend opačný. Údaje pro rok 2008 vykazují pokles o zhruba 2 %   

v nákladní přepravě u všech způsobů dopravy, který byl způsoben zejména vypuknutím 

hospodářské krize ve druhé polovině roku 2008 (Eur-lex, 2012). V roce 2009 došlo 

k největšímu poklesu přebytku bilance služeb u námořní dopravy, a to o 6,3 mld. EUR. 

Bilance služeb měla negativní vývoj také v rámci letecké dopravy a jiných forem dopravy. 

Přebytek bilance služeb jako celku mezi lety 2009 a 2011 rostl průměrným tempem 20 %. 

 Oblast dopravy je v EU silným odvětvím služeb. Unie zde dosahuje kladné saldo 

bilance služeb. Jak uvádí tabulka 4.14, mezi léty 2007 a 2008 došlo k nárůstu přebytku 

bilance služeb o 2,8 mld. EUR. V roce 2009 naopak je možné pozorovat pokles tohoto 

přebytku o 15,8 % oproti roku 2008. V letech 2010 a 2011 se bilance dopravních služeb 

pohybovala na úrovni 20 mld. EUR.  

 

Tab. 4.14: Vývoj bilance dopravních služeb v letech 2007-2011 (v mil. EUR) 

 

Zdroj: Eurostat, 2013, vlastní zpracování. 

V rámci dopravy zaujímá významné postavení námořní doprava a doprava letecká. U 

jiných typů dopravních služeb je unijní bilance služeb záporná. Nicméně z této kategorie je 

vhodné vyčlenit kosmickou dopravu a dopravu potrubní, v rámci které EU dosahuje méně 

významné, však kladné saldo bilance. 

Oblast cestovního ruchu negativně ovlivňuje běžný účet platební bilance Evropské 

unie. V této oblasti je bilance služeb záporná, přičemž k největšímu schodku přispívá skupina 

soukromých cest. Na základě tabulky 4.15 je však vidět zračný pokles záporného salda 

bilance služeb mezi lety 2007 a 2011. 
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Tab. 4.15: Vývoj bilance cestovních služeb v letech 2007-2011 (v mil. EUR) 

 

Zdroj: Eurostat, 2013, vlastní zpracování. 

 Tabulka 4.16 obsahuje výčet dalších typů služeb spadajících do kategorie ostatní 

služby. Již na první pohled je patrné, že tato kategorie má velmi pozitivní dopad na běžný 

účet platební bilance EU z důvodu vysokého přebytku bilance těchto služeb. Tento přebytek 

má od roku 2009 rostoucí trend. V roce 2011 došlo k nárůstu přes 10 mld. EUR.  

 

 

Tab. 4.16: Vývoj bilance ostatních služeb v letech 2007-2011 (v mil. EUR)  

 

Zdroj: Eurostat, 2013, vlastní zpracování. 

 Z uvedené kategorie je EU nejvíce konkurenceschopná v oblasti finančních služeb, 

různých obchodních, odborných a technických služeb, reexportních a dalších s obchodem 

souvisejících služeb a služeb počítačových. V rámci těchto skupin EU dosahuje vysoké 

kladné saldo bilance služeb. Mezi typy služeb pozitivně ovlivňujících bilanci jak služeb, tak   

i celého běžného účtu, patří také stavební práce, informační služby, doplňkové připojištění     

a ostatní přímá pojištění, služby operativního leasingu a vládní služby. Oproti tomu záporné 

saldo bilance služeb je zaznamenáno u licenčních poplatků, poštovních a kurýrních služeb, 
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pojištění zboží a od roku 2009 u osobních kulturních a rekreačních služeb. Bilance 

telekomunikačních služeb byla zpočátku záporná, od roku 2010 je viditelný značný nárůst 

kladného salda bilance, proto i tuto skupinu je možné zařadit mezi ty typy, které pozitivně 

ovlivňují běžný účet platební bilance EU. 

 

4.2 Vývoj bilance výnosů a bilance běžných transferů Evropské unie 

 Do struktury běžného účtu platební bilance, jak již bylo v průběhu práce uvedeno, 

patří rovněž bilance výnosů a bilance běžných transferů. Výnosová bilance zachycuje výnosy 

a náklady spojené s investováním v zahraničí, ale také příjmy rezidentů ze zaměstnání 

v zahraničí. Bilance výnosů zahrnuje zisky, úroky, dividendy, renty a úroky ze zahraničních 

úvěrů. V Evropské unii převažuje kladné saldo bilance výnosů. Graf 4.6 znázorňuje vývoj 

kreditních, debetních transakcí a samotnou bilanci výnosů. V roce 2008 skončila bilance 

výnosů přebytkem ve výši 9,8 mld. EUR. Od roku 2008 dochází k poklesu aktivního salda až 

k záporným hodnotám z důvodu výplaty dividend do zahraničí. Vlivem převahy příjmů 

z přímých investic nad výdaji za investice portfoliové je od roku 2010 unijní bilance výnosů 

přebytková. 

 

Graf 4.6: Vývoj transakcí bilance výnosů v letech 2007-2011 (v mld. EUR) 

 

Zdroj: Eurostat, 2013, vlastní zpracování. 

 Výnosová bilance ve vztahu k hlavním obchodním partnerům Evropské unie je kladná. 

Největší přebytek dosahuje Unie se Švýcarskem, který je tvořen především příjmy plynoucími 
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ze zaměstnání. Vysoké kladné saldo bilance výnosů je rovněž zaznamenáno ve vztahu 

k Rusku, Číně a Japonsku (viz Příloha č. 4). 

 

Graf 4.7: Vývoj transakcí bilance běžných transferů v letech 2007-2011 (v mld. EUR) 

 

Zdroj: Eurostat, 2013, vlastní zpracování. 

Vývoj poslední částí tvořící běžný účet ilustruje graf 4.7. Bilance běžných převodů je 

dlouhodobě záporná. V období od roku 2007 do roku 2011 dochází k pozvolnému nárůstu 

debetních transakcí, což ve svém důsledku způsobuje prohlubování schodku bilance běžných 

transferů. Pasívní saldo je zapříčiněno především vysokým záporným saldem vládních 

transferů, což je důkazem toho, že Evropská unie je významným poskytovatelem hospodářské 

pomoci. 

 Unijní bilance běžných transferů je záporná téměř se všemi hlavními obchodními 

partnery. Největší deficit je zaznamenán s Čínou, Brazílii a Kanadou. Naopak s Japonskem    

a Švýcarskem v posledních letech EU dosahuje přebytek bilance běžných převodů (viz 

Příloha č. 4). 

 

4.3 Analýza vztahu mezi bilanci běžného účtu a bilanci finančního účtu 

Deficit běžného účtu lze obecně redukovat dluhovým a nedluhovým financováním. 

Nedluhové financování nastává tehdy, kdy je deficit eliminován především přílivem přímých 

zahraničních investic, což se může odrazit v růstu exportu zboží a služeb a částečném 

omezení importu finálních produktů a vést tak k nápravě běžného účtu. Naopak dluhové 
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financování deficitu běžného účtu je mnohem riskantnější vzhledem k tomu, že domácí 

subjekt bude muset splatit dluh, což bude vytvářet tlaky na platební bilanci. 

 Jak uvádí tabulka 4.15, v Evropské unii lze skutečně v delším časovém období 

pozorovat růst exportu zboží a komerčních služeb. Současně lze registrovat i růst přílivu 

přímých zahraničních investic. 

 

Tab. 4.17: Vývoj PZI a exportu zboží a služeb v letech 2001-2011 (v mld. EUR
6
) 

 

Zdroj: Eurostat, 2013, vlastní zpracování 

 Na první pohled je pravděpodobné, že mezi přílivem přímých zahraničních investic     

a růstem exportu existuje závislost. Podložení tohoto vztahu závislosti bude cílem následující 

statistické analýzy. Pro zjištění míry závislosti mezi těmito jevy je použita korelační analýza  

a test nezávislosti. Koeficient korelace má tvar 

 

kde   je koeficient korelace (čím více se blíží nule, tím je závislost mezi znaky slabší),  

je kovariance znaků,  a  jsou směrodatné odchylky znaků x a y. 

 Koeficient korelace uvedených proměnných dosahuje hodnoty 0,838427. Mezi oběma 

znaky tak existuje silný stupeň přímé lineární závislosti. Zda je tato závislost statisticky 

významná, bude upřesněno prostřednictvím testu nezávislosti na hladině významnosti 5 %. 

Nulovou hypotézou je předpoklad, že znaky jsou nezávislé: 

 

H0: xy= 0 
 

H1: xy <>0 
 
 Testovací kritérium má tvar 

 

                                               

                                                
6 Přímé zahraniční investice se promítnou do ekonomiky s určitým časovým zpožděním, které je ovlivněno 

řadou faktorů. Zohlednění časového zpoždění vyžaduje analýzu delší časové řady, než je období 2007 až 2011. 

Proto je analýza postavena na období 2001 až 2011. 
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kde xy je teoretický koeficient korelace, Rxy je výběrový koeficient korelace, n je počet prvků. 

 Potvrzení či zamítnutí nulové hypotézy vychází z následujícího tvaru Studentova 

rozložení 

|T|≥ tα(n-2),       (4.3)  

 

kde T je hodnota testovacího kritéria,  α je hladina významnosti, n je počet prvků. 

 
 

Hodnota testovacího kritéria je v případě přílivu přímých zahraničních investic            

a exportu zboží a služeb 4,615080306. Kritický obor má hodnotu 2,2622. Z toho tedy 

vyplývá, že nulovou hypotézu zamítáme. Závislost mezi znaky je tak statisticky významná. 

Samotný příliv přímých zahraničních investic se odrazí v bilanci finančního účtu. Na 

začátku práce bylo zmíněno, že mezi bilanci běžného účtu a bilanci finančního účtu existuje 

vztah, v rámci kterého deficit běžného účtu může být financován přebytkem finančního účtu. 

V delším časovém období se však může přebytek finančního účtu odrazit v deficitu bilance 

výnosů a opět tak negativně ovlivnit celý běžný účet. 

 

Graf. 4.8: Vývoj bilance běžného, finančního účtu a bilance výnosů EU  (v mld. EUR) 

 

Zdroj: Eurostat, 2013, vlastní zpracování. 
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 Uvedený graf 4.8 ilustruje bilanci finančního účtu, běžného účtu a výnosovou bilanci 

EU. Unie je spíše čistým příjemcem kapitálu, tedy bilance finančního účtu je dlouhodobě 

v přebytku, až na rok 2009, kdy bylo dosaženo deficitu. 

Je tak možné konstatovat, že část deficitu běžného účtu byla krátkodobě financována 

přebytkem účtu finančního. Z dlouhodobého hlediska mohl mít přebytek finančního účtu 

skutečně dopad na pokles bilance výnosů, přičemž je však nutné brát v úvahu určité časové 

zpoždění. Na základě tabulky 4.18 je možné uvažovat, že přebytek finančního účtu z roku 

2007 se projevil v deficitu bilance výnosů v roce 2008 a 2009. Analogicky je možné 

předpokládat, že deficit finančního účtu v roce 2009 vedl k přebytku bilance výnosů v letech 

2010 a 2011. 

  

Tab. 4.18: Bilance finančního účtu a výnosová bilance (mld. EUR) 

  2007 2008 2009 2010 2011 

Bilance FÚ 228,17 51,744 -39,124 77,144 4,207 

Bilance výnosů 9,809 -49,598 -0,277 37,917 59,168 

Zdroj: Eurostat, 2013, vlastní zpracování. 

 

4.4 Působení automatických vyrovnávacích mechanismů v podmínkách Evropské unie 

Již v průběhu práce byla věnována pozornost nejen samotné platební bilanci, ale také 

působení automatických mechanismů vyrovnávání běžného účtu platební bilance a celkové 

platební bilance. Byl zmíněn cenový, důchodový, úrokový a kurzový vyrovnávací 

mechanismus. Nicméně tyto mechanismy jsou podmíněny splněním řady podmínek, které 

jsou často nereálné, jak je tomu v případě nulové mobility kapitálu a necitlivých úrokových 

měr. 

Evropská unie jako celek je velmi heterogenní skupinou států. Jako celek nesplňuje 

žádný z předpokladů uvedených mechanismů. Nelze tak jednoznačně určit, který 

mechanismus by byl aplikovatelný. Evropská unie by mohla být v tomto kontextu rozdělena 

na eurozónu, která by naplňovala základní podmínku pevného kurzu, a zbytek států EU, tedy 

stojících mimo eurozónu, které se blíží podmínce existence pružných kurzů. Na základě 

tohoto pomyslného rozdělení by přicházelo v úvahu v rámci zemí eurozóny využití úrokového 

a cenového vyrovnávacího mechanismu a u zbytku zemí stojících mimo eurozónu naopak 

mechanismu kurzového. Úrokový a kurzový mechanismus jsou však zaměřené na 
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vyrovnávání platební bilance jako celku, nikoli jen jejího běžného účtu. Koncentrace na 

vyrovnávání platební bilance jako celku není předmětem a účelem diplomové práce.  

 V případě opuštění od nereálného předpokladu nulové mobility kapitálu a necitlivých 

úrokových měr, lze částečně použít cenový vyrovnávací mechanismus k vysvětlení procesů 

vyrovnávání obchodní bilance i v současnosti v podmínkách eurozóny (viz schéma 2.1, 

kapitola 2). Na modelovém příkladu, který ilustruje tabulka 4.19, je možné předpokládat, že 

snížení přebytku obchodní bilance eurozóny mohlo být podmíněno působením cenového 

vyrovnávacího mechanismu. 

 

Tab. 4.19: Aplikace cenového vyrovnávacího mechanismu v podmínkách eurozóny 

 

Zdroj: Eurostat, 2013, vlastní zpracování. 

Tento mechanismus je založený na úvaze, že přebytková obchodní bilance vede 

k přílivu peněz do země, což způsobuje růst domácí cenové hladiny. Domácí zboží se stává 

méně konkurenceschopné a přebytek obchodní bilance se snižuje. Nicméně tento 

mechanismus trpí několika nedostatky. Změna domácí cenové hladiny může být ovlivněna     

i řadou jiných faktorů, které působí v ekonomice. Mezi další vlivy je možné uvést kolísání 

reálné poptávky, výkyvy v nabídce zboží. Změny cenové hladiny mohou být způsobeny 

zásahy centrální banky v podobě emise či stahování peněz z oběhu či ovlivňování úrokové 

míry. Proto změna cenové hladiny se ve skutečnosti může chovat i opačně, než jak je to 

deklarováno v předpokladu modelu. 

Na závěr je možné konstatovat, že nerovnováha běžného účtu platební bilance EU 

nemůže být redukována působením některého z uvedených automatických vyrovnávacích 

mechanismů, protože členské státy EU jako celek nesplňují ani jeden předpoklad jejich 

fungování. 
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4.5 Shrnutí kapitoly 

 Evropská unie zaujímá významné postavení v mezinárodním obchodě se zbožím         

a službami. Vnější vztahy Evropské unie jsou zachyceny na běžném účtu platební bilance, 

který nabývá záporných hodnot, přičemž největšího deficitu EU dosáhla v roce 2008. 

 Zahraniční obchod se zbožím a službami se odráží ve výkonové bilanci, která 

představuje součet obchodní bilance a bilance služeb.  

 Obchodní bilance EU je dlouhodobě záporná ve vtahu k třetím zemím. Největší 

propad obchodní bilance byl registrován v roce 2008, na kterém se v největší míře podílelo 

záporné saldo skupiny SITC 3 – energetické výrobky. Největší přebytek obchodní bilance je 

zaznamenán u skupiny SITC 7 (stroje a dopravní prostředky) a SITC 5 (chemikálie) 

Z obchodní bilance lze vyčlenit položky, v rámci kterých EU dosahuje přebytku či 

deficitu. Je tak možné vyčíslit ty produkty, které ovlivňují pozitivně nebo negativně celkovou 

bilanci běžného účtu. 

 Evropská unie dosahuje kladné saldo obchodní bilance u živých zvířat, masa               

a masných výrobků, mléčných výrobků a vajec, obilovin a obilných přípravků, jiných 

výrobků a přípravků (SITC 0), nápojů a tabáku (SITC 1), surové kůže (SITC 2), elektrického 

proudu (SITC 3), živočišných olejů a tuků (SITC 4), organických chemikálii, barviv, tříslovin 

a pigmentů, léčiv a farmaceutických výrobků, esenciálních olejů, parfémů, kosmetiky, plastů 

v primárních formách a neprimárních formách, chemických prostředků a výrobků (SITC 5), 

kožených výrobků, upravených kožešin, výrobků z pryže, korkových a dřevěných výrobků, 

papíru, lepenky a výrobků z nich, nekovových minerálních výrobků, železa a oceli, kovových 

výrobků (SITC 6),  strojů a zařízení k výrobě energie, strojů a zařízení pro různá odvětví 

průmyslu, kovozpracujících strojů, strojů a zařízení všeobecně používaných v průmyslu, 

silničních vozidel, ostatních dopravních a přepravních prostředků (SITC 7), prefabrikovaných 

budov, výrobků zdravotnické, instalační a vytápěcí techniky, profesních, vědeckých a řídících 

přístrojů a zařízení (STIC 8). 

Naopak mezi komodity, které ovlivňují negativně svým záporným saldem celkový 

běžný účet patří ryby, měkkýši, korýši, ovoce a zelenina, cukr, výrobky z cukru, med, káva, 

čaj, kakao, koření, krmiva pro zvířata (SITC 0), oleje, semena a olejnaté plody, surový 

kaučuk, dřevo, sběrný papír, textilní vlákna včetně odpadu, surová hnojiva, kovové rudy        

a šrot, suroviny rostlinného a živočišného původu (SITC 2), uhlí, koks a brikety, ropa a ropné 

produkty, plyn zemní a průmyslově vyráběný (SITC 3), rostlinné oleje a tuky, živočišné nebo 
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rostlinné tuky a oleje, vosky (SITC4), anorganické chemikálie, hnojiva (SITC5), textilní 

pryže, tkaniny a související produkty, neželezné kovy (SITC6), kancelářské stroje a zařízení 

k automatickému zpracování dat, zařízení k telekomunikaci a záznamu a reprodukci zvuku, 

elektrická zařízení, přístroje a spotřebiče jinde neuvedené (SITC 7), nábytek, lůžkoviny, 

matrace, cestovní potřeby, kabelky a podobné zboží, oblečení a doplňky, obuv, fotografické 

přístroje, optické zboží a hodiny (SITC 8) a komodity a předměty obchodu jinde nezatříděné. 

 Evropská unie je největším poskytovatelem a příjemcem komerčních služeb na světě. 

Unijní bilance služeb ve vztahu k třetím zemím je kladná. Z hlediska hlavních kategorií je 

bilance služeb záporná pouze v případě cestovního ruchu. Konkrétněji mezi kategorie služeb, 

které svou bilancí pozitivně ovlivňují běžný účet platební bilance, patří námořní, letecká, 

kosmická a potrubní doprava, telekomunikační služby (od roku 2010), stavební práce, ostatní 

přímé pojištění, připojištění, doplňkové pojištění, finanční služby, počítačové a informační 

služby, reexportní a jiné s obchodem související služby, služby operativního leasingu, různé 

obchodní, odborné a technické služby a vládní služby. Deficitu bilance služeb EU dosahuje 

v rámci železniční, silniční a vnitrozemské vodní dopravy, cestovního ruchu, poštovních        

a kurýrních služeb, pojištění zboží a licenčních poplatků. 

Do struktury běžného účtu platební bilance patří rovněž bilance výnosů a bilance 

běžných transferů. Výnosová bilance ve vztahu k hlavním obchodním partnerům Evropské 

unie je kladná. Největší přebytek EU dosahuje se Švýcarskem, Ruskem, Čínou a Japonskem. 

Bilance běžných převodů je v dlouhodobě záporná. Pasívní saldo je způsobeno především 

vysokým deficitem vládních transferů, což je důkazem toho, že Evropská unie je významným 

poskytovatelem hospodářské pomoci.  

Deficit běžného účtu lze obecně redukovat dluhovým a nedluhovým financováním. 

V rámci nedluhového financování je deficit eliminován především dovozem přímých 

zahraničních investic, což se může odrazit v růstu exportu zboží a služeb a částečném 

omezení importu. V letech 2001 až 2011 lze skutečně v EU pozorovat růst jak přímých 

zahraničních investic, tak i exportu. Předpoklad, že se tyto veličiny navzájem ovlivňovaly, byl 

potvrzen korelační analýzou a testem nezávislosti. Přímé zahraniční investice jsou jednou 

z částí finančního účtu. Evropská unie je až na rok 2009 čistým příjemcem kapitálu. Co se 

týká vztahu mezi běžným a finančním účtem, lze konstatovat, že deficit běžného účtu byl 

v EU zčásti kompenzován přebytkem účtu finančního.  

Poslední část této kapitoly je zaměřena na využití automatických vyrovnávacích 

mechanismů platební bilance v podmínkách Evropské unie. Využití některého z těchto 
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mechanismů je podmíněno splněním řady předpokladů, které nejsou často splnitelné. 

Hlavními nereálnými předpoklady jsou nulová mobilita kapitálu a necitlivé úrokové míry. 

Obecně aplikace těchto mechanismů na Evropskou unii je tedy nemožná, protože Unie je 

heterogenní skupinou 27 států, která jako celek nesplňuje předpoklady těchto mechanismů. 
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5 Závěr 

 Cílem diplomové práce bylo teoreticky vymezit problematiku mezinárodního 

obchodu, identifikovat zahraniční obchod v podmínkách Evropské unie a kvantifikovat 

dopady unijního obchodu na běžný účet platební bilance EU. 

 Analýza zahraničního obchodu byla provedena v pětiletém období od roku 2007, kdy 

došlo zatím k poslednímu rozšíření Evropské unie, a to o Bulharsko a Rumunsko. Data byla 

tedy zkoumána za celou EU 27. 

Mezinárodní obchod představuje souhrn obchodních vztahů mezi národními 

ekonomikami ve směně zboží, služeb, kapitálu a pracovních sil. Existuje celá řada důvodů 

jeho vzniku, mezi které je možné uvést omezení země v podobě nedostatku určitých 

výrobních faktorů, existence úspor z rozsahu a rozdílné preference spotřebitelů. Mezinárodní 

obchod má taktéž politický význam. Podporuje mírovou spolupráci, snižuje riziko konfliktů, 

prohlubuje budování kvalitních sousedských vztahů a vede k růstu vzdělanosti obyvatel země 

zaměřené na vývoz. Mezinárodní obchod je terminologicky často ztotožňován se zahraničním 

obchodem. Mezi těmito pojmy existuje však rozdíl v podobě rozsahu zemí, který pokrývají. 

Mezinárodní obchod představuje globální pojetí a pokrývá obchod mezi několika zeměmi, 

zatímco zahraniční obchod představuje obchod realizovaný mezi jednou zemí či skupinou 

zemí, jako je např. Evropská unie s dalšími nečlenskými státy EU. 

Vnější vztahy mezi domácí ekonomikou se odráží v platební bilanci. Její 

nejvýznamnější částí je běžný účet, který zachycuje zahraniční obchod země v oblasti zboží   

a služeb, dále důchody placené do zahraničí a ze zahraničí a jednostranné transfery. 

Evropská unie je největším světovým dovozcem a vývozcem průmyslového zboží       

a komerčních služeb na světě. Zahraniční obchod Evropské unie představuje tu část obchodní 

výměny, kterou EU realizuje s třetími zeměmi. Obchodní vztahy s nečlenskými zeměmi jsou 

upravovány prostřednictvím společné obchodní politiky, která spadá do výlučných, 

exklusivních pravomocí orgánů EU. Členské státy tak delegovaly kompetence v této oblasti 

na instituce Unie a nemohou provádět vlastní zahraničně obchodní politiku. 

Analýza unijního zahraničního obchodu byla provedena z pohledu obchodu 

s průmyslovým zbožím a komerčními službami z hlediska teritoriální a komoditní struktury. 

V oblasti obchodu se zbožím bylo zjištěno, že obchodní bilance EU ve vztahu k třetím zemím 

je dlouhodobě v deficitu. EU nejvíce dováží minerální paliva a maziva, stroje a dopravní 

prostředky. Naopak nejvíce vyváží stroje a dopravní prostředky, chemikálie a další 



 

 

74 

 

nezařazené průmyslové výrobky a komodity. Nejdůležitější část skupiny stroje a dopravní 

prostředky tvoří její podskupina silniční vozidla, a to osobní automobily a jiná motorová 

vozidla. Evropská unie tak dosahuje v rámci svého zahraničního obchodu komparativní 

výhodu v oblasti automobilového průmyslu. Hlavními obchodními partnery v rámci obchodu 

se zbožím jsou Spojené státy americké, Čína, Švýcarsko, Rusko a Turecko. 

Obchod se službami je výrazně slabší než obchod se zbožím. EU dosahovala v období 

2007 až 2011 kladné saldo bilance služeb. V roce 2011 tvořil podíl služeb na celkových 

vývozech v rámci extra unijního obchodu 27,4 %. Hlavními obchodními partnery EU jsou 

v tomto případě Spojené státy americké, Švýcarsko, Rusko, Čína a Japonsko. Z hlediska 

těchto kategorií služeb zaujímá Evropská unie silné postavení v oblasti spadající do ostatních 

služeb, které patří mezi nejvíce obchodovatelné typy služeb.  

Běžný účet platební bilance EU ve zkoumaném období 2007 až 2011 nabýval 

záporných hodnot, přičemž největší deficit byl dosažen v roce 2008. Na deficitu běžného účtu 

se v největší míře podílejí obchodní bilance a bilance běžných převodů. V práci byla 

provedena analýza obchodní bilance jednotlivých skupin komodit dle SITC a analýza bilance 

služeb dle hlavních typů služeb. Bylo zjištěno, které komodity a služby ovlivňují stavem své 

bilance celkovou bilanci běžného účtu pozitivním či negativním způsobem. 

Na základě provedené analýzy bylo zjištěno, že záporné saldo běžného účtu platební 

bilance EU je způsobeno deficitem obchodní bilance. Bilance služeb sice dosahuje kladných 

hodnot, avšak nestačí pokrýt celkový deficit vytvořený v rámci obchodní bilance. Stanovena 

hypotéza tak byla splněna z části, neboť zahraniční obchod EU v oblasti komerčních služeb 

přispívá k dosažení kladného salda běžného účtu platební bilance, ale zahraniční obchod 

v oblasti průmyslového zboží nikoliv. 

V závěru práce byla věnována pozornost také vztahu mezi přílivem přímých 

zahraničních investic a růstem exportu zboží a služeb, jakožto nedluhové formy financování 

deficitu běžného účtu. Na základě provedené korelační analýzy a testu nezávislosti byla 

potvrzena hypotéza, že mezi přílivem přímých zahraničních investic a exportem zboží            

a služeb v EU existuje závislost. V rámci kapitoly byl dále analyzován vztah mezi běžným     

a finančním účtem unijní platební bilance a působení automatických vyrovnávacích 

mechanismů platební bilance v podmínkách EU. Využití některého z mechanismu je 

podmíněno splněním řady předpokladů, které jsou často nereálné, jak je tomu v případě 

nulové mobility kapitálu či necitlivých úrokových měr. Obecně aplikace těchto mechanismů 
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na Evropskou unii je nemožná, protože Unie je heterogenní skupinou 27 států, která jako 

celek nesplňuje předpoklady těchto mechanismů. 
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Seznam zkratek: 

ACP  Afrika, Karibik, Pacifik 

EU   Evropská unie 

EHS  Evropské hospodářské společenství 

ES  Evropské společenství 

EUR  Euro 

GATT  Všeobecná dohoda o clech a obchodu 

HDP  Hrubý domácí produkt 

HICP  Harmonizovaný index spotřebitelských cen 

PZI  Příliv přímých zahraničních investic 

SITC  Standard International Trade Classification 

USA  Spojené státy americké 

WTO  Světová obchodní organizace 
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