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1. ÚVOD 

Hlavním tématem bakalářské práce je analýza zahraničního obchodu České republiky 

se zaměřením na obchodní a ekonomické vztahy s Ruskem. 

V úvodu práce nechybí samotná teorie zahraničního obchodu. Co přesně zahraniční 

obchod znamená a zahrnuje a jak jeho podstatu a funkci pojímají jednotliví autoři. Dále jsou 

uvedeny dŧvody, proč země do zahraničního obchodu vstupují. Jestli je otevření trhŧ pro 

zahraničí výhodou či nikoli. 

Práce dále pojednává o vývoji teorií zahraničního obchodu od zahraničních autorŧ, 

jimiţ jsou například Adam Smith, David Ricardo a další. 

Míra otevřenosti ekonomiky, tedy to jakou měrou je země do zahraničního obchodu 

zařazena, se dá zjistit pomocí mnoha rŧzných metod. V práci jsou zahrnuty metody výpočtu 

míry otevřenosti ekonomiky a exportní výkonnosti. 

Třetí kapitola pojednává o vývoji zahraničního obchodu České republiky. Jakými 

změnami prošel český zahraniční obchod od samotného vzniku České republiky aţ po 

současnost. Jak český obchod ovlivnila transformace ekonomiky na začátku 90. let 20. století, 

či vstup České republiky do Evropské unie. 

Poslední čtvrtá kapitola se jiţ zaměřuje na obchodní vztahy mezi Českou republikou a 

Ruskem. Jaké je přesné sloţení komoditní struktury česko – ruského obchodu a objem dovozŧ 

a vývozŧ plynoucích mezi těmito státy. Je krajně analyzován vývoj zahraničního obchodu jiţ 

od doby poválečné, více je však zaměřen na období od 80. let 20. století. Jaká byla komoditní 

struktura a objem realizovaného obchodu mezi Československou socialistickou republikou a 

Sovětským svazem socialistických republik. Dále období porevoluční, tedy 90. léta 20. století, 

jak se po změně reţimu z centrálně plánované ekonomiky na ekonomiku trţní změnil přístup 

k obchodování s Ruskem, jakoţto zemí, která v předešlých desetiletích ovládala české 

hospodářství. Poslední podkapitoly tvoří vývoj obchodních vztahŧ České republiky a Ruska 

od získání českého členství v Evropské unii a jaké jsou jejich vztahy dnes. 

Cílem práce je analyzovat jak silné jsou vazby mezi českým a ruským obchodem. 

Jestli je pro Českou republiku Rusko klíčovým obchodním partnerem, nebo jen převládají 

tradice a vzájemné znalosti jednotlivých trhŧ a ekonomik z minulosti. Cílem je tedy zjistit, 

zda se vazby mezi oběma státy spíše upevňují či přetrhávají. 
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2. TEORIE ZAHRANIČNÍHO OBCHODU 

Ústředním prvkem předkládané bakalářské práce je problematika týkající se 

zahraničního obchodu. Z toho dŧvodu se jeví za nezbytné, nejprve tento pojem objasnit. 

Encyklopedické ekonomické slovníky obecně vymezují zahraniční obchod jako obchod mezi 

národy. Dále např. Šťastný (2004, s.11) chápe zahraniční obchod jako směnu, která probíhá 

mezi subjekty, které jsou pro tyto účely povaţovány rŧznými právními normami za subjekty 

rozdílných státŧ, nikoliv národŧ. Neumann, Ţamberský a Jiránková (2010, s. 14) definují 

zahraniční obchod jako nejvýznamnější sloţku mezinárodních ekonomických vztahŧ, jehoţ 

význam stále narŧstá. Fojtíková (2009, s. 1) uvádí, ţe zahraniční obchod je nejstarší a 

nejrozšířenější formou vnějších hospodářských vztahŧ, k této formulaci se přiklání i Jirges a 

Plchová (1996, s. 7). Kromě samotného termínu zahraniční obchod, je moţné se setkat i 

s pojmem mezinárodní obchod. Většina autorŧ, viz Fojtíková (2010), Neumann, 

Ţamberský, Jiránková (2010) apod., povaţují tyto dva pojmy za synonyma. Nicméně 

komplexní rozlišení mezi zahraničním a mezinárodním obchodem přináší Cihelková (2003), 

která zahraniční obchod vymezuje jako obchod mezi dvěma státy, zatímco obchod 

mezinárodní jako seskupení zemí obchodujících mezi sebou.  

2.1. Proč země vstupují do zahraničního obchodu 

Význam zahraničního obchodu se začal zvyšovat zejména po 2. světové válce, vlivem 

zvyšující se provázanosti národních hospodářství. Neméně dŧleţitým aspektem, který 

determinuje úroveň zapojení zemí do mezinárodně obchodních vztahŧ, jsou jejich rozdíly 

v produktivitě práce, ve vybavenosti zemí výrobními faktory či rozdíly ve struktuře a skladbě 

národního hospodářství.  

Na druhé straně zahraniční obchod také přispívá k rŧstu vzdělanosti, k rozvoji 

lidského kapitálu, know-how a celkově vede k technickému pokroku (Beneš a kol. 2004). 

V odborné literatuře je moţné nalézt širokou škálu rŧzných faktorŧ, které zdŧvodňují, proč se 

země zapojují do zahraničního obchodu. Např. Majerová, Nezval (2011) stanovují tyto 

dŧvody, proč země vstupují do zahraničního obchodu prostřednictvím tří funkcí. Jedná se o 

 transformační funkci, 

 transmisní funkci, 

 rŧstovou funkci. 
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2.1.1 Transformační funkce 

Transformační funkce zahraničního obchodu umoţňuje rozšiřovat moţnosti 

uspokojování potřeb prostřednictvím produkce statkŧ a zdrojŧ, které jsou alokovány mimo 

národní ekonomiku. Tato funkce je obzvláště významná u malých ekonomik, kdy moţnosti 

exportování zahraničních statkŧ zmírňuje faktory, které plynou jednak z nedostatečné 

vybavenosti zdroji a výrobními faktory dané ekonomiky, a jednak z omezenosti malého 

vnitřního trhu (Majerová, Nezval, 2011). Následující obr. 2.1 dokumentuje transformační 

funkci zahraničního obchodu. 

Obr. 2.1: Transformační funkce zahraničního obchodu 

 
Zdroj: Majerová, Nezval, 2011, s. 240, vlastní úprava 

2.1.2 Transmisní funkce 

Transmisní funkce zahraničního obchodu představuje vyšší formu transformační 

funkce. Nejedná se jen o substituci domácí výroby nebo chybějících zdrojŧ dovozem, ale také 

o proces přenosu informací, kritérií a stimulŧ z vnějšího prostředí do domácí 

ekonomiky, které se vyuţívají zejména pro vyuţití v rozhodovacích procesech domácích 

subjektŧ. Jedná se o proces „učení se ve vztahu k zahraničí“ a projevuje se přijímáním a 

aplikací norem v jednáních, zvyklostech a postupech, čímţ dochází ke zvyšování kvality 

produkovaných statkŧ a sluţeb, ale i ke zlepšení moţností jejich uplatnění na světovém trhu 

(Majerová, Nezval, 2011). 

2.1.3 Růstová funkce zahraničního obchodu 

Rŧstová funkce zahraničního obchodu je spojena s nahrazením domácí produkce 

zdroji zahraniční produkce s cílem dosáhnout úspor národní práce. Tento efekt je zdrojem 

vyšších temp rŧstu národní ekonomiky, neţ jakých by mohla dosahovat, kdyby byla daná 

ekonomika izolovaná. Smyslem zapojování země do mezinárodní dělby práce formou 

zahraničního obchodu je dosahování úspor národní práce podle principu - dováţet to, co se 

vyrábí jinde levněji a vyváţet to, co se produkuje s menšími náklady v národní ekonomice. 

Jedná se o princip „dovozu produktivity práce“ (Majerová, Nezval, 2011).  
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2.2. Vývoj teorií zahraničního obchodu 

V minulosti začalo docházet k rozvoji zahraničního obchodu zejména od vytvoření 

tzv. všeobecně přijímaného ekvivalentu, který umoţnil snadnější a efektivnější směnu a 

nahradil tak dříve převaţující barterový obchod. Tímto všeobecným ekvivalentem byl 

v rŧzných etapách vývoje společnosti například pazourek, jantar, zlato, drahé kameny a 

nakonec peníze. Z počátku měly penízu podobu kovových mincí, které byly 

plnohodnotné, tzn. raţené z drahých kovŧ. Teprve později byly plnohodnotné mince 

nahrazeny neplnohodnotnými bankovkami a mincemi. 

K dynamičtějšímu rozvoji zahraničního obchodu následně docházelo v období 

tzv. objevitelských cest. Hlavně pak obeplutí Afriky, objevení Ameriky i Austrálie. I kdyţ 

pŧvodní formy mezinárodní hospodářské spolupráce, tzv. směna zboţí za zboţí stále v menší 

míře fungovala. 

O úloze mezinárodního obchodu existovaly podloţené empirické studie jiţ 

v 18. století. Pravděpodobně prvním ekonomem a zároveň filozofem, který úlohu 

zahraničního obchodu definoval, byl Adam Smith
1
, který na rozdíl od merkantilistŧ pochopil, 

ţe se nejedná o hru s nulovým součtem (Neumann, Ţamberský, Jiránková, 2010). Jeho dílo 

Pojednání o pŧvodu a podstatě bohatství národŧ je povaţováno za stěţejní dílo klasické 

politické ekonomie (Majerová, Nezval 2011). 

2.2.1 Klasické teorie mezinárodního obchodu 

Tvŧrci klasických teorií mezinárodního obchodu byli významnými kritiky 

merkantilismu. Jednalo se zejména o Davida Ricarda
2
 a zakladatele klasické politické 

ekonomie Adama Smitha. Oba vycházeli z předpokladu, ţe mezinárodní obchod je zdrojem 

rŧstu bohatství obou zemí zúčastněných ve směně. K rŧstu bohatství dochází tím, ţe směna 

umoţňuje produktivnější vyuţití výrobních faktorŧ ve světovém měřítku a tím i zvýšení 

výroby, která je zdrojem rŧstu národního bohatství. Mezi klasické teorie mezinárodního 

obchodu se řadí zejména teorie absolutní a komparativní výhody (Holman, 2005). 

Nejvýznamnějším příspěvkem k problematice mezinárodního obchodu byla teorie 

absolutních výhod formulována Adamem Smithem. Smith uvádí, ţe není efektivní, aby jedna 

                                                

1 Zakladatel ekonomické vědy a otec klasické ekonomické školy, profesor na univerzitě v Glasgow (1723-1790). 
2 Jeden ze zakladatelŧ „Anglické vědecké společnosti“, politik a významný britský ekonom (1772-1823). 
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země vyráběla statky, které druhá země vyrábí levněji. Přenechá-li tedy první země druhé 

takovouto výhodu, mŧţe výrobky z ní získat směnou za výrobky, které sama vyrobí levněji. 

Smith se dále zabýval významem dělby práce jako zdroje rŧstu produktivity práce a 

tím i zdroje rŧstu bohatství země. Dochází k závěru, ţe volný obchod je nezbytností, protoţe 

umoţňuje i volné zapojení do mezinárodní dělby práce. V tomto modelu určuje náklady 

pracovní síla, coţ znamená, ţe vychází z teorie pracovní teorie hodnoty. Hodnota zboţí je 

dána mnoţstvím práce vynaloţené na jeho výrobu. Absolutní výhodu má tedy ten stát, jehoţ 

náklady na jednotku vyrobeného statku jsou niţší neţ náklady v druhé zemi, nebo má vyšší 

produktivitu práce. 

Závěrem teorie absolutních výhod je, ţe mezinárodní obchod je zdrojem rŧstu 

bohatství, neboť umoţňuje efektivnější vyuţití výrobních faktorŧ ve světovém měřítku a tím 

umoţňuje rŧst výroby, která je zdrojem rŧstu bohatství (Majerová, Nezval, 2011). 

Autorem teorie komparativních výhod byl David Ricardo. Tato teorie bývá 

označována jako jednofaktorový model. Prvním, kdo popsal princip této teorie, byl Robert 

Torrens. Který na příkladu vzájemného obchodu Anglie a Portugalska s pšenicí popřel 

správnost teorie absolutních výhod. O dva roky později Ricardo formalizoval principy teorie 

komparativních výhod pouţitím matematického aparátu a tím byl uznán za jeho autora 

(Majerová, Nezval, 2011).  

Teorie vychází z předpokladu vzájemného obchodu mezi zeměmi při porovnání 

alternativních nákladŧ, dále produktivity práce nebo výhod vzájemné směnitelnosti. 

Alternativní náklady neboli náklady obětovaných příleţitostí, jsou všeobecně definovány jako 

hodnota druhé nejlepší příleţitosti.  Země má tedy komparativní výhodu ve výrobě takového 

statku, ve kterém dosahuje menších alternativních nákladŧ neţ ekonomika druhá 

(Majerová, Nezval, 2011). Následující tabulka 2.1 dokumentuje absolutní a komparativní 

výhodu na příkladu Anglie a Portugalska při výrobě sukna a vína. 
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Tabulka 2.2: Absolutní a komparativní výhody 

Země 
Počet dělníků na výrobu 

100 yardů sukna 

Počet dělníků na výrobu 

100 litrů vína 

Anglie 100 120 

Portugalsko 90 80 

Zdroj: Holman, 2005, s.91 , vlastní úprava 

Ve výše uvedené tab. 2.1 má absolutní výhody v obou případech Portugalsko, které 

má u obou druhŧ zboţí absolutně niţší náklady práce, tzn. potřebuje 90, resp. 80 dělníkŧ 

na výrobu 100 yardŧ sukna, resp. 100 litrŧ vína, zatímco Anglie potřebuje na výrobu stejného 

mnoţství zboţí 100, resp. 120 dělníkŧ. Obě země se stále specializují na výrobu určitého 

zboţí a obchodují spolu, protoţe je to pro obě země výhodné. Dŧleţité je, aby se kaţdá země 

specializovala na výrobu toho zboţí, ve kterém má komparativní výhodu. U Portugalska je to 

víno, protoţe má při jeho produkci relativně větší výhodu neţ u sukna a u Anglie je to 

sukno, neboť je její absolutní nevýhoda u sukna relativně menší neţ u vína. 

A. Smith a D. Ricardo se ve své teorii nezabývali otázkou rozdělení přínosŧ z obchodu 

mezi země, tedy v jakém směnném poměru směňují jednotlivé země své zboţí. Touto 

problematikou se zabýval podrobněji teprve aţ John Stuart Mill
3
, který byl tvŧrcem teorie 

mezinárodní hodnoty neboli teorie reciproční poptávky. Mill se pokusil o vymezení úrovně 

mezinárodního směnného poměru. Hranice, v nichţ se mezinárodní směnný poměr mohl 

pohybovat, jsou národní směnné poměry zemí před zahájením mezinárodní směny. 

Mezinárodní hodnota byla pak určena v těchto hranicích vzájemnou poptávkou obou zemí, 

přičemţ mezinárodní směnný poměr se ustanovil v takové výši, při které byla nabídka 

s poptávkou u obou výrobkŧ v rovnováze. Millovo vysvětlení mezinárodního směnného 

poměru se tedy opírá o rovnováhu tak zvané reciproční poptávky. Velikost mezinárodního  

směnného poměru pak ovlivní rozdělení celkového přínosu z mezinárodní dělby práce mezi 

spolu obchodující země. Podle Milla lze činit o rozdělení celkového přínosu z mezinárodní 

dělby práce tyto dva závěry (Majerová, Nezval, 2011): 

 země získává tím větší podíl z přínosu mezinárodní dělby práce, čím více se 

mezinárodní směnný poměr blíţí národnímu směnnému poměru jejího směnného 

partnera, 

                                                

3Anglický filozof, politický ekonom a politik, zastánce utilitarismu (1806-1873). 
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 v případě obchodu velké země s menší zemí, si malá země dosaţeným zahraničním 

směnným poměrem přisvojuje větší díl výhody z mezinárodní dělby práce. 

2.2.2 Neoklasické teorie mezinárodního obchodu 

V teorii mezinárodního obchodu se neoklasická ekonomie zaměřuje na optimální 

alokaci zdrojŧ mezi zeměmi, a to na bázi maximalizace uspokojení spotřebitelŧ při vynaloţení 

co nejniţších nákladŧ. Na rozdíl od klasikŧ, kteří vycházejí ze strany nabídky, se neoklasičtí 

ekonomové orientují na stranu poptávky. Na straně poptávky vychází z uţitečnosti rŧzných 

druhŧ zboţí a jejich vzájemné zastupitelnosti ve spotřebě. Poptávka se vyjadřuje mezní mírou 

substituce a jako analytický nástroj se pouţívají indiferenční křivky nebo indiferenční mapy 

(Majerová, Nezval, 2011). 

Na Millovu teorii reciproční poptávky navázal anglický teoretik Alfred Marshall
4
, 

přiklánějící se k neoklasické teorii. Marshall rozšířil reciproční poptávku tím, ţe pouţil 

novějších analytických forem v podobě křivky reciproční poptávky (Pipek, 1996). Následující 

obr. 2.2 uvádí křivku reciproční poptávky formulovanou A. Marshallem. 

Obrázek 2.2: Křivka reciproční poptávky 

 

 Zdroj: Majerová, Nezval, 2011, s. 16, vlastní úprava 

V obr. 2.2 se předpokládá, ţe ekonomika Alfa a Beta vstoupí do vzájemného obchodu. 

Křivka reciproční poptávky ekonomiky Beta 0P zobrazuje poptávku této ekonomiky po pivu. 

                                                

4 Anglický ekonom a jeden ze zakladatelŧ neoklasické školy (1842-1924). 
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Rozmezí 0B vyjadřuje mnoţství poptávaného piva ekonomiky Beta, tedy počet sýrŧ, které 

pokryjí náklady na počet piv vyrobených v zemi Alfa. 0C představuje počet vyrobených sýrŧ 

v ekonomice Beta. Body B a C se na křivce poptávky 0P stýkají v bodě D, který je dŧleţitý 

pro směnu. Ekonomika Beta je ochotna za počet sýrŧ prezentující úsek 0C směnit za počet piv 

prezentovaných úsekem DC. Podobně křivka reciproční poptávky ekonomiky Alfa 0S 

udává, kolik piva jsou její obyvatelé ochotni směnit za sýr. Bod E je pak bodem rovnováhy 

(Majerová, Nezval, 2011). 

Autorem teorie alternativních nákladŧ je neoklasik Gotfried Haberler
5
. Cena statku je 

v pojetí neoklasikŧ dána alternativnímu náklady. Haberler zavedl grafické vyjádření této 

teorie pomocí křivek hranice produkčních moţností (PPF), které znázorňuje obr. 2.3. 

Obrázek 2.3: Křivka PPF a zapojení zemí do mezinárodního obchodu 

 
 Zdroj: Majerová, Nezval, 2011, s. 20, vlastní úprava 

V obr. 2.3 se předpokládá, ţe země Alfa a Beta vstoupí do vzájemného zahraničního 

obchodu. Křivky vyjadřují kombinaci dvou statkŧ v dané ekonomice, které mŧţe výrobce 

produkovat při plném vyuţití daných zdrojŧ a při dané technologii. Z hlediska mezinárodní 

ekonomie a předešlého příkladu alternativních nákladŧ při výrobě piva představuje dané 

mnoţství sýra tu část, kterého se musí ekonomika Alfa vzdát, aby získala dodatečné mnoţství 

piva. Jak jiţ bylo uvedeno v předchozí kapitole 2.3. 

 Autory teorie vybavenosti výrobními faktory byli ve třicátých letech minulého století 

ekonomové Eli Heckscher
6
 a Bertil  Gotthard Ohlin

7
. Pipek (1996) nazývá tuto teorii jako 

teorii podílu faktorŧ. Teorie povaţuje za základ specializace zemí a mezinárodního obchodu 

                                                

5 Americký ekonom rakouského pŧvodu zabývající se problematikou mezinárodní ekonomie (1900-1995). 
6 Švédský politický ekonom a ekonomický historik (1879-1952). 
7 Švédský ekonom a politik, nositel Nobelovy ceny za ekonomii (1899-1979). 
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rozdíl ve vybavení jednotlivých zemí výrobními faktory (pŧdou, prací a kapitálem). Podle 

Majerové a Nezvala (2011) tito ekonomové vycházeli z toho, ţe cena výrobního faktoru 

závisí na jeho relativní nabídce. V případě dostatku bude jeho cena nízká a naopak. Tato 

skutečnost tak vede k tomu, ţe země se bude specializovat na výrobu a vývoz takového 

statku, který je relativně náročný na ten výrobní faktor, jímţ je daná ekonomika relativně lépe 

vybavena, dovoz bude zaměřen na ty statky, jejichţ výroba je náročná na nedostatkový faktor 

(Majerová, Nezval, 2011). 

Obrázek 2.4: Heckscher-Ohlinův teorém 

 
Zdroj: Majerová, Nezval, 2011, s. 23, vlastní úprava 

Obr. 2.4 zahrnuje dva grafy. V levé části obr. 2.4 se nachází ekonomika, která 

reprezentuje tzv. autarkní ekonomiku, tzn., ekonomiku uzavřenou. V pravé části obr. 2.4 se 

pak nachází ekonomika, která je zapojena do zahraničního obchodu. Indiferenční křivky I a 

II, které protínají levou část obr. 2.4, tzn., body  A a A’, reprezentují právě takovou část, která 

se bude v uzavřené ekonomice vyrábět a následně spotřebovávat, neboť tyto body leţí 

na nejvyšší dosaţitelné hranici produkčních moţností (PPF). Z levého grafu je jasné, ţe 

ekonomika Alfa má komparativní výhodu ve výrobě piva a ekonomika Beta ve výrobě sýra. 

Pokud obě ekonomiky vstoupí do vzájemného zahraničního obchodu, situace se mění. 

Ekonomika Alfa, vyrábějící v bodě B, díky směně piva za sýry dosáhne ve spotřebě bodu 

B, stejně tak Beta. Ta vyrábí v bodě B’ a směnou sýrŧ za pivo získá spotřební rovnováhu 

v bodě B’. Obě ekonomiky tedy profitují ze zahraničního obchodu tím, ţe spotřebovávají na 

úrovni vyšší indiferentní křivky (Majerová, Nezval, 2011). 

2.3. Intenzita zahraničního obchodu 

Základní informací o charakteru zahraničního obchodu je jeho intenzita, která se 

zpravidla měří mírou otevřenosti ekonomiky a exportní výkonností.  
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2.3.1 Míra otevřenosti ekonomiky 

Ukazatel otevřenosti ekonomiky podává ucelenou představu o úrovni zapojení země 

do mezinárodních vztahŧ. Ekonomický teorém otevřené ekonomiky, který se nachází 

v Macmillanově slovníku moderní ekonomie, definuje otevřenou ekonomiku jako ekonomiku, 

která je zapojena do mezinárodní dělby práce (Pearce, 1992). 

Podrobnější je tzv. agregátní definice otevřenosti uváděná Dybou (2001), ţe 

ekonomika je otevřená v míře, v jaké směňuje statky, sluţby nebo výrobní faktory s ostatním 

národními ekonomikami. 

Opodstatněnost otevřenosti ekonomiky spočívá např. v tom, ţe zapojení 

do zahraničních obchodních vztahŧ souvisí s rŧstem ekonomické úrovně. Obchodování 

s ostatními zeměmi přináší zemi rŧst bohatství, zvyšuje blahobyt obyvatel a spotřební 

moţnosti.  

Míra otevřenosti ekonomiky závisí na mnoha aspektech. Jsou to například geografická 

poloha, politické uspořádání, vlastnictví zdrojŧ a velikost ekonomiky. Pro nízkou otevřenost 

ekonomiky mluví především dostatečná velikost domácího trhu a vybavenost přírodními 

zdroji. Naopak znakem ekonomik, které jsou vysoce otevřené, je jejich malá velikost a 

závislost na dovozech surovin a technologií (Majerová, nezval, 2011). 

Příčiny nízké míry otevřenosti v rozvinutých zemích je například velký vnitřní trh. 

Nepotřebují tudíţ svou ekonomiku příliš otevírat zahraničnímu obchodu, jelikoţ mají svých 

produktŧ a surovin dostatek. Pro méně rozvinuté země mohou být touto příčinou vysoké 

náklady zahraničního obchodu a nízká konkurenceschopnost na světových trzích. 

Jednou z příčin vysoké míry otevřenosti v rozvinutých zemích je vysoký podíl exportu 

s malým vnitřním trhem, coţ je opak výše zmiňovaného velkého vnitřního trhu. U méně 

rozvinutých ekonomik se jedná o úzkou specializaci ekonomiky, coţ je problém, který 

v uzavřené ekonomice nelze řešit. Nově industrializované země se po překonání své 

ekonomické nerozvinutosti orientují silně proexportně, často za intenzivní vládní podpory.  
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Metody výpočtu míry otevřenosti ekonomiky jsou rŧzné. Hodnota X určuje, z jaké 

makroekonomické veličiny se MOE počítá. Počítán mŧţe být například z importu, exportu 

nebo z čistého vývozu (Majerová, Nezval, 2011, s. 248). 

                                            MOE ,                                                   (2.1) 

kde MOE je míra otevřenosti ekonomiky, X pak představuje hodnotu exportu, importu, 

čistého vývozu a HDP pak představuje hrubý domácí produkt. 

Na druhé straně s sebou výrazná míra otevřenosti nese i své nevýhody. Jedná se 

zejména v technické oblasti bezpečnosti a kvality, neboť dováţené výrobky nízké kvality 

mohou v některých případech být zdrojem zdravotních, hygienických, environmentálních a 

jiných rizik. Tyto zdroje rizika pramení zejména ze skutečnosti, ţe daná země nemá přístup 

k samotnému výrobnímu procesu. Existují laboratoře, které dodatečně kontrolují kvalitu 

daných výrobkŧ. Ty však, ale nikdy neodhalí všechny nedostatky. Dalším negativním jevem 

mŧţe být pro jednotlivé státy odliv jejich pracovní síly. Například vysokoškolští studenti se 

po studiu hromadně stěhují za zajímavějšími a lepšími pracovními příleţitostmi do zahraničí 

(Majerová, Nezval, 2011). 

2.3.2 Exportní výkonnost 

Exportní výkonnost podává informaci o úrovni produktivity dané ekonomiky v rámci 

zahraničního obchodu. Existují rŧzné přístupy k jejímu měření, přičemţ k významným 

metodám se řadí výpočet prostřednictvím objemu exportu na jednoho obyvatele. U všech 

zemí by tento ukazatel měl rŧst a rozdíly v tomto ukazateli naznačující schopnost země 

zapojit se do mezinárodní dělby práce a těţit z ní (Majerová, Nezval, s. 249, 2011). 

                                                ,                                                                    (2.2) 

kde EV představuje exportní výkonnost a Ob pak představuje počet obyvatel. 
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3. ZAHRANIČNÍ OBCHOD ČESKÉ REPUBLIKY OD ROKU 1993 

AŽ PO SOUČASNOST 

V rámci této kapitoly je ústřední pozornost zaměřena na objasnění vývoje 

zahraničního obchodu České republiky (ČR), v kontextu jejího historického vzniku aţ 

do současnosti. ČR je moţné charakterizovat jako malou otevřenou ekonomiku, která je 

nedostatečně vybavena přírodními zdroji, s relativně velkou mírou prŧmyslu a s relativně 

vysokým stupněm intenzity zahraničního obchodu (Jirges, Plchová, s. 26, 1996). 

3.1. Období transformace české ekonomiky  

Česká republika, resp. Československá federativní republika (ČSFR), coţ byl oficiální 

název pro tehdejší Československo, vznikla 23. dubna 1990. Prvním úkolem v roce 1990 bylo 

vyřešení otázky transformace centrálně plánované ekonomiky do podoby trţní ekonomiky. 

Prakticky existovaly dvě moţnosti, a to transformovat ČSFR pomocí šokové terapie nebo 

pomocí gradualismu.  

Rozdíl mezi těmito dvěma strategiemi spočíval v rychlosti jak transformaci provádět. 

Buďto radikálně a rychle, dokud je společnost ke změnám vstřícná a vláda má vysoký 

politický kapitál prostřednictvím tzv. šokové terapie, nebo opatrněji a pomaleji kvŧli obavě 

z velkého hospodářského poklesu tzn. pomocí gradualismu.  

Československo zvolilo šokovou terapii, která spočívala v rychlé liberalizaci 

trhŧ, deregulaci cen, mezd a rychlého otevření domácích trhŧ vŧči zahraniční konkurenci. 

Silným obhájcem šokové terapie byl v Československu Václav Klaus, který varoval 

před gradualismem jako politikou tzv. pomalých změn, která by mohla mít za následek 

oslabení motivace státu v provádění potřebných reforem, pokud bude prováděna v dlouhém 

časovém horizontu. Souběţně s liberalizací trhŧ byla prováděna nezbytná stabilizační opatření 

v podobě restriktivní monetární i fiskální politiky, včetně vyřešení zpŧsobu nastavení 

měnového kurzu. Hlavním cílem stabilizačních opatření bylo udrţet pod kontrolou cenovou 

hladinu, resp. inflaci (Holman, 2000). Po liberalizaci trhŧ a stabilizaci ekonomiky následovala 

druhá fáze transformačního procesu v podobě privatizace a restrukturalizace podnikŧ.  

Mezi pozitivní stránky československé ekonomiky patřila především 

makroekonomická stabilita. Ve srovnání s ostatními zeměmi střední Evropy měla ČSFR 

velmi nízkou míru inflace a nezaměstnanosti, vyrovnaný státní rozpočet, nízký zahraniční 

dluh, vyrovnanou obchodní bilanci a neexistenci měnového převisu. V tomto ohledu byla 
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ČSFR předkládána ostatním zemím socialistického bloku za vzor. Československo bylo 

jednou z nejvyspělejších zemí socialistického bloku. Existovaly však i stránky negativní. Jako 

například neexistence soukromého vlastnictví, jen velice málo rozvinutý sektor sluţeb aj. 

Nejvíce rozvinutý byl prŧmysl a zemědělství (Holman, 2005).  

Mikroekonomické podmínky uţ tak příznivé nebyly. V ČSFR neproběhla v dobách 

socialismu ţádná trţní reforma. Ekonomické plánování vycházelo z plánu nebo z konceptu 

centrálně plánované ekonomiky nikoli z trţní ekonomiky. Vedoucí pracovníci státních 

podnikŧ byli zvyklí spíše na vyjednávání s centrálními orgány a plnění měkkých plánŧ neţ 

na ziskovou orientaci (Holman, 2005). 

3.1.1 První fáze transformace 

V rámci první fáze transformace bylo nutné vyřešit několik otázek. První otázka se 

týkala zejména silných hospodářských deformací, které plynuly, např. z uměle vytvářených 

cen v rámci bývalého Sovětského svazu, dále z uměle formovaného měnového kurzu apod. 

Další otázky se pak týkaly nedostatečné rozvinutosti sektoru sluţeb a silné exportní závislosti 

na trhy bývalých socialistických republik (Holman, 2000). Následující tab. 3.1 ukazuje podíl 

jednotlivých sektorŧ národního hospodářství Československa na HDP v letech 1990-1993. 

Tabulka 3.1: Podíl jednotlivých sektorů národního hospodářství Československa na 

HDP (v %) 

 
1990 1991 1992 1993 

Průmysl 48,7 43,1 34,8 33,7 

Stavebnictví 5,2 5,3 5,9 6,9 

Zemědělství 8,6 6,1 5,8 4,9 

Služby 37,5 45,5 53,5 54,5 

Zdroj: Holman, 2005, s. 43, vlastní úprava 

Z tab. 3.1 je patrné, ţe dominantním prvkem národního hospodářství Československa 

byl zejména prŧmysl, resp. těţký prŧmysl orientovaný na vývoz strojŧ, zbraní apod. Z tab. 3.1 

je dále zřejmé, ţe sektor sluţeb měl niţší podíl neţ sektor prŧmyslu v roce 1990, nicméně je 

patrné, ţe mezi sledovanými lety docházelo v případě sluţeb k jejich rŧstu a k oslabování 

prŧmyslu. Další tab. 3.2 pak dokumentuje vývoj základních makroekonomických ukazatelŧ 

Československa v letech 1990-1993. 
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Tabulka 3.2: Vývoj makroekonomických ukazatelů Československa v letech 1990 – 1993 

(v %) 

 1990 1991 1992 1993 

Reálný HDP -1,2 -11,5 -3,3 0,6 

Inflace (CPI) 9,9 56,7 11,1 20,8 

Nezaměstnanost 0,7 4,1 2,6 3,5 

Veřejné rozpočty 

(% z HDP) 
0,9 -0,1 -0,2 0,1 

Zdroj: Holman, 2005, s. 34, vlastní úprava 

Z tab. 3.2 je patrný poměrně negativní vývoj všech makroekonomických ukazatelŧ 

mezi lety 1990-1991 zpŧsobený přechodným hospodářským poklesem. V ČR se oproti 

ostatním zemím procházejícím transformací však podařilo udrţet poměrně nízkou inflaci, 

nezaměstnanost a také udrţet rovnováhu státních financí a platební bilance. Následně 

se v roce 1993 inflace opět lehce zvýšila v závislosti na zavedení daně z přidané hodnoty 

(Holman, 2005). 

Pokud jde o zahraniční obchod, tak jak jiţ bylo dříve uvedeno, největší část 

zahraničního obchodu ČSFR byla orientována na trhy socialistických zemí, tzn. na trhy Rady 

vzájemné hospodářské pomoci (RVHP)
8
, coţ byla organizace, která usilovala o vzájemnou 

výměnu zboţí mezi socialistickými zeměmi. Ţídek (2006) uvádí, ţe přibliţně 70 % obchodní 

výměny ČSFR směřovalo na trhy RVHP. Ke konci 80. let minulého století byla hlavní 

příčinou směřování obchodu na východ kvalita československé produkce, která nedokázala 

konkurovat výrobkŧm na západních trzích. Bezmála 50 % českého zahraničního obchodu 

směřovalo do Sovětského svazu (SSSR)
9
. V roce 1989 činil dovoz ze SSSR 45,8 % a vývoz 

43,14 %. V tehdejší době bylo Rusko nejdŧleţitějším českým obchodním partnerem 

(Ţídek, 2006). 

Dalším aspektem první fáze transformačního procesu, bylo vyvrcholení ekonomické 

situace v ČSFR po volbách v roce 1992, kdy mezi jednotlivými politickými stranami Čech a 

Slovenska panovaly neshody o název republiky, o prezidentovi (Václavu Havlovi), dále 

neshody o pravomocích, apod. Spor vyvrcholil tím, ţe se 1. ledna 1993 ČSFR rozpadla a 

vznikly dva samostatné státy, a to Česká republika a Slovenská republika (Ţídek, 2006). 

                                                

8 Organizace RVHP usilovala o vzájemnou výměnu zboţí a sluţeb mezi zeměmi s centrálně plánovanou 

ekonomikou. 
9 Svaz sovětských socialistických republik existující na území Eurasie v letech 1922-1991. 
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3.1.2 Druhá fáze transformace 

Přibliţně v roce 1992 byla započata druhá fáze transformace české ekonomiky, která 

zahrnovala privatizaci a restrukturalizaci podnikŧ. Privatizace měla podobu malé a velké 

privatizace, coţ představovalo rozdělení privatizovaných podnikŧ podle počtu jejich 

zaměstnancŧ. Do malé privatizace byly zahrnuty malé podniky, které měly nejvýše 99 

zaměstnancŧ, do velké privatizace spadaly podniky střední a velké, které zaměstnávaly více 

neţ 100 zaměstnancŧ. Velká privatizace probíhala z největší části formou kupónŧ, podle níţ 

se tato forma nazývala kupónová privatizace. Privatizace proběhla ve dvou vlnách od roku 

1992 do roku 1994. Výhodou kupónové privatizace oproti ostatním standardním 

privatizačním metodám nebyla jen její rychlost, ale současně nezatěţovala nové vlastníky 

privatizačním dluhem. Kupónová privatizace však měla i své negativní stránky. Jako je 

např. roztříštěnost vlastnictví v jednotlivých podnicích, nepřinášela podnikŧm ţádný kapitál a 

hlavně do podniku nepřivedla vhodné vlastníky, kteří by byli schopni vykonávat efektivní 

vlastnickou kontrolu (Holman, 2000). 

Privatizace státních podnikŧ v ČR byla nutným krokem pro další rozmach české 

ekonomiky. Do té doby byly veškeré podniky řízeny státem a nebyly orientovány na tvorbu 

zisku a podporu zahraničního obchodu s vyspělými zeměmi Evropské unie a kapitalistickými 

trhy. V tomto období politika vlády poukázala na nutnost přeorientovat české podniky 

na náročnější západní trhy, neţ na které byly doposud zvyklé (Ţídek, 2006). Jaký vliv měla 

transformace české ekonomiky na její zahraniční obchod, zobrazuje následující graf 3.1 

představující vývoj zahraničního obchodu ČR od roku 1993 do roku 2004. 

Graf 3.1: Vývoj zahraničního obchodu České republiky od roku 1993 do roku 2004 (v 

mil. Kč)  

Zdroj: Český statistický úřad, veřejná databáze aktualizována ke dni 25. 2. 2013, 

vlastní úprava 
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Jak znázorňuje graf 3.1, od roku 1993 zaznamenal zahraniční obchod ČR rostoucí 

dynamiku. Rŧst zahraničního obchodu umoţnily liberalizační kroky provedené 

před rozdělením ČSFR. Nicméně jiţ mezi lety 1996–1997 bylo zaznamenáno výrazné 

zhoršení deficitu obchodní bilance. Klíčovým dŧvodem tohoto negativního vývoje byla tzv. 

měnová krize, která měla váţné implikace pro český zahraniční obchod a následně i vedla ke 

změně kurzového reţimu. Československo, resp. ČR totiţ od roku 1991 do února roku 1996 

uplatňovalo reţim pevného kurzu ve vztahu ke koši pěti měn, následně od roku 1993 ke koši 

dvou měn, a to německé marce a americkému dolaru s fluktuačním pásmem na úrovni 

± 0,5 %. V únoru roku 1996 vlivem silných tlakŧ na zhodnocení české koruny bylo fluktuační 

pásmo rozšířeno na  7,5 % s cílem omezit příliv spekulativního kapitálu vlivem rostoucího 

kurzového rizika. Nicméně Česká centrální banka nebyla schopna mezi lety 1996-1997 svými 

intervencemi udrţet kurz v rámci fluktuačního pásma, z toho dŧvodu bylo v květnu roku 1997 

rozhodnuto o změně kurzového reţimu na kurz plovoucí s řízenou pohyblivostí, který je 

v rámci ČR aplikován dodnes (Neumann, Ţamberský, Jiránková, 2010, s. 65-66). Silné 

kurzové tlaky tak silně ovlivnily hodnotu dovozŧ a vývozŧ v tomto období. Nicméně i přes 

tuto skutečnost je patrné, ţe mezi lety 1993-2004 se vývoz vyvíjel velmi dynamicky. V roce 

1993 podíl vývozu na obratu zahraničního obchodu dosahoval 49,7 %, a podíl dovozu 

na obratu zahraničního obchodu představoval 50,3 %. V dalších letech pak vývoz na obratu 

stoupal, nicméně aţ v roce 2005 přesáhl podíl vývozu na obratu 55 % (Czech Trade, 2008).  

3.2. Rozvíjení spolupráce ČR se Slovenskem a Evropským společenstvím 

V rámci této kapitoly bude stěţejní pozornost věnována zejména rozvíjení spolupráce 

ČR se Slovenskem, neboť Slovensko i po rozdělení ČSR na dva samostatné státy zŧstalo 

pro ČR velmi dŧleţitým a významným obchodním partnerem. Dŧleţitým mezníkem v dalším 

prohlubování obchodních vztahŧ představovalo uzavření dohody o přidruţení ČR 

k Evropskému společenství.  

3.2.1 Celní unie Česko-Slovensko 

Po rozdělení České a Slovenské federativní republiky vznikla celní unie, která byla 

smluvně zajištěna podepsáním Smlouvy o vytvoření celní unie mezi ČR a SR
10

.  

Fungování celní unie zajišťovaly tři orgány: 

                                                

10 Smlouva o vytvoření celní unie mezi ČR a SR, podepsána 29. října 1992, prozatímně prováděna od 1. ledna 

1993, v platnost vstoupila 3. května 1993. 
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 rada celní unie, 

 stálý sekretariát Rady celní unie, 

 rozhodčí komise celní unie. 

Jedním z hlavních cílŧ celní unie bylo zajistit volný pohyb zboţí a sluţeb, integraci 

ekonomik a hospodářské politiky smluvních stran a zabezpečení příznivých podmínek 

pro rozvoj obchodu celní unie s třetími státy (Fojtíková, 2009).  

Podepsaná smlouva pokrývala obchod s prŧmyslovými i zemědělskými produkty. 

Bylo stanoveno, ţe do konce roku 1997 nebude mezi státními podniky a monopoly obou státŧ 

při zadávání zakázek uplatňována jakákoli diskriminace. Za nezákonné bylo povaţováno 

vytváření protikonkurenčních praktik a zneuţívání monopolního postavení 

(Beneš a kol. 2004). 

V prŧběhu 90. let se tak objevila řada problémŧ. Proto byla mezi Českem a 

Slovenskem prováděna ochranná opatření. Netarifní překáţky obchodu, prováděné oběma 

státy, neměly vţdy podobu ochranných opatření, ale směřovaly i k zavedení mnoţstevních 

kvót, které vzájemný obchod ne přímo zakazovaly, ale pouze omezovaly. Obchodní spory 

mezi Českem a Slovenskem byly ukončeny a ochranné prostředky zrušeny aţ těsně 

před vstupem obou zemí do Evropské unie (Fojtíková, 2009). 

3.2.2 Rozvoj spolupráce s Evropským společenstvím  

Dalším klíčovým prvkem pro další rozvoj českého zahraničního obchodu měla 

Evropská dohoda o přidružení mezi ČSFR a Evropské společenství (ES)
11

. Kromě části 

týkající se obchodu obsahovala Evropská dohoda ustanovení o volném pohybu pracovních 

sil, pohybu kapitálu, politickém dialogu a hospodářské, finanční a kulturní spolupráci. 

Souběţně s podpisem Evropské dohody byla podepsána Prozatímní dohoda o obchodu a 

otázkách s obchodem souvisejících mezi ČSFR a Evropské hospodářské společenství (EHS) a 

Evropské společenství uhlí a oceli (ESUO)
12

. Dŧvodem sepsání prozatímní dohody bylo 

urychlení vytváření zóny volného obchodu, která měla být dokončena během desetiletého 

přechodného období od dne podpisu Evropské dohody. Vzhledem k novému politickému 

uspořádání ČSR a vzniku dvou samostatných státŧ se nepodařilo Evropskou dohodu 

                                                

11 Evropská dohoda o přidruţení mezi ČSFR a ES, odepsána v Bruselu 16. prosince 1991  
12 Pozatímní dohoda o obchodu a otázkách s obchodem souvisejících mezi ČSFR a EHS a ESUO, vstoupila 

v platnost 1. března 1992. 
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ratifikovat a bylo zapotřebí vytvořit novou dohodu, odpovídající novým institucionálním 

podmínkám obou nástupnických státŧ. Byla tedy podepsána nová Evropská dohoda o 

přidruţení ČR k ES
13

. K datu, kdy nabyla platnosti Evropská dohoda o přidruţení ČR 

k ES, zanikla Prozatímní dohoda. Evropská dohoda vytvořila nový právní rámec pro 

vytvoření zóny volného obchodu mezi ČR a ES a postupnou integraci ČR do ES 

(Fojtíková, 2009). 

K pozitivnímu vývoji obchodních vztahŧ s vyspělými evropskými státy, které v té 

době nebyly členy Evropské unie, došlo prostřednictvím sepsání Dohody o volném obchodu 

mezi ČSR a zeměmi Evropského sdruţení volného obchodu
14

. Dohoda zajišťovala oblast 

volného obchodu s prŧmyslovými výrobky, zemědělskými výrobky, s rybami a mořskými 

produkty (Fojtíková, 2009). 

Ke stabilizaci obchodních vztahŧ a rozvoji zahraniční obchodní spolupráce se 

bývalými socialistickými zeměmi po rozpadu RVHP přispělo podepsání Středoevropské 

dohody o volném obchodu (Central European Free Trade Agreement, CEFTA)
15

. Cílem 

zakládajících státŧ bylo vytvořit zónu volného obchodu na přechodné období, které mělo 

skončit nejpozději 1. ledna 2001 (Beneš a kol. 2004). 

3.3. Vývoj komoditní struktury zahraničního obchodu ČR 

Komoditní neboli zboţová struktura zahraničního obchodu podává informaci o 

struktuře dováţeného a vyváţeného zboţí, popřípadě sluţeb mezi jednotlivými zeměmi. 

Komoditní struktura vývozu podává informaci o konkurenceschopnosti jednotlivých aktérŧ 

zahraničního obchodu při umisťování svých výrobkŧ na zahraničních trzích. Zatímco 

komoditní struktura dovozu je určena především vybaveností zemí výrobními faktory, 

tzn. vybaveností nerostnými surovinami, technologiemi apod.  K popisu komoditní struktury 

se nejčastěji pouţívá klasifikace SITC (United Nations Standard International Trade 

Classification), podle které jsou jednotlivé dováţené a vyváţené skupiny zboţí agregovány 

do několika skupin, tzn. SITC 0-9. Pro získání základní představy o tom, jaké výrobky jsou 

nejčastěji vyváţeny nebo dováţeny je moţné jednotlivé třídy zahrnovat do skupin, které 

                                                

13 Evropská dohoda i přidruţení ČR k ES, sepsána 4. října 1993 v Lucemburku, vstoupila v platnost 1. února 

1995  
14 Dohoda o volném obchodu mezi ČSFR a zeměmi Evropského sdruţení volného obchodu, podepsána v Praze 

20. března 1992. 
15 CEFTA podepsána v Krakově, 21. prosince 1992. Zúčastněné státy – Česko, Slovensko, Maďarsko, Polsko. 

V 90. letech se ke členským státŧm přiřadily – Slovinsko, Bulharsko, Rumunsko, Chorvatsko. 
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vyjadřují, zda se jedná o potraviny (SITC 0-1), nebo suroviny či polotovary (SITC 2-6) nebo 

o prŧmyslové výrobky (SITC 7-9). Toto členění se pouţívá zejména pro získání základní 

představy o míře ekonomického rozvoje země, tzn., pokud ve vývozu dané země převaţují 

zejména suroviny, pak se jedná o ekonomiku, která vyváţí výrobky s nízkou přidanou 

hodnotou, coţ je typické zejména pro rozvojové země, naopak výrazný podíl výrobkŧ 

s vysokou přidanou hodnotou je typické zejména pro vývoz tzv. high-tech výrobkŧ, coţ 

vypovídá o ekonomicky vyspělé zemi (Majerová, Nezval, 2011).  

Při pohledu na graf 3.2, který podává představu o struktuře vývozu ČR mezi lety 

1993-2000, je zřejmé výrazné zastoupení zejména výrobkŧ s vyšší přidanou hodnotu.  

Graf 3.2: Vývoj komoditní struktury vývozu ČR v letech 1993-2000 (v %) 

 
 

Zdroj: Fojtíková, 2009, s. 195, vlastní úprava 

Z grafu 3.2 je patrný zejména vzestup vývozu strojŧ a dopravních zařízení (SITC 7) a 

trţních výrobkŧ tříděných podle materiálu (SITC). Do této skupiny trţních výrobkŧ patří 

zejména vývoz výrobkŧ z kŧţe, papíru, textilií, oceli, neţelezných kovŧ, apod. Třetí 

nejvýznamnější skupinou tvořící export ČR v tomto období bylo prŧmyslové spotřební zboţí 

(SITC 8). Do této skupiny se zařadil zejména vývoz nábytku, matrací, hodinek, obuv, aj. 

Podíl těchto tří skupin na celkovém vývozu ČR v roce 1993 činil 70 %. Následující graf 3.3 

prezentuje vývoj komoditní struktury dovozu zboţí do ČR v letech 1993-2000. 
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Graf 3.3: Vývoj komoditní struktury importu zboží ČR v letech 1993-2000 (v %) 

 
Zdroj: Fojtíková, 2009, s. 196, vlastní úprava 

Z grafu 3.3 je patrné, ţe v českých dovozech dominovaly v roce 1993 především stroje 

a dopravní prostředky (SITC 7) a to 36,1 % z celkového dovozu. Další významnou skupinou 

byly trţní výrobky, které se na dovozu podílely 15,9 %, chemikálie 12,1 %, prŧmyslové 

spotřební zboţí a minerální paliva 11,7 %. Celkem se tyto skupiny podílely na dovozu ČR 

téměř 87 %. Následující tab. 3.3 podává představu o současné úrovni komoditní struktury 

vývozu a dovozu ČR mezi lety 2011-2012 v milionech Kč.  

Tab. 3.3: Vývoj komoditní struktury vývozu a dovozu v rámci ČR v roce 2011-2012 

(v milionech Kč) 

Zbožová skupina SITC 

Vývoz - červenec až září Dovoz - červenec až září 

2011 2012 
2012 v % 

2011 
2011 2012 

2012 v % 

2011 

0 až 9 zboží celkem 696 451 740 940 106,4 660 760 669 095 101,3 

0 potraviny a živá zvířata 21 971 26 634 121,2 29 943 33 848 113,0 

1 nápoje a tabák 4 275 5 134 120,1 4 082 4 452 109,1 

2 surový materiál bez paliv 19 843 21 035 106,0 21 523 19 408 90,2 

3 minerální paliva, maziva a příbuzné 28 119 30 015 106,7 71 631 75 796 105,8 

4 živočišné a rostlinné oleje, tuky a 

vosky 
1 285 2 163 168,3 1 544 1 141 73,9 

5 chemikálie a příbuzné 43 641 47 820 109,6 71 358 76 159 106,7 

6 tržní výrobky 126 297 131 378 104,0 121 767 120 389 98,9 

7 stroje a dopravní prostředky 373 932 389 685 104,2 270 507 267 646 98,9 

8 průmyslové spotřební zboží 76 260 85 981 112,7 66 612 68 508 102,8 

9 komodity jinde nezařazené 829 1 095 132,1 1 792 1 748 97,5 

Zdroj: Czech Trade, 2012, vlastní úprava 
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Z tab. 3.3 je patrné dominantní postavení vývozu strojŧ a dopravních zařízení, které 

se podílejí na celkovém vývozu ČR z více neţ 50 %, dále jsou poměrně významně zastoupeny 

také prŧmyslové výrobky tříděné podle materiálu, které se dlouhodobě podílejí na celkovém 

vývozu ČR asi z 18 %. V dovozu dominují zejména stroje a dopravní zařízení, které 

se podílejí asi 40 % na celkovém dovozu ČR, dále jsou to prŧmyslové výrobky tříděné podle 

materiálu, které se podílejí 18 % a minerální paliva a maziva, jejichţ podíl se dlouhodobě 

zvyšuje a v roce 2012 činil podíl dovozŧ minerálních paliv 11,3 %. Celková obchodní bilance 

ČR dlouhodobě vykazuje svŧj přebytek, vzhledem k vysokému podílŧ exportovaných strojŧ 

a dopravních zařízení. Na druhé straně celkovou úroveň obchodní bilance negativně ovlivňuje 

zejména rostoucí dovoz minerálních paliv a maziv a dovoz chemikálií.  

3.4. Vývoj teritoriální struktury zahraničního obchodu ČR 

Teritoriální neboli územní struktura zahraničního obchodu sleduje geografickou 

strukturu obchodu, která je dána zejména strukturou nejvýznačnějším zahraničních partnerŧ. 

Současná teritoriální skladba světového obchodu se vyznačuje zejména dominantním 

postavením vyspělých zemí, jejichţ podíl na světovém obchodě se pohybuje téměř okolo 

60 %. Změny v teritoriální struktuře zahraničního obchodu se silně projevují také ve změnách 

komoditní struktury obchodu, neboť vyšší úroveň specializace umoţňuje exportovat výrobky 

na trhy vyspělých ekonomik.  

Pokud jde o teritoriální strukturu zahraničního obchodu ČR, je moţné vypozorovat 

od 90. let minulého století několik vývojových tendencí. První vývojovou tendencí byl 

přechod od centrálně plánované ekonomiky na trţní ekonomiku, coţ představovalo pro ČR 

nejen proměny ve zboţové struktuře obchodu, ale také změny v územní struktuře obchodu. 

Dřívější orientace na trhy bývalých socialistických ekonomik, po zániku RVHP vedla k tomu, 

ţe bylo zapotřebí nalézt nové trhy a odbytiště pro své výrobky. Zejména dŧleţitým 

vývojovým mezníkem v rámci ČR byla potřeba přeorientovat se na západní vyspělé trhy 

(Cihelková, 2007). Teritoriální strukturu zahraničního obchodu ČR je moţné posuzovat 

z hlediska hlavních skupin zemí, kterými jsou země s vyspělou ekonomikou, ke kterým je 

moţné řadit zejména země EU 15
16

 + ESVO
17

 + ostatní vyspělé ekonomiky, dále rozvojové 

                                                

16 Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Portugalsko, Rakousko, 

Řecko, Španělsko, Švédsko, Velká Británie. 
17 Island, Lichtenštejnsko, Norsko, Švýcarsko 
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země, evropské země s tzv. tranzitivní ekonomikou vč. SNS
18

 a mimoevropské země 

s přechodovou a státní ekonomikou (Czech Trade, 2008). ČR byla jiţ od roku 1993 

charakterizována dominantním postavením zemí s vyspělou ekonomikou, a to jak na straně 

dovozu i vývozu, jak dokumentují grafy 3.4 a 3.5. 

Graf 3.4: Vývoj teritoriální struktury vývozu ČR v letech 1993 a 2000 (v %) 

 
Zdroj: Czechtrade, 2008, vlastní úprava 

Z grafu 3.4 je zřejmé, ţe vývoz do zemí s vyspělou ekonomikou byl pro ČR stěţejní 

jiţ od roku 1993. Zatímco v roce 1993 zaujímaly tyto země asi 85 % vývozu ČR, v roce 2000 

se tento podíl zvýšil o bezmála 10 p.b. Jedním z nejdŧleţitějších faktorŧ, které přispěly 

ke zvýšení vývozu do vyspělých ekonomik, bylo zintenzivnění obchodní spolupráce 

s Německem. Zatímco v roce 1993 z celkového exportu ČR činil vývoz do Německa 

29 %, v roce 2000 činil tento podíl více neţ 40 % celkového vývozu ČR. Na druhé straně je 

moţné vypozorovat sniţování exportu mezi lety 1993 a 2000 do rozvojových zemí, dále 

do evropských zemí s přechodovou ekonomikou a mimoevropských zemí. Na druhé straně 

po roce 2000 docházelo opět ke zvyšování exportu zejména do prostoru SNS, 

tzn. do evropských zemí s přechodovou ekonomikou.  

Pokud jde o teritoriální strukturu dovozu (graf 3.5), dominují opět vyspělé 

ekonomiky, které se podíly v roce 1993 na celkových dovozech ČR z 85 % a tento podíl se do 

roku 2000 nezměnil. Nejvýznamnějším dovozcem jsou země EU jako celek, přičemţ v rámci 

EU je nejdominantnějším dovozcem do ČR Německo, jehoţ podíl v roce 1993 činil 29,1 % 

na celkových dovozech ČR a v roce 2000 se zvýšil o více neţ 3 p. b. Poměrně výrazné 

                                                

18Arménii, Ázerbájdţán, Bělorusko, Kazachstán, Kyrgyzstán, Moldavsko, Rusko, Tádţikistán, Uzbekistán, 

Turkmenistán (Turkmenistán vystoupil ze společenství v roce 2005) 
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http://cs.wikipedia.org/wiki/Kazachst%C3%A1n
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zastoupení na straně dovozu mají evropské země s přechodovou ekonomikou, zejména pak 

země SNS, jejichţ podíl byl v roce 1993 10,2 % na celkových dovozech ČR.  

Graf 3.5: Vývoj teritoriální struktury dovozu ČR v letech 1993 a 2000 (v %) 

 
Zdroj: Czechtrade, 2008, vlastní úprava 

Následující tab. 3.4 dokumentuje vývoj teritoriální strukturu dovozu a vývozu ČR 

v letech 2011-2012. 

Tab. 3.4: Vývoj teritoriální struktury vývozu a dovozu v rámci ČR v roce 2011-2012 

(v %) 

Skupina zemí, země 

Struktura vývozu v 

% 

Struktura dovozu v 

% 
Bilance v mil. Kč 

1. -9. 2011 1. -9. 2012 1. -9. 2011 1. -9. 2012 1. -9. 2011 1. -9. 2012 

Celkový zahraniční obchod ČR 100 100 100 100 133450 237767 

v tom:             

Země s vyspělou ekonomikou 90 88,3 71,2 72,1 493286 542101 

v tom:  EU 27 83,5 81 63,7 64,3 504498 535027 

  ostatní země 6,5 7,3 7,5 7,8 -11212 7074 

Rozvojové země 3,7 4,1 7,3 7,7 -65745 -66203 

Evropské země s tranzitivní 

ekonomikou 
0,9 0,9 0,5 0,5 10371 9931 

SNS 4,3 5,6 8,3 8,3 -73243 -42942 

Ostatní země 1,1 1,2 12,5 11 -226973 -199026 

Nespecifikováno 0,1 0,1 0,3 0,4 -4246 -6094 

Z úhrnu obchod se zeměmi OECD 88,2 86,5 71,8 73,3 444624 477619 

 
Zdroj: Czechtrade, 2012, vlastní úprava 

Z tab. 3.4 je patrné dominantní zastoupení, a to jak na straně vývozu, tak i na straně 

dovozu, obchodní spolupráce se zeměmi Evropské unie. Na druhé straně je však moţné 
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vypozorovat i nepatrně se prosazující nové trendy. Zatímco mezi lety 1993 a 2000 docházelo 

k poklesu jak ve vývozu, tak i dovozu do zemí SNS, v současnosti se prosazuje spíše 

zvyšování obchodní spolupráce mezi ČR a SNS. Mezi lety 2011-2012 se vývoz meziročně 

zvýšil do zemí SNS o 1,3 p. b., tzn. na 5,6 %. Zatímco v případě zemí EU byl vypozorován 

pokles vývozu meziročně o 2,5 p. b. Nejvýznamnějšími obchodní partnery však i nadále 

zŧstávají zejména sousední země, a to Německo, Slovensko, Polsko a Rakousko, do kterých 

bylo exportováno okolo 51 % českých vývozŧ a tyto ekonomiky se zároveň podílely z 41 % 

na českém dovozu (Czechtrade, 2012). Na druhé straně se však zejména do budoucnosti jeví 

hlubší rozvíjení obchodní spolupráce zejména ze zemí SNS jako vysoce 

pravděpodobné, neboť zejména ruský trh se vyznačuje pro české exportéry jako trh 

s vysokým potenciálem. 

Celkově je moţné z provedené komoditní a teritoriální analýzy zahraničního obchodu 

ČR usuzovat, ţe ČR má komparativní výhodu ve vývozu strojŧ a dopravních zařízení a dále 

u prŧmyslových výrobkŧ, u nichţ se vývoz zvyšuje, a tím přispívají k přebytku platební 

bilance. Na druhé straně komparativní nevýhodu ČR má u minerálních paliv a maziv 

a u chemikálií, které se dlouhodobě negativně promítají do vývoje obchodní bilance. 

V případě minerálních paliv a maziv byl navíc zaznamenán trend ve zvyšování této nevýhody. 

Nejvýznamnějším obchodním partnerem pro ČR je Německo. Na druhé straně však vysoká 

míra exportu do německé ekonomiky mŧţe indikovat i jistá rizika pro ČR zejména z pohledu 

oslabování diverzifikace a orientace ČR.  

3.5. Vstup ČR do EU a aplikace společné obchodní politiky EU 

Česká republika se od 1. května 2004 stala součástí Evropské unie. Současně s tím 

začala uplatňovat společnou obchodní politiku EU. Po vstupu do EU získala ČR přístup 

na nové trhy, a to nejen na trhy západní, ale i trhy jiných zemí střední a východní Evropy. 

Zapojení ČR do integračního procesu v Evropě znamenal zejména posílení její ekonomické 

výkonnosti. 

Zásadní změny v zahraničně obchodní politice ČR se týkaly jak institucionální tak 

smluvní oblasti. V provádění společné obchodní politiky zaujímá velice významné postavení 

Evropská komise. Pro ČR tak vstup do EU znamenal povinnost převést část zákonodárné 

iniciativy na Komisi a další část na Evropský parlament a Radu. Vstupem do EU ČR 

přistoupila k mezinárodním smlouvám uzavřeným EU s třetími zeměmi a dále zrušila veškeré 

mezinárodní smlouvy s třetími zeměmi, které nejsou v souladu s členstvím v EU.   
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Společná zahraniční politika EU zahrnuje (Fojtíková, 2009): 

 vytváření jednotného celního sazebníku uplatňovanému při dovozu a vývozu zboţí ze 

třetích zemí,  

 uzavírání mezinárodních smluv a dohod prostřednictvím společných institucí EU,  

 společný postoj v otázce liberalizace světového obchodu,  

 jednotnou aplikaci vývozní politiky a společné uplatňování obchodních ochranných 

opatření vŧči dovozŧm z třetích zemí. 

Zahraniční obchod ČR byl v prvním roce vstupu ČR do EU v porovnání se stejným 

obdobím před vstupem ČR do EU provázen některými změnami. Souvisely se zapojením 

do rozšířeného trhu EU. Českému podnikatelskému prostředí se zvětšil vnitřní trh a podstatně 

se změnily podmínky pro obchodování. Byly zrušeny celní bariéry, tzn., došlo k odstranění 

překáţek, které bránily přechodu hranic v rámci EU a sníţily se transakční náklady. To 

se pozitivně projevilo ve výsledcích ZO a obchodní bilanci (ČNB, 2005). 

Zahraniční obchod byl v prvním roce vstupu ČR do EU dále charakterizován 

vysokými tempy rŧstu dovozu a vývozu, předstihem tempa rŧstu vývozu před tempem rŧstu 

dovozu o 6,3 p. b., který ovlivnil výraznou změnu obchodní bilance. To zpŧsobilo přeměnu 

záporného salda zahraničního obchodu ve výši 67,3 mld. Kč na kladné saldo, tedy přebytek 

obchodní bilance v rozsahu 11,2 mld. Kč. Zlepšení obchodní bilance ČR tak v prvním roce 

členství představovalo 78,5 mld. Kč. Následující graf 3.6 popisuje vývoj zahraničního 

obchodu ČR od roku 2004 do roku 2012. 

Graf 3.6: Vývoj zahraničního obchodu České republiky 2004 - 2012 (mil. Kč) 

 
Zdroj: ČSÚ, 2013, vlastní úprava  
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Ke zlepšování salda zahraničního obchodu ve druhé polovině sledovaného období 

výrazně přispíval přesun výroby ze západní Evropy do ČR (ČNB, 2005). Viditelný propad 

hodnot dovozu i vývozu v roce 2009 byl zpŧsoben světovou finanční a hospodářskou 

krizí, která zasáhla globální ekonomiku na konci roku 2008. V následném období se mnoho 

českých podnikŧ dostalo do finančních problémŧ, které v některých případech skončily 

bankrotem těchto podnikŧ. Teprve aţ v roce 2010 došlo k oţivení zahraničního ochodu 

ČR, zejména vlivem obnovení silné obchodní spolupráce s Německem, která byla vlivem 

světové finanční a hospodářské krize velmi zasaţena, jak dokládá i tab. 3.5. K oţivení 

vzájemné obchodní výměny mezi ČR a Německem přispělo zejména zavedení 

tzv. šrotovného v některých zemích EU a příznivý vývoj směnných relací, který následně 

posílil přebytek obchodní bilance ČR. Z tab. 3.5 je dále zřejmé, ţe německý trh je dlouhodobě 

nejvýznamnějším odbytištěm českých výrobkŧ a směřuje na tento trh převáţná část české 

produkce. V letech 2005-2007 se vývoz do Německa postupně zvyšoval. V prŧběhu globální 

krize, je však zřetelný propad ve vývozu, přičemţ k obnovení došlo aţ v roce 

2010, kdy vývoz do Německa opět rostl a zvyšoval se i podíl jeho přírŧstku na rŧstu 

celkového vývozu.  

Tab. 3.5 Meziroční změny českého vývozu v letech 2005-2011 do EU a Německa (v %) 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Celkem 8,5 14,8 15,6 -0,2 -13,5 18,4 13,3 

s EU 6,4 15,0 15,1 -0,3 -14,0 17,4 12,0 

s Německem 0,9 9,0 11,3 -0,4 -8,6 18,0 12,6 

bez Německa 12,8 17,7 17,6 -0,2 -15,7 18,7 13,6 

Zdroj: ČSÚ, 2012, vlastní úprava 

Celkově je moţné zahraniční obchod ČR charakterizovat silnými proměnami, a to jak 

v rámci teritoriální struktury obchodu, tak i v rámci komoditní. Jiţ v 90. letech minulého 

století byla patrná orientace směrem od bývalých centrálně plánovaných ekonomik 

na ekonomiky vyspělé. Zatímco v roce 1993 byla převáţná část vývozu ČR orientována 

na trhy vyspělých ekonomik, jejichţ podíl rostl, v posledních letech dochází spíše k sniţování 

tohoto podílu ve prospěch evropských ekonomik s přechodovou ekonomikou. Na druhé straně 

oproti roku 1993 dochází k čím dál vyššímu zastoupení strojŧ a dopravních zařízení 

na celkových vývozech země, coţ oslabuje diverzifikaci českého vývozu a mŧţe mít tato 

skutečnost významné implikace zejména pro budoucí vývoj české ekonomiky. Negativní 

skutečností je rovněţ vysoká exportní závislost na německém trhu, kde směřuje převáţná část 
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české produkce. Jistým pozitivním signálem je však rostoucí zájem zejména ze strany českých 

exportérŧ o trhy zemí SNS, které se vyznačují vysokým potenciálem, a zejména pak 

v posledních letech se ukazuje významné oţivení zahraničního obchodu ČR s Ruskem. 
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4. OBCHODNÍ VZTAHY MEZI ČR A RUSKEM 

Jiţ v 19. století v době existence Ruské říše začala být ze strany Ruska věnována 

zvýšená pozornost slovanským zemím, včetně ČR, která v té době byla součástí habsburské 

říše. Následně po 1. světové válce došlo k vytvoření Československa, které vyhlásilo 

nezávislost na Rakousku-Uhersku a v rámci Ruské říše došlo k vytvoření Sovětského svazu. 

K výraznějšímu formování vztahŧ mezi tehdejším Československem a Sovětským svazem, 

došlo aţ po 2. světové válce, kdy bylo Československo obsazeno sovětskými vojsky a za 

aktivní pomoci SSSR docházelo na území Československa k rychlému rozvoji Komunistické 

strany Československa. V tomto období se nejen hospodářské, ale i zahraničně-obchodní 

vztahy rozvíjely naprosto jinou dynamikou a zejména orientací, neţ tomu je dnes. 

4.1. Obchodní vztahy ČSR a SSSR 

Podmínky a zpŧsob uspořádání vzájemných vztahŧ mezi SSSR a ČSR se podobal 

vztahŧm metropole a její kolonie. Změna interakce mezi Moskvou a Prahou přichází aţ 

v 50. letech 20. století, zejména v rozšiřování obchodních stykŧ a vědecko-technické 

spolupráce. Obchodní vztahy a objem zahraničního obchodu rostly v 60. letech velmi 

vysokým tempem, coţ bylo spojeno s celkovým ekonomickým rŧstem, rozvojem nových 

prŧmyslových odvětví a zejména novým přístupem SSSR k ekonomické politice zahraničního 

obchodu. Ten spočíval především v dŧrazu na rozvoj mezinárodní dělby práce a spolupráce se 

svými nejvyspělejšími zahraničními partnery, mezi které samozřejmě patřilo i 

Československo. 

Struktura vzájemného zahraničního obchodu mezi SSSR a ČSR se v zásadě od 

předešlého období neměnila, zatímco význam obchodu se značně zvyšoval. V 60. letech 

20. století se vývoz z SSSR do ČSR oproti předcházejícímu desetiletí takřka zdvojnásobil. 

Podíl vývozu SSSR do ČSR byl v 60. letech 9,9 % z celkového vývozu SSSR. Následující 

tabulka 4.1 popisuje komoditní struktury vývozu Sovětského svazu do ČSR 

(Kashapov, 2011). 
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Tabulka 4.1: Komoditní struktura vývozu SSSR do ČSR 

pořadí skupina komodity 

1. surovin, materiálu a paliv 

ropa, plyn, uhlí, ţelezná ruda, drahé kovy, 
syntetický kaučuk, síra, barevné kovy, 

apatit, hliník, bavlna, suroviny pro 

chemický prŧmysl, fosfáty, suroviny pro 
textilní prŧmysl a další 

2. 
potraviny a suroviny pro potravinářský 
prŧmysl 

obilí, celulóza, ovoce, ryby, čaj, maso, 

ţivočišné tuky a další potravinářské 

produkty 

3. stroje a zařízení 

traktory, obilní kombajny, osobní 

automobily, letecká dopravní technika, 
počítací stroje, vojenská technika, 

rypadla, kovací a rýsovací zařízení a další 

typy strojŧ a zařízení 

4. spotřební zboţí 
tranzistory, televizory, radiopřijímače, 

fotoaparáty, chladničky a holící stroje 

Zdroj: Kashapov, 2011, s. 8-9, vlastní zpracování 

Z tabulky 4.1 je patrné, ţe nejvyšší podíl na vývozu měly suroviny, paliva a kovy, 

z nichţ nejdŧleţitější byly ropa, plyn, uhlí a ţelezná ruda. Zmíněné čtyři komodity tvořily 

největší sloţky vývozu SSSR do Československa v rámci skupiny surovin, paliv a materiálu. 

Menší podíl měly syntetický kaučuk, síra, barevné kovy, apatit, hliník, bavlna, suroviny pro 

chemický prŧmysl, fosfáty, suroviny pro textilní prŧmysl, ad.  

Další dovozní poloţkou dŧleţitou pro ČSR byl dovoz drahých kovŧ, jejichţ potřeba 

v ČSR byla kryta výhradně dodávkami ze Sovětského svazu. 

Třetí nejdŧleţitější importní poloţkou ČSR byly potraviny a potravinové výrobky. 

Třetí místo v poloţkách vývozu SSSR do ČSR zaujímají stroje a zařízení. Za období let 

1966 – 1970 bylo do ČSR z SSSR dovezeno 7 tisíc traktorŧ, 10 tisíc kombajnŧ, 43,5 tisíc 

osobních automobilŧ značek VAZ, Moskvič, Záporoţec, Volga a GAZ, a další typy strojŧ a 

zařízení.  

Velmi významnou poloţkou dovozu ze Sovětského svazu byly potraviny a suroviny 

pro potravinářský prŧmysl. Např. objem dováţeného mnoţství obilí na výrobu chleba se 

neustále zvyšoval. Na začátku 70. let porýval v prŧměru 50 – 55 % celkové spotřeby 

Československa (Kashapov). 

 

Následující tabulka 4.2 zobrazuje komoditní strukturu vývozu ČSR do SSSR. 



34 

 

Tabulka 4.2: Komoditní struktura vývozu ČSR do SSSR 

pořadí skupina komodity 

1. stroje a zařízení 

energetické a elektronické zařízení, kovoobráběcí a 
obráběcí stroje, lodě, bagry, kompletní řízení 

podnikŧ strojírenského odvětví, chemického 

odvětví, hutnického odvětví, ţelezniční vozidla, a 
další stroje a zařízení 

2. spotřební zboţí 
sklo, biţutérie, koţená galantérie, textil, laky, 

obkládačky, výrobky z keramiky, obuv, nábytek, 

československá konfekce a jiné výrobky 

3. suroviny, materiály a paliva 
uranová ruda, uhlí, koks, kabely, ropovodní a 

plynovodní roury, válcovaný materiál 

4. 
potraviny a suroviny pro potravinářský 

prŧmysl 
pivo, zelenina, moučné výrobky, maso, tuky a 

krmiva 

Zdroj: Kashapov, 2011, s. 9-10, vlastní zpracování 

Jak je z tab. 4.2 patrné, nejdŧleţitější sloţkou československého vývozu do SSSR byly 

stroje a zařízení. Podíl strojŧ a zařízení ve struktuře československého exportu se neustále 

v prŧběhu let zvyšoval. V roce 1950 zaujímal 19,9 % celkového vývozu ČSR, v roce 1970 

zaujímal jiţ 61,1 %. Polovina exportu podniku Škoda Plzeň, plynula na socialistické trhy. Šlo 

zejména o elektrické lokomotivy, válcovací zařízení a obráběcí stroje. Více neţ třetina 

exportní produkce závodŧ Českomoravská Kolben a Daněk Praha (ČKD Praha), výroba 

chemických a potravinářských zařízení Brno (CHEPOS Brno), ČKD Dukla Praha, továrny na 

výrobu motocyklŧ Jawa a ČZ a dalších také byla určena pro vývoz do Sovětského Svazu 

(Kashapov, 2011). 

Podrobnější rozbor komoditní struktury vývozu ČSR do SSSR popisuje následující 

graf 4.1, prezentující podíl jednotlivých komodit vyváţených do SSSR na jejich celkovém 

vývozu z ČSR v letech 1981 – 1985. 
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Graf 4.1: Komoditní struktura vývozu ČSR do SSSR (v %)  

 

Zdroj: Kashapov, 2011, s. 10, vlastní zpracování 

V grafu 4.1 je československý vývoz do SSSR rozlišen do komoditních skupin. 

Kashapov (2011) tyto skupiny rozlišil na: 

 stroje a zařízení,  

 paliva a suroviny,  

 chemické látky a hnojiva,  

 stavební materiál,  

 ţivá zvířata, 

 potraviny. 

Jal lze z grafu 4.1 vyčíst, stejně tak jak tomu bylo v předešlých letech, zaujímají 

dominantní postavení vývozu ČSSR do SSSR stroje a zařízení. Na nejniţší příčce se umístil 

vývoz ţivých zvířat, který na počátku 90. let ještě nebyl zcela liberalizován.  

Analýza dovozu a vývozu ČSSR ze SSSR svědčí o tom, ţe za daných politických 

podmínek a v rámci tehdejšího bipolárního uspořádání světa byla ekonomická spolupráce a 

zahraniční obchod se SSSR pro československou ekonomiku pozitivem. Umoţňovala rozvoj 

vlastního strojírenského prŧmyslu, vyrovnání regionálních rozdílŧ prostřednictvím 

industrializace zaostalých oblastí Československa. Byl zajištěn odbyt hlavních výrobkŧ 

výměnou za suroviny, paliva a kovy. Zajištěný odbyt však vedl k postupné degradaci kvality 
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výrobkŧ na rozvinutých kapitalistických trzích západní Evropy. ČSR tak byla odkázána 

převáţně na spolupráci s trhy Socialistického svazu, tedy trhy RVHP (Kashapov, 2011). 

4.2 Obchodní vztahy ČR a Ruska od roku 1993 do roku 2003  

Česko-ruské obchodní vazby byly vysoce ovlivněny událostmi na přelomu 80. a 90. let 

20. století, kdy došlo k pádu komunistického reţimu a k rozpadu sovětského svazu. 

Listopadová revoluce s sebou přinesla velké politické a hospodářské změny. Nastal 

přechod mezi centrálně plánovanou ekonomikou k ekonomice trţní. Byl zrušen státní 

monopol zahraničního obchodu a následoval rozpad systému RVHP. Před rokem 1989 tvořil 

obrat zahraničního obchodu mezi Československou socialistickou republikou a SSSR více neţ 

třetinu z celkového obratu zahraničního obchodu ČSSR (Holman, 2000).  

Na počátku 90. let došlo k výraznému propadu vzájemných vztahŧ z dŧvodu změny 

reţimu a platební neschopnosti ruské strany díky nedostatku volně směnitelné měny. Od roku 

1993 nastala fáze obnovování vztahŧ. Zahraniční obchod mezi ČR a Ruskem zaznamenal 

určitou stabilizaci a postupné zlepšení. Od roku 1993 byla mezi ČR s Ruskem pro oblast 

obchodně-ekonomické spolupráce uzavřena řada bilaterálních smluv. Tyto smlouvy se týkaly 

oblasti zadluţenosti, jaderné energetiky, dopravy, zemědělství, ochrany investic, vědy a 

techniky, atd.. Seznam bilaterálních smluv mezi ČR a Ruskem je obsaţen v příloze (ČSÚ). 

V druhé polovině 90. let byla velikost podílu zahraničního obratu ČR s Ruskem 

přibliţně 5 % z celkového českého obchodu. Kolem roku 1997 však přišla ruská finanční 

krize, která měla negativní dopad na český export a hodnota vývozu ČR do Ruska se v roce 

1999 sníţila téměř na polovinu. Podrobnou analýzu vývoje komoditní struktury českého 

vývozu a dovozu v roce 2000 prezentují grafy 4.2 a 4.3. 
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 Graf 4.2: Komoditní struktura vývozu ČR do Ruska v roce 2000 (v %) 

 

Zdroj: ČSÚ, 2013, vlastní úprava 

Jak poukazuje graf 4.2, největší podíl vývozu do Ruska připadl na komoditní skupinu 

strojŧ a dopravních prostředkŧ. S výjimkou let 1995 a 1996 měla tato skupina v českém 

vývozu nejsilnější zastoupení, které se pohybovalo od 25 % v roce 1996 do 51,1 % v roce 

2001 v celkovém českém vývozu do Ruska. V roce 2005 se pak vývoz strojŧ a dopravních 

prostředkŧ v porovnání s rokem 1993 zvýšil o 94 %. Mezi nejrozšířenější poloţky této 

skupiny, produkované českým vývozem, jsou vozidla na přepravu osob a stroje pro určitá 

odvětví prŧmyslu. 

Graf 4.3 zobrazuje komoditní strukturu dovozu ČR z Ruska za rok 2000. 

Graf 4.3: Komoditní struktura dovozu ČR z Ruska v roce 2000 (v %) 

 

Zdroj: ČSÚ, 2013, vlastní úprava 
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Dominantní postavení má podle grafu 4.4 v komoditní struktuře dovozu do Ruska 

stále skupina minerálních paliv a maziv stejně jak tomu bylo jiţ v předešlém desetiletí. Druhé 

místo v českém dovozu z Ruska zaujímají trţní výrobky. Jako nejdŧleţitější poloţky v této 

skupině vystupují skleněné výrobky, sklo, výrobky z papíru a lepenky, hliněné výrobky, 

ţelezné, ocelové a hliníkové konstrukce (ČSÚ). 

Komoditní strukturu zahraničního obchodu mezi ČR a Ruskem zobrazuje následující 

tab. 4.3, která porovnává objem zahraničního obchodu těchto zemí rozloţeného do skupin 

SITC v letech 1993 a 2003. 

Tabulka 4.3: Komoditní struktura zahraničního obchodu ČR a Ruska v letech 1993 a 

2003 

 

 
Vývoz v mil. Kč Dovoz v mil. Kč 

Komoditní struktura podle skupin SITC 1993 2003 1993 2003 

0 potraviny a živá zvířata 2523 1119 35 68 

1 nápoje a tabák 549 108 4 3 

2 surový materiál bez paliv 115 233 3447 3642 

3 minerální paliva, maziva a příbuzné 216 83 28677 49991 

4 živočišné a rostlinné oleje, tuky a vosky 18 1 0 0 

5 chemikálie a příbuzné 802 2153 777 1424 

6 tržní výrobky 1648 3990 1421 6165 

7 stroje a dopravní prostředky 8295 6724 1789 3989 

8 průmyslové spotřební zboží 2940 2058 135 380 

Zdroj: ČSÚ, 2013, vlastní úprava 

Z tabulky 4.3 je zřejmé, ţe se komoditní struktura zahraničního obchodu nijak 

radikálně nezměnila. Změnil se pouze objem vyváţeného a dováţeného zboţí. Kromě 

chemikálií a trţních výrobkŧ, se po transformaci české ekonomiky sníţil její vývoz do Ruska, 

zatím co dovoz se neustále zvyšoval. Dovoz minerálních paliv a strojŧ se v roce 2003 oproti 

roku 1993 zdvojnásobil a dovoz trţních výrobkŧ vzrostl z 1421 mil. Kč na 6165 mil. Kč, resp. 

se více neţ ztrojnásobil. 

V období 2000-2003 došlo k opětovnému oţivení ve vzájemné obchodní výměně, ale 

předkrizová úroveň obratu zahraničního obchodu mezi ČR a Ruskem nebyla dosaţena. 

Dynamiku vzájemné obchodní výměny mezi ČR a Ruskem v letech 1993-2003 zachycuje 

následující graf 4.4 charakterizující dané veličiny v mil. Kč. 
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Graf 4.4: Zahraniční obchod ČR s Ruskem v letech 1993-2003 (v mil. Kč) 

 

Zdroj: ČSÚ, 2013, vlastní úprava  

V grafu 4.4 je zachycen vývoj zahraničního obchodu ČR a Ruska. Český vývoz do 

Ruska ve sledovaném období nezaznamenal ţádné prudké výkyvy. Strana ruského dovozu do 

ČR se ve sledovaném období zvýšila. Hlavní příčinou záporného salda obchodu je trvale 

vysoký objem dovozu palivoenergetických surovin z Ruska do ČR. Těmito komoditami jsou 

např. ropa a plyn. 

4.2. Obchodní vztahy ČR a Ruska od roku 2004 po současnost 

I po vstupu ČR do EU je Rusko jedním z nejdŧleţitějších obchodních partnerŧ ČR. 

Mimo EU je českým největším obchodním partnerem. V roce 2004 byl obrat zahraničního 

obchodu ČR a Ruska 95,5 mld. Kč s meziročním zvýšením o 13,3 mld. Kč, resp. 16,1 %. 

Česko-ruský obchod v roce 2004 zaznamenal navýšení obratu zahraničního obchodu, 

který byl zpŧsoben rychlejším rŧstem českého vývozu do Ruska před dovozem. Mírně se tak 

zlepšilo saldo OB zpŧsobené převyšujícím dovozem z Ruska nad českým vývozem 

(Czechtrade). 

Zahraniční obchod ČR s Ruskem v letech 2003 a 2004 zachycuje graf 4.5. 

-80 000

-60 000

-40 000

-20 000

0

20 000

40 000

60 000

80 000

100 000

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Vývoz

Dovoz

Saldo OB



40 

 

Graf 4.5: Zahraniční obchod ČR s Ruskem v letech 2003 a 2004 (v mil. Kč) 

 

Zdroj: Czechtrade, 2005, vlastní úprava  

Podle grafu 4.5 zahraniční obchod ČR s Ruskem vzrostl. Celkové zvýšení českého 

vývozu do Ruska v roce 2004 ve srovnání s rokem 2003 zapříčinil nárŧst vývozu strojŧ a 

dopravních prostředkŧ, prŧmyslového zboţí, chemikálií a rŧzných hotových výrobkŧ. Oproti 

roku 2003 vzrostl vývoz strojŧ a dopravních prostředkŧ v roce 2004 o 5 p. b.. Podrobnou 

zboţovou strukturu zahraničního obchodu ČR a Ruska v roce 2004, tedy v roce vstupu ČR do 

EU, prezentuje následující tab. 4.4. 

Tabulka 4.4: Komoditní struktura zahraničního obchodu ČR s Ruskem v roce 2004 
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0 potraviny a živá zvířata 1 474 6,1 72 0,1 
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2 surový materiál bez paliv 285 1,2 6 400 8,9 
3 minerální paliva, maziva a 

příbuzné 82 0,3 52 235 73,0 
4 živočišné a rostlinné oleje, tuky 

a vosky 0 0,0 0 0,0 

5 chemikálie a příbuzné 3 013 12,5 2 274 3,2 

6 tržní výrobky 5 268 21,9 8 219 11,5 

7 stroje a dopravní prostředky 10 954 45,6 1 984 2,8 

8 průmyslové spotřební zboží 2 730 11,4 325 0,5 

Zdroj: Czechtrade, 2005, vlastní úprava 

Podle dat z tab. 4.4 českému vývozu dominují stroje a dopravní prostředky. Zvýšení 
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materiálu bez paliv a chemikálií. Dovoz z Ruska oproti tomu meziročně sníţila skupina strojŧ 

a dopravních prostředkŧ a rŧzných hotových výrobkŧ. 

Česká republika má s Ruskem dlouhodobě zápornou obchodní bilanci, především 

vinou dovozu strategických surovin, tedy ropy a zemního plynu. V roce 2004 byl tento deficit 

47 mld. Kč, v roce 2005 deficit byl jiţ 71 mld. Kč. Česko vezlo do Ruska v roce 2005 zboţí 

za 33,6 mld. Kč, zatímco opačným směrem plynulo zboţí za necelých 105 mld. Kč (MZV). 

Vývoj zahraničního obchodu v následujících letech 2005 aţ 2012 pak prezentuje 

tab. 4.5, která analyzuje vývoj ruského dovozu do ČR a českého vývozu do Ruska.  

Tabulka 4.5: Vývoj zahraničního ochodu ČR s Ruskem v letech 2005-2012 (v mld. Kč) 

  dovoz vývoz  obrat bilance 

2005 104,6 33,6 138,2 -71,0 

2006 126,2 42,6 168,8 -83,6 

2007 114,0 57,6 171,6 -56,4 

2008 154,8 67,6 222,4 -87,2 

2009 102,6 49,6 152,2 -53,0 

2010 130,1 67,3 197,4 -62,8 

2011 143,0 92,6 235,6 -50,4 

2012 155,3 120,5 275,8 -34,8 

Zdroj: ČSÚ, 2013, vlastní úprava 

Zahraniční obchod ČR a Ruska, jak popisuje tab. 4.5, zaznamenal v posledních třech 

letech výrazné oţivení. Ve srovnání s rokem 2011, se zahraniční obchod v minulém roce, 

resp. v roce 2012, zvýšil o 17,1 %. Český dovoz z Ruska vzrostl jen mírně o 8,6 %, avšak 

český vývoz se zvýšil o 30,1 %. V roce 2010 český vývoz do Ruska představoval 101,7 mld. 

Kč, v roce 2011 pak vzrostl na 121,3 mld. Kč. 

Českému vývozu do Ruska i v posledních letech tradičně dominují stroje a dopravní 

prostředky. V dovozu z Ruska převaţuje ropa a plyn. K dalším významným dovozním 

poloţkám patří hliník, barevné kovy a palivové články pro reaktory. Ruské dodávky ropy a 

plynu do ČR pokrývají téměř tři čtvrtiny spotřeby (Czechtrade, 2012). 

Opětovné překonání rekordu v objemu vzájemného obchodu a zejména meziroční rŧst 

v řádech desítek procent je vzhledem k nepříliš příznivé situaci ve světové ekonomice velice 

pozitivní. Tohoto rekordního objemu se podařilo dosáhnout především díky českému exportu, 

který se od roku 2009 zvýšil o 142,2 %, tedy téměř dva a pŧl krát.  
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Porovnání zboţové struktury zahraničního obchodu ČR s Ruskem za rok 2004 a rok 

2012 zobrazuje následující tabulka 4.6. 

Tabulka 4.6: Srovnání zahraničního obchodu ČR s Ruskem v letech 2004 a 2012 

Zbožová skupina podle SITC 
2004 (v mil. Kč) 2012 (v mil. Kč) 

Dovoz Vývoz Dovoz Vývoz 

0 potraviny a živá zvířata 72 1 474 93 1407 

1 nápoje a tabák 3 225 52 557 

2 surový materiál bez paliv 6 400 285 6 958 438 

3 minerální paliva, maziva a příbuzné 52 235 82 129 272 339 

4 živočišné a rostlinné oleje, tuky a vosky 0 0 5 9 

5 chemikálie a příbuzné 2 274 3 013 4 886 9404 

6 tržní výrobky 8 219 5 268 8 400 11064 

7 stroje a dopravní prostředky 1 984 10 954 5 314 87604 

8 průmyslové spotřební zboží 325 2 730 356 9695 

Zdroj: ČSŦ, 2013, vlastní úprava 

V tab. 4.6 je prezentována komoditní struktura zahraničního obchod ČR s Ruskem za 

rok 2004 a rok 2012. V roce 2004 i v roce 2012 v českém vývozu převládají stroje a dopravní 

prostředky. V roce 2012 zastupují nejsilnější český export silniční vozidla 27 % z celkového 

vývozu, stroje a zařízení 10 %, kancelářské stroje a zařízení k automatickému zpracování dat 

také 10 % a elektrická zařízení, přístroje a spotřebiče 6,5 %. V dovozu jiţ tradičně dominuje 

ropa svými 46,4 % z celkového dovozu a zemní plyn s 36,4 %. Z ostatních poloţek českého 

dovozu z Ruska pak převládá zejména dovoz ţeleza a oceli a stroje a zařízení k výrobě 

energie. Tyto poloţky zaujímají přibliţně stejné procento z celkového dovozu, resp. 2,3 % 

(MZV, 2012). 

4.3. Orientace a dynamika zahraničního obchodu mezi ČR a Ruskem 

Rusko je tradičním obchodním partnerem ČR. Na tuto tradici v dnešní době navazuje 

stále více ruských firem investujících do kvalitních českých výrobcŧ. V posledních třech 

letech, resp. v letech 2010 aţ 2012, se zahraniční obchod ČR a Ruska vyvíjel velmi 

dynamicky. Vzájemný obrat zahraničního obchodu vzrostl o bezmála 20 %. Pro tento rŧst byl 

dŧleţitý především český export, který se meziročně zvýšil o 37,6 %. 

Vývoj vývozu českého strojírenství do Ruska popisuje graf 4.6. 
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Graf 4.6: Komoditní skladba českého vývozu do Ruska v roce 2012 (v %) 

 

Zdroj: ČSÚ, 2013, vlastní úprava 

Struktura komoditní skladby českého exportu, kterou popisuje graf 4.6, se 
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obchodu započítal i rychle se rozvíjející obchod se sluţbami, kde český export výrazně 

dominuje, jednalo by se o bilanci téměř vyrovnanou (Businessinfo, 2013). 

Z hlediska objemu zahraničního obchodu ČR se Rusko v roce 2012 posunulo 

z 6. místa na 5. místo. V roce 2009 přitom byla dokonce na 10. místě z hlediska objemu 

českého zahraničního ochodu. V celkovém vývozu Rusko postoupilo z 9. místa na 7. místo 

s podílem 3,9 %. V celkovém dovozu pak zŧstala na 5. místě s podílem 5,6 %. 

Ruský trh pro Česko znamená rostoucí moţnosti s více neţ 140 mil. obyvateli a 

předpokladem dlouhodobého extenzivního a intenzivního rozvoje a rŧstu. Rusko je trh 

s velice významnou a pro ČR nezbytnou surovinovou základnou a dostupnou kvalifikovanou 

pracovní silou. Pro ČR znamená tradiční odbytiště českých výrobkŧ. Mezi oběma státy 

existuje dlouholetá tradice obchodu a pro ČR je zde dŧleţitá znalost ruského trhu a znalost 

potřeb ruského partnera. České zboţí má zde velice dobrou pověst jak pro svou cenu, tak i 

kvalitu výroby. ČR je pro ruský trh perspektivní svou moderní a efektivní prŧmyslovou 

výrobou v mnoha oborech, schopnou technologicky reagovat na poţadavky ruského 

trhu (MPO, 2013). 
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5. ZÁVĚR 

Cílem této práce bylo zhodnotit vzájemné obchodní vztahy mezi Českou republikou a 

Ruskem. Zda je Česká republika na Rusku z nějakého dŧvodu závislá, či se jedná jen o 

jakousi tradici zahraničního obchodu z poválečného období, kdy byla česká ekonomika a její 

hospodářství pod nadvládou Sovětského svazu. 

Bakalářská práce začíná kapitolou věnovanou teorii zahraničního obchodu, jak ji 

pojímají rŧzní autoři, jako například Šťastný, Neumann, Ţamberský a Jiránková, Fojtíková,  

Jirges a Plchová nebo Cihelková. 

Je dŧleţitě zmínit, proč země do zahraničního obchodu vstupují. Zahraniční obchod 

přispívá k rŧstu vzdělanosti, k rozvoji lidského kapitálu, know-how a celkově vede k 

technickému pokroku.  

O úloze zahraničního obchodu existovaly podloţené empirické studie jiţ v 18. století. 

Pravděpodobně prvním ekonomem a zároveň filozofem, který úlohu zahraničního obchodu 

definoval, byl Adam Smith. Tvŧrce teorie absolutních výhod. Další tvŧrci teorií, kteří jsou zde 

zmiňováni, jsou David Ricardo - jako tvŧrce teorie komparativních výhod nebo například 

autor teorie alternativních nákladŧ - neoklasik Gotfried Haberler. 

Míra, jakou stát svou ekonomiku otevírá zahraničním trhŧm a naopak na zahraniční 

trhy sám vstupuje, se dá měřit pomocí mnoha ukazatelŧ. V této práci jsou uvedeny dvě 

metody výpočtŧ a těmi jsou - míra otevřenosti ekonomiky a exportní výkonnost. 

Třetí kapitola se věnuje objasnění vývoje zahraničního obchodu České republiky, 

v kontextu jejího historického vzniku aţ do současnosti. Na začátku 90. let 20. století se 

Česká republika potýkala se změnou reţimu a transformací své ekonomiky z centrálně 

plánované na trţní. Státy si volily mezi rychlou transformací prostřednictvím šokové terapie, 

nebo klidnějším tempem transformace prostřednictvím tzv. gradualismu. Gradualismus 

v středo-východní Evropě zvolilo Maďarsko a Polsko spolu s Českou republikou zvolilo 

radikálnější šokovou terapii.  

V kapitole je postupně rozebírán vývoj českého zahraničního obchodu přes jiţ 

zmiňované období ekonomické transformace, vstup České republiky do Evropské unie, který 

se uskutečnil 1. května 2004, aţ po současnost.  
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Českem nejvíce vyváţenou komoditní skupinou jsou stroje a dopravní prostředky. 

Nejdŧleţitějšími obchodními partnery České republiky pak jsou EU 15 + ESVO + ostatní 

vyspělé ekonomiky. Mimo Evropskou unii je největším obchodním parterem České republiky 

Rusko. 

Vzájemným obchodním vztahŧm České republiky a Ruska se věnuje čtvrtá kapitola. 

Je zde analyzován vývoj obchodních vazeb mezi oběma státy od poválečného období 

aţ po současnost. Tradičním nejvíce vyváţeným produktem z České republiky do Ruska je 

komoditní skupina strojŧ a dopravních prostředkŧ. V roce 2012 zaujímala 69 % veškerého 

exportu mířeného z České republiky do Ruska. Naopak nejvíce dováţenou komoditní 

skupinou z Ruska do České republiky jsou minerální maziva a paliva, mezi které patří 

například ropa a zemní plyn. Za rok 2012 byl objem dovozu těchto komodit 129 272 mil. Kč a 

zaujímal 82,8 % z veškerého ruského exportu do České republiky. 

Celková komoditní struktura se svým sloţením za celou historii obchodu mezi ČR a 

Ruskem příliš nezměnila. Vţdy v českém dovozu z Ruska dominovala ropa a zemní plyn a ve 

vývozu strojírenské výrobky a dopravní prostředky. Mění se pouze objem celkového 

obchodu, který má v současné době pozitivně rostoucí tendenci. Při pohledu na statistické 

údaje z úvodu 4. kapitoly je patrné, ţe český export dříve vzájemnou obchodní směnu 

hodnotově pouze doplňoval a import jej převyšoval aţ šestinásobně. Ještě v roce 2008 

existoval převis dovozu z Ruska nad českým vývozem přibliţně 2,5 krát vyšší. V posledních 

třech letech, resp. v letech 2010 aţ 2012, se však zahraniční obchod ČR a Ruska vyvíjel velmi 

dynamicky. Vzájemný obrat zahraničního obchodu vzrostl o bezmála 20 %. Pro tento rŧst byl 

dŧleţitý především český export, který se meziročně zvýšil o 37,6 %. 

Rusko je trh s velice významnou a pro ČR nezbytnou surovinovou základnou. Pro ČR 

znamená tradiční odbytiště českých výrobkŧ. Mezi oběma státy existuje dlouholetá tradice 

obchodu a pro ČR je zde dŧleţitá znalost ruského trhu a znalost potřeb ruského partnera. 

Proto se jejich vzájemné obchodní vztahy v posledních letech výrazně zlepšují a profitují 

z nich obě zúčastněné strany. 
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7. SEZNAM ZKRATEK 

Aj. – a jiné 

Apod. – a podobně 

CEFTA – Středoevropská dohoda o volném obchodu 

ČNB – Česká národní banka 

ČR – Česká republika 

ČSFR – Československá federativní republika 

ČSR – Československá republika 

EHS – Evropské hospodářské společenství 

ES – Evropské společenství 

ESUO – Evropské společenství uhlí a oceli 

EU – Evropská unie 

EU 15 – Evropská unie, 15 členských státŧ 

EV – exportní výkonnost 

HDP – hrubý domácí produkt 

MOE – míra otevřenosti ekonomiky 

Např. – například 

Ob – počet obyvatel 

Obr. – obrázek 

p. b. – procentní bod 

Resp. – respektive 

RVHP – Rada vzájemné hospodářské pomoci 

SITC – klasifikace komoditní struktury zahraničního obchodu 

SNS – Společnost nezávislých státŧ 

SSSR – Sovětský svaz socialistických republik 

Tab. – tabulka 

Tzn. – to znamená 

Tzv. – takzvaná 

ZO – zahraniční obchod 

ČKD Praha - Českomoravská Kolben a Daněk Praha 

CHEPOS Brno – Výroba chemických a potravinářských zařízení Brno 

ČKD Dukla Praha – Českomoravská Kolben a Daněk Dukla Praha 

Kč – korun českých 

mil. - milion 
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mld. – miliarda 

tis. - tisíc  
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