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Úvod 

Exportní strategie České republiky pro období 2012 až 2020 (dále Exportní strategie) schválená 

usnesením vlády ČR č. 154 dne 14. března 2012 se posunula v časovém období do druhé třetiny své 

platnosti. Rok 2015 je v oblasti podpory exportu charakterizován pokračující úzkou spoluprací 

ministerstev průmyslu a obchodu a zahraničních věcí zakotvenou v dohodě obou ministrů o zásadách 

spolupráce při zajišťování podpory exportu a ekonomické diplomacie České republiky z roku 2014. 

Koordinační porady náměstků ministrů obou resortů doplněné náměstkyní ministra zemědělství 

a generálním ředitelem agentury CzechTrade, konající se v měsíčních intervalech, projednávaly a řídily 

hlavní činnosti z Dohody vyplývající a zajišťovaly tak jejich synergii. V rámci těchto porad byla v praxi 

naplňována vize Exportní strategie - maximální využití synergií plynoucích z proexportních, 

ale i dalších aktivit státu k vytvoření takových služeb pro export, které českým vývozcům maximálně 

usnadní úspěch na zahraničních trzích. 

Jako přínosná se ukázala opatření související s Jednotnou zahraniční sítí, činností Klientského centra 

pro export a vytvoření Katalogu služeb, což jsou proexportní opatření ve sdílené kompetenci MPO, 

CzechTrade a MZV, účinně napomáhající firmám, zejména malým a středním, při jejich vstupu na 

zahraniční trhy.   

Významnou pomocí při realizaci úkolů podpory exportu a ekonomické diplomacie bylo rozšiřování sítě 

obchodních úseků na zastupitelských úřadech ČR a zahraničních kanceláří CzechTrade. Na základě 

usnesení vlády č. 834 z 15. října 2014 týkajícího se kompenzace ztrát exportu spojeného se sankcemi 

vůči Rusku, bylo v roce 2015 posíleno 7 Zastupitelských úřadů ČR (ZÚ) a 3 Zahraniční kanceláře 

CzechTrade (ZK CT), započaly též přípravy k rozšiřování zahraniční sítě v roce 2016, kdy je plánováno 

vyslat dalších 12 ekonomických diplomatů a 2 zástupce agentury CzechTrade.   

 Problematická pro české exportéry byla nadále v roce 2015 situace v Rusku, ovlivněná jak protiruskými  

a ruskými sankcemi, tak i klesající cenou ropy. Nové příležitosti však na druhé straně slibuje zrušení 

sankcí vůči Kubě a Iránu, kde existují významné možnosti pro uplatnění českých firem. Podnikatelské 

záměry v těchto zemích byly podpořeny už v r. 2015 cestami státních představitelů ČR doprovázených 

zástupci podnikatelské sféry. Na konci roku bylo rovněž připravováno posílení ekonomického úseku 

v Teheránu o pracovníka vyslaného agenturou CzechTrade, ke kterému došlo v únoru 2016.   

Zpráva uvádí údaje o vývoji zahraničního obchodu se zbožím1 v r. 2015. Bilance zahraničního obchodu 

České republiky dosáhla v loňském roce podle předběžných výsledků obchodu přebytku 138,7 miliardy 

korun (v národním pojetí). Je to pokles o 7,336 miliardy korun v porovnání s rokem 2014. Pokračující 

oslabování směnného kurzu koruny i nadále napomáhalo ke zvýšení konkurenceschopnosti českých 

exportérů. 

  

 

 

 

 

                                                           
1 Pokud zpráva uvádí termín „Zahraniční obchod či zkratku ZO“ – jedná se o zahraniční obchod se zbožím. 
Veškeré statistické či jiné údaje uvedené ve zprávě jsou aktuální k datu zpracování 15.3. t.r. 
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Předběžné výsledky zahraničního obchodu v roce 20152 

Zahraniční obchod 2011 – 2015 v národním a přeshraničním pojetí3 

    2011 2012 2013 2014 2015 

Národní pojetí 
zahraničního obchodu 

v mil. Kč 

Vývoz 2 570 941 2 725 844 2 786 229 3 149 196 3 335 973 

Dovoz 2 558 964 2 661 432 2 679 710 3 003 188 3 197 300 

Obrat 5 129 905 5 387 276 5 465 939 6 152 384 6 533 273 

Bilance 11 977 64 412 106 519 146 008 138 673 

Přeshraniční pojetí 
zahraničního obchodu 

v mil. Kč  

Vývoz 2 878 691 3 072 598 3 174 704 3 628 826 3 902 030 

Dovoz 2 687 563 2 766 888 2 823 485 3 199 630 3 473 156 

Obrat 5 566 254 5 839 486 5 998 189 6 828 456 7 375 186 

Bilance 191 128 305 710 351 220 429 195 428 874 

Zdroj: ČSÚ, tab. MPO                                                                 stav k datu 26.2.2016 

  

Zahraniční obchod 2012 – 2015 v přeshraničním pojetí  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: ČSÚ data k 26.2.2016, graf MPO 

                                                           
2 Podrobné údaje exportu za rok 2015 jsou přiloženy v příloze 1. 
3 Národní pojetí zahraničního obchodu vypovídá o vývozní a dovozní výkonnosti české ekonomiky, tedy i o obchodní bilanci 
zahraničního obchodu české ekonomiky. Sleduje skutečný obchod se zbožím realizovaný mezi českými a zahraničními 
subjekty, tj. změnu vlastnictví mezi rezidenty a nerezidenty. Přeshraniční pojetí zahraničního obchodu naopak vypovídá 
výhradně o fyzickém pohybu zboží přes hranice bez ohledu na to, zda dochází k obchodu mezi českými a zahraničními 
subjekty. Tyto údaje jsou mezinárodně srovnatelné a mohou sloužit jako indikátor vývoje hodnoty obchodu. 
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Zahraniční obchod v měsících roku 2015 v přeshraničním pojetí 

 

Zdroj: ČSÚ, tab. MPO  

 

 

Zahraniční obchod České republiky (podle údajů přeshraniční statistiky) přepsal v roce 2015 dosavadní 

rekordy a pokračoval v růstu. I přes vysokou srovnávací základnu předchozího roku jeho obrat stoupl 

o 8,0 % na 7 375,2 mld. Kč. Vývoz měl však nižší dynamiku růstu (7,5 %) než dovoz (8,5 %), přesto za 

celý rok vzrostl na 3 902,0 mld. Kč, kdežto dovoz na 3 473,2 mld. Kč. To mělo vliv na obchodní bilanci, 

která sice skončila přebytkem 428,9 mld. Kč, proti roku 2014 však meziročně o 0,3 mld. Kč nižším. 

Největší objem vývozu v historii země, dosažený v roce 2015, potvrzuje výraznou 

konkurenceschopnost českých firem a schopnost udržet si pozice na zahraničních trzích, zejména na 

náročných evropských trzích.  

Vývoji zahraničního obchodu významně napomohl globální propad cen energetických komodit, který 

stlačil jejich dovozní ceny, a tím zbrzdil dynamiku růstu dovozů a dopad oslabené koruny. Na straně 

vývozů se o relativně vysoká tempa růstu zasloužila dlouhodobě příznivá situace na evropských 

automobilových trzích. Slabší koruna na straně exportů sice zachovávala konkurenceschopnost 

domácích výrobců, ale stranu importů kromě kurzu koruny stále více zatěžovala rostoucí spotřeba 

domácností a průmyslová aktivita, které generovaly poptávku po dovozech. 

Cílem většiny českých exportérů a zainteresovaných institucí je snížit vysokou závislost na zemích 

Evropské unie rozšířením portfolia obchodních partnerů o nová odbytiště. Rozvíjet obchodní vztahy 

s perspektivními trhy mimo EU se v roce 2015 dařilo, a to především s rozvojovými zeměmi, kam objem 

vyvezeného zboží meziročně stoupl o 11,1 %, tj. o 17,5 mld. Kč, a podíl na celkovém českém vývozu 

mírně posílil o 0,2 p. b., na 4,5 %. Dařilo se též vývozu do tzv. ostatních zemí, kam se vyvezlo meziročně 

o 9,4 %, tj. o 4,2 mld. Kč více (z toho do Číny o 7,2 %, tj. o 3,1 mld. Kč více), ale i do zemí s tranzitivní 

ekonomikou (růst o 6,8 %, tj. o 1,3 mld. Kč). Dlouhodobě dobrých výsledků dosahují čeští exportéři 

ve Spojených státech amerických, kam vývoz meziročně akceleroval o 13,5 %. Z mimoevropských zemí 

si v loňském roce vedl dobře i vývoz např. do Kanady a Indie (růst o 19,9 %, resp. o 9,1 %). 

Z hlediska komoditní struktury byly nadále nejvíce obchodovanou skupinou zboží stroje a dopravní 

prostředky, které také v nejvyšší míře přispěly k dobrému výsledku českého zahraničního obchodu. 

V průběhu roku 2015 profitovaly z oživení zahraniční poptávky a svůj dominantní podíl na celkových 

vývozech navýšily meziročně o 0,5 p. b. na 55,5 %. Jejich vývoz meziročně vzrostl o 8,4 %. Dalším nejvíce 

obchodovaným artiklem byly tržní výrobky (tzv. polotovary), pod které patří celá řada výrobků 

z různých materiálů, a to od výrobků z kůže, pryže, papíru, korku, dřeva, přízí a tkanin až po výrobky 

ze železa, oceli, neželezných kovů, apod. Tato komodita však svůj podíl na vývozech sice meziročně 

snížila o 0,7 p. b. na 15,8 %, nicméně export vzrostl o 3,1 %. Průmyslové spotřební zboží, třetí významná 

skupina zboží, zvýšilo svůj podíl na vývozech na 12,2 %, když jeho export vzrostl meziročně o 11,3 %. 

Vývoz se zvýšil meziročně ve všech sledovaných komoditních skupinách s výjimkou surovin, kde 

v návaznosti na hluboký globální pokles cen komodit meziročně oslabil o 2,6 %.  
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Indikátory Exportní strategie na základě předběžných dat 
zahraničního obchodu za období 2012 – 2015 

 

Strategie určuje hlavní a specifické cíle pro roky 2012 až 2020 a sledování jejich plnění podle daných 

indikátorů. Pro účely této zprávy vycházející z předběžných údajů o vývoji zahraničního obchodu v roce 

2015 a střednědobého vyhodnocení byly sledovány indikátory v těchto oblastech:   

A. Zvýšení exportu per capita mezi roky 2011 – 2015  

 Cíl: Zvýšení per capita exportu o 25% do roku 2020 s kontrolním cílem 12% v roce 2016 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Objem exportu per capita v tis. Kč 273,13 292,18 300,97 343,7 370,0 

Rozdíl oproti roku 2011 (%) X 6,97% 10,19% 25,84% 35,47% 

Zdroj: ČSÚ, tab. MPO,   údaj za rok 2015 je k 30.9.2015 

B. Vývoz do zemí mimo EU, vývoj mezi roky 2011 – 2015, tempo růstu vývozu do prioritních 

a zájmových zemí ve srovnání s vývozem do zemí EU 

 Cíl: Zvýšení objemu vývozu do zemí mimo EU o 50% do roku 2020 s kontrolním cílem 25% v roce 

2016 

  2011 2012 2013 2014 2015 

Vývoz do prioritních zemí a 
zájmových zemí mimo EU (v 
mld. Kč) 

428,5 514,0 536,3 570,2 567,7 

Zdroj: ČSÚ data k 26.2.2016, tab. MPO 

To jest i přes pokles/stagnaci v roce 2015 činil nárůst vývozů do prioritních a zájmových zemí za rok 

2015 v porovnání s výchozí bází (rok 2011) 32%, tj. kontrolní cíl indikátoru (25% v roce 2016) byl 

překročen již v roce 2015.  

 

C. Aktivní obchodní bilance se státy EU mezi roky 2011 - 20154 

 Cíl: Udržení aktivní obchodní bilance 

  2011 2012 2013 2014 2015 

Obchodní bilance se státy EU (v mil. Kč) 679 319 716 123 732 111 862 290 979 660 

Zdroj: ČSÚ data k 26.2.2016, tab. MPO 

 

 

                                                           
4 Rok 2011 je uveden pro orientaci. 
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Globální diverzifikace českého exportu 

Z pohledu diverzifikace českého exportu došlo v průběhu roku 2015 ke specifickému vývoji v několika 

směrech. 

Českým exportérům se podařilo úspěšně zachytit ekonomické oživení na řadě trhů, což mělo značný 

vliv na rostoucí trend celkových českých vývozů, které se ke konci roku 2015 meziročně zvýšily o 7,2 %. 

Nejvýrazněji se tento vývoj projevil v nárůstu objemu exportu do zemí EU, který za rok 2015 činil 9 %. 

Synergický proexportní efekt mělo řízené udržování směnného kurzu CZK vůči EUR ze strany ČNB. 

V průběhu roku 2015 se ve skupině určených prioritních zemí5 vytvořily odlišné podmínky pro vývoj 

českého exportu, které objektivně ovlivnily dosažené výsledky.  

Mezi negativní faktory v tomto smyslu patří zejména pokračující konflikt na Ukrajině a trvající 

protiruské a ruské sankce. Vývoj cen ropy dále omezil nákupní možnosti nejen Ruska, ale i Kazachstánu. 

V uvedených relacích proto došlo ke snížení českých vývozů, které v porovnání s rokem 2014 poklesly 

u těchto tří zemí celkem téměř o třetinu (30,8 %).  

Na druhé straně se úspěšně vyvíjel český export do dalších prioritních zemí – zejména do Iráku, 

Vietnamu, Mexika, USA, Indie a Číny, Turecka a Srbska, kde byl za tuto skupinu zaznamenán růst 

o 10,9 %. Celkově kategorie prioritních zemí jako destinace českých vývozů vykázala za rok 2015 

meziroční pokles -6,4 %. 

K povzbudivému vývoji došlo také u další sledované kategorie tzv. 25 zájmových zemí6, které mají 

významný potenciál pro české vývozce. U těchto relací se český vývoz za rok 2015 v porovnání 

s předcházejícím ročním obdobím zvýšil o 8,2 %, čímž byl prakticky, až na rozdíl jednoho procentního 

bodu, vykryt exportní výpadek u uvedených prioritních zemí. 

Lze konstatovat, že za nelehkých podmínek, které v minulém roce existovaly pro odbyt českého zboží 

na některých trzích, se úroveň českého exportu do zemí mimo EU udržela prakticky na úrovni 

předcházejícího období.  

Teritoriálně zaměřený přístup k diverzifikaci českého exportu je doplňován přístupem oborovým, 

který nabízí flexibilnější pohled na vyhledávání exportních příležitostí ve světě. Ministerstvo 

zahraničních věcí ve spolupráci s dalšími institucemi zpracovalo Mapu globálních oborových 

příležitostí, jejímž cílem je identifikovat oborové příležitosti a na základě nich perspektivy vývozu 

českých podniků na vybraných trzích. Mapa globálních oborových příležitostí je k dispozici 

na exportním webovém portálu BusinessInfo.cz . 

 

 

 

                                                           
5 Prioritní země: Brazílie, Čína, Indie, Irák, Kazachstán, Mexiko, Ruská federace, USA, Srbsko, Turecko, Ukrajina, 
Vietnam.  
6 Zájmové země: Angola, Argentina, Austrálie, Ázerbájdžán, Bělorusko, Egypt, Etiopie, Chile, Ghana, Indonésie, 
Izrael, Japonsko, Jihoafrická republika, Kanada, Kolumbie, Maroko, Moldavsko, Nigérie, Norsko, Peru, Senegal, 
Singapur, Spojené arabské emiráty, Švýcarsko a Thajsko. 
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Export do EU, Eurozóny a vybraných zemí v letech 2011 – 2015  

Podrobné údaje exportu za rok 2015 jsou přiloženy v příloze 1. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: ČSÚ, graf MPO 

 

 

Podíl EU, prioritních a zájmových zemí na celkovém vývozu 

 

  2011 2012 2013 2014 2015 

Vývoz do EU 83,3% 81,2% 81,0% 82,1% 83,3% 

Vývoz do prioritních zemí 9,4% 11,0% 11,0% 9,9% 8,6% 

Vývoz do zájmových zemí 5,1% 5,4% 5,6% 5,6% 5,6% 

Zdroj: ČSÚ, tab. MPO 
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Vybraná teritoria 

Čína            

Po období stagnace česko – čínských vztahů, která se odrazila i v obchodně-ekonomické oblasti, došlo 

v roce 2014 k restartu vzájemných styků, což se v průběhu roku 2015 projevilo výrazným oživením 

obchodních a investičních aktivit. Hlavní položkou českých vývozů do ČLR byly v roce 2015 stroje 

a dopravní zařízení, zejména osobní automobily a jejich komponenty (Čína je pro Škoda Auto, a.s. 

největším vývozním trhem) a dále energetická a elektrická zařízení, obráběcí stroje, optická 

a telekomunikační zařízení, čerpadla a řada dalších průmyslových výrobků.  

Důležitým nástrojem pro rozvoj obchodních a hospodářských vztahů je česko – čínský Ekonomický 

smíšený výbor v gesci MPO, jehož pravidelná roční zasedání byla po šestileté pauze obnovena 

(9. zasedání se konalo v srpnu 2014 v Praze, 10. zasedání v Pekingu v září 2015). V průběhu roku 2015 

proběhla řada významných bilaterálních akcí na vrcholové úrovni (návštěvy prezidenta a předsedy 

vlády ČR v ČLR), na úrovni ministra průmyslu a obchodu i dalších vedoucích představitelů MPO a po 

linii představitelů regionů a významných firem. Odrazem těchto výměn bylo navázání přímého 

dopravního spojení mezi Prahou a Pekingem a zintenzivnění vzájemných kontaktů mezi organizacemi 

a firmami obou zemí. Výrazně rostoucí trend zaznamenaly vyšší formy hospodářské spolupráce, 

formou zakládání společných podniků a přílivu přímých zahraničních investic z ČLR do ČR. 

Dalším impulzem pro rozvoj vzájemných vztahů bude návštěva prezidenta ČLR s podnikatelským 

doprovodem v ČR koncem března 2016. Během této návštěvy se předpokládá podpis řady dokumentů 

významných pro další rozvoj obchodní a hospodářské spolupráce. 

Ruská federace 

V souladu s Implementačním plánem Vlády ČR v reakci na rusko-ukrajinskou krizi došlo k výraznému 

posílení vektoru spolupráce s regiony RF na úkor méně intenzivních kontaktů a spolupráce s federálním 

centrem. Tento záměr se daří plnit přes objektivní potíže, které se samozřejmě nevyhnuly 

i podnikatelským subjektům z prioritních a sledovaných regionů RF z pohledu ČR. 

V roce 2015 proběhla na ministerské a vyšší úrovni  setkání s pěti vrcholnými představiteli ruských 

regionů (Republika Tatarstán, Sverdlovská oblast, Tjumeňská oblast, Voroněžská oblast, Uljanovská 

oblast). Podařilo se uskutečnit zasedání řady pracovních skupin pro spolupráci mezi ČR a ruskými 

regiony (Republika Tatarstán, Sverdlovská oblast, Moskva). V jednání je obnova či zahájení činnosti 

pracovních skupin pro spolupráci s Vládou Petrohradu, Uljanovskou oblastí, Čeljabinskou oblastí, 

Republikou Baškortostán. Ve všech těchto případech dominují témata ekonomické spolupráce a přímé 

podpory ekonomických a investičních projektů realizovaných subjekty ČR a dotčených regionů. 

Turecko 

Česko – turecký obchod roste trvale a za posledních 10 let se jeho obrat ztrojnásobil. Turecko 

je tradičním trhem pro české vývozy energetických zařízení; v současné době české firmy například 

dokončují výstavbu tepelné elektrárny 2x145 MW. Mezi položky českého vývozu patří automobily 

a jejich díly, elektronické součástky, čerpadla, stroje a zařízení, elektrická zařízení a další výrobky. 

V dubnu 2015 se v Ankaře konalo 6. zasedání česko-turecké Smíšené hospodářské komise, jehož 

se zúčastnil ministr průmyslu a obchodu ČR J. Mládek spolu s delegací českých firem. Závěry z tohoto 

zasedání potvrdily další možnosti uplatnění českých dodavatelů na tureckém trhu, zejména v oblasti 

vývozu energetických zařízení (tepelné a vodní elektrárny) a při rozvoji dopravní infrastruktury 
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(modernizace železnic, dodávky tramvají, automatizace městských dopravní systémů). Další potenciál 

je zejména v oborech: strojírenství, těžební zařízení, chemický a petrochemický průmysl, technologie 

pro ochranu životního prostředí, automobilový průmysl, potravinářské technologie, zdravotnická 

zařízení a v neposlední řadě i obranný průmysl.  

Země SNS a další země 

Rok 2015 byl z pohledu obchodu se zeměmi SNS ve znamení dalšího poklesu exportu. V důsledku 

pokračujícího konfliktu na Ukrajině, trvajících protiruských a ruských sankcí a vývoje cen ropy, poklesly 

vývozy do tří prioritních zemí z tohoto uskupení (Ukrajina7, Rusko, Kazachstán) celkem téměř 

o třetinu (30,8 %). Zejména posledně jmenovaný faktor (ceny ropy) omezil nákupní možnosti Ruska 

a následně i dalších zemí SNS, prodražil z pohledu místních odběratelů českou produkci a snížil její 

konkurenceschopnost zejména všude tam, kde bylo možné dovoz nahradit domácí produkcí či levnější 

produkcí z ostatních zemí SNS nebo Číny.  

Většina klíčových českých exportérů tento vývoj předvídala, nicméně již na počátku roku 2015 jejich 

zástupci zpravidla deklarovali, že tyto trhy považují z dlouhodobého hlediska i nadále za perspektivní 

a nehodlají je opustit. Na tuto poptávku reagovalo i MPO, které zorganizovalo nebo se podílelo 

na organizaci řady podnikatelských misí (únor – Ukrajina, březen a září – Ázerbájdžán, červenec – 

Rusko, říjen – Kazachstán). Mimo to došlo k zintenzivnění činnosti Smíšených a mezivládních komisí 

a pracovních skupin se zeměmi SNS a též některými perspektivními regiony Ruské federace. 

Indie 

Obrat obchodu ČR s Indií má rostoucí trend a jeho hodnota se za posledních 10 let více než 

zdvojnásobila. Na českém vývozu do Indie se nejvýznamnější měrou podílejí osobní a nákladní 

automobily a jejich komponenty, energetická zařízení, obráběcí stroje a další strojírenské výrobky, dále 

pak telekomunikační zařízení, chemikálie, optická vlákna, skleněné a papírové výrobky.  

Česko-indickou hospodářskou spolupráci významným způsobem podpořila pracovní návštěva ministra 

průmyslu a obchodu ČR J. Mládka v Indii v lednu 2015 v doprovodu podnikatelské mise českých firem. 

Při této příležitosti se v Novém Dillí konalo 10. zasedání česko-indické Smíšené komise pro 

hospodářskou spolupráci, které zdůraznilo další možnosti českého vývozu do Indie v oborech: 

energetická zařízení, obráběcí stroje, nákladní automobily, modernizace železnic, dodávky malých 

dopravních letadel, výrobky obranného průmyslu a další výrobky s vyšší přidanou hodnotou. Z toho 

zasedání rovněž vzešel podnět ke sjednání Protokolu o spolupráci MPO ČR a Ministerstvem těžkého 

průmyslu Indie (podepsán v listopadu 2015), který vytváří prostor pro dodávku obráběcích strojů 

a dalšího zařízeno pro modernizaci indického strojírenství v hodnotě cca 2,5 mld. Kč. 

Írán 

Írán tradičně představoval významný trh, zejména pro české strojírenské vývozy. Obchod ČR s Íránem 

však v posledních letech stagnoval v důsledku mezinárodních sankcí, které byly ze strany EU uvolněny 

až počátkem roku 2016.  

Pro další perspektivu českých vývozů byla významná návštěva ministra průmyslu a obchodu ČR 

J. Mládka a početné mise českých firem v Íránu, která se uskutečnila v lednu 2016. Během této 

návštěvy byla podepsána mezivládní Dohoda o hospodářské spolupráci a došlo k vytvoření česko – 

íránské Společné komise jako orgánu, který bude projednávat náměty na další rozvoj vzájemných 

                                                           
7 Statut Ukrajiny není v tuto chvíli jednoznačně určen. Statistické sledování je v rámci uskupení SNS.  
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obchodních a hospodářských vztahů. První zasedání Společné komise se uskuteční v průběhu roku 

2016. Této obchodní misi předcházely návštěvy ministra zahraničních věcí L. Zaorálka v říjnu 2015 a 

jeho náměstka M. Tlapy na podzim roku 2014, které byly přínosné pro další rozvoj vztahů.  

S nástupem normalizace politických a hospodářských vztahů, po obnovení platebního styku a návazně 

na finalizaci bilaterální smluvní základny s Íránem (dohoda o zamezení dvojímu zdanění je již 

podepsána a smlouva o ochraně investic je v první fázi vyjednávání) lze předpokládat řádový nárůst 

českých vývozů do Íránu, zejména v oblasti strojírenských vývozů širokého rozsahu. Již v průběhu 

zmíněné návštěvy ministra průmyslu a obchodu ČR v Íránu byl podepsán kontrakt na dodávku 250 

traktorů do Íránu. Další možnosti existují v oblasti českých vývozů energetické zařízení, obráběcích 

strojů, osobních automobilů, dodávek pro výstavbu a modernizaci železničních koridorů, zařízení 

pro naftový a plynárenský průmyslu a v řadě dalších průmyslových oborů. 

USA 

Export ČR do USA má rostoucí trend. Za minulý rok narostl český vývoz o 13 %. USA v roce 2015 

vystřídaly Ruskou federaci na první příčce vývozních destinací českých firem mimo EU. Dle obratu jsou 

USA celkově na 12. místě. Z hlediska přidané hodnoty (podle indikátoru TiVA OECD a WTO) 

má obchod ČR s USA stejný význam jako náš obchod se Spojeným královstvím nebo Francií a USA jsou 

na 2. -3. místě za Německem. Větší přidaná hodnota je patrná i v sektoru služeb, kde mezi 

nejvýznamnější položky našeho exportu služeb do USA patří „Výzkum a vývoj“, „Odborné a poradenské 

služby“, „Telekomunikační služby a služby v oblasti ICT“.  Vnitropodnikový obchod tvoří většinu 

vzájemné výměny.  

 Vzhledem k vyjednávané dohodě o Transatlantickém obchodním a investičním partnerství (TTIP) 

je značná pozornost věnována zviditelnění USA jako strategického trhu pro některá odvětví 

a konzultacím s českými firmami. V roce 2015 proběhlo 22 akcí (pokryté regiony – České Budějovice, 

Jihlava, Brno, Ostrava, Plzeň, Olomouc). Ministr Mládek navštívil USA (Washington D. C. a New York) 

a během cesty se uskutečnily se prezentace českého leteckého průmyslu a série setkání s potenciálními 

americkými investory. V roce 2015 se uskutečnily tři incomingové mise na úrovni států federace do ČR:  

Florida, Severní Karolína, Georgia.     

Latinská Amerika 

Z hlediska obchodu je v současné době možné rozdělit region na otevřenější tichomořskou část (země 

Tichomořské aliance: Mexiko, Kolumbie, Chile, Peru) a protekcionističtější atlantickou část (Mercosur). 

V roce 2015 vzrostl export ČR do hlavních destinací v regionu v korunovém vyjádření o 14%, a to přes 

výrazný pokles v případě Brazílie. Vývoz ČR do zemí Tichomořské aliance zaznamenal v roce 2015 růst 

(okolo 26%), zejména Peru a Chile (dodávky v oblasti energetiky, letadla). Mexiko s rovněž rostoucím 

trendem (meziroční nárůst 2014-2015 přes 20%) zůstává největším partnerem České republiky 

v latinskoamerickém regionu (zejména automobilový průmysl - autodíly). ČR je v regionu aktivnější 

v sektoru energetiky: české firmy podepsaly kontrakty na dodávky turbín do regionu o výkonu 

v celkové výši okolo 900MW (Chile, Mexiko). Na podporu českých podnikatelů proběhla v červnu 2015 

pracovní cesta ministra do Mexika. ČR požádala o pozorovatelský status při Tichomořské alianci a v té 

souvislosti proběhlo obchodní fórum ČR-Tichomořská aliance v Praze (říjen 2015).     

S ohledem na uzavřenost Mercosuru náš export do těchto zemí klesal (o 18%). Obě hlavní ekonomiky 

bloku Brazílie a Argentina se v roce 2015 navíc potýkaly s vnitřními problémy. Na konci roku proběhly 

prezidentské volby v Argentině, které přinesly vítězství opozice, která ihned započala s hospodářskými 
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reformami. Ačkoliv situace v Brazílii zůstává komplikovanou (politicky i ekonomicky), firmy o teritorium 

zájem mají. České podniky proto tlačí na uvolňování překážek na tomto trhu. K tomu by mohla pomoci 

asociační dohoda mezi EU-Mercosur. Očekává se, že během roku 2016 dojde k pokroku ve vyjednávání, 

které se táhne s přestávkami již od roku 1999. 

Kuba  

Zvláštním případem zůstává Kuba. České firmy mají v této ekonomice tradici (energetika, strojírenství, 

doprava). Zásadním problémem k řešení však zůstává financování projektů (resp. zajištění rizik).  

V loňském roce byl nejvýznamnější kubánský veletrh FIHAV zařazen mezi oficiální účasti ČR a přímo 

na místě české subjekty podpořil náměstek ministra Vladimír Bärtl. Uskutečnila se také mise MZV 

vedená náměstkem ministra Martinem Tlapou. Zvýšený zájem o teritorium se projevuje i počtem misí, 

které v roce 2016 míří na Kubu. 

 

Témata Exportní strategie 

Využití nástrojů Evropské unie k podpoře českého exportu 

Společná obchodní politika EU   

Společná obchodní politika EU se cíleně věnuje odstraňování překážek v přístupu na nové trhy 

a prohlubování závazného právního rámce pro obchodní vztahy se zeměmi mimo EU. MPO 

při formulování pozice ČR aktivně spolupracuje s dalšími resorty (MZe, MMR, MF, MZV aj.), úřady státní 

správy (např. ÚOHS, ÚNMZ), zastupitelskými úřady i podnikatelskými svazy. K dohodám o volném 

obchodu s největším ekonomickým potenciálem (USA a Japonsko) vytvořilo MPO expertní týmy na bázi 

tripartity. 

Světová obchodní organizace (WTO) 

V oblasti mnohostranného obchodního systému byla hlavní pozornost věnována přípravě a výsledkům 

X. Konference ministrů členů WTO v Nairobi (Keňa). Byla přijata rozhodnutí ministrů týkající 

se zemědělství a obchodu a rozvoje. V oblasti vývozní soutěže v zemědělství se konkrétně jedná 

o závazek ukončit poskytování vývozních subvencí (rozvinuté země okamžitě, rozvojové do konce roku 

2018), zpřísnění podmínek pro poskytování exportních úvěrů (stanovena maximální délka splatnosti, 

požadováno samofinancování a rizikové vážení úrokových sazeb) a potravinové pomoci (zákaz exportu, 

přednost peněžní formě pomoci, omezení monetizace) a pravidla pro státní podniky (zákaz obcházení 

ostatních pravidel).  

Ve prospěch nejméně rozvinutých zemí bylo přijato rozhodnutí o preferenčních pravidlech původu pro 

obchod zbožím, preferenčním zacházení pro obchod službami a bezcelní a bezkvótový přístup na trh 

pro bavlnu i zákaz vývozních podpor pro tuto komoditu a související produkty.  

Pro ČR znamenají tyto kroky narovnání celosvětových podmínek obchodu, neboť EU jako celek 

uvedená pravidla splňuje již nyní. Rovněž byla dovršena jednání o revizi vícestranné Dohody 

o informačních technologiích (ITA), což je pro ČR ekonomicky nejvýznamnějším výsledkem 

X. Konference ministrů. 53 členských států WTO, zahrnujících cca 90% obchodu s IT výrobky 

a představujících všechny nejvýznamnější výrobce, se dohodlo na snížení cel u dalších 201 položek 

informačních technologií (řada nově zařazených položek bude obchodována bezcelně od července 

2016, další cla budou postupně odstraněna v letech 2019, 2021 a 2023). 
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Dohody o volném obchodu 

ČR se prostřednictvím společné obchodní politiky nadále podílí na sjednávání prohloubených 

a komplexních dohod o volném obchodu. V roce 2015 byla oznámena finalizace textu dohody o volném 

obchodu s Vietnamem. V ČR byla završena ratifikace Dohody o přidružení mezi EU a Ukrajinou 

obchodní ustanovení této dohody jsou předběžně prováděna od 1. 1. 2016.  

Z hlediska ekonomického přínosu pro ČR považujeme do budoucna i nadále za zásadní jednání 

o Dohodě o volném obchodu s USA (TTIP) a Japonskem. V tomto směru pokračovala aktivně činnost 

expertních týmů. V roce 2015 se uskutečnilo celkem 9 jednání, z toho 6 zasedání expertního týmu 

k TTIP, včetně několika tematicky specializovaných jednání (zemědělství, ICT, investice, regulatorní 

spolupráce), a 3 zasedání expertního týmu k FTA s Japonskem. Další komunikace s podnikatelskými 

svazy, odbornou veřejností a sociálními partnery probíhá ad hoc dle potřeby a požadavků 

zainteresovaných stran. K dohodě s USA bylo v loňském roce rovněž zadáno vypracování nezávislé 

dopadové studie na české hospodářství.   

Nástroje na ochranu trhu  

Přístup k uplatňování nástrojů obchodní politiky (např. celní suspenze, nástroje na ochranu obchodu, 

systém všeobecných celních preferencí, strategie pro přístup na trh) i tvorbě jednostranné unijní 

legislativy v oblasti obchodu (certifikace dovozců minerálů z konfliktních oblastí) byl v roce 2015 

i nadále založen na intenzivní komunikaci se soukromým sektorem a distribuci informací 

prostřednictvím webů nebo odborných periodik. 

Vnitřní trh 

V rámci podpory exportu na vnitřní trh EU usiluje ČR dlouhodobě na národní a evropské úrovni 

o prohloubení vnitřního trhu, odstranění přetrvávajících a nově vzniklých překážek a zefektivnění 

již existujících nástrojů, které umožňují tento prostor lépe využívat.      

Pomoc podnikatelům i občanům z ČR a jiných členských států zajišťuje MPO prostřednictvím 

tzv. integrované služby pro občany a podnikatele na vnitřním trhu, která v sobě zahrnuje Jednotná 

kontaktní místa (JKM)8, službu SOLVIT9 a Kontaktní místo pro výrobky (ProCoP)10. Tyto služby jsou 

součástí celoevropských sítí, které svým klientům pomáhají efektivně vyřešit nejrůznější problémy 

napříč všemi členskými státy a své poradenství poskytují zdarma. Obdobným způsobem zajišťuje MPO 

také služby Kontaktního místa pro stavební výrobky (CPR). Mezi nabízené služby patří rovněž projekt 

Fast track, který urychluje proceduru vnitropodnikových převodů a lokalizací vysoce kvalifikovaných 

zaměstnanců a statutárních orgánů investorů ze třetích zemí do ČR. Za minulý rok byla kvóta11 

pro podané žádosti zcela naplněna. MPO očekává, že zájem o tyto služby i nadále poroste.  

                                                           
8 JKM pomáhají podnikatelům v oblasti služeb a poskytují informace nezbytné pro zahájení podnikání v dané 
členské zemi. Hlavním přínosem JKM je možnost získat všechny potřebné informace a vyřídit všechny formality 
na jednom místě. V roce 2015 reagovala JKM 3227 dotazů.   
9 Služba SOLVIT nabízí alternativní řešení sporů podnikatelů a občanů s úřady v jiném členském státě, které jednají 
v  rozporu s principy volného pohybu zboží, služeb i  osob. V uplynulém roce pomohl SOLVIT vyřešit případů.  
V uplynulém roce SOLVIT řešil 242 případů.   
10 ProCoP informuje podnikatele mimo jiné o technických požadavcích, které jsou kladeny na výrobky 
v neharmonizované sféře zboží národními a evropskými předpisy při jejich uvádění na trh v jiném státě EU. 
V uplynulém roce  ProCoP řešil 42 dotazů spadajících čistě do kompetencí této služby a dalších cca 200 dalších 
dotazů. 
11 100 žádostí za rok.  
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Vedle fyzických JKM existuje také elektronická verze JKM (eJKM), jejíž reforma v současné době 

probíhá. V roce 2015 byl připraven plán první fáze reformy  eJKM a byly rozděleny kompetence mezi 

MPO a CzechTrade, který je správcem portálu Businessinfo.cz, na němž je eJKM umístěno. První fáze 

reformy, která má být dokončena do konce roku 2016, bude spočívat v modernizaci struktury 

a aktualizaci obsahu v souladu s požadavky Evropské komise a s ohledem na aktuální potřeby klientů.    

Za účelem zvýšení povědomí o uvedených službách mezi podnikateli byla realizována tříměsíční 

kampaň typu pay-per-click na internetových vyhledávačích Google a Seznam. Na konci roku proběhla 

informační kampaň v MHD vytipovaných regionálních měst12, která spočívala v umístění plakátů MPO 

na nejvytíženějších linkách MHD po dobu jednoho měsíce.  

Služby MPO byly propagovány také u příležitosti konání nejrůznějších veřejných akcí, jako je např. 

Den Evropy, Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně nebo Týden pro podporu podnikání 2015. 

Průběžně je distribuována aktualizovaná brožura Poradce pro podnikání v EU.  

V druhé polovině roku vznikl ve spolupráci MPO s Úřadem vlády ČR koncepční dokument nazvaný 

Priority ČR v agendě vnitřního trhu Evropské unie 2015 – 2020, který stanovuje priority ČR v oblasti 

vnitřního trhu EU včetně spolupráce s ostatními státy při jejich prosazování. Dokument již také 

zohledňuje požadavky Evropské komise plynoucí z nové strategie pro vnitřní trh nazvané Modernizace 

jednotného trhu: více příležitostí pro lidi a podniky, vydané v říjnu 2015. Naplňování cílů strategie 

povede k dalšímu prohloubení vnitřního trhu a také k podpoře exportu na vnitřní trh EU, proto bude 

ČR usilovat, aby konkrétní návrhy navazující na strategii byly dostatečně ambiciózní. 

Podnikatelské mise a mezivládní orgány 

K proexportní podpoře českých firem byly společně s příslušnými asociacemi připravovány 

podnikatelské mise doprovázející státní představitele při zahraničních pracovních cestách. Vedle 

participace na podnikatelských misích prezidenta republiky, předsedy vlády ČR a ministra zahraničních 

věcí proběhlo v roce 2015 v doprovodu ministra průmyslu a obchodu 10 podnikatelských misí do zemí 

mimo EU, a to do Indie a Nepálu, Ukrajiny, Ázerbájdžánu, Turecka, USA, Maroka, Mexika, Ruské 

federace, Srbska a států Zálivu (Kuvajt, SAE); zájmu firem se těšily také doprovodné mise náměstků 

ministra průmyslu a obchodu spojené s konáním mezinárodních veletrhů nebo oborově zaměřené: 

Ekvádor, Bolívie, Ruská Federace, Čína, Indie, Tchaj-wan, Kuba, Kazachstán, Omán a další. V doprovodu 

ministra zahraničních věcí proběhly cesty doprovázené podnikateli do Íránu, Keni, Mosambiku, 

Vietnamu, Malajsie, Bosny a Hercegoviny.  V doprovodu náměstka ministra zahraničí se uskutečnily 

obchodní mise do Tuniska, Maroka či na Kubu. 

Podpoře proexportních zájmů ČR byla věnována činnost společných mezivládních a mezirezortních 

orgánů pro hospodářskou spolupráci v gesci MPO.  V roce 2015 se konalo 15 zasedání těchto 

společných orgánů, kterých se v rámci doprovodných akcí zúčastnilo téměř 600 zástupců 

podnikatelských subjektů z ČR a partnerských zemí.  

Pro další období bude významná i činnost společných orgánů, které byly ustaveny s Íránem 

a Myanmarem - zeměmi, jejichž potenciálně velmi významné trhy byly s ukončením sankčních 

režimů otevřeny i pro české vývozce. 

 

                                                           
12 Ostrava, Ústí nad Labem, Teplice, Chomutov, Most.   
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Služby pro exportéry 

Jednotná zahraniční síť 

Průběžně pokračují práce na společném projektu MZV a MPO při budování Jednotné zahraniční sítě. 

Pracoviště v zahraničí byla posílena o další systemizovaná místa. A to jak pracoviště obchodně 

ekonomických diplomatů, tak i kanceláře CzechTrade. V tomto směru je důsledně uplatňován princip 

potřeb českých exportérů v limitech finančních možností (i vztahových a politických – např. práce 

na nově otevřené kanceláři CzechTrade v Teheránu). Všechny nově otevřené zahraniční kanceláře byly 

otevřeny mimo Evropu – konkrétně v Číně dvě (Peking a Guangzhou), Kolumbii, Indonésii, Chile, 

Thajsku, Ázerbájdžánu, Singapuru a Íránu. MZV společně s MPO obsadily k dnešnímu dni čtyři nová 

místa ekonomických diplomatů v Los Angeles, Rangúnu, Nairobi a Astaně, dalších 14 nově otevřených 

pozic ekonomických diplomatů je ve fázi přípravy na výjezd, případně výběrového řízení. V loňském 

roce také byla realizována čtyři nová místa zemědělských diplomatů v Rusku, Číně, Saúdské Arábii 

a Srbsku a jeden diplomat zaměřený na agendu vědy, výzkumu a inovací v Izraeli. 

Klientské centrum pro export13 

Klientské centrum pro export (dále KCE) se nachází v sídle agentury CzechTrade, kde jsou k dispozici 

pro exportéry specialisté z MPO, MZV a agentury CzechTrade. Informace o Klientském centru jsou 

k dispozici na podnikatelském portále BusinessInfo.cz, specialisty Klientského centra je pak možné 

kontaktovat telefonicky, e-mailem či přímo při osobní návštěvě v agentuře CzechTrade.  

Rozvoj činnosti a služeb KCE probíhá podle společně připraveného a realizovaného plánu rozvoje KCE. 

V říjnu 2015 uběhlo prvních 12 měsíců od začátku fungování KCE, což umožnilo vyhodnotit činnost 

(počet klientů, struktura dotazů, struktura požadovaných služeb, nejčastěji poptávaná teritoria, 

struktura Katalogu služeb, vhodnost grafických prvků a nastavených layoutů, efektivita internetové 

stránky, personální obsazení a úřední hodiny). Na základě tohoto vyhodnocení byl zahájen proces, 

jehož cílem je zkvalitnění služeb poskytovaných KCE.  

KCE přijalo v roce 2015 celkem 498 dotazů. Zájem o služby je po celou dobu fungování KCE stabilní. 

Struktura požadovaných služeb také a standardně nejvíce je poptávána služba „Příprava na obchodní 

jednání“, kterou žádá 64 % firem. Dále je velký zájem (20 %) o službu „Detailní průzkum trhu“. Zájem 

je také o službu „Informace pro exportéry“ (9 %).  

Rozvoj činnosti KCE naplňuje rámcové dohody MPO s MZV o zásadách spolupráce při zajišťování 

podpory exportu a ekonomické diplomacie. MPO a MZV vystupují s jednotnou strukturou služeb 

určenou exportérům, kteří získávají přístup k těmto službám přímo. Procesy a práce KCE, stejně jako 

Katalog služeb, vznikly ve shodě s dohodami uzavřenými mezi MPO a MZV a to o zásadách spolupráce 

při zajišťování podpory exportu a ekonomické diplomacie ČR a o zřízení a fungování společného 

Klientského centra pro podnikatele. V říjnu 2015 byly do KCE dále zahrnuty stávající služby (Jednotná 

kontaktní místa, ProCop a SOLVIT), která slouží exportérům na vnitřním trhu EU. 

Katalog služeb 

Katalog služeb Jednotné zahraniční sítě a Klientského centra pro export je rozdělen do 4 tematických 

okruhů (základní služby a poradenství; bezplatné služby JZS; placené služby JZS a obchodní politika 

a vnitřní trh EU). V rámci aktualizace na podzim roku 2015 byl popis jednotlivých služeb zpřesněn 

                                                           
13 Podrobná zpráva o činnosti Klientského centra pro export za rok 2015 bude zveřejněna na internetových 
stránkách MPO a BusinessInfo.cz 



16 
 

pro jasnou orientaci a návaznost, nově byly přidány služby, které nabízí MPO s využitím nástrojů 

obchodní politiky a vnitřního trhu EU. 

Služby zahraničních kanceláří CzechTrade  

Služby CzechTrade jsou založené na asistenci exportérům v zahraničí prostřednictvím sítě zahraničních 

kanceláří. V roce 2015 měl CzechTrade celkem 46 zahraničních kanceláří na 5-ti kontinentech, které 

zpracovaly 1 996 zakázek, což představuje meziroční nárůst o 28 %. Vzrostl také počet klientů, kteří 

si objednali placené služby zahraničních kanceláří CzechTrade. V roce 2015 tak bylo evidováno 1 079 

klientů. Důležité bylo průběžné vyhodnocování spolupráce s exportéry a sledování jejich úspěchů 

v zahraničí. Ve spolupráci s agenturou CzechTrade bylo ověřeno 122 úspěšných vývozních případů14 

v hodnotě přesahující 1,3 mld. Kč.  

K nejvíce poptávaným službám patří služby zahraničních kanceláří, konkrétně pak asistence 

při vyhledávání obchodních partnerů, organizace obchodních jednání a dlouhodobá exportní asistence 

ve zvoleném teritoriu.  

V roce 2015 byla intenzivněji využívána služba „Sourcing days CzechTrade“, kdy CzechTrade 

organizuje jednání českých firem se zahraničními nákupčími v ČR. Jedná se o službu klienty vysoce 

ceněnou, v roce 2015 bylo zorganizováno 10 Sourcing Days s 236 jednání firem se zahraničními 

nákupčími.  

Informace pro exportéry 

BusinessInfo.cz 

Informační služby pro exportéry jsou považovány za jeden z hlavních předpokladů úspěchu v zahraničí. 

Informace jsou dostupné především díky portálu BusinessInfo, který je hlavním informačním 

a komunikačním kanálem pro firmy. Součástí portálu je sekce zahraničního obchodu, která v celém 

roce 2015 patřila k nejnavštěvovanějším. V sekci zahraničního obchodu jsou také publikovány 

exportní příležitosti získávané v Jednotné zahraniční síti a zpracovávané agenturou CzechTrade. 

V roce 2015 bylo zpracováno přes 3 000 exportních příležitostí (zahraniční poptávky – 1033, tendry 

– 1717, investiční příležitosti – 53, nabídky – 437). Klíčovou součástí portálu je sekce zahraničního 

obchodu, která byla v roce 2015 druhou nejnavštěvovanější rubrikou (průměrně 48 000 

návštěv/měsíc), vedle rubrik Daně (53 000/měs) a Legislativa (32 000/měs). Ve spolupráci 

se Zastupitelskými úřady MZV a Zahraničními kancelářemi CzechTrade byla vytvořena nová 

a přehlednější struktura STI (Souhrnné teritoriální informace) a v červnu byly STI kompletně 

aktualizovány.  

Zpravodajství pro export 

Subportál Zpravodajství pro export je součástí portálu BusinessInfo.cz a je zacílený pouze na české 

exportéry. Subportál je přístupný z rubriky Zahraničního obchodu na webu BusinessInfo.cz 

a je rozdělen do několika částí, které mají nabízet informace exportéry žádané, aktuální informační 

servis, aktuální kontakty na státní podporu exportu a v neposlední řadě i uživatelsky přívětivé rozdělení 

služeb a jejich nabídka. V roce 2015 byl subportál efektivněji propojen s portálem BusinessInfo.cz, kde 

                                                           
14 Uvedené hodnoty nereprezentují celkový proexportní dopad realizovaných služeb agentury CzechTrade, ale 
jen jeho část, která je konkrétní a ověřená. 
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je organicky včleněn do rubrik sekce zahraničního obchodu a zároveň je propojen i s portálem 

Klientského centra pro export. 

Partnerská zóna  

V roce 2015 došlo k významnému upgrade Partnerské zóny, která získala novou funkci a stala 

se nástrojem pro společné plánování akcí zaměřených na exportéry. Do projektu byly přizváni hlavní 

organizátoři vzdělávacích a dalších akcí pro exportéry, tedy:  ČEB, EGAP, MZV, MPO, HK ČR, SPD ČR, 

AMSP ČR. Koordinátorem celého projektu a garantem je agentura CzechTrade.  

Zelená linka pro export15 

Zelená linka pro export (dále ZLPE) je projektem Ministerstva průmyslu a obchodu, který vznikl v roce 

2006 jako součást Exportní strategie pro období 2006 – 2010 s cílem naplnit dílčí cíle této strategie. 

Cílem ZLPE je zefektivnit kontakt se státními institucemi a organizacemi, které podporují export. ZLPE 

v tomto ohledu rovněž při vyřizování dotazů spolupracuje s nově vytvořeným Klientským centrem pro 

export.  

V roce 2015 ZLPE vyřídila celkem 1320 dotazů. Jako každý rok převažovaly v poměru 2 : 1 dotazy 

telefonické nad dotazy elektronickými. Dvě třetiny klientů tak využily bezplatného telefonního čísla 

800 133 331, zatímco zbývající jedna třetina dala přednost e-mailovým adresám: export@mpo.cz 

a info@czechtrade.cz . Od založení je evidováno přes 16 300 dotazů.  

Design pro konkurenceschopnost 2013 - 2014 

Úspěšnost českých exportérů závisí také na kvalitě jejich výrobků. S cílem posílit exportní šance malých 

a středních podniků, byl v Operačním programu Podnikání a inovace 2007 – 2013 (OPPI) realizován 

agenturou CzechTrade projekt ,,Design pro konkurenceschopnost 2013-2014“ (DESIGN). Jeho 

prostřednictvím průmyslové podniky obdržely podporu na služby profesionálních designérů, na získání 

jedinečných znalostí v oblasti design managementu, průmyslového designu, nebo na prezentaci svých 

výrobků na designérských veletrzích v zahraničí.  

98% podniků, zapojených do projektu již zahájilo výrobu inovativní produkce nebo se na její výrobu 

připravuje. Podpora směřovala především do nábytkářského a dřevozpracujícího průmyslového 

odvětví, kovovýroby, strojírenství, elektroniky a elektrotechniky. Na základě úspěšné realizace akcí 

a poptávky ze strany průmyslových podniků připravila agentura CzechTrade navazující projekt 

DESIGN 2, který počítá s využitím prostředků OP PIK. 

MPO se každoročně podílí na udělování cen Czech Grand Design v kategorii za nejlepší průmyslový 

výrobek, cenu dotuje MPO prostřednictvím CzechTrade (oba mají zastoupení v komisi) a je předávána 

osobně ministrem průmyslu a obchodu během slavnostního galavečera. 

Exportní vzdělávání  

Pro české firmy byly v průběhu roku 2015 realizovány různé vzdělávací a rozvojové akce s tématikou 

mezinárodního obchodu. Patří mezi ně odborné a teritoriální semináře, exportní konference, firemní 

školení apod. Semináře i konference jsou zaměřeny na oblast mezinárodního obchodu i měkké 

dovednosti, přibližují specifika podnikatelského prostředí a aktuální informace z vybraných oborů 

a teritorií.  

                                                           
15 Podrobná zpráva bude umístěna na internetových stránkách MPO a BusinessInfo.cz  

mailto:info@czechtrade.cz
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V roce 2015 proběhlo celkem 47 odborných, teritoriálních a firemních seminářů v Praze a regionech 

České republiky a 8 exportních konferencí. Akcí se zúčastnilo více jak 1 350 účastníků z řad českých 

firem. Odborné semináře byly zaměřeny na témata INCOTERMS, finanční nástroje exportu, sociální 

média, internetový marketing, specifika obchodního jednání, úspěšná prezentace, zboží dvojího 

použití, ochrana duševního vlastnictví, efektivní propagační materiály, business etiketa aj.  

Teritoriální semináře a konference se týkaly zejména Číny, Německa, Íránu, kde byl na konci i největší 

zájem ze strany podnikatelů, dále pak SAE, Egypta, Izraele, JAR, Maroka, Alžírska, Thajska, Indie, 

Ukrajiny, Itálie, Rumunska, Maďarska, Ruska, Ázerbájdžánu, Austrálie, Velké Británie, Skandinávie 

a dalších zemí.  

Na těchto akcích je zajímavý a přínosný nejen hlavní program a prezentace jednotlivých přednášejících, 

ale i živé diskuse probíhající o přestávkách a během individuálních konzultací. Akce byly realizovány ve 

spolupráci MPO, MZV, CzechTrade a regionálních zastoupení včetně zástupců krajů.  

Propagace 

Společná účast na specializovaných výstavách a veletrzích v zahraničí 2013-201416 

V roce 2015 se v rámci projektu SVV 2013 – 2014 uskutečnilo 30 veletrhů v 18 zemích, na kterých bylo 

podpořeno celkem 645 subjektů včetně agentury CzechTrade, z toho jich 246 (tj. 38,1 %) působilo 

ve společné expozici. V samostatných expozicích se prezentovalo 399 účastníků podle výrobního 

zaměření.  

Projekt ,,Společná účast na specializovaných výstavách a veletrzích v zahraničí 2013 – 2014“ byl 

k 30. 11. 2015 ukončen. Celkem 2 146 subjektů (včetně CT), z toho 1 682 MSP, 260 velkých podniků 

a 84 profesních organizací, se zúčastnilo 120 veletrhů konaných ve 40 zemích světa a získalo podporu 

v celkové výši 232 953 443,- Kč.  

Součástí tohoto projektu byly obecné podpůrné aktivity zahrnující především realizaci doprovodných 

propagačních akcí zaměřených na prezentaci příslušných oborů průmyslu ČR a společné veletržní účasti 

na dané akci s cílem posílení konkurenceschopnosti průmyslu ČR v mezinárodním prostředí.  

Na základě úspěšné realizace akcí a poptávky ze strany podniků připravila agentura CzechTrade 

navazující projekty NOVUMM a NOVUMM KET, který počítá s využitím prostředků z Operačního 

programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.  

Oficiální účast na mezinárodních výstavách a veletrzích v zahraničí17  

Nejžádanější formu proexportní podpory představuje program společných expozic českých firem 

zastřešené a financované státem včetně účasti zástupce MPO na mezinárodních veletrzích a výstavách 

v zahraničí. V roce 2015 se uskutečnilo celkem 30 českých oficiálních účastí, kterých se zúčastnilo 218 

vystavovatelů. Navíc MPO přispělo na prezentaci českých firem na Dnech České republiky v Šanghaji 

v rámci veletrhu CSITF 2015 (organizované MZV, CzechTrade a Smíšenou česko - čínskou komorou 

vzájemné spolupráce). 

MPO poskytuje rovněž podporu v rámci tuzemských veletrhů s mezinárodní účastí, a to formou 

incomingových misí. V roce 2015 bylo zrealizováno 15 takovýchto akcí. 

                                                           
16 realizátorem je agentura CzechTrade 
17 realizátorem je Ministerstvo průmyslu a obchodu 
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Tradičně se uskutečnila i účast MPO na 57. ročníku Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně, 

jehož stěžejním tématem v posledních letech zůstává průmyslová automatizace. 

Co se týče dalších aktivit, byly zahájeny přípravné práce na osvědčené prezentaci českého průmyslu 

u příležitosti konání OH (v roce 2016 to budou Letní olympijské hry v Rio de Janeiru) a rovněž probíhají 

jednání o možnostech realizace českého pavilonu na světové výstavě „malé EXPO“ v Astaně v roce 

2017.  

Projekty na podporu ekonomické diplomacie 

Projekty na podporu ekonomické diplomacie jsou nedílnou součástí aktivit Ministerstva zahraničních 

věcí a každoročně nabízí prostřednictvím zastupitelských úřadů v zahraničí možnost vytvoření nových 

kontaktů, předvedení výrobků a služeb i získání nových zakázek několika desítkám až stovkám českých 

firem. Pro rok 2015 bylo schváleno celkem 83 projektů s podporou ze strany Ministerstva zahraničních 

věcí převyšující 8,9 mil. Kč. 

Malé a střední podniky  

V souladu s Akčním plánem na podporu malých a středních podniků pro rok 2016, který byl schválen 

dne 14. prosince 2015 na zasedání Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody České 

republiky, bude naplňována prioritní oblast internacionalizace podnikání malých a středních podniků.  

Problematice malých a středních podnikatelů se samostatně věnuje "Zpráva o vývoji malého 

a středního podnikání a jeho podpoře", kterou Ministerstvo průmyslu a obchodu vypracovává 

každoročně na základě zákona č. 47/2002 Sb., o podpoře malého a středního podnikání. Zpráva o vývoji 

malého a středního podnikání a jeho podpoře v roce 2015 bude zveřejněna ve 3. čtvrtletí roku 2016 

a bude obsahovat, stejně jako v minulých letech, základní ekonomické ukazatele týkající se malých 

a středních podnikatelů a také informace o jejich vývoji v průběhu posledních let. Dále bude věnována 

programům na podporu MSP realizovaným jednotlivými resorty, včetně počtu a výše podpořených 

projektů, a výsledkům různých analýz a průzkumů. 

Exportní financování a pojištění se státní podporou 

Mimořádně důležité je stále pro vývozce realizovat exportní projekty s využitím produktů exportního 

financování a pojištění se státní podporou, a to především na mimoevropských trzích. To poskytují 

Česká exportní banka (ČEB) a Exportní garanční a pojišťovací společnost (EGAP).  

V roce 2015 pokračovaly legislativní práce na novele zákona č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování 

vývozu se státní podporou. Značná část novelizačních prací byla zahrnuta v novele zákonem 

č. 220/2015 Sb. s účinností od 1. 10. 2015 (resp. od 1. 1. 2016). Novela zejména zajistila postavení 

EGAPu jako pojišťovny „sui generis“ s povolením ČNB.  Jelikož by další novela měla reagovat 

na prováděcí předpisy k Solvency II, z nichž mnohé budou teprve vydány během roku 2016, bude další 

návrh novely zákona vládě předložen v předpokládaném termínu do 31. 10. 2016. 

MPO vedlo jednání s ostatními ministerstvy vykonávajícími jménem státu akcionářská práva v ČEB 

a EGAP s cílem zabránit nejednoznačnému výkladu právní úpravy pro výkon práv státu v jednočlenných 

akciových společnostech. 

MPO a MF předložila dne 2. 12. 2015 vládě pro informaci společný materiál „Činnost EGAP a ČEB – 

pojišťování a financování vývozu se státní podporou“. Cílem tohoto materiálu bylo seznámit členy 

vlády s činností EGAP a ČEB vč. aktuálních aspektů fungování systému podpory exportu, ekonomickou 
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situací obou společností, očekávanými požadavky na státní rozpočet v následujících letech a možnými 

praktickými změnami systému. Materiál byl v lednu 2016 předložen k projednání na Koaliční radu 

a slouží jako východisko pro další projednávání této problematiky, jelikož úprava některých otázek 

systémového charakteru závisí na dosažení politické shody o podobě nastavení celého systému státem 

podpořeného exportního financování a pojištění. 

Hospodaření exportní banky i pojišťovny bylo výrazně ovlivněno problematickými obchodními případy 

z minulosti a rovněž špatnou situací tradičních cílových ekonomik českého vývozu (RF, Ukrajina). EGAP 

svým pojištěním v roce 2015 podpořil český export o celkové pojistné hodnotě 40,5 mld. Kč, přičemž 

došlo k nárůstu počtu smluv z řad malých a středních podniků (61 nových smluv ve výši 1,701 mld. Kč). 

V EGAP v roce 2015 činila pojistná hodnota nových obchodů s MSP 4,2 % z celkového objemu 

uzavřených pojistných smluv a pojistných rozhodnutí. Úhrnná pojistná kapacita EGAP přitom činí 300 

mld. Kč. V souladu s požadavky na kapitálovou a solventnostní přiměřenost došlo v roce 2015 

k navýšení základního kapitálu EGAP ve výši 2,775 mld. Kč na celkovou hodnotu 4, 075 mld. Kč. ČEB 

v roce 2015 podepsala úvěrové a záruční smlouvy v objemu 4,04 mld. Kč. Podíl MSP v roce 2015 činil 

zhruba 1,6 % z objemu podepsaných smluv. Dotace ČEB za rok 2015 na ztrátu z provozování 

podpořeného exportního financování dosáhla 3,746 mld. Kč. Důvodem je zejména tvorba opravných 

položek na ztrátové obchodní případy. Usnesením vlády č. 1017 ze dne 7. 12. 2015 vláda současně 

s navýšením základního kapitálu EGAP rozhodla i o navýšení základního kapitálu ČEB o 1 mld. Kč s tím, 

že bude předem potvrzeno, že se nejedná o nedovolenou veřejnou podporu. 

EGAP v průběhu roku 2015 zavedl transparentní systém nastavení spoluúčasti. Dosud EGAP kryl 

standardně 95 % rizika, zbylých 5 % tvořila spoluúčast financující banky, která polovinu této částky 

mohla přenést na exportéra.   Nově bude u obchodních případů financovaných odběratelským úvěrem 

uplatňována spoluúčast v rozmezí 0 – 10 %, např. v závislosti na rizikovosti případu. MPO 

po konzultacích s podnikatelskými svazy aktivně přispělo k transparentnímu nastavení parametrů 

spoluúčasti. Zavedený systém bonusů a malusů zároveň vytváří tlak na kvalitu obchodních případů 

ze strany pojištěných bank. 

V roce 2015 pokračovala spolupráce v oblasti podpory exportu výsledků výzkumu a vývoje. MPO 

aktivně participovalo na činnosti pracovní skupiny moderované Technologickou agenturou ČR. Hlavním 

cílem skupiny je aktivní podpora inovací s následnou podporou exportu formou před-exportního úvěru 

od ČEB a pojištění od EGAPu. Hlavním mezníkem aktivit v roce 2015 bylo podepsání memoranda 

o spolupráci mezi zúčastněnými stranami u příležitosti MSV v Brně dne 14. října 2015. 

V průběhu roku MPO společně s EGAP a ČEB zajišťovali přípravu rámcových pozic na jednání PS Rady 

EU pro exportní úvěry s cílem eliminovat potenciální riziko poklesu odbytových příležitostí pro český 

export (mj. v souvislosti s globálními klimaticko-energetickými závazky). Členské země OECD dne 

17. listopadu 2015, před klimatickou konferencí COP21 v Paříži, přijaly Sektorovou dohodou OECD 

o vývozních úvěrech pro uhelné energetické projekty, jež vstoupí v účinnost k 1. lednu 2017. Výsledná 

dohoda usiluje zejména o zvýšení účinnosti používaných technologií, šetrnějších k životnímu prostředí. 

Jde nicméně cestou zákazu státem podpořeného financování exportu elektráren, jež nepoužívají 

nejúčinnější tzv. ultra-super kritickou technologii. U méně účinných technologií je export možný pouze 

do skupiny 77 nejchudších zemí světa, a to pouze v případě malých a středně velkých uhelných 

elektráren.  

MPO i v roce 2015 aktivně usilovalo o zohlednění Strategie mnohostranné rozvojové spolupráce ČR 

na období let 2013-2017 při činnosti Organizace OSN pro průmyslový rozvoj (UNIDO). Dne 5. listopadu 

2015 se uskutečnil v budově MPO seminář UNIDO pro podnikatelský sektor s cílem zvýšení zapojení 
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podnikatelských subjektů do rozvojových projektů UNIDO, a to za velkého zájmu z řad podnikatelské 

veřejnosti (cca 60 subjektů). Konkrétní přínosy lze očekávat teprve v nejbližších letech. 

V roce 2016 bude v rámci implementace Exportní strategie pro období 2012 – 2020 v oblasti 

exportního financování a pojištění i nadále pokračovat spolupráce s Platformou exportérů. 

Aid for Trade  

Ačkoliv celostátním koordinátorem zahraniční rozvojové spolupráce (dále také ZRS) je MZV 

a implementační agenturou Česká rozvojová agentura (dále ČRA), MPO v souladu s výsledky 

transformace ZRS ČR z roku 2008 gesčně zodpovídá za projekty programu „Aid for Trade“. Tyto 

projekty v první řadě pomáhají partnerským státům při usnadňování a liberalizaci jejich obchodu, při 

lepším zapojení do mezinárodního obchodního systému, vytváření obchodních politik a regulatorního 

rámce obchodu, stanovení pravidel a strategií pro odstraňování administrativních bariér, podpoře 

podnikatelského klimatu, rozvoji malých a středních podniků, finančního sektoru atp. Děje se tak 

především formou přenosu zkušeností a know-how. Projekty jsou realizovány v souladu s Koncepcí 

zahraniční rozvojové spolupráce ČR na léta 2010-2017 a jsou orientovány na prioritní státy z pohledu 

ZRS a podle zájmu a potřeb těchto států do jejich prioritních sektorů. Celkem bylo v roce 2015 

zrealizováno osm projektů v úhrnné výši 5,68 mil. Kč. Partnerskými státy a příjemci pomoci byly Bosna 

a Hercegovina, Etiopie (2 projekty), Moldavská republiky, Mongolsko (2 projekty), Gruzie a Srbsko. 

V současné době se připravuje strategie dalšího směřování tohoto programu. 

Mezinárodní zdroje financování a rozvojová spolupráce  

V listopadu 2015 bylo vyhlášeno další kolo Programu studie proveditelnosti v gesci České rozvojové 

agentury (ČRA), který je jedním z existujících nástrojů pro podporu vyššího zapojování českých subjektů 

do fondů vnější spolupráce EU a jiných mezinárodních rozvojových zdrojů. Bylo podpořeno 

7 projektových námětů, z toho 4 na Balkáně, 2 v Gruzii a 1 v Etiopii v sektorech ochrany životního 

prostředí, výroby a dodávek energie, vodních zdrojů a udržitelného turismu.  Možné využití studií pro 

následné zapojení českých subjektů do fondů vnější spolupráce EU je poté na rozhodnutí českých 

realizátorů. Jedna ze studií vypracovaná v roce 2014 v Srbsku sloužila v roce 2015 jako podklad 

srbskému partnerovi pro jednání s Evropskou bankou pro obnovu a rozvoj. Studie z roku 2015 v oblasti 

využívání mělkých vod v zemědělství v Etiopii byla základem pro další jednání s etiopskou Zemědělskou 

transformační agenturou. Vytvořil se tak potenciál pro získání financování ze zdrojů Světové banky.  

V listopadu 2015 vyhlásila ČRA také první ročník Programu podnikatelského partnerství pro soukromý 

sektor ve své gesci. Cílem Programu je sdílet investiční riziko českých firem a ve spolupráci 

se soukromým sektorem přispět k řešení rozvojových problémů prioritních zemí Zahraniční rozvojové 

spolupráce ČR. Podpořeno bylo celkem 17 projektů na Balkáně, v Etiopii, Kambodži, Gruzii 

a Moldavsku. Díky těmto projektům měly české firmy možnost zmapovat tržní potenciál cílových zemí, 

informovat o svých produktech a technologických řešeních, nalézt nové partnery a vyškolit budoucí 

pracovní sílu. 

Dále se ve spolupráci ČRA a MZV uskutečnil další seminář o zapojování českých subjektů do rozvojové 

spolupráce EU s názvem "Fondy vnější spolupráce EU - jak se stát dodavatelem EU?". Na široce 

zastoupeném semináři vystoupil expert Evropské komise (DG DEVCO) a další hosté. MZV během roku 

2015 dále postupovalo podle platné Strategie zapojení českých subjektů do projektů financovaných 

v rámci Evropského rozvojového fondu (EDF), včetně podrobného implementačního plánu 

a aktualizované instrukce a příručky pro ZÚ pro výkon této agendy.  
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ČRA nadále počítá ve střednědobém horizontu s účastí na tzv. pilířovém hodnocení pro delegovanou 

spolupráci Evropské Komise, nicméně pro úspěšnou akreditaci musí být nejprve posíleny její personální 

a technické kapacity. ČRA také pokračovala ve svém působení jako pozorovatel v síti evropských 

implementačních agentur EUNIDA1418, zúčastnila se zasedání Practitioners’ Network v květnu v Paříži 

a Výboru donorů pro rozvoj soukromého sektoru (DCED) v červnu v Kodani. 

Podpora regionálních exportních aktivit  

MPO v roce 2015 v dříve nebývalém rozsahu aktivně spolupracovalo s regiony ČR ve vztahu k relaci 

zemí SNS, především s Moravskoslezským, Zlínským, Jihomoravským, Jihočeským krajem a Hl. městem 

Praha. Tyto kraje v rámci přeshraniční regionální spolupráce již v minulosti vybočily z do té doby 

obvyklého rámce kulturní spolupráce (Polsko, Německo, Rakousko a Slovensko) a začaly výrazně 

podporovat exportní a investiční aktivity místních firem ve vztahu k Rusku, příp. dalším zemím. Je zde 

i řada projektů vědeckotechnické spolupráce mezi vědeckými institucemi a vysokými školami. Staly 

se tak aktivním článkem v systému státní podpory exportu a investic, přičemž MPO tento proces 

podporuje. V rámci uvedené spolupráce se mimo řady akcí v rámci již tradičního Mezinárodního 

strojírenského veletrhu uskutečnily teritoriálně zaměřené semináře v Ostravě a Zlíně. Řada těchto 

proexportních aktivit se navzájem prolíná či na sebe navazuje.   

Na přelomu roku 2015/2016 spustil CzechTrade projekt Regionálních Exportních Konzultantů (REK), 

tj. pracovníků, kteří budou poskytovat služby a konzultace přímo v jednotlivých regionech ČR. V první 

fázi půjde o celkem 5 REK – Ostrava, Plzeň, Ústí nad Labem, Brno a Hradec Králové. 

Klastry19 a oborové aliance  

V současné době existuje v ČR asi 60 klastrových iniciativ v různých fázích vývoje, které poskytují svým 

členům servis v podobě účasti na podnikatelských misích, regionálních exportních konferencích, 

individuální služby v oblasti internacionalizace a exportu pro jednotlivé členské klastrové organizace 

(identifikace projektových partnerů, informace o zahraničních misích a dalších aktivitách SP ČR, HK ČR, 

MZV, MPO apod., nabídka partnerství při poptávce ze zahraničí).  

Klastry jsou v ČR přímo finančně podporovány ze strukturálních fondů EU prostřednictvím agentury 

CzechInvest. Posun v obsahu činnosti klastrů zaznamenaly rovněž klastry ve svém zaměření, které 

se posouvá do inovačních procesů, vědy a výzkumu, na který by jinak samostatné firmy (MSP) nikdy 

nestačily. Obdobně postupuje i projekt „Vývozních aliancí“ ve spolupráci s agenturou CzechTrade.  

Národní klastrová asociace zpracovala pro své členy „Strategii internacionalizace“ jednotlivými 

klastrovými organizacemi v rámci projektu rozvoje „Klastry – OPPI“ (operační program podnikání 

a inovace), která obsahuje analýzu příležitostí, trhů, průzkum potřeb členských firem a roční akční plán 

definující konkrétní kroky vůči konkrétním teritoriím.  

                                                           
18 EUNIDA – (The European Network of Implementing Development Agencies) Evropská síť rozvojových agentur. 
19 Klastr je soubor regionálně propojených společností (podnikatelů) a přidružených institucí a organizací – 
zejména institucí terciárního vzdělávání (vysokých škol, vyšších odborných škol) – jejichž vazby mají potenciál k 
upevnění a zvýšení jejich konkurenceschopnosti. 
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Očekávaný vývoj zahraničního obchodu v roce 2016 

S ohledem na situaci na světových trzích a na předpokládaný vývoj v českém průmyslu a ekonomice 

bude podpora exportu v roce 2016 řešit tyto tři priority: 

První je pokles zakázek vůči Ruské federaci (RF), který se pravděpodobně projeví koncem roku, a který 

je způsoben na jedné straně sankcemi v souvislosti se situací na východě Evropy a na druhé straně 

(a možná z větší části) poklesem cen ropy, tedy i hlavního příjmu RF, což znesnadňuje odběratelům 

českých firem přístup k finančním prostředkům (v meziročním srovnání došlo v r. 2015 k cca 

třetinovému poklesu českého vývozu do RF). V důsledku této situace bude obchodní politika a podpora 

exportu zaměřena více do regionů RF. Zároveň budeme hledat cesty jak zajistit směrem k RF 

konkurenceschopné exportní financování, samozřejmě v mantinelech pravidel OECD i adekvátního 

zajištění. 

Druhou prioritou je zajištění konkurenceschopného exportního financování (se státní podporou) 

a konsolidace obou institucí (ČEB a EGAP). Jako součást se zde nabízí otevření systému exportního 

financování pro komerční banky (Interest Make Up – tj. dorovnávání úrokových sazeb se stání 

podporou). V podmínkách současných nízkých základních úrokových sazeb (PRIBOR), by mělo být 

postupováno velmi rychle. Veškeré exportní pojištění a exportní financování musí být nabízeno 

s odpovídajícím zajištěním a mantinelech pravidel OECD. 

Třetí prioritou je uplatnění/zohlednění oborového přístupu (dle oborů českého průmyslu) v systému 

teritoriálních priorit (zemí zvláštního obchodního zájmu). V připravované aktualizaci Exportní strategie 

bude zajištěn souběh obou přístupů. V tomto systému a na těchto principech budou hledány 

i alternativní trhy k těm, kde dochází k poklesu našeho vývozu. 
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Příloha 1: tabulky 
Teritoriální struktura zahraničního obchodu ČR za leden – prosinec 2015 
(rok 2014 – definitivní údaje dle uzávěrky k 28.8.2015, rok 2015 zpřesněné údaje k 26.2.2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zahraniční obchod s vybranými zeměmi za leden – prosinec 2015 
(rok 2014 – definitivní údaje dle uzávěrky k 28.8.2015, rok 2015 zpřesněné údaje k 26.2.2016)  

 pozn. Pořadí zemí je podle obratu dle dat roku 2014 
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Zahraniční obchod s prioritními zeměmi za leden – prosinec 2015  

(rok 2014 – definitivní údaje dle uzávěrky k 28.8.2015, rok 2015 zpřesněné údaje k 26.2.2016)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zahraniční obchod se zeměmi zájmu mimo EU za leden – prosinec 2015  

(rok 2014 – definitivní údaje dle uzávěrky k 28.8.2015, rok 2015 zpřesněné údaje k 26.2.2016) 
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Zbožová struktura zahraničního obchodu za leden – prosinec 2015  

(rok 2014 – definitivní údaje dle uzávěrky k 28.8.2015, rok 2015 zpřesněné údaje k 26.2.2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vše:  MPO – odbor řízení exportní strategie, Pramen: ČSÚ (údaje vč. dopočtů) 
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Příloha 2: Seskupení zemí 
 

Vyspělé tržní ekonomiky: 

Země EU28 + země ESVO + ostatní vyspělé tržní ekonomiky 

EU28 - Evropská unie:  

Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie (vč. Monaka a departementů  - 

Francouzská Guyana, Guadeloupe, Martinik a Réunion), Chorvatsko, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, 

Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, 

Řecko, Slovensko, Slovinsko, Velká Británie a Severní Irsko (vč. ostrovů Man, Guernsey a Jersey), 

Španělsko, Švédsko 

ESVO (Evropské sdružení volného obchodu):  

Island, Lichtenštejnsko, Norsko (vč. území Svalbard a Jan Mayen), Švýcarsko  

Ostatní vyspělé tržní ekonomiky: 

Andorra, Austrálie, Faerské ostrovy, Gibraltar, Grónsko, Izrael, Japonsko, Jihoafrická republika, Kanada, 

Nový Zéland, San Marino, Spojené státy americké (vč. Portorika), Turecko, Svatý stolec (Vatikán) 

Rozvojové ekonomiky:  

Afghánistán, Alžírsko, Americká Samoa, Americké Panenské ostrovy, Angola, Anguilla, Antarktida, 

Antigua a Barbuda, Argentina, Aruba, Bahamy, Bahrajn, Bangladéš, Barbados, Belize, Benin, Bermudy, 

Bhútán, Bolívie, Bonaire, Botswana, Bouvetův ostrov, Brazílie, Britské indickooceánské území, Britské 

Panenské ostrovy, Brunej Darussalam, Burkina Faso, Burundi, Ceuta, Cookovy ostrovy, Curaçao, Čad, 

Dominika, Dominikánská republika, Džibutsko, Egypt, Ekvádor, Eritrea, Etiopie, Falklandy, Fidži, Filipíny, 

Francouzská jižní území, Francouzská Polynésie, Gabon, Gambie, Ghana, Grenada, Guam, Guatemala, 

Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Heardův ostrov a McDonaldovy ostrovy, Honduras, Hongkong, 

Chile, Indie, Indonésie, Irák, Írán, Jamajka, Jemen, Jižní Georgie a Jižní Sandwichovy ostrovy, Jižní Korea, 

Jižní Súdán, Jordánsko, Kajmanské ostrovy, Kambodža, Kamerun, Kapverdy, Katar, Keňa, Kiribati, 

Kokosové ostrovy, Kolumbie, Komory, Kongo, Konžská dem. republika, Kostarika, Kuvajt, Lesotho, 

Libanon, Libérie, Libye, Macao, Madagaskar, Malajsie, Malawi, Maledivy, Mali, Maroko, Marshallovy 

ostrovy, Mauricius, Mauritánie, Mayotte, Melilla, Menší odlehlé ostrovy USA, Mexiko, Mikronésie, 

Montserrat, Mosambik, Myanmar, Namibie, Nauru, Nepál, Niger, Nigérie, Nikaragua, Niue, 

Nizozemské Antily, Norfolk, Nová Kaledonie, Okupované palestinské území, Omán, Pákistán, Palau, 

Panama, Papua Nová Guinea, Paraguay, Peru, Pitcairn, Pobřeží slonoviny, Rovníková Guinea, Rwanda, 

Saint Pierre a Miquelon, Salvador, Samoa, Saúdská Arábie, Senegal, Severní Mariany, Seychely, Sierra 

Leone, Singapur, Somálsko, Spojené arabské emiráty, Srí Lanka, Středoafrická republika, Súdán, 

Surinam, Svatá Helena, Svatá Lucie, Svatý Bartoloměj, Svatý Kryštof a Nevis, Svatý Martin (fr. část), 

Svatý Tomáš, Svatý Vincenc, Svazijsko, Sýrie, Šalamounovy ostrovy, Tanzánie, Thajsko, Tchajwan, Togo, 

Tokelau, Tonga, Trinidad a Tobago, Tunisko, Turks a Caicos, Tuvalu, Uganda, Uruguay, Vánoční ostrov, 

Vanuatu, Venezuela, Východní Timor, Wallis a Futuna, Zambie, Západní Sahara, Zimbabwe  

Tranzitivní ekonomiky:  

Albánie, Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Gruzie, Kosovo, Makedonie, Srbsko  

SNS (Společenství nezávislých států): 

Arménie, Ázerbajdžán, Bělorusko, Kazachstán, Kyrgyzstán, Moldavsko, Rusko, Tádžikistán, 

Turkmenistán, Ukrajina, Uzbekistán  
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Ostatní:  

Čína, Kuba, Laos, Mongolsko, Severní Korea, Vietnam  

OECD (Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj):  

Austrálie, Belgie, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Heardův ostrov a McDonaldovy 

ostrovy, Chile, Irsko, Island, Itálie, Izrael, Japonsko, Jižní Korea, Kanada, Kokosové ostrovy, 

Lucembursko, Maďarsko, Mexiko, Německo, Nizozemsko, Norfolk, Norsko, Nový Zéland, Polsko, 

Portugalsko, Rakousko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Spojené státy americké, Španělsko, Švédsko, 

Švýcarsko, Turecko, Vánoční ostrov, Velká Británie a Severní Irsko, Americké Panenské ostrovy  


