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Klientské centrum pro export (dále jen KCE) představuje konkrétní výsledek spolupráce Ministerstva 

průmyslu a obchodu (dále jen MPO), Ministerstva zahraničních věcí (dále jen MZV) a agentury 

CzechTrade (dále také CT), který zjednodušuje českým exportérům vstup na zahraniční trhy. 

V posledním období se podílí na práci KCE také Ministerstvo zemědělství – v oblasti exportu 

zemědělských výrobků a potravin. Provoz KCE byl zahájen v říjnu 2014 a od zahájení činnosti KCE 

zajišťuje pro exportéry konzultace exportních záměrů v zahraničí a služby ve více než 90 zemích 

světa prostřednictvím Jednotné zahraniční sítě (dále JZS), kterou tvoří zastupitelské úřady ČR 

a zahraniční kanceláře CzechTrade. Dále KCE poskytuje informace o exportních novinkách 

a příležitostech, plánovaných odborných a teritoriálních seminářích a akcích přímo na zahraničních 

trzích. 

V KCE jsou exportérům k dispozici všechny služby nejen zahraničních kanceláří CzechTrade, ale 

i zastupitelských úřadů ČR a služby poskytované MPO v oblasti obchodní politiky a na vnitřním 

trhu EU. KCE je tedy oficiálním kontaktním místem pro exportéry, které nabízí služby specialistů 

na export a související problematiku v ČR i zahraničí prostřednictvím Katalogu služeb. Na KCE 

se může obrátit jakákoli firma nebo zájemce o export s dotazem směrujícím do oblastí B2B, B2G 

a G2G. Díky KCE je firmám zaručeno, že jejich dotaz se dostane do správných rukou a bude náležitě 

a kvalitně zpracován. 

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

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

určenou exportérům, kteří získávají přístup k těmto službám přímo. KCE takto pomohlo odstranit 

historické dvojkolejnosti a nesrozumitelnosti systému podpory exportu pro samotné exportéry. 

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. 

Služby státu exportérům jsou nabízeny prostřednictvím přehledného Katalogu služeb JZS. Všechny 

základní typy služeb jsou zajišťovány pro exportéry zdarma (například služba Příprava obchodního 

jednání, která exportérům nabízí informace o trhu ale i vyhledání obchodních partnerů) a patří mezi 

exportéry nejvíce žádané. Katalog nabízí i další služby, které jsou dle povahy v gesci buď MZV, 

MPO anebo CT a řídí se tak podmínkami a možnostmi těchto institucí. Výsledkem je komplexní 

nabídka služeb státu v zahraničí, ve více než 90 zemích světa včetně členských států Evropské 

unie. 

KCE se nachází v sídle agentury CzechTrade, kde jsou k dispozici pro exportéry specialisté z MZV, 

MPO i agentury CzechTrade. Informace o Klientském centru jsou k dispozici na portále 

BusinessInfo.cz, specialisty Klientského centra je pak možné kontaktovat telefonicky, e-mailem 

či přímo při osobní návštěvě v sídle agentury CzechTrade. 

Hodnocení činnosti a další rozvojové záměry KCE 

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 další zkvalitnění služeb poskytovaných KCE. 

Mezi významné rozvojové plány KCE pro rok 2016 patří větší integrace Zelené linky pro export 

a KCE s cílem komunikovat exportérům jednotnou „bránu“ k službám podpory exportu a ekonomické 

diplomacie; rozšiřování kompetencí specialistů KCE o další služby např. finanční podpory exportu, 
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prohlubování klientského přístupu a důraz na kvalitu služeb, výstupů a spokojenost klientů – českých 

exportérů. V říjnu 2015 byly do KCE dále zahrnuty stávající služby (Jednotná kontaktní místa, 

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

Klientské centrum pro export v roce 2015  

V roce 2015 byla průběžně vyhodnocována činnost a následně zkvalitňovány služby, což 

se projevilo na aktualizaci Katalogu služeb JZS, zpřehlednění webových stránek a zintenzivnění 

marketingové podpory včetně prezentací služeb KCE v regionech v rámci 4 konferencí „Budoucnost 

českého exportu“ realizovaných s vydavatelstvím Mladá fronta – deníkem E15. Jednotlivé změny 

jsou detailněji popsány v příslušných kapitolách. 

Provoz Klientského centra 

Provoz Klientského centra je zastřešen specialistou CzechTrade, jedná se o konzultanta 

se zkušenostmi v zahraničí, který stabilně poskytuje servis firmám každý den, stejně jako 

má na starosti správnost a aktuálnost procesů v informačním systému SINPRO (sdílený informační 

prostor využívaný pro evidenci a předávání požadavků, správu kontaktů a podporu procesu 

poskytování služeb) a celkovou administrativu. Navíc jsou v prostorách KCE k dispozici podle 

potřeby i konzultanti z řad MPO a MZV. Všichni pracovníci CT, MPO i MZV jsou školeni tak, aby 

v rámci služeb KCE poskytovali exportérům standardně kvalitní služby. Pracovníci CT, MPO a MZV 

jsou exportérům k dispozici v úředních hodinách KCE.  

IS SINPRO je využíván k evidenci poskytnutých služeb, zároveň je zde nastaven proces, který 

umožňuje předávat úkoly na odpovědné pracovníky MZV, MPO, CT a zástupce JZS v zahraničí. 

Na KCE se mohou podnikatelé obracet kdykoliv přes e-mail, telefonní hovory a osobní návštěvy jsou 

možné v úředních hodinách. Ty byly v roce 2015 upraveny tak, aby reflektovaly poptávku 

podnikatelů, a aktuálně jsou v pracovní dny: 9 až 12 a 13 až 16 hodin. 

Služby poskytované podnikatelům na vnitřním trhu EU (ID 15), dlouhodobě poskytované MPO, mají 

již z minulosti nastaveny funkční komunikační mechanismy, jiné než KCE, jejichž prostřednictvím 

je klienti mohou rovněž kontaktovat a využívat. 

CzechTrade poskytuje KCE nejen zázemí a technické vybavení, ale také prostory vhodné k jednání. 

Prostory jsou využívány ke konzultacím mezi pracovníky KCE a podnikateli. Současně zde bylo 

realizováno i několik konzultací s náměstkem Ing. Vladimírem Bärtlem (náměstek ministra průmyslu 

a obchodu pro řízení sekce Evropské unie a zahraničního obchodu), náměstkem Ing. Martinem 

Tlapou (náměstek ministra zahraničních věcí pro řízení sekce mimoevropských zemí, ekonomické 

a rozvojové spolupráce), podnikateli a zástupci podnikatelských a oborových svazů a aliancí.  

Katalog služeb JZS 

V roce 2015 byl na základě společné dohody všech zúčastněných organizací (MPO, MZV 

a CzechTrade) aktualizován Katalog služeb. Důvodem jsou mimo jiné služby nabízené MPO, které 

jsou nově do Katalogu zahrnuty.  

Katalog služeb je rozdělen do 4 tematických okruhů (základní služby a poradenství; bezplatné služby 

JZS; placené služby JZS a obchodní politika a vnitřní trh EU). Popis jednotlivých služeb byl zpřesněn 

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

obchodní politiky a vnitřního trhu EU. 
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Seznam služeb je následující: 

1. základní služby a poradenství: 

Název služby (ID) Popis/rozsah služby  Poskytovatel  

Vstupní exportní 

konzultace 

(ID 1) 

 Úvodní konzultace se specialistou Klientského centra pro export 

 Informace o systému státní podpory exportu českým 

podnikatelům 

 Zhodnocení exportní připravenosti klienta a doporučení dalších 

kroků 

KCE 

Příprava na  

obchodní jednání  

v konkrétním  

teritoriu 

(ID 2) 

 Doporučení, jak vést obchodní jednání na daném trhu s 

ohledem na místní specifika kultury, způsobů komunikace a 

podnikání 

 Vyhledání, event. oslovení základního okruhu vhodných 

partnerů podle možností a domluvy s klientem 

 Zprostředkování seznamu tlumočníků a překladatelů a například 

i logistiky podle možností 

 Poskytnutí podpory a asistence při obchodním jednání podle 

potřeby a možností 

 Poskytnutí základních informací o legislativních a technických 

podmínkách vstupu na trh 

KCE + JZS 

Informace pro exportéry 

a identifikace 

obchodních příležitostí 

(ID 3) 

 Základní informace pro výběr a možnosti vstupu na konkrétní 

trh, zahrnující např. poskytnutí základních informací o 

podmínkách vstupu na trh; využití Mapy oborových příležitostí 

pro hledání oborových příležitostí 

 Bezplatná informační služba s výstupem na portálu 

BusinessInfo.cz a v newsletteru „CzechTrade denně“ zahrnující 

zahraniční poptávky, projekty a tendry, investiční příležitosti a 

nabídky zahraničních firem 

 Informace o připravovaných seminářích, teritoriálních a 

oborových setkáních pro rozšíření znalosti teritoria 

KCE + JZS 
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2. Bezplatné služby Jednotné zahraniční sítě (JZS) 

Název služby (ID) Popis/rozsah služby  Poskytovatel  

Asistence a podpora při 

jednání se zahraničními 

oficiálními institucemi a 

státními podniky 

(ID 4) 

 Pomoc při vytipování partnerů podle oborů a teritorií 

 Podpora při zajištění schůzek, včetně případné účasti 

 Poskytnutí logistické podpory dle možností a dohody 

(např. zprostředkování tlumočení) 

 Konzultace s ekonomickými diplomaty, případně 

velvyslanci v příslušných teritoriích 

Zastupitelské 

úřady ČR + KCE 

Podpora u veřejných 

zakázek a využívání fondů 

vnější spolupráce EU a 

dalších fondů 

(ID 5) 

 Sledování a sdílení informací o chystaných a 

probíhajících veřejných zakázkách 

 Sledování a sdílení informací o chystaných veřejných 

zakázkách mezinárodních organizací (OSN, NATO, 

CERN apod.) a možném zapojení do projektů 

financovaných z fondů vnější spolupráce EU a dalších 

fondů (EDF, DCI, ENI, IPA, PI, EBRD, ADB apod.) 

 Informace o plánovaných kulatých stolech a seminářích 

zaměřených na bilaterální a multilaterální rozvojovou 

spolupráci, pořádaných pro podnikatelskou veřejnost 

 Politický vhled, obchodní znalosti a přístup k lidem a 

orgánům s rozhodovacími pravomocemi 

Zastupitelské 

úřady ČR + MZV + 

KCE 

 

3. Zpoplatněné služby Jednotné zahraniční sítě (JZS) 

Název služby (ID) Popis/rozsah služby  Poskytovatel  

Detailní cílený 

průzkum trhu 

(ID 6) 

 Zjištění informací o konkurenci (konkurenční skupiny, pozice 

značek na trhu) 

 Základní cenový průzkum (s ohledem na dostupnost informací u 

konkrétního výrobku či služby) 

 Identifikace distribučních kanálů 

 Doporučení vhodné formy vstupu na trh, možnosti založení 

společnosti, právní formy 

 Další informace dle individuálního zadání klienta 

KCE + 

CzechTrade 

Průzkum  

veletrhu 

(ID 7) 

 Zajištění prezentačních materiálů, katalogů a kontaktů u firem ve 

sledovaném oboru dle zadaných kritérií 

KCE + 

CzechTrade 

Zjištění bonity 

zahraničních 

 Zprostředkování relevantní informace od renomovaných 

specializovaných agentur 

KCE + 

CzechTrade 
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Název služby (ID) Popis/rozsah služby  Poskytovatel  

obchodních partnerů 

(ID 8) 

 Přidanou hodnotou je překlad a interpretace zjištěných informací 

dle sledovaných parametrů 

Organizace 

obchodních jednání 

(ID 9) 

 Zprostředkování a organizace obchodních schůzek klienta se 

zainteresovanými zahraničními firmami 

 Itinerář schůzek 

 Zajištění logistiky plus případné asistence a tlumočení při 

jednáních dle požadavku klienta 

KCE + 

CzechTrade 

Oslovení 

potenciálního  

obchodního partnera  

a ověření zájmu  

o výrobek/službu 

(OZV) 

(ID 10) 

 Zjištění obchodních kontaktů dle zadaných kritérií (specifikace 

cílových skupin) a rozsahu z místních databází a dalších 

informačních zdrojů 

 Aktualizace kontaktních údajů a zjištění kompetentních osob 

 Oslovení vyhledaných firem a prezentace nabídky produktů klienta 

 Distribuce propagačních materiálů klienta (emailem i poštou) 

potenciálním zájemcům 

 Opětovné oslovení a následné zjištění zájmu o produkt 

 Zjištění důvodů nezájmu o nabídku, pokud je to možné 

 Doporučení dalšího postupu 

 Zpracování závěrečné zprávy 

KCE + 

CzechTrade 

Dlouhodobá exportní 

asistence 

(ID 11) 

 Průběžné poskytování informací z oboru, doplněných o závěry a 

doporučení 

 Zasílání aktuálních oborových poptávek s komentářem 

 Monitoring konkurence, přístup k informačním zdrojům zahraniční 

sítě CzechTrade v teritoriu 

 Příprava jednání se zainteresovanými subjekty, asistence na 

jednáních a další podpora při cestách do teritoria 

 Průzkum veletrhů a výstav, podpora při organizaci prezentací 

nebo účasti na veletrzích a výstavách 

 Využívání zázemí kanceláří zahraniční sítě CzechTrade 

 Asistence při výběru místního zástupce 

 Podpora při jednání s úřady či registraci/certifikaci výrobků 

 Další aktivity na základě dohody a dle možností dané kanceláře 

KCE + 

CzechTrade 

Analýza  

teritoria 

(ID 12) 

Analýza nabízí komplexní pohled na vybrané teritorium, obor a 

podmínky pro podnikání a je nabízena v této struktuře: 

 Charakteristika trhu a ekonomická situace 

 Základní ekonomické a statistické údaje, struktura výkonnosti 

ekonomiky 

KCE + 

CzechTrade 
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Název služby (ID) Popis/rozsah služby  Poskytovatel  

 Zahraniční obchod a informace o postavení ČR na trhu 

 Analýza může být doplněna o další informace dle individuálních 

požadavků klienta 

Analýza trendů  

a obchodních 

příležitostí 

(ID 13) 

Analýza zaměřená na potenciál vybraných komodit na určitém 

trhu: 

 Aktuální informace a data o vývoji trhu 

 Identifikace hrozeb a příležitostí, oborové trendové ukazatele, 

potenciální možnosti, budoucí příležitosti 

 Analýza může být doplněna o další informace dle individuálních 

požadavků klienta 

KCE + 

CzechTrade 

 

4. Obchodní politika a vnitřní trh 

Název služby (ID) Popis/rozsah služby  Poskytovatel  

Podpora realizace projektů 

a odstraňování překážek 

na trhu 

(ID 14) 

 Expertní podpora pro firemní projekty v cílové zemi, 

s propojením do mezivládních a meziresortních smluv 

 Odstraňování překážek/problémů na trhu prostřednictvím 

jednání smíšených mezivládních, mezirezortních komisí a v 

rámci společné obchodní politiky EU 

 Organizace specializovaných a podpůrných akcí pro 

podnikatele (fóra, mise, semináře a kulaté stoly v rámci 

zasedání smíšených orgánů) 

 Informace o konkrétních relevantních bariérách vstupu na 

zahraniční trhy a jejich komunikace místně příslušným 

Delegacím EU 

KCE +  

MPO +  

MZV 

Řešení problémů  

na vnitřním trhu EU 

(ID 15) 

 Poradenství a asistence pro podnikatele v oblasti služeb – 

Jednotná kontaktní místa (JKM) 

 Poradenství v oblasti uvádění výrobků na trh v jiné členské 

zemi EU – ProCoP 

 Mimosoudní řešení sporů podnikatelů s úřady v jiném 

členském státě EU v případě porušení evropského práva – 

Solvit 

KCE +  

MPO (JKM) 

Vysvětlivky: KCE = Klientské centrum pro export, MPO = Ministerstvo průmyslu a obchodu, MZV = Ministerstvo 

zahraničních věcí. 
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Role a služby zastupitelských úřadů ČR 

Od počátku fungování KCE jsou do systému poskytování služby exportérům zapojeny zastupitelské 

úřady ČR, které se zaměřují především na poskytování bezplatných služeb v oblasti B2G. Současně 

v zemích, kde nepůsobí zahraniční kancelář CzechTrade, doplňují zastupitelské úřady ČR služby 

JZS také o základní úroveň exportních služeb charakteru B2B. Služby B2G podporují exportéry 

především při navazování vztahů a jednání s klíčovými státními a polostátními subjekty a jsou 

zaměřovány na perspektivní sektory daného státu, s růstovým potenciálem a v souladu s Mapou 

globálních oborových příležitostí. 

 

Klíčové zadání spočívá v nastavení a následně udržení standardu kvality služeb v celé síti 

zastupitelských úřadů, na kterém se pracuje. První komponenta toho systému, závazná metodika 

standardizované kvality služeb, byla spuštěna v září 2015. Zažití požadavků na kvalitu v celé 

zahraniční síti je trvalým úkolem, při kterém jsou uplatňovány postupy a principy managementu 

kvality. 

 

Struktura dotazů  

KCE přijalo v roce 2015 celkem 498 dotazů1. Zájem o služby je po celou dobu fungování KCE 

stabilní. Struktura požadovaných služeb také a standardně nejvíce je poptávána služba 

č. 2: Příprava na obchodní jednání, kterou žádá 64 % firem. Dále je velký zájem (20 %) o službu 

č. 6: Detailní průzkum trhu. Zájem je také o službu č. 3 (9 %): Informace pro exportéry. 

 

Příklady dotazovaných témat ze strany exportérů:  

 

1. Ověření obchodních partnerů a odhalování podvodných firem:  
Kromě případů fiktivních firem v Číně (lákají české výrobce k zadání subdodávek 

a po zaplacení zálohové faktury již nekomunikují, jejich evidenční číslo i název a adresa firmy 

nejsou dohledatelné např. firma Lofberg), přibývají případy požadavků na ověření 

firem – partnerů ze Subsaharské Afriky. Jednalo se zejména o ověření partnerů z Nigérie, 

Konga, Beninu, kteří si vyžadovali platby za certifikace, ověření apod.  KCE spolupracuje 

s příslušnými ZÚ na ověření  licencí.    

 

2. Pokračuje zájem firem o Írán, zejména v oblasti obráběcích strojů či jejich dílů.  KCE 
konzultovalo s Licenční správou MPO, která eviduje veškeré změny.  
 

3. Firmy se  více zajímají i o celní podmínky při vývozu do 3. zemí (zejména JV Asie) 
 

4. ÚJV Řež – návazně na jednání v KCE probíhá spolupráce se ZÚ a ZK CT  Astana, Baku, 
Káhira a Jakarta.  V Kazachstánu a Ázerbájdžánu má ÚJV zájem o projekty na modernizaci 
a rozšíření nukleární medicíny. Konkrétně se jedná o zřízení sítě tzv. PET Center (Pozitron 
Emission Tomography), která slouží nejenom k výkonům diagnostického vyšetření, ale také 
k samotné výrobě radiofarmak a jejich distribuci dalším diagnostickým oddělením v přilehlé 
spádové oblasti. ÚJV Řež, disponuje unikátním know-how, které společnost získala díky 
přípravě, uvedením do provozu a dlouhodobě úspěšným provozem tří PET Center v ČR. 
Jejich podnikatelský záměr je tedy využít tyto znalosti a nabídnout přípravu studie 
proveditelnosti, technické dokumentace, zajištění certifikace a samotného spuštění PET 

                                                           
1 V reportingu jsou zahrnuty pouze ty dotazy a služby, které jsou položeny přímo na KCE přes specialistu KCE 
a evidovány s příslušným identifikačním kódem v systému SINPRO. Z toho důvodu, zde nejsou zahrnuta data 
za JKM a ProCoP.  MPO pro ilustraci uvádí, že JKM v roce 2015 zodpověděla celkem cca 3000 dotazů, nebo 
Solvit kolem 300 dotazů. 
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centra, stejně tak jako nabídnout odborné zaškoleni zaměstnanců či nabídnout podporu 
a spolupráci R&D aktivit.  
Dále měli zájem i o Indonésii a Egypt, zjištění kontaktů na ministerstvo energetiky 

a informace o energetickém mixu těchto zemí. 

Ve všech případech je řešeno se ZÚ, příp. ZK CT, aktivity probíhají. 

5. Firma Odlas  (výrobce smyčců), která dostala avízo (koncertní turné českého violoncellisty 
v Brazílii), že by se mohly smyčce vyvážet i tam. Dle jeho názoru se v této zemi  otevírá trh 
a zdejší hudebníci (hrající na housle, cella, violoncella a basy) mají o kvalitnější smyčce velký 
zájem. V Brazílii jsou navíc pořádány koncerty pro veřejnost  zdarma (hudebníky platí stát). 
A stát se snaží podporovat hudbu mj. tím, že zve hudebníky z různých zemí apod.  Firma 
uvedla cílovou skupinu pro nabídku smyčců a oborový konzultant vyžádal nabídku asistenční 
služby na ZK Sao Paolo. Ta byla následně akceptována a byla uzavřena zakázka 
za 15 000 Kč na ověření zájmu o produkt.  

 

Z uvedeného výběru témat je patrné, že KCE neslouží pouze jako první kontaktní místo 

pro exportéry, které nabízí služby státu v zahraničí. Veškeré dotazy jsou evidovány a slouží také 

jako nástroj pro získávání zpětné vazby. KCE tak pomáhá agentuře CzechTrade, MPO i MZV 

zjišťovat aktuální problémy, které exportéry zajímají, což všem partnerům pomáhá lépe a včas 

reagovat na podnikatelskou poptávku.  

 

Shrnutí výsledků činnosti  

Z pravidelného vyhodnocování služeb poskytovaných KCE exportérům v roce 2015 vyplývá, 

že vytíženost KCE a počty dotazů jsou víceméně stabilní. Dochází k výkyvům směrem dolů v letních 

měsících, které jsou způsobeny obecně utlumenou aktivitou firem. Aktivita je naopak nadprůměrná 

v únoru a červnu (způsobeno pravidelnými konzultacemi se zahraničními zástupci) a také 

v listopadu (ze skladby dotazů se nepodařilo identifikovat příčinu).  

Počty dotazů přijatých na KCE ilustruje graf č. 1. 

Graf 1: Počty dotazů na KCE po měsících 

 

Pokud se v detailu podíváme na to, o jaké služby je ze strany exportérů největší zájem, je evidentní, 

že největší zájem mají podnikatelé o služby zdarma a to z 80 %. V roce 2015 žádali exportéři 

5 různých typů služeb zdarma: příprava na obchodní jednání; informace pro exportéry a identifikace 

obchodních příležitostí; asistence a podpora při jednání se zahraničními oficiálními institucemi 

a státními podniky; podpora u veřejných zakázek, využívání fondů a odstraňování překážek na trhu, 

realizace projektů MPO/MZV. Z těchto služeb byl největší zájem o službu č. 2: příprava na obchodní 

jednání (její podíl na celkově poskytnutých službách je 64 %, její podíl na poskytnutých službách 
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zdarma je 80 %). Jiné služby zdarma nabízené v rámci Katalogu služeb nebyly přes specialisty KCE 

poptávány.  

Zbývajících 20 % poskytnutých služeb bylo placených, jedná se o služby, které poskytuje pouze 

agentura CzechTrade a které jsou uvedeny v Katalogu služeb. V roce 2015 měli exportéři zájem 

o tyto placené služby: detailní průzkum trhu; zjištění bonity obchodních partnerů; dlouhodobá 

exportní asistence a analýza teritoria. O další placené služby nebyl v roce 2015 zájem. Nejvíce 

poptávanou placenou službou je služba č. 6: detailní průzkum trhu (její podíl na placených 

poskytnutých službách je 93 %). 

Vzhledem k tomu, že čs. firmy dlouhodobě využívají také jiné, již zažité, komunikační kanály (např. 

služby související s vnitřním trhem EU – ID 15) nepostihují uvedené statistiky (uvádějí jen dotazy 

prostřednictvím KCE) veškeré dotazy/služby.  

Strukturu požadovaných služeb ilustruje graf č. 2 

 

Graf 2: Požadované služby z Katalogu služeb Jednotné zahraniční sítě 
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6 Detailní průzkum trhu, základní placená služba 

8 Zjištění bonity obchodních partnerů – placené 
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Vzhledem k tomu, že placené služby jsou ty, které poskytuje agentura CzechTrade, v rámci 

reportingu KCE je sledováno i to, zda se jedná o nové nebo stávající klienty CzechTrade. 

73 % exportérů, kteří se obrátili na KCE v roce 2015 bylo z řad stávajících klientů CzechTrade. Tento 

podíl mezi stávajícími klienty a pro CzechTrade novými firmami ukazuje graf č. 3. 

Graf 3:Struktura dotazů dle klientů CzechTrade 

 

 

Jak již bylo konstatováno, i v roce 2015 podnikatelé žádali především služby zdarma. Tento poměr 

mezi placenými službami a službami zdarma ilustruje graf č. 4. 
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Klientské centrum je možné kontaktovat telefonicky (telefonní číslo +420 224 907 576), 

elektronicky na e-mail (kcexport@businessinfo.cz) anebo osobně (přímo v sídle agentury 

CzechTrade a při regionálních akcích, kterých se zástupci KCE také účastní).  

V roce 2015 byly zorganizovány 4 regionální konference ve spolupráci MPO/CT/MZV 

s vydavatelstvím Mladá fronta – E15. Konference, které nesly název „Budoucnost českého exportu“, 

se konaly v Ostravě (téma Polsko), v Plzni (téma Německo), v Brně (téma Indie) a Ústí nad Labem 

(téma Írán). Konferencí se účastnili nejen specialisté KCE, kteří byli k dispozici pro konzultace 

s firmami. Navíc zde byly zorganizovány konzultace náměstků Ing. Vladimíra Bärtla (náměstek 

ministra průmyslu a obchodu pro řízení sekce Evropské unie a zahraničního obchodu) a náměstka 

Ing. Martina Tlapy (náměstek ministra zahraničních věcí pro řízení sekce mimoevropských zemí, 

ekonomické a rozvojové spolupráce) s firmami.  

Strukturu dotazů dle toho, jakým způsobem byli KCE položeny ilustruje graf č. 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 5: Forma přijetí dotazů 
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Marketing KCE 

V roce 2015 (od října 2015) byla pro další rozvoj KCE realizována řada konkrétních marketingových 

aktivit: redesign loga, návrh nového layoutu propagačních tiskovin, zajištění reklamních předmětů 

a především tvorba nové webové stránky. 

Vyhodnocení marketingových aktivit se plánuje na říjen 2016, tak aby bylo vyhodnocení realizováno 

v ročním intervalu.  

Na nákladech na marketing KCE se podíleli všichni partneři, tedy MPO, MZV a CT. MZV financovalo 

redesign loga KCE a také se podílelo na nákupu reklamních předmětů KCE v hodnotě 100 tisíc Kč. 

CzechTrade zajistil tisk cedulí s logem KCE, grafický návrh nového layoutu katalogu a tisky katalogů 

v hodnotě 50 tisíc Kč. K prezentaci KCE došlo i v rámci exportních konferencí „Budoucnost českého 

exportu“. Náklady CT/MPO na prezentaci KCE v rámci konferencí činily 100 tisíc Kč.  

  

 

Redesign loga KCE 
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Nový layout tiskovin 
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Nový web KCE: 

Web KCE je vytvořen v rámci stránek BusinessInfo.cz. 

Graf 6: KCE v roce 2015 – návštěvnost 

 

Zobrazení stránek – celkový počet stránek, které byly zobrazeny (tedy v rámci jedné návštěvy se může 
zobrazit určitý počet stránek. 
Návštěvnost – standartní metrika, která zohledňuje návštěvnost, kdy na jednu návštěvnu se zobrazí 
určitý počet samostatných stránek, celá tato tzv. "session" ale je zaznamenána v analytice jako jedna 
návštěva. 

 

V prosinci 2015 byl spuštěn nový web KCE v rámci BusinessInfo.cz, což se projevilo 

i na návštěvnosti a počtu zobrazení stránek, kdy oba ukazatele viditelně stouply. Tento trend ilustruje 

graf 6. a tabulka 1. 

Stránky KCE poskytují veškeré potřebné kontakty, Katalog služeb a další informace, jako 

je například kalendář akcí. Layout je oproti stránkám BusinessInfo.cz poměrně nezávislý, v barvách 

a designu KCE.  
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Tabulka 1: zobrazení stránek a návštěvnost webu KCE 2015 

 
 

Zobrazení 
stránek 

Návštěvnost              Poznámky 

Leden 363 292 
 
 

Únor 234 183 
 
 

Březen 315 256 
 
 

Duben 176 138 
 
 

Květen 246 185 
 
 

Červen 308 243 
 
 

Červenec 225 172 
 
 

Srpen 256 197 
 
 

Září 352 256 
 
 

Říjen 550 396 
 
 

Listopad 580 437 10. 12. byl nasezen nový microsite web KCE 

Prosinec 1169 675 
 
 

CELKEM 4774 3430 
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Ukázky související grafiky 

 

 


