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ÚVOD 
 

Vstup České republiky do Evropské unie znamenal pro českou zahraniční politiku 

zásadní změny. V oblasti obchodních styků se České republice otevřely nové možnosti. České 

firmy získaly přístup nejen na trhy členských států Evropské unie, ale i na trhy dalších 

několika desítek zemí, např. zemí Evropského sdružení volného obchodu, středomořských 

zemí nebo desítek rozvojových zemí Afriky, Karibiku a Pacifiku. Členství v Evropské unii 

přineslo České republice také účast v mnoha obchodních dohodách, které uzavřela Evropská 

unie a rovněž podporu orgánů Evropské unie v rámci ochrany proti nečestným obchodním 

praktikám. 

 

Na druhou stranu znamená členství v Evropské unii pro Českou republiku vzdání se 

některých oblastí, které byly dosud ovládány národními orgány. V rámci zahraničního 

obchodu jde především o obchodní politiku vůči třetím zemím a přijetí společného celního 

sazebníku.  Česká republika musí zároveň akceptovat obchodní preference, které Evropská 

unie poskytuje některým rozvojovým zemím. Českým firmám tak vzrostla konkurence  

u některých výrobků, které tyto země mohou s volným přístupem na trhy Evropské unie 

dodávat. 

  

Cílem této bakalářské práce je přiblížit systém podpory exportu v České republice  

a analyzovat význam podpory exportu pro zahraniční obchod České republiky.  

 

V první kapitole této bakalářské práce je nastíněn význam a funkce státní a nestátní 

podpory exportu v České republice. Jsou zde uvedeny požadavky exportérů a následně jsou 

popsány jednotlivé vybrané instituce zajišťující podporu exportu v České republice.  

 

Druhá kapitola je zaměřena na analýzu zahraničního obchodu České republiky. 

V úvodu kapitoly jsou naznačeny hlavní mezníky, které ovlivnily vývoj českého zahraničního 

obchodu. Dále je v kapitole popsán vývoj obratu zahraničního obchodu a vývoj obchodní 

bilance České republiky, které postihují období od roku 1993 do roku 2008. Součástí kapitoly 

je také vývoj teritoriální a komoditní struktury zahraničního obchodu České republiky od roku 

2000 do roku 2006. 
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Třetí kapitola se zabývá jednotlivými projekty Exportní strategie České republiky pro 

období 2006 - 2010. Snaží se tyto projekty postupně přiblížit a zároveň poukázat na to, jak 

byly v průběhu let 2006 a 2007 plněny. Tato kapitola se taktéž ve stručnosti věnuje 

jednotlivým strategiím prosazování obchodně-ekonomických zájmů v zemích zvláštního 

významu a v prioritních zemích. 
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1 PODPORA EXPORTU V ČESKÉ REPUBLICE 
 

Export (neboli také vývoz) představuje objem zboží nebo služeb odeslaných do 

zahraničí. Zboží nebo služby přestoupily státní hranice za účelem trvalého nebo dočasného 

ponechání v zahraničí. Export je tak podstatnou částí  zahraničního obchodu.  

 

Pro každou zemi je vývoz určitým přínosem. Pokud je hodnota vyvezeného zboží 

nebo služeb vyšší než hodnota dovezená, tvoří tento rozdíl přebytek obchodní bilance  

a přispívá k růstu hrubého domácího produktu země.  

 

Vývoz a dovoz jednotlivých ekonomik není stejný. Je ovlivněn nejen velikostí těchto 

ekonomik, jejich vybaveností přírodními zdroji, stupněm dosaženého hospodářského rozvoje, 

ale také například mírou zapojení do mezinárodního obchodu. Tuto míru zapojení lze 

označit jako otevřenost ekonomiky.  

 

Míra otevřenosti české ekonomiky, vyjádřená jako podíl exportu na hrubém domácím 

produktu, má od 90. let rostoucí trend. Zatímco v roce 1993 činila otevřenost ekonomiky 

téměř 40 %, během deseti let se jí podařilo dostat za hranici 60 %. Česká republika si tuto 

vysokou míru otevřenosti udržela i v roce 2007, kdy tato míra dosáhla výše 69 %. 

 

Graf 1.1: Vývoj otevřenosti české ekonomiky v letech 1993 – 2007 (v %) 
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Zdroj: Český statistický úřad, 2008, vlastní úprava. 
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Z toho vyplývá, že česká ekonomika v současnosti patří k velmi otevřeným 

ekonomikám, a to nejen v rámci srovnatelných tranzitivních ekonomik, ale i při srovnání  

s velikostně obdobnými členskými zeměmi EU. Je možné říci, že tato vysoká míra otevřenosti 

České republiky je mimo jiné způsobena také výhodnou polohou České republiky v centru 

Evropy. To ji umožňuje snadněji se zapojit do mezinárodního obchodu, který napomáhá 

zvýšit objem vývozů a dovozů.  

 

Dalším faktorem ovlivňujícím vývoz je podpora exportu, která je součástí hospodářské 

politiky státu. Prostřednictvím proexportní politiky přispívá stát ke zrychlení a zesílení 

kladných efektů, kterých dosahují české firmy na zahraničních trzích.  

 

Podpora exportu se v České republice dělí na státní a nestátní. Státní podpora exportu 

je zajišťována ústředními orgány státní správy a institucemi, které tyto orgány zřizují v rámci 

podpory exportu. Existují tak instituce vládní, podporující vývoz, a nevládní instituce. 

 

Nestátní podpora exportu představuje především exportní podporu ze strany 

hospodářských komor, zahraničně-obchodních komor, soukromých firem a společností 

formou informační, marketingové či konzultační asistence. Jejím cílem je překonávat bariéry 

v mezinárodním obchodě a usnadňovat subjektům privátní sféry mezistátní obchodní styk.  

 

1.1 Požadavky exportérů  

 

Z hlediska poptávky a využívání služeb státu při podpoře exportu je ze strany 

exportérů ve vyspělých zemích upřednostňováno: 

- vyhledávání obchodních partnerů, které je nejvíce žádáno, i nejvíce ceněno, 

- pořádání obchodních misí, 

- podporování účasti na zahraničních výstavách a veletrzích, 

- obstarávání oborových marketingových studií či analýz trhu, které obsahují 

identifikaci konkurence a její pozice na trhu, identifikace potenciálních partnerů  

a popis obchodních podmínek, bližší specifikaci požadavků zahraničních zákazníků, 

- angažování státu v zajištění financování exportních aktivit, 

- poskytování pomoci se zajištěním exportních formalit, 
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- zajišťování podpory při zakládání vlastních poboček, pomoci při vyhledávání a výběru 

zaměstnanců.  

 

Hlavními požadavky na poskytovatele těchto služeb jsou: odbornost, flexibilita  

a zajištění informovanosti. Dalším požadavkem exportérů bývá větší asistence ze strany 

státních institucí při pronikání na méně známé trhy. Očekává se větší angažovanost při1: 

- navazování kontaktů v politických kruzích nebo ve významných institucích, 

- poskytování garance či pojištění vývozu, 

- zajišťování pomoci pro začínající exportéry – uvedení do problematiky, orientace na 

světovém trhu, 

- zabezpečování finanční podpory při získávání informací o zahraničních trzích a při 

jejich prvotních návštěvách. 

 

Požadavky českých firem se od požadavků firem ve vyspělých zemích příliš neliší. 

Jejich zájem o služby státu spadá především do oblastí: průzkumu trhu, obchodních misí, 

oficiální účasti na veletrzích a výstavách, finančních a pojišťovacích služeb.  

 

Z výsledků průzkumu požadavků českých firem2 vyplynulo, že úroveň služeb, které 

stát poskytuje v oblasti podpory exportu, je dobrá, avšak je někdy obtížné se k nabídce 

dopracovat. Průzkum také poukázal na služby, o které je mezi českými exportéry největší 

zájem. Jsou jimi:  

- informace o trhu (konkurence, potenciální obchodní partneři, charakteristika trhu), 

- zajištění finanční podpory exportních zakázek (úvěrové pojištění, garance, prověření 

zákazníků). 

 

Z průzkumu také vyplynul požadavek zvýšení konkurenceschopnosti a zjednodušení 

přístupu českých firem na zahraniční trhy, především zlepšení podnikatelského prostředí, 

finanční podpora exportu a marketingové aktivity. 

 

 

 

                                                 
1 Exportní strategie 2006 – 2010 [online]. Praha: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, 2005. Dostupné  
z  http://www.businessinfo.cz/cz/rubrika/exportni-strategie-cr-2006-2010/1001404/. 
2 V květnu 2005 proběhla dotazníková akce organizovaná Ministerstvem průmyslu a obchodu. 
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1.2 Úloha státu při podpoře exportu 

 

Vzhledem k transformaci české ekonomiky, kdy téměř většina státních podniků byla 

zprivatizována, objevila se nutnost zabezpečit poskytování informací v oblasti zahraničního 

obchodu, stejně jako umožnit navázání zahraničních obchodních vztahů a zajistit soukromým 

subjektům dostatek obchodních příležitostí na zahraničních trzích. Část z těchto aktivit 

převzal stát. 

 

V systému státní podpory exportu dnes pracuje ministerstvo průmyslu a obchodu, 

ministerstvo zahraničních věcí a ministerstvo financí. V České republice ale fungují i další 

státní instituce, které podporují české exportéry. Je to například Exportní garanční  

a pojišťovací společnost, Česká exportní banka, CzechTrade, Czech Invest nebo také Česká 

centra. 

 

Jedním z důvodů toho, proč je část podpory exportu v rukou státní správy, je 

rovný přístup k těmto službám. Vláda chce podpořit všechny české exportéry. Pokud by 

podpora vývozu byla pouze na soukromých firmách, mohlo by se stát, že menší a střední 

exportéři by kvůli nedostatku finančních prostředků k této pomoci neměli přístup. Ačkoli 

některé služby státu jsou taktéž zpoplatněny, tyto částky jsou spíše symbolické a nepokrývají 

celkové náklady na tyto služby.  

 

Je důležité si ale uvědomit, že po vstupu do Evropské unie došlo k zásadním věcným  

i institucionálním změnám v oblasti tvorby a provádění české obchodní politiky. Změnila se 

nejen úprava obchodních vztahů s členskými státy EU, které se nyní realizují v rámci pravidel 

jednotného vnitřního trhu, ale i postup vůči třetím zemím. Česká republika se formálně vzdala 

práva uskutečňovat vůči nim samostatnou obchodní politiku. Čeští výrobci a vývozci se 

musejí spolu s výrobci a vývozci ostatních členských států podrobit platným opatřením třetích 

zemí namířeným proti vývozům z EU jako celku (nikoli proti jednotlivým členským státům). 

V rámci společné obchodní politiky jsou uzavírány preferenční dohody za účelem usnadnění 

vzájemného obchodu a poskytnutí nadstandardních podmínek.  
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Ministerstvo průmyslu a obchodu 
 

Ministerstvo průmyslu a obchodu je ústředním orgánem státní správy, které kromě 

jiného zastřešuje vnitřní obchod a ochranu zájmů spotřebitelů, zahraniční obchod a podporu 

exportu. 

 

Ministerstvo průmyslu a obchodu také zabezpečuje gesci nad pracovními orgány 

EU pro společnou obchodní politiku a jejich jednání se pravidelně zúčastňují jeho 

představitelé, případně zástupci spolugestorských resortů — Ministerstva zahraničních věcí, 

Ministerstva zemědělství, nebo pracovníci úseku obchodní politiky bruselského Stálého 

zastoupení ČR při EU. Jejich úkolem je sledovat příslušná jednání pracovních orgánů EU  

a podle instrukcí předem schválených v interním i meziresortním rozhodovacím procesu 

prezentovat na těchto jednáních výslednou pozici ČR k projednávaným otázkám.  

 

Ministerstvo financí 
 

Ministerstvo financí jako ústřední orgán státní správy kromě hospodaření s financemi 

České republiky vykonává státní proexportní politiku, to znamená, že spoluvytváří a zajišťuje 

optimální podmínky proexportní politiky státu, napomáhá k dalšímu zdokonalení, rozšíření, 

posílení a zlepšení systému podpory vývozu v oblasti pojištění a financování vývozu. 

Ministerstvo taktéž zajišťuje členství v mezinárodních finančních institucích a finančních 

orgánech Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), Evropské unie a dalších 

mezinárodních hospodářských seskupení3, a koordinuje poskytování zahraniční pomoci.  

 

Ministerstvo zahraničních věcí 
 

Ministerstvo zahraničních věcí je orgánem státní správy zabývající se zahraniční 

politikou a zodpovídá za koordinaci vnějších ekonomických vztahů. Ve spolupráci  

s ministerstvem průmyslu a obchodu, dalšími ústředními orgány státní správy  

a ekonomickými subjekty stanovuje hlavní úkoly zastupitelských úřadů ČR a jejich 

obchodně-ekonomických úseků, a řídí a koordinuje jejich činnost v zahraničně-ekonomické 

oblasti. Ministerstvo zahraničních věcí také zřizuje takzvaná Česká centra, jejichž hlavním 

                                                 
3 Ministerstvo financí však nezajišťuje taková členství, která přísluší výlučně České národní bance. 
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smyslem je reprezentace České republiky ve světě. Na tuto činnost navazuje agentura Czech 

Trade (a to v oblasti obchodu) a Czech Invest (v oblasti přímých zahraničních investic).  

 

1.3 Ostatní státní instituce podporující export v ČR 

 

Příznivé vlivy vývozu na vývoj ekonomiky se projevují především v rozšiřování 

odbytových možností výrobců, ovlivňování kvalitativních, technických a výkonnostních 

parametrů produktů, v růstu produkce a zvyšování zaměstnanosti. Díky zahraniční poptávce 

rostou nároky na technologii výroby, know-how apod. Dalším důležitým projevem vlivu 

zahraniční poptávky je zvyšování kvalifikace pracovníků. Existuje ale ještě řada dalších 

důvodů, proč podporovat export. Jedná se především o velikost domácího trhu, která je pro 

některé české výrobce nedostačující. Vývoz se pro ně stává řešením jejich odbytového 

problému. Také nebezpečí deficitu obchodní bilance způsobeného rychlejším růstem dovozu 

je dalším argumentem, proč podporovat vývoz.  

 

Dnes již existuje několik agentur či institucí, na které se čeští exportéři mohou při 

vývozu do zahraničí obrátit. Čeští vývozci navíc požadují, aby jim kromě nabídky finančních 

produktů EGAP a ČEB byl k dispozici v oblasti nefinanční podpory exportu specializovaný 

servis. Tento servis je zajišťován Českou agenturou na podporu exportu (Czech Trade).  

 

1.3.1 Exportní garanční a pojišťovací společnost, a. s.  

 

Exportní garanční a pojišťovací společnost, a. s. zajišťuje především ochranu vývozců 

a bank financujících vývoz proti rizikům nezaplacení ze strany kupujících v důsledku 

komerčních a teritoriálních příčin.4 Podle zákona č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování 

vývozu se státní podporou, ve znění pozdějších předpisů, je Exportní garanční a pojišťovací 

společnost akciovou společností, kterou vlastní Česká republika. Ta vykonává svá 

akcionářská práva prostřednictvím ministerstva financí, ministerstva průmyslu a obchodu, 

ministerstva zahraničních věcí a ministerstva zemědělství. Hlavními orgány Exportní garanční 

a pojišťovací společnosti je dozorčí rada, představenstvo a generální ředitel. 

 

                                                 
4 BUDINSKÝ, V. Export 2000. History, 2000, s. 76 
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Exportní garanční a pojišťovací společnost vznikla v roce 1992. Od tohoto roku 

neustále rozvíjí svojí činnost v oblasti státní podpory exportu. Se vstupem České republiky do 

Evropské unie společnost harmonizovala své předpisy s předpisy Evropské unie. V roce 2005 

vznikla dceřiná společnost pod názvem Komerční úvěrová pojišťovna EGAP, a.s., která ale 

není součástí státní podpory exportu. 

 

Exportní garanční a pojišťovací společnost vytvořila pro exportéry v rámci státní 

podpory exportu následující pojistné produkty5: 

- pojištění krátkodobého vývozního dodavatelského úvěru, 

- pojištění bankou financovaného krátkodobého vývozního dodavatelského úvěru, 

- pojištění střednědobého a dlouhodobého vývozního dodavatelského úvěru, 

- pojištění bankou financovaného střednědobého a dlouhodobého vývozního 

dodavatelského úvěru, 

- pojištění vývozního odběratelského úvěru, 

- pojištění potvrzeného akreditivu, 

- pojištění úvěru na předexportní financování, 

- pojištění investic českých právnických osob v zahraničí, 

- pojištění úvěru na financování investic českých právnických osob v zahraničí, 

- pojištění úvěru na financování prospekce zahraničních trhů, 

- pojištění proti riziku nemožnosti plnění smlouvy o vývozu, 

- pojištění bankovních záruk vystavených v souvislosti s exportním kontraktem. 

 

1.3.2 Česká exportní banka, a. s.  

 

Česká exportní banka, a. s. je specializovanou bankovní institucí státní podpory 

vývozu, která poskytuje vývozní úvěry a finanční služby s vývozem související za podmínek 

zvýhodněných oproti podmínkám tržním, zejména z hlediska doby splatnosti závazků a výše 

úrokových sazeb. Činnost České exportní banky se řídí zákonem č. 58/1995 Sb.6 

 

Česká exportní banka vznikla v roce 1995 jako instituce, která je nepřímo vlastněná 

státem. Stát vykonává svá akcionářská práva přímo a to prostřednictvím ministerstva financí, 

                                                 
5 Struktura těchto pojistných produktů umožňuje krýt úvěrová rizika spojená s vývozem zboží a služeb a také 
rizika spojená s investicemi v zahraničí, financováním výroby pro vývoz a vystavováním záruk za vývozce. 
Blíže viz http://www.egap.cz/produkty/index.php 
6 BUDINSKÝ, V. Export 2000. History, 2000, s. 101 
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ministerstva průmyslu a obchodu, ministerstva zahraničních věcí a ministerstva zemědělství  

a v České exportní bance tak vlastní majoritní podíl. Dále vykonává svá akcionářská práva 

nepřímo přes Exportní garanční a pojišťovací společnost. Úkolem České exportní banky je 

doplňovat služby, které poskytují ostatní banky České republiky, a pomocí nich postavit na 

stejnou úroveň české vývozce s vývozci zahraničními. Přitom se ale Česká exportní banka 

musí řídit pravidly Světové obchodní organizace, doporučeními Organizace pro ekonomickou 

spolupráci a rozvoj a taktéž směrnicemi Evropské unie.  

 

Hlavní orgány České exportní banky jsou stejné jako orgány Exportní garanční  

a pojišťovací společnosti, je to tedy dozorčí rada, představenstvo a generální ředitel.  

 

Česká exportní banka nejen financuje, ale také konzultuje a poradí vývozcům ve všech 

fázích jejich obchodních vztahů. Další nabídkou banky je optimalizace struktury financování 

dle očekávání obou stran, maximálně výhodné podmínky a pomoc zákazníkovi po celou dobu 

trvání obchodního případu. Mezi hlavní produkty podpořeného financování České exportní 

banky pak patří7: 

- úvěr na financování výroby pro vývoz (předexportní úvěr), 

- přímý vývozní dodavatelský úvěr, 

- přímý vývozní odběratelský úvěr (příjemcem úvěru je zahraniční dovozce),  

- nepřímý vývozní odběratelský úvěr (příjemcem úvěru je banka zahraničního dovozce),  

- úvěr na investice v zahraničí, 

- refinanční vývozní dodavatelský úvěr, 

- refinanční vývozní odběratelský úvěr, 

- odkup pohledávek z akreditivů bez postihu, 

- odkup vývozních pohledávek s pojištěním bez postihu, 

- bankovní záruky,  

- financování prospekce zahraničních trhů,  

- doprovodné finanční služby. 

 

 

 

                                                 
7 Blíže viz http://www.ceb.cz/content/view/54/25/ 
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1.3.3 Česká agentura na podporu obchodu – Czech Trade 

 

Agentura Czech Trade je příspěvkovou organizací Ministerstva průmyslu a obchodu 

České republiky na podporu exportu a poskytuje informační, asistenční a poradenské služby 

českým vývozcům. Cílem agentury je poskytovat českým exportérům informační, znalostní  

a asistenční zázemí, a to jak před jejich vstupem na zahraniční trh, tak při jejich působení na 

těchto trzích. Touto činností přispívá Czech Trade k vyššímu exportnímu výkonu jednotlivých 

výrobců. 

 

Agentura Czech Trade je jednou ze tří specializovaných organizací, tvořících 

institucionální „trojúhelník“ vládní podpory exportu ve finanční a nefinanční oblasti:  

 

Obr. 1.1: Institucionální „trojúhelník“ 

 

 

       

 

Zdroj: BUDINSKÝ, V. Export 2000. History, 2000, s. 117. 

 

Czech Trade byla založena v roce 1997. Už v roce 1998 vyhlásila státní program na 

podporu malého a středního podnikání Podpora exportu na rok 1999. V roce 1999 Czech 

Trade zřídil první zahraniční kanceláře8 na poskytování služeb exportérům.  Tyto kanceláře 

byly v dalších letech postupně rozšiřovány a dnes CzechTrade disponuje 32 kancelářemi ve 

29 zemích.  

 

Na internetových stránkách agentury Czech Trade najdou exportéři nabídku služeb 

seřazenou logicky podle jednotlivých kroků, které musí podniknout při vstupu na zahraniční 

trh. Pokud začínají s exportem, pak jim Czech Trade pomůže s přípravou exportních aktivit. 

Jestliže vstupují na nový trh, poskytne jim agentura Czech Trade informace o trzích. Při 

                                                 
8 První zahraniční kanceláře byly zřízeny v Číně, Egyptě, Francii, Chorvatsku, Polsku, Španělsku, Velké Británii 
a na Ukrajině. 

ČEB 
Financování exportu 

Czech Trade 
Nefinanční podpora exportu 

EGAP  
Pojišťování exportu 
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hledání nových zákazníků nabízí agentura obchodní kontakty. Czech Trade nabízí i další 

marketingové služby a dotační programy, jako například Program Aliance.  

 

V rámci strategie zpřístupňování a přibližování služeb klientům zřídila agentura 

CzechTrade ve spolupráci s Hospodářskou komorou České republiky Regionální informační 

místa CzechTrade. V takzvané Síti pro export je zřízeno 13 kontaktních míst9 v krajích České 

republiky, která nabízejí nejen proexportní služby CzechTrade, ale i služby Exportní garanční 

a pojišťovací společnosti a České exportní banky.  

 

1.3.4 Czech Invest 

 

Jako jediná státní příspěvková organizace působí česká agentura pro zahraniční 

investice Czech Invest, která si jako hlavní cíl stanovila aktivní podporu přílivu přímých 

zahraničních investic do české ekonomiky. V oblasti podpory exportu je jejím úkolem 

propagovat Českou republiku v zahraničí jako lokalitu vhodnou pro umisťování investic.  

 

Historie Czech Investu spadá do listopadu roku 1992. Od této doby prošla agentura 

postupným vývojem. V samém začátku prezentoval Czech Invest celou Českou republiku  

a její zpracovatelský průmysl jako vhodnou a strategicky položenou zemi, avšak s postupem 

času přidala agentura některé vybrané sektory průmyslu, jako například výroba automobilů  

a jejich součástí nebo chemický a farmaceutický průmysl. Pro potřeby zahraničních investorů 

byly zpracovány v těchto oblastech sektorové studie. 

 

Hlavní aktivitou agentury Czech Invest je tedy podpora a zajišťování přílivu přímých 

zahraničních investic. K tomu dochází především pomocí výstavby nových výrobních závodů 

na zelené louce, prodejem nebo pronájmem existujících výrobních prostor a hal nebo 

vytvářením společných podniků mezi zahraničním partnerem a českým podnikem. V roce 

1996 se mezi tyto aktivity zařadily i zprostředkovatelské služby pro české soukromé firmy 

hledající zahraničního partnera. Svými aktivitami tak Czech Invest podporuje celkovou 

exportní výkonnost české ekonomiky.  

 

                                                 
9 Těmito 13 kontaktními místy jsou: Brno, České Budějovice, Hradec Králové, Jihlava, Liberec, Ostrava, 
Pardubice, Plzeň, Přerov, Sokolov, Střední Čechy, Ústí nad Labem, Zlín. 
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1.3.5 Česká centra 

 

Jak již bylo zmíněno výše, Ministerstvo zahraničních věcí České republiky buduje 

takzvaná Česká centra. Tato centra jsou samostatnou příspěvkovou organizací Ministerstva 

zahraničních věcí ČR a jejich posláním je prostřednictvím sítě českých center vytvářet dobré 

jméno a příznivý obraz České republiky v zahraničí spolu s aktivním prosazováním zájmů ČR 

a uskutečňováním veřejné diplomacie10 v souladu s obecnou diplomacií a zahraničně-

politickými prioritami státu. Hlavní náplní činnosti Českých center je prezentace ČR 

v zahraničí, a to hlavně v oblasti kultury, obchodu a cestovního ruchu. 

 

Na počátku 50. let působila v zahraničí kulturní a informační střediska, ale po rozpadu 

Československé federace přejala tuto odpovědnost právě Česká centra. Počet zastoupení 

Českých center v zahraničí dosáhl v roce 2006 počtu 2211. V roce 2007 Česká centra otevřela 

první pobočku také v jižní Americe, v argentinském Buenos Aires.  

 

České centrum Praha, které zahájilo svou činnost 20. dubna 2006, je dalším českým 

centrem. Jeho hlavním úkolem je informovat českou veřejnost o poslání a činnosti českých 

center v zahraničí. České centrum Praha seznamuje zájemce s projekty, které na zahraničních 

centrech vznikly a organizuje vlastní kulturní akce v oblasti výtvarného umění, designu, 

architektury, hudby, literatury. Díky této činnosti zprostředkovává kontakty s kulturními 

institucemi a subjekty, které by mohly být využity na českých centrech v zahraničí. 

 

Nabídka českých center pro české vývozce se skládá z několika položek. V první řadě 

je to internetová adresa http://www.export.cz, na které čeští podnikatelé naleznou databázi 

poptávek, do které přispívají zastupitelské úřady ČR a česká centra v zahraničí. Na této adrese 

jsou pro české podniky dále připraveny roční teritoriální informace, veřejné soutěže, adresy 

zastupitelských úřadů a konzulární informace. Do nabídky českých center dále patří 

zprostředkovávání kontaktů, což v praxi znamená, že česká centra zajistí adresy potenciálních 

                                                 
10 Tento pojem označuje výstup z politického systému směrem ke společnosti cizího státu. Veřejná diplomacie je 
dlouhodobá činnost zaměřená na utváření a ovlivňování pozitivních představ o daném státu, hodnotách a 
činnostech, které reprezentuje, mezi zahraniční veřejností. Prostředkem k dosažení žádoucího cíle je pravdivá 
komunikace se zahraniční veřejností prováděná státním aparátem v součinnosti se soukromými a dalšími 
subjekty. 
11 Zastoupení Českých center v zahraničí: Belgie, Bulharsko, Francie, Itálie, Japonsko, Maďarsko, Německo, 
Nizozemsko, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Rusko, Slovensko, Španělsko, Švédsko, Ukrajina, USA a Velká 
Británie. 
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obchodních partnerů v zahraničí, poskytovatelů konzultačních a asistenčních služeb  

v zahraničí a dalších požadovaných subjektů. Stejně tak česká centra zajišťují bezplatnou 

inzerci v zahraničí. Jejich posledním úkolem je reprezentovat výrobky i služby českých 

exportérů ve vlastních prostorách a umožnit krátkodobý pronájem vybavených kanceláří, 

výstavních ploch, dále například zajistit asistenční služby a tak podobně. 

 

1.4 Nestátní podpora exportu 

 

Nevládní instituce zastávají názor, že řada podpor nabízená státem je neúčinná a často 

pouze symbolická, tedy bez konkrétního efektu. V této oblasti proto působí i řada nestátních 

institucí, jakými je například Hospodářská komora ČR, Komerční úvěrová pojišťovna 

EGAP, Asociace exportérů, Česká podnikatelská reprezentace při EU, Asociace malých 

a středních podniků a živnostníků ČR, EasyLink Business Services12, Sdružení českých 

podniků v Německu nebo také Prague Business Club apod. 

 

V následující kapitolách jsou blíže popsány vybrané nestátní instituce podporující 

export v České republice. 

 

1.4.1 Hospodářská komora ČR 

 

Hospodářská komora České republiky je organizace, která zastupuje podnikatelskou 

veřejnost a která je neodmyslitelnou součástí hospodářského života v České republice. Tato 

organizace chrání zájmy svých členů – malých, středních a velkých podniků, sdružujících se  

v regionální síti komor a v živnostenských společenstvech. Hlavním úkolem Hospodářské 

komory České republiky je podpora podnikatelských aktivit mimo zemědělství, potravinářství 

a lesnictví, prosazování a ochrana zájmů a zajišťování potřeb členů komory. Hospodářská 

komora České republiky působí nezávisle na politických stranách, státních orgánech  

a orgánech územní samosprávy a zastupuje podnikatelskou veřejnost na základě zákona  

č. 301/1992 Sb. 

 

Členství v této organizaci je dobrovolné. V současné době se počet členů pohybuje 

okolo 13 tisíc. Členem se může stát každá právnická osoba nebo fyzická osoba, která je 
                                                 
12 Jedná se o konzultační společnost, která poskytuje proexportní služby vývozcům se zájmem o vstup na 
evropské trhy. 
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zapsaná v obchodním rejstříku nebo která vlastní živnostenský list. Členy Hospodářské 

komory ČR tedy jsou velké, střední i malé firmy všech podnikatelských oborů a také 

kolektivní členové13. Vzhledem k tomu, že tato instituce je nestátní, je její členství 

zpoplatněno, a to následovně:  

- Podnikatel, fyzická osoba, který se stane členem HK ČR prostřednictvím okresní nebo 

regionální komory, platí členský příspěvek ve výši 500,- Kč za rok. 

- Podnikatel, právnická osoba, který se stane členem HK ČR prostřednictvím okresní 

nebo regionální komory, platí členský příspěvek ve výši 5.000,- Kč za rok. 

- Společenstvo, které se začlení do HK ČR, zaplatí za svého člena: 

⋅ podnikatele, fyzickou osobu, 50,- Kč za rok, 

⋅ podnikatele, právnickou osobu, 500,- Kč za rok. 

-  Členové společenstev platí příspěvek stanovený interním příspěvkovým řádem. 

 

Hospodářská komora České republiky navazuje a rozvíjí styky s obdobnými 

institucemi v zahraničí, je také členem sdružení evropských obchodních komor 

Eurochambres14 a UEAPME15. Na základě dohod spolupracuje s podnikatelskými svazy, 

zaměstnavatelskými svazy a sdruženími.  

 

Hospodářská komora ČR je tvořena dvěma složkami, a to regionální a oborovou. 

Regionální složka představuje regionální zastoupení Hospodářské komory 14 krajskými 

hospodářskými komorami a okresními a regionálními hospodářskými komorami, které se 

nachází v 62 městech a obcích České republiky. Oborová část Hospodářské komory ČR je 

tvořena živnostenskými společenstvy, jejichž počet činí v současné době 72. 

 

Hospodářská komora České republiky nabízí všem českým firmám vstup do 

zahraničního databázového systému, který je řízen a provozován Evropskou komisí. 

                                                 
13 Například různé asociace, cechy, sdružení apod. 
14 Asociace evropských obchodních a průmyslových komor je zastřešující organizací národních komor 
působících v EU a v některých sousedních zemích. Eurochambres má 27 plných členů a 19 přidružených 
a korespondenčních členů. HK ČR vstoupila do Eurochambres jako přidružený člen 3. 10. 1994 a stala se plným 
členem po vstupu ČR do EU od 1. května 2004.  
15 Evropská asociace řemesel, malých a středních podniků (UEAPME) je zaměstnavatelskou organizací 
zastupující zájmy malých a středních podniků v Evropě a oficiálně uznávaným sociálním partnerem a členem 
evropského sociálního dialogu. UEAPME má 81 členských organizací z evropských zemí. UEAPME zastupuje 
zájmy 11 milionů evropských malých a středních podniků. Hospodářská komora ČR je členem od roku 2003, 
dalšími členy z  České republiky jsou Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR a Svaz podnikatelů 
ČR. 
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Podstatou systému BCD (Business Contact Database) je pomoci malým a středním firmám 

najít obchodního partnera v zahraničí. Systém umožňuje hledat partnery pro výrobní, 

obchodní, technologickou, ale také finanční spolupráci ve všech oborech činnosti, a to po 

celém světě. S pomocí Business Contact System mohou čeští exportéři nalézt dlouhodobé 

obchodní, výrobní nebo finanční partnery v zahraničí. Konzultanti Hospodářské komory 

ČR pomáhají těmto exportérům sestavit profil firmy, přeložit ho do angličtiny a po schválení 

administrátora v Bruselu ho umístí do databáze. Takováto nabídka je pak šířena pomocí 

zahraničních konzultantů v EU a v dalších 10 zemích na základě individuálního výběru 

exportéra. Zájemci pak tyto exportéry kontaktují přímo. Cena produktu je 5000,- Kč bez daně 

z přidané hodnoty (19 %) za půl roku a 3500,- Kč bez daně z přidané hodnoty za opakovaný 

vstup do databáze. 

 

Při Hospodářské komoře ČR také pracuje národní orgán pro usnadňování procedur  

v mezinárodním obchodě registrovaný v OSN/EHK16 pod zkratkou FITPRO (Facilitation of 

International Trade Procedures). Úkolem tohoto orgánu je vytvářet v České republice 

podmínky a také podporovat zavádění a rozvoj efektivních metod v technologii 

mezinárodního obchodu, včetně elektronické výměny dat (EDI). Mezi tyto metody  

a prostředky se řadí zejména:  

- používání mezinárodně normalizovaných dokladů v zahraničním obchodě,  

- používání mezinárodně normalizovaných kódů zemí, měn, jednotek měření a zkratek 

INCOTERMS,  

- používání normalizovaných datových prvků v obchodních dokladech,  

- používání mezinárodně zavedených metod a postupů podle Doporučení pro 

usnadňování obchodu (Trade Facilitation Recommendations) vydaných Centrem pro 

usnadňování obchodu a elektronický obchod - CEFACT17,  

- používání elektronické výměny dat (EDI) podle mezinárodní normy UN/EDIFACT. 

 

 

                                                 
16 Evropská hospodářská komise je orgán OSN s významným vlivem v oblasti formulace pravidel pro dopravu, 
ochranu životního prostředí a mezinárodní obchod, a to v regionálním i celosvětovém měřítku. EHK je zdrojem 
ekonomických, obchodních, technických a environmentálních informací.  
17 Původní pracovní skupina pro usnadňování mezinárodních obchodních procedur byla v r. 1998 nahrazena 
Centrem pro usnadňování procedur a administrativních, obchodních a dopravních praktik — CEFACT. Od r. 
1998 probíhá ve spolupráci s MPO realizace projektu s názvem "Podpora opatření k usnadňování obchodu a k 
implementaci UN/EDIFACT ve vybraných východoevropských zemích".  
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1.4.2 Komerční úvěrová pojišťovna EGAP, a. s. 

 

Dceřiná společnost Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a. s. pod obchodním 

názvem Komerční úvěrová pojišťovna EGAP, a. s. zahájila činnost 1. října 2005. Komerční 

pojištění na komerčních principech, tzn. se zajištěním na mezinárodních trzích úvěrového 

zajištění a bez podpory státu, což znamená bez jakýchkoliv nároků na zdroje ze státního 

rozpočtu, fungovalo v EGAP od založení pojišťovny v roce 1992. Na základě zpřísněných 

předpisů Evropské unie, platných od konce devadesátých let, vykazoval EGAP již od roku 

2000 hospodářský výsledek za komerční pojištění odděleně od pojištění se státní podporou. 

Na počátku roku 2004 bylo komerční pojištění organizačně soustředěno do samostatné části. 

  

Komerční úvěrová pojišťovna nabízí produkty: 

- e-BONUS – nabízí malým a středním podnikům s obratem do 100 mil. Kč možnost 

pojistit všechny své faktury pro případ nezaplacení odběratelem. Na počátku je jim  

k dispozici bonus, který je představován až 20% slevou na pojistném. 

- e-MODUL – tento produkt je flexibilním modelem úvěrového pojišťování pro velké 

společnosti. Respektuje jejich specifika, organizační strukturu a tudíž individuální 

sjednání pojištění. 

- e-ONLINE - po uzavření pojištění mají vývozci k dispozici zdarma internetový 

přístup ke správě pojištění 24 hodin denně 365 dní v roce.  

 

1.4.3 Asociace exportérů 

 

Asociace exportérů je dobrovolným sdružením podle zákona 83/1990 Sb. ve znění 

pozdějších změn a doplňků. Tato asociace zastupuje své členy při prosazování společných 

zájmů, a to zejména při prosazování průhledného, nediskriminujícího a svobodného 

podnikatelské prostředí. Jejím cílem je zachování a zvyšování konkurenceschopnosti 

tuzemských firem a společností, zvláště firem a společností exportních. Asociace jedná 

s orgány státní správy a s dalšími organizacemi nebo jednotlivci, kteří mohou přispět 

k prosazení cílů. Propaguje své záměry v médiích, organizuje a provádí vzdělávací, 

společenské a propagační akce zaměřené na dosažení těchto záměrů. Tato asociace má právní 

subjektivitu a je způsobilá nabývat majetek, práva a závazky. Členem Asociace exportérů 
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může být fyzická nebo právnická osoba, která z důvodu své profese, podnikání nebo z jiného 

důvodu má zájem na prosazování zájmů exportně zaměřených společností a firem. 

 

Mezi konkrétní činnost asociace patří například boj proti silné koruně, která ztěžuje 

export malých a středních firem a lobování za vytváření lepších podmínek pro export. 

 

1.4.4 Česká podnikatelská reprezentace při EU 

 

Česká podnikatelská reprezentace při EU (CEBRE) byla vytvořena třemi organizacemi: 

- Hospodářskou komorou ČR,  

- Svazem průmyslu a dopravy ČR,  

- Konfederací zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR.  

 

Jejím cílem je prezentovat a obhajovat české podnikatelské zájmy přímo v Bruselu.  

K naplnění tohoto cíle CEBRE získalo podporu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, a to 

prostřednictvím agentury CzechTrade. V Bruselu působí jako součást obchodně 

ekonomického úseku Velvyslanectví České republiky v Belgii. 

 

Česká podnikatelská reprezentace při EU působí v oblastech, kde se zájmy exportérů 

protínají s činností orgánů Evropské unie nebo jiných evropských organizací sídlících  

v Bruselu. CEBRE podává informace o připravovaných rozhodnutích a předpisech EU pro 

obor, o který se jednotlivý exportér zajímá. Také školí manažery v evropské problematice, 

jejím prostřednictvím může český vývozce vstoupit do přímého kontaktu s orgány Evropské 

unie a získat přehled o nabídce všech dostupných podpůrných programů EU pro Českou 

republiku.  

 

1.5 Význam organizací podporujících export 

 

Nejen podpora a služby státních institucí ale také podpora a služby jednotlivých svazů, 

sdružení podnikatelů, asociací a agentur jsou dnes neodmyslitelnou součástí podpory vývozu 

v ČR. Tyto subjekty pomáhají českým firmám například při pronikání na nové trhy  

a v hledání zahraničních obchodních partnerů nebo také zabezpečují důležité informace pro 

exportéry a poskytují pojištění na jednotlivé vývozní aktivity. 
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Firmy samy se mohou na zahraničních trzích prosadit jen velmi těžko, protože 

konkurence z jiných zemí má často jak silnější kapitálové zázemí, tak výraznější státní 

podporu. 
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2 ANALÝZA ČESKÉHO ZAHRANIČNÍHO OBCHODU 
 

Jak již bylo uvedeno, zahraniční obchod hraje v české ekonomice velký význam. 

Především export představoval v posledních letech hlavní zdroj hospodářského růstu České 

republiky.  

 

Po vstupu České republiky do Evropské unie je zahraniční obchod České 

republiky souhrnem vnitrounijního obchodu (tj. obchodu se členskými státy EU)  

a obchodu se třetími zeměmi. 

 

Součástí zahraničního obchodu je činnost všech podnikatelských subjektů 

uskutečňujících vývoz a dovoz nebo příjem a odeslání zboží (v rámci tzv. intra-obchodu). 

Zdrojem informací o zahraničním obchodu jsou data získávána celními orgány.18 

 

Statistika zahraničního obchodu zahrnuje údaje o všech obchodních operacích za 

úhradu bez ohledu na její způsob, včetně výměnných obchodů, a například i obchodů 

prováděných na vládní účet. Jsou v ní vykazovány i obchody mezi podniky ve spojení, 

například podniky ve společném vlastnictví, údaje o zboží určeném na nejistý prodej, 

informace o zboží určeném ke zpracování dle smlouvy i k aktivnímu zušlechtění a o zboží 

vráceném po těchto transakcích. Zahrnuje také údaje o zboží určeném na finanční leasing.19 

 

2.1 Hlavní mezníky ve vývoji zahraničního obchodu ČR od 90. let 20. 

století 

 

Zahraniční obchod České republiky prošel v období 1990 – 2007 mnohými změnami. 

V první řadě to bylo zrušení státního monopolu a zahájení liberalizace zahraničního obchodu.  

Dalším důležitým okamžikem byl rozpad Československé republiky a vznik samostatné 

České republiky v roce 1993. V návaznosti na to vstoupila 3. května 1993 v platnost celní 

unie mezi Českou republikou a Slovenskou republikou. Tato celní unie byla vytvořena 

                                                 
18 Sběr a prvotní kontrolu zajišťuje Generální ředitelství cel, další zpracování, kontrolu a následné zveřejnění dat 
provádí Český statistický úřad. Od vstupu ČR do EU výsledky zahraničního obchodu vznikají spojením dat ze 
dvou systémů (Intrastat a Extrastat). Prostřednictvím výkazů Intrastat jsou získávány přímo od firem (příjemců a 
odesílatelů zboží) ve vazbě na údaje o DPH údaje o obchodu se státy EU. S dalšími zeměmi jsou zdrojem údajů 
celní prohlášení (jednotné správní doklady).     
19 Blíže viz http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/zo 
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jednorázově, protože se jednalo o dezintegrační proces (z vyššího integračního stupně na 

nižší).  

 

V říjnu téhož roku Česká republika podepsala „Evropskou dohodu“ o přidružení do 

Evropských společenství (vstoupila v platnost 1. února 1995), která pro Českou republiku 

znamenala lepší přístup na trhy členských států Evropské unie.  

 

Asi nejvýznamnějším mezníkem ve vývoji zahraničního obchodu byl vstup České 

republiky do Evropské unie dne 1. května 2004. Česká republika se tak stala součástí 

jednotného vnitřního trhu. V rámci jeho základních pravidel, kterými jsou volný pohyb zboží, 

služeb, osob a kapitálu, jsou odstraněny vzájemné překážky obchodu. Česká republika 

získává z účasti na tomto trhu mnoho výhod a obchodních příležitostí, a to včetně přístupu 

k veřejným zakázkám, zvýšení důvěry zahraničních investorů atd. 

 

Graf 2.1: Vývoj vývozu a dovozu v letech 1993 – 2007 (v mld. Kč) 
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Zdroj: Český statistický úřad, 2008, vlastní úprava. 

 

V posledních letech je důležitým faktorem sílící koruna. Ta zdražuje vývozy a naopak 

zlevňuje dovoz. Ačkoli ve statistikách zahraničního obchodu se tento trend zatím neprojevuje, 

z dlouhodobého hlediska se česká koruna může stát vážným problémem především pro české 

exportéry. 

 

V podstatě lze říci, že tyto a další významné změny ovlivnily vývoj vývozu i dovozu. 

Jak vývoz, tak dovoz vzrostl za toto období téměř šestkrát.  
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2.2 Vývoj obratu zahraničního obchodu  

  

Od roku 1993 se obrat zahraničního obchodu České republiky zvýšil o více jak 

čtyřnásobek, a to z 847 685 mil. Kč na 4 859 747 mil. Kč. Je nutné říci, že se obrat vyvíjel  

v různých letech rozdílně. Největší meziroční nárůst byl realizován v roce 1995, kdy vzrostl  

o 28,7 %.  Naopak v roce 2002 vykázal obrat zahraničního obchodu nečekaný pokles o necelá 

3 %.  Hodnotově obrat nejvíce narostl v roce 2004 a to o 660 100 mil. Kč. V roce 2002 klesl 

obrat zahraničního obchodu oproti roku 2001 o 73 182 mil. Kč.  

 

Tab. 2.1: Vývoj obratu zahraničního obchodu v období 1993 – 2007 

Rok 

Obrat 
zahraničního 

obchodu 
(v mil. Kč) 

Hodnotový 
růst/pokles 

zahraničního 
obchodu 

(v mil. Kč) 

Meziroční 
růst/pokles 

zahraničního 
obchodu 

Podíl vývozu 
na celkovém 

obratu 

Podíl dovozu na 
celkovém 

obratu 

1993 847 685 - - 49,7% 50,3% 

1994 957 219 109 534 112,9% 47,9% 52,1% 

1995 1 231 911 274 692 128,7% 46,0% 54,0% 

1996 1 356 350 124 439 110,1% 44,4% 55,6% 

1997 1 568 972 212 622 115,7% 45,2% 54,8% 

1998 1 748 693 179 721 111,5% 47,7% 52,3% 

1999 1 881 925 133 232 107,6% 48,3% 51,7% 

2000 2 363 023 481 098 125,6% 47,4% 52,6% 

2001 2 653 713 290 690 112,3% 47,8% 52,2% 

2002 2 580 531 -73 182 97,2% 48,6% 51,4% 

2003 2 811 653 231 122 109,0% 48,8% 51,2% 

2004 3 471 753 660 100 123,5% 49,6% 50,4% 

2005 3 698 548 226 795 106,5% 50,5% 49,5% 

2006 4 249 385 550 837 114,9% 50,5% 49,5% 

2007 4 859 747 610 362 114,4% 50,9% 49,1% 
Zdroj: Český statistický úřad, 2008, vlastní úprava. 

 

Podíl vývozu a dovozu na celkovém obratu zahraničního obchodu osciloval během 

zmiňovaného období okolo 50 %.  Největší odchylka byla zaznamenána v roce 1996, kdy se 

vývoz podílel na obratu pouhými 44,4 %.  V tomto roce tedy logicky došlo i k výraznějšímu 

odchýlení podílu dovozu, a to na 55,6 %.  
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2.3 Obchodní bilance České republiky 

 

Saldo obchodní bilance, jako rozdíl mezi exportem a importem, zaznamenalo během 

posledních více než deseti let výrazné změny.  

 

V prvním roce existence samostatné České republiky dosáhla obchodní bilance 

přebytku ve výši 10 miliard korun. Od roku 1994 docházelo k postupnému ochabování 

vývozu a naopak k rostoucí poptávce po dováženém zboží, a proto obchodní bilance končila 

schodkem. Tento trend pokračoval až do roku 1996, kdy dospěl ke kritickému bodu, neboť 

schodek obchodní bilance dosáhl 160 miliard korun.20 V následujících letech ale 

přichází oživení, vývoz roste rychleji než dovoz a schodek obchodní bilance se pomalu 

snižuje.  

 

Graf 2.2: Vývoj salda obchodní bilance 1993 – 2007 (v mld. Kč) 
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Zdroj: Český statistický úřad, 2008, vlastní úprava. 

 

Příznivý vývoj zahraničního obchodu však nemá dlouhého trvání. V roce 2000 opět 

dochází k nárůstu schodku obchodní bilance, který činil přibližně 120 miliard korun. Příčinou 

                                                 
20 Počítáno podle nové metodiky sledování údajů o zahraničním obchodu. 
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byl růst dovozu, který byl rychlejší než růst vývozu. V dalším období deficit začíná pomalu 

klesat. V roce 2004 Česká republika dosahuje záporné saldo obchodní bilance, které se 

rovnalo 26 miliardám korun.  

 

Etapu záporného salda obchodní bilance ukončil přelomový rok 2005. Vývoz ve výši 

1 868 586 mil. Kč převyšoval dovoz o 38 624 mil. Kč. V tomto roce tedy dosáhla Česká 

republika poprvé od roku 1993 přebytku obchodní bilance. To bylo způsobeno především 

pokračujícím růstem průmyslové produkce, přílivem přímých zahraničních investic a nižším 

dovozem. I v roce 2006 převažoval v České republice vývoz nad dovozem. 

 

2.4 Teritoriální struktura zahraničního obchodu ČR 

 

Největším obchodním partnerem České republiky je Evropská unie. Její podíl na 

celkovém zahraničněobchodním obratu ČR činí téměř dvě třetiny. V rámci Evropské unie je 

pak největším obchodním partnerem Spolková republika Německo s podílem přibližně 35 % 

celkového obratu zahraničního obchodu ČR.  

 

Úsilím České republiky je prohloubit nebo si alespoň zachovat rozmanitost 

územní struktury zahraničního obchodu. A to v zájmu omezení závislosti české 

ekonomiky na několika trzích, jejichž případné konjunkturální změny by mohly 

negativně ovlivnit i Českou republiku. 

 

2.4.1 Teritoriální struktura zahraničního ochodu ČR před vstupem do EU 

 

V návaznosti na vývoj v 90. letech dominovaly českému zahraničnímu obchodu  

i po roce 2000 země s vyspělou tržní ekonomikou, především země Evropské unie. Jejich 

podíl na celkovém zahraničním obchodu činil před vstupem České republiky do Evropské 

unie zhruba 60 %.  

 

Před rokem 2004, kdy došlo k dosud největšímu rozšíření Evropské unie, tvořily 

významnou skupinu také evropské tranzitivní ekonomiky. Tyto země spolu se zeměmi SNS 

se podílely na zahraničním obchodu České republiky přibližně 20 %.  
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Vývoz do rozvojových zemí se pohyboval mezi 3 – 4 %, zatímco dováženo z těchto 

zemí bylo okolo 5 – 7 % celkového dovozu. 

 

Důležitou položkou v zahraničním obchodě České republiky byl také dovoz ze zemí, 

jako je Čína, Severní Korea nebo Vietnam. Podíl zboží dováženého z těchto mírně rostl. 

Zatímco v roce 2000 činil 2 %, v roce 2003 vzrostl na 5 %.  

 

2.4.2 Teritoriální struktura zahraničního obchodu ČR po vstupu do EU 

 

Po vstupu České republiky do Evropské unie v roce 2004 došlo k upevnění 

dominantního postavení zemí Evropské unie v zahraničním obchodu České republiky. 

Jejich podíl na celkovém vývozu ČR v roce 2005 dosáhl 84 %. Dodáno bylo z těchto zemí 

71 % dovezeného zboží.  

 

Ve vývoji zahraničního obchodu ČR s evropskými zeměmi s tranzitivní ekonomikou 

také došlo k zásadním změnám. 1. května 2004 se některé z těchto zemí staly členy Evropské 

unie. Tím se zvýšil podíl zahraničního obchodu se členy EU a naopak došlo k výraznému 

poklesu podílu evropských tranzitivních ekonomik na celkovém zahraničním obchodu ČR. 

Dnes se tedy vývoz do těchto tranzitivních ekonomik pohybuje okolo 2 – 3 % a dovoz 

dosahuje maximálně 1 %.  

 

 Graf 2.3: Teritoriální struktura vývozu v roce 2007 (v %) 
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Zdroj: Český statistický úřad, 2008, vlastní úprava. 
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Zahraniční obchod s rozvojovými zeměmi nezaznamenal po vstupu České republiky do 

Evropské unie žádné výrazné změny. Podíl vývozu do těchto zemí se i nadále pohybuje okolo 

3 %, a dovoz okolo 6 %. 

 

2.5 Zbožová struktura zahraničního obchodu 

 

Zbožová struktura je v České republice členěna podle standardní mezinárodní 

obchodní nomenklatury (SITC) do 10 tříd, SITC 0 až SITC 9.  

 

Česká republika vyváží především ty nejkonkurenceschopnější výrobky a dováží 

zboží, které se v zemi nevyrábí nebo se nenachází v potřebné kvalitě či množství. 

 

2.5.1 Zbožová struktura zahraničního ochodu ČR před vstupem do EU  

 

Nejvýznamnější skupinou zboží v zahraničním obchodu České republiky je skupina 

SITC 7, ve které jsou zahrnuty stroje a dopravní prostředky. Tato skupina dominuje nejen při 

vývozu ale také při dovozu zboží ze zahraničí. Před rokem 2004 se stroje a dopravní 

prostředky podílely přibližně 40 % na celkovém dovozu do České republiky. V oblasti 

vývozu toto zboží od roku 2000 posilovalo svůj podíl na celkovém vývozu a v roce 2004 

tvořilo z celkového vývozu 50,9 %. 

 

Velký význam má také skupina SITC 6, do které patří tržní výrobky tříděné hlavně 

podle materiálu. Dovoz tohoto zboží představoval v období 2000 – 2004 přibližně 20 % 

celkového dovozu. Vývoz tohoto zboží se pohyboval mezi 22 – 25 % celkového vývozu 

českého zboží do zahraničí. 

 

Mezi další důležité zbožové skupiny patří skupina SITC 5, která v sobě zahrnuje 

chemikálie a příbuzné výrobky jinde neuvedené, a skupina SITC 8 – Průmyslové spotřební 

zboží. Každá z těchto skupin se před rokem 2004 na celkovém dovozu podílela přibližně  

10 %. Na vývozu se zboží skupiny SITC 5 podílelo přibližně 6 %, zatímco zboží skupiny 

SITC 8 zhruba 12 %.  
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V období 2000 – 2004 můžeme sledovat výrazný nárůst dovozu průmyslového 

spotřebního zboží. Zatímco v roce 2000 se dováželo pouze 9 % tohoto zboží z celkového 

dovozu, v roce 2004 tento podíl vzrostl na 48,6 %. 

 

Co se týče vývozu, v tomto období došlo k výrazné změně v podílu na celkovém 

vývozu u strojů a dopravních prostředků. Jejich podíl vzrostl v roce 2004 oproti roku 2000  

o 55,5 %.  

 

2.5.2 Zbožová struktura zahraničního ochodu ČR po vstupu do EU 

 

V komoditní skupině SITC 7 došlo po vstupu České republiky k výrazné změně. 

Ačkoli ještě v roce 2005 se tato skupina podílela na dovozu do ČR 40,3 %, v roce 2006 došlo 

k 13% nárůstu. V roce 2007 se dovoz zboží z této skupiny podílel na celkovém dovozu  

53,9 %. Vývoz skupiny SITC 7 zaznamenal nárůst již před rokem 2004 a v tomto trendu 

pokračoval i v následujících letech. 

 

Skupina SITC 6 – Tržní výrobky tříděné hlavně podle materiálu nedoznala po vstupu 

ČR do Evropské unie žádných výrazných změn.  

 

U dovozu zboží skupiny SITC 5 došlo po roce 2004 k mírným změnám. V roce 2006 

poklesl podíl na celkovém dovozu do ČR z 11 % (v roce 2005) na pouhých 6,1 %. Vývoz 

zboží z této skupiny zůstal na přibližně 6 %. Ve zbožové skupině SITC 8 nedošlo k žádným 

výrazným změnám. Vývoz tohoto zboží se nadále podílel 11 % na celkovém vývozu, a dovoz 

se podílel 11 % na celkovém dovozu.  

 

Nejvýraznější nárůst můžeme sledovat u zbožové skupiny SITC 1, kterou tvoří nápoje 

a tabák. Zatímco před rokem 2004 se hodnota dovezených nápojů a tabáku pohybovala okolo 

7 mld. Kč, v roce 2004 vzrostla oproti roku 2000 o 44,4 % a činila 10,7 mld. Kč. 

V následujících letech i nadále rostla a v roce 2007 se do ČR dovezlo toto zboží v hodnotě 

15,7 mld. Kč, což je o 112 % více než v roce 2000. Další výrazný nárůst byl zaznamenán  

u dovozu strojů a dopravní prostředků.  
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2.6 Shrnutí analýzy zahraničního obchodu 

 

Je zřejmé, že zahraniční obchod ovlivňuje celou českou ekonomiku. Ovlivňuje její 

tempo růstu, stejně jako zvyšuje hrubý domácí produkt. 

 

Nejdůležitějším mezníkem ve vývoji českého zahraničního obchodu byla privatizace  

a transformace české ekonomiky probíhající v 90. letech. Za poslední desetiletí tak objem 

vývozů a dovozů poměrně rychle vzrostl, a to téměř o pětinásobek. 

 

Mezi slabší stránky českého exportu patří jak teritoriální tak komoditní struktura.  

V teritoriální struktuře dnes totiž převládají země s vyspělou tržní ekonomikou, především 

země Evropské unie. V uplynulých letech se vyváželo hlavně do sousedních zemí – Spolkové 

republiky Německo, Polské republiky a Slovenské republiky. Orientací především na tyto 

státy ztrácí teritoriální struktura českého zahraničního obchodu na rozmanitosti. Zahraniční 

obchod tak přichází nejen o výhodné možnosti obchodování s jinými zeměmi, ale zároveň si 

vytvořil závislost jen na několika zemích, jejichž náhlé výkyvy hospodářského cyklu by 

mohly ovlivnit také Českou republiku.  

 

V komoditní struktuře převládal podíl strojů a dopravních prostředků na celkovém 

zahraničním obchodu, a nyní tvoří skoro polovinu celkového zahraničního obchodu. I pro 

komoditní strukturu tak platí nízká rozmanitost a také fakt, že Česká republika patrně příliš 

nevyužívá komparativních výhod, neboť dováží stejnou komoditní skupinu, kterou zároveň 

vyváží. 

 

Celkově si Česká republika vedla v zahraničním obchodě dobře. Od roku 2005 

vykazuje kladné saldo obchodní bilance a míra otevřenosti české ekonomiky vzrostla až na 

zhruba 65 %. 

 

Analýza zahraničního obchodu společně s analýzou systémů podpory vývozu  

v zemích Evropské unie, požadavků samotných podniků a s analýzou silných a slabých 

stránek, příležitostí a hrozeb české ekonomiky pomáhá při tvorbě Exportní strategie České 

republiky pro období 2006 - 2010. 
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3 PROJEKTY EXPORTNÍ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY  
 

Prvním materiálem zabývajícím se zahraniční a především proexportní politikou 

České republiky se stala Koncepce proexportní politiky ČR vypracovaná vládou České 

republiky v roce 1997. Na tuto koncepci pak navázala Koncepce proexportní politiky ČR 

1999 a na ní následně Koncepce proexportní politiky 2003 – 2006. Poslední aktivitou vlády 

v oblasti proexportní politiky je Exportní strategie ČR pro období 2006 – 2010.  

 

Hlavním účelem Exportní strategie ČR pro období 2006 - 2010 je definování vize, 

hlavních cílů a klíčových projektů v oblasti exportní strategie.  

 

Cílem této strategie je přispět k dalšímu růstu českého vývozu, a tím také k dosažení 

vysokého tempa růstu hrubého domácího produktu, k rozvoji zaměstnanosti  

a makroekonomické rovnováhy. Exportní strategie navrhuje systém nástrojů, které budou  

nejen účinné a komfortní pro podnikatele, ale také slučitelné s pravidly tržní ekonomiky, 

flexibilní a efektivní z pohledu využití zdrojů státu. 

 

V návaznosti na výsledky předchozích Koncepcí proexportní politiky a na srovnání 

s praxí ve vyspělých tržních ekonomikách a také na základě zjištění potřeb zákazníků byly 

definovány oblasti, které by bylo vhodné zlepšit:  

- kapacita zaměstnanců zajišťující podporu v zahraničí, která je výrazně nižší než ve 

vyspělých zemích, 

- služby související s exportem investic do zahraničí a s exportem služeb, 

- rozvoj vzdělávání a sdílení exportních zkušeností, 

- informovanost o službách pro podnikatele a jejich regionální dostupnost, 

- součinnost a koordinace úsilí s podnikatelskými svazy, hospodářskými komorami  

a dalšími reprezentativními organizacemi podnikatelů. 

 

Exportní strategie definuje 12 klíčových projektů, které odpovídají 4 cílům21:  

 

I. Více příležitostí pro podnikatele  

II. Poskytovat profesionální a účinnou podporu 

                                                 
21 Exportní strategie 2006 – 2010 [online]. Praha: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, 2005. Dostupné z  
http://www.businessinfo.cz/cz/rubrika/exportni-strategie-cr-2006-2010/1001404/. 
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III. Zlepšit a rozšířit kvalitu služeb 

IV. Zvýšit kapacity pro export 

 

V cíli I. Více příležitostí pro podnikatele lze nalézt projekty Usnadňování podmínek 

obchodu, Působení na klíčových trzích a Budování kvalitní značky ČR ve světě. Pod cíl II. 

Poskytování profesionální a účinné podpory spadají projekty Účinná asistence pro exportéry, 

Zvýšení vývozu služeb, Zvýšení přímých investic a Rozvoj vývozních aliancí. Do cíle III. 

Zlepšení a rozšíření kvality služeb patří projekty Nový systém služeb státu pro export  

a Zákaznické centrum pro export. Mezi projekty cíle IV. Zvýšení kapacity pro export se řadí 

Síť pro export, Rozšíření finančních služeb pro český export a Exportní akademie. 

 

3.1 Jednotlivé projekty Exportní strategie 

 

Exportní strategie ČR pro období 2006 – 2010 v sobě obsahuje 12 projektů, které 

směřují k podpoře českých exportérů, jsou jimi: 

 

Usnadňování podmínek obchodu 

 

V rámci tohoto projektu se Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky aktivně 

podílí na tvorbě společné obchodní politiky Evropské unie a tuto politiku ovlivňuje ve 

prospěch zájmů České republiky. Dalším úkolem MPO je věnovat pozornost zvyšování 

konkurenceschopnosti trhu EU prostřednictvím liberalizace obchodu. V oblasti odstraňování 

bariér českého exportu se ČR aktivně zasazovala o odbourávání celních i netarifních 

překážek pro snadnější přístup jejich firem na trhy třetích zemí. ČR taktéž podporovala 

uzavření nových dohod o volném obchodu s Koreou, Indií, zeměmi ASEAN, dohody 

o partnerství a spolupráci s Čínou, asociačních dohod se zeměmi Andského společenství 

a Střední Ameriky. Totéž činí ve vztahu k Rusku a Ukrajině.  

 

Součástí tohoto projektu je zároveň obhajoba zájmů českých firem při jejich přístupu 

na trhy členských států EU. Tvorbě obchodní politiky a jejímu diskusnímu fóru napomáhá 

mechanismus Business panel Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, kde se zástupci 

podnikatelů mohou vyjadřovat k problémům a přispívat svými náměty k jednáním o obchodní 

politice na mezinárodních fórech. 



 31 

Působení na klíčových trzích  

 

Účelem tohoto projektu je identifikovat a průběžně aktualizovat klíčové trhy pro 

export a investice, stejně jako zpracovat strategie a akční plány prosazování obchodně 

ekonomických zájmů v teritoriu. V rámci tohoto projektu jsou rozlišovány prioritní země22  

a země zvláštního významu23. Pro země zvláštního významu (EU jako celek) je zpracována 

Strategie prosazování obchodně ekonomických zájmů České republiky v EU. 

 

Pro 18 prioritních zemí24 byly vypracovány samostatné strategie prosazování 

obchodně-ekonomických zájmů. Tyto strategie, přístupné podnikatelské veřejnosti 

prostřednictvím portálu BusinessInfo.cz, obsahují jednotný a koordinovaný přehled cílů  

a aktivit realizovaných orgány státní správy v dotčených zemí. Ukázaly se jako kompaktní, 

systematické materiály, které poskytují základní informace o příležitostech v příslušných 

zemích a které mají velký význam při prosazování zásadních vizí a priorit v rámci systému 

státní proexportní politiky. Zpětná vazba firem jen potvrdila správnost systémového přístupu 

a dobré nastavení prioritních zemí a perspektivních oborů pro rozvoj podnikatelských aktivit 

v jednotlivých teritoriích. 

 

Budování kvalitní značky ČR ve světě 

 

Tento projekt je zaměřen na zvýšení pozitivní informovanosti o ČR v zahraničí, 

vylepšení obrazu ČR v zahraničí a efektivní využívání prostředků na prezentaci ČR.  

 

Z analýzy provedené v rámci hodnocení přínosů projektu vyplývá, že každá koruna 

vložená do české oficiální účasti („ČOÚ“) se zhodnotila 82 Kč exportní produkce. 

Například za prvních 6 měsíců 2007 to bylo 5,4 miliard Kč ve formě rozpracovaných 

kontraktů proti nákladům ve výši 67 miliónů Kč na realizaci ČOÚ. V roce 2007 bylo 

                                                 
22 Za prioritní země se považují země, kde existuje výrazný potenciál růstu obchodní spolupráce. 
23 Za země zvláštního významu jsou považována teritoria, kde v současnosti již intenzivní a rozsáhlá obchodně 
ekonomická spolupráce probíhá, ovšem potenciál pro její rozšíření již není tak vysoký jako u prioritních zemí. 
24 Mezi těchto 18 zemí patří: Argentina, Brazílie, Bulharsko, Čína, Egypt, Chile, Chorvatsko, Indie, Kanada, 
Mexiko, Rumunsko, Saúdská Arábie, Spojené Arabské Emiráty, Srbsko, Turecko, Ukrajina, USA a Vietnam. 



 32 

zorganizováno 73 ČOÚ ve 39 zemích s očekávaným přínosem 11,6 miliardy Kč při nákladech 

168 miliónů Kč25. 

 

V procesu přípravy a realizace ČOÚ se stále vyskytoval značný prostor pro 

zefektivnění vynakládaných prostředků a zlepšení spolupráce s podnikatelskými 

reprezentacemi. Na základě toho byla vypracována nová Koncepce prezentace České 

republiky na mezinárodních veletrzích a výstavách. V této nové koncepci, která začala být 

uplatňována od roku 2008, je kladen důraz na podporu účasti v teritoriích, kde se české firmy 

obtížně prosazují samy. 

 

Účinná asistence pro exportéry  

 

Služby pracovníků státu v zahraničí napomáhají českému vývozu. Pokud jsou tyto 

služby profesionální a založené na znalosti teritoria, kontaktů, schopnosti komunikovat  

a prezentovat příležitosti, náklady na vstup českých firem na zahraniční trhy se snižují  

a vývoz roste. Cílem tohoto projektu tedy je poskytovat firmám profesionální, efektivní  

a účelnou asistenci. Tým pro podporu obchodně-ekonomických zájmů ČR v zahraničí tvoří 

tituláři, pracovníci obchodně-ekonomických úseků zastupitelských úřadů, zástupci agentur 

CzechTrade a CzechInvest a částečně také Česká centra.26 

 

Mezi prioritní výstupy projektu patří optimalizace sítě obchodně-ekonomických 

úseků zastupitelských úřadů a zahraničních kanceláří CzechTrade a CzechInvest, která odráží 

požadavek, aby ekonomičtí diplomaté a pracovníci zahraničních agentur působili především 

v zemích s vysokým potenciálem pro rozvoj obchodní a investiční spolupráce. Na základě 

této optimalizace pak došlo k posílení obchodně-ekonomických úseků zastupitelských 

úřadů v Číně, Vietnamu, Indii, Mongolsku a v Japonsku, a naopak ke snížení počtu 

ekonomických diplomatů v Maďarsku, Polsku, Nizozemsku, Velké Británii a na Kypru. 

Nově byly naopak otevřeny zahraniční kanceláře CzechTrade v Mexico City, Dubaji, 

Chengdu a v Ho Či Minově Městě.  

 

                                                 
25 Exportní strategie České republiky pro období 2006-2010: Zpráva o průběžném plnění za období 2006 – 2007 
[online]. Praha: Ministerstvo průmyslu a obchodu, 2008. Dostupné z <http://www.mpo.cz/cz/zahranicni-
obchod/>. 
26 Exportní strategie 2006 – 2010 [online]. Praha: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, 2005. Dostupné z  
http://www.businessinfo.cz/cz/rubrika/exportni-strategie-cr-2006-2010/1001404/. 
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Ministerstvo průmyslu a obchodu také začalo realizovat projekt sloučení služeb 

zahraničních sítí CzechTrade a CzechInvest, jehož cílem je vytvoření jednotné kontaktní 

adresy obou agentur v zahraničí, zkvalitnění poskytovaných služeb a také úspora nákladů. 

 

Zvýšení vývozu služeb  

 

Vzhledem k tomu, že liberalizovaný trh služeb má zásadní význam pro výkonnost, 

produktivitu a konkurenceschopnost ekonomik, je tento projekt zaměřen na liberalizaci služeb 

v zemích EU. Jeho dalším úkolem je zvýšit podíl exportu služeb a zkvalitnit strukturu tohoto 

exportu. Projekt se zaměří na dvě oblasti, na podporu liberalizace služeb v EU a na prezentaci 

konkurenceschopných služeb do zahraničí. 

 

V rámci tohoto projektu například došlo k vypracování materiálu „Doporučení pro 

podporu exportu služeb“, v němž byly určeny perspektivní oblasti služeb, teritoria vhodná 

pro export služeb, a rovněž byly popsány překážky vývozu služeb a naznačeny další možnosti 

rozvoje projektu. 

 

Zvýšení přímých investic a akvizic do zahraničí  

 

V současné nabídce služeb státu v oblasti exportu a investic chybí ucelený systém pro 

podporu vývozu investic. Neexistuje systém vyhledávání investičních příležitostí v zahraniční 

pro české investory.27 V rámci tohoto projektu bude Česká exportní banka spolupracovat  

s Exportní garanční a pojišťovací společností a připraví jednotnou nabídku služeb pro české 

investory. Dojde tak k vybudování nového systému podpory investic a akvizic. 

 

Po analýze výchozí situace byly vytvořeny následující nástroje pro uskutečnění 

projektového záměru28: 

- databáze investičních příležitostí, 

- manuál na rozšíření výroby do zahraničí, 

- semináře zaměřené na prosazování českých investic, 

                                                 
27 Exportní strategie 2006 – 2010 [online]. Praha: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, 2005. Dostupné z  
http://www.businessinfo.cz/cz/rubrika/exportni-strategie-cr-2006-2010/1001404/. 
28 Exportní strategie České republiky pro období 2006-2010: Zpráva o průběžném plnění za období 2006 – 2007 
[online]. Praha: Ministerstvo průmyslu a obchodu, 2008. Dostupné z <http://www.mpo.cz/cz/zahranicni-
obchod/>. 
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- poradenské a konzultační služby, 

- dlouhodobé financování investic v zahraničí, 

- pojištění investic v zahraničí. 

 

Rozvoj vývozních aliancí  

 

Smyslem tohoto projektu je spojování firem pro působení na zahraničních trzích. To 

jim umožní rozložit náklady na zahraniční marketing, prezentaci a zastoupení na trhu, sdílení 

technologií, distribuční kanály, externí dodavatele, specializované služby a potřebné kontakty. 

Také to firmám pomůže zvýšit pravděpodobnost úspěšného vstupu a pozitivních výsledků na 

zahraničním trhu. Realizátorem tohoto projektu je CzechTrade, EGAP a ČEB. 

 

V  letech 2006 a 2007 bylo v rámci plnění Exportní strategie ČR založeno 9 nových 

aliancí. 

 

Nový systém služeb státu pro export  

 

Účel projektu spočívá ve zvýšení zákaznické orientace subjektů, v poskytování lepšího 

servisu podnikatelům a ve zlepšení koordinace a informovanosti výkonných subjektů 

navzájem. Za účelem zajištění kvalitní obsluhy klientů vznikne Zákaznické centrum 

podpory exportu. Dalšími nástroji tohoto projektu je například soustava cílů Balanced 

ScoreCard29 a informační systém SINPRO30. 

 

Systém řízení, který využívá metodu Balanced ScoreCard byl nejdříve vyzkoušen  

u pilotních úřadů (vybráno celkem 20 úřadů v 15 zemích), avšak postupně byl rozšířen na 

současný počet 54 úřadů ve 45 zemích. Záměrem je v průběhu roku 2008 systém řízení 

používat ve všech úřadech. 

 

 

                                                 
29 Metoda Balanced ScoreCard je metodou uplatňovanou ve strategickém řízení jako systém ukazatelů z 
oblasti financí, zákazníků, interních procesů a učení se a růstu umožňující formulovat správný strategický záměr 
s minimálním informačním zkreslením při přenosu z vrcholové úrovně řízení do operativy. Umožňuje organizaci 
konkretizovat její strategii a převést ji do konkrétních iniciativ a projektů. 
30 Sdílený informační prostor pro pracovníky v teritoriu i v ústředí umožňuje přístup k aktuálním a integrovaným 
datům, ekonomickým diplomatům, pracovníkům agentur CzechTrade a CzechInvest a teritoriálním odborníkům 
Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva zahraničních věcí. 
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Zákaznické centrum pro export  

 

Tento projekt přispívá ke komplexním informacím na jednom místě a k efektivní 

komunikaci nabídky služeb. Informačním místem pro české exportéry je internetový portál 

BusinessInfo.cz, na kterém exportéři najdou veškeré informace týkající se společné nabídky 

služeb státu v zahraničí, adresných informací, pořádaných akcí a příslušných kontaktů. Tento 

portál nabízí také přehled všech služeb a přímé odkazy na internetové stránky institucí, které 

tyto služby zajišťují.  

 

Výstupem tohoto projektu je zřízení centrálního informačního místa pro vyřizování 

dotazů spojených se službami státu prostřednictvím tzv. Zelené linky pro export. Od  

1. dubna 2007 začala vykonávat Zelená linka pro export také činnost informační kanceláře 

CzechTrade, čímž se dále zvýšil uživatelský komfort pro případné zájemce o informace.  

 

Síť pro export  

 

Zvýšit informovanost i o dění v teritoriu a příležitostech, zjednodušit získávání 

informací pro podnikatele a zlepšit marketing teritorií jsou cíle, které si klade projekt exportní 

strategie Síť pro export. 

 

Výstupem tohoto projektu je nový elektronický systém tvorby, přenosu a prezentace 

systémových informací o vstupu a podnikání na zahraničních trzích. Díky tomuto systému 

jsou veškeré důležité údaje prezentovány jednotným způsobem na portálech BusinessInfo.cz, 

Export.cz a na webových stránkách příslušných zastupitelských úřadů. Kromě systémových 

informací jsou na portále BusinessInfo.cz a také Export.cz prezentovány aktuální informace 

o obchodních příležitostech zahraničních trhů. Dalším výstupem projektu je rozšíření 

informací o příležitosti v oblasti investic a veřejných zakázek. 

 

Rozšíření finančních služeb pro český export  

 

Hlavní náplní projektu je zpřístupnit variabilní formy financování a pojištění. Jedním 

z klíčových cílů tohoto projektu je využití strukturálních fondů Evropské unie. Exportní 

garanční a pojišťovací společnost se bude při realizaci tohoto cíle zaměřovat na podporu 

českých podniků při získávání komerčních finančních zdrojů od komerčních bank.  Agentura 
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CzechTrade administruje program Zvýšení efektivnosti prezentace podniků na 

zahraničních veletrzích a výstavách a program Rozvoj lidských zdrojů v oblasti 

mezinárodního obchodu. Ministerstvo průmyslu a obchodu bude spolupracovat 

s komerčními bankami a bude usilovat o větší dostupnost komerčního exportního financování 

pro české podnikatelské subjekty.  

 

Nově zavedené pojistné produkty EGAP významným dílem přispěly k meziročnímu 

nárůstu pojištěného objemu úvěrů, investic a záruk. Na rozdíl od ve světě stagnujícího objemu 

podpořených přímých úvěrů poskytnutých státními exportními agenturami byl v ČR 

zaznamenán velmi dynamický růst této formy podpory exportu.31 

 

Exportní akademie  

 

Účelem tohoto projektu je přenos exportního know-how směrem k podnikatelské 

sféře, tzn. sdílení nejlepších zkušeností z úspěšných případů, informací o rizicích 

obchodování na mezinárodních trzích a seznámení českých firem s aktuálními trendy na 

zahraničních trzích. Na základě tohoto projektu by tak mělo dojít ke zlepšení exportní 

kompetence firem a vzdělávání exportérů.  

 

V rámci poskytování vzdělávacích služeb podnikatelské veřejnosti v oblasti 

obchodování na mezinárodních trzích bylo jen v roce 2007 realizováno32: 

- 55 odborných seminářů v Praze,  

- 54 odborných seminářů ve 13 regionech. 

 

V listopadu 2007 byl zahájen kurz Úspěšný exportér. V březnu až červnu 2007 byl 

realizován pilotní Kurz obchodní diplomacie pro budoucí pracovníky obchodně-

ekonomických úseků zahraničních úřadů ČR a vedoucí zahraničních kanceláří CzechTrade  

a CzechInvest. Vývozci a investoři si tedy mohou být jisti, že v zahraničí je budou stále 

častěji zastupovat schopní pracovníci státní správy. 

                                                 
31 Exportní strategie České republiky pro období 2006-2010: Zpráva o průběžném plnění za období 2006 – 2007 
[online]. Praha: Ministerstvo průmyslu a obchodu, 2008. Dostupné z <http://www.mpo.cz/cz/zahranicni-
obchod/>. 
32 Exportní strategie České republiky pro období 2006-2010: Zpráva o průběžném plnění za období 2006 – 2007 
[online]. Praha: Ministerstvo průmyslu a obchodu, 2008. Dostupné z <http://www.mpo.cz/cz/zahranicni-
obchod/>. 
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Byl také vytvořen internetový portál Exportní akademie, na kterém jsou 

koncentrovány veškeré informace o vzdělávacích akcích Exportní akademie. Účastníkům 

jednotlivých kurzů umožňuje portál po zadání hesla interaktivní přístup, stahování 

podkladových materiálů atd.  

 

3.2 Ostatní exportní strategie 

 

Jak již bylo zmíněno výše, byla pro země zvláštního významu (EU jako celek) 

zpracována Strategie prosazování obchodně-ekonomických zájmů České republiky v EU. 

Další samostatné strategie prosazování obchodně-ekonomických zájmů byly vypracovány 

pro 18 prioritních zemí.  

 

Obchodní politika České republiky je zaměřena na využití společného evropského trhu 

k rozvoji české ekonomiky. V rámci trhu Evropské unie jsou pro české podnikatele vytvářeny 

podmínky pro posílení jejich vnější konkurenceschopnosti. A právě na to je zaměřena 

Strategie prosazování obchodně ekonomických zájmů České republiky v EU. Tato strategie lze 

rozdělit na osm výzev k posílení konkurenceschopnosti  v obchodě a to:  

Výzva č. 1 - Podpora levného dovozu za účelem nižších nákladů, které mohou zlepšit 

cenové postavení českých vývozů,  

Výzva č. 2 - Získání snadnějšího přístupu na trhy třetích zemí zejména 

prostřednictvím obchodní politiky EU a podporou nových členství ve WTO, 

Výzva č. 3 - Podpora zemědělské reformy ve WTO a v samotné EU,  

Výzva č. 4 - Liberalizace mezinárodního obchodu službami a vytvořené fungujícího 

unijního trhu služeb,  

Výzva č. 5 - Zajištění ochrany duševního vlastnictví,  

Výzva č. 6 - Zabránění zneužití ochranných nástrojů obchodu pro neefektivní výroby,  

Výzva č. 7 - Důraz na rychle se rozvíjející ekonomiky,  

Výzva č. 8 - Podpora rovné soutěže i na unijním trhu. 

 

Další strategií je Strategie prosazování obchodně ekonomických zájmů České 

republiky v zemích severní Afriky. Tato strategie vychází z toho, že každá ze zemí regionu 

severní Afriky vyžaduje z obchodního hlediska individuální přístup nejen z pohledu státní 

podpory, ale i ze strany samotných podnikatelů usilujících o prosazení se na jednotlivých 
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trzích. Proto je tato strategie rozpracována do jednotlivých projektů a oblastí, na které by se 

měla zaměřit česká podnikatelské sféra. Oblasti strategie, pro které jsou projekty 

vypracovány, jsou následující: Egyptská arabská republika, Velká libyjská arabská lidová 

socialistická džamáhíríje, Tuniská republika, Alžírská demokratická a lidová republika 

a Marocké království.  

 

Cílem Strategie prosazování obchodně-ekonomických zájmů České republiky v zemích 

Latinské Ameriky je dosažení kladného salda vůči čtyřem latinskoamerickým zemím za 

předpokladu, že se podaří výrazně navýšit export do této oblasti. A to především proto, že  

z hlediska vzájemného obchodu je Latinská Amerika pro Českou republiku zejména dovozní 

oblastí. Strategie je rozpracována do dalších čtyř strategií: Strategie pro Brazilskou 

federativní republiku, Strategie pro Spojené státy mexické, Strategie pro Argentinskou 

republiku a Strategie pro Chilskou republiku. 

 

Přijetí Strategie prosazování obchodně-ekonomických zájmů České republiky 

v Kuvajtu, Saúdskoarabském království a Spojených arabských emirátech je chápáno jako 

začátek procesu soustředěného úsilí všech orgánů státní podpory vývozu, v součinnosti 

zejména s Hospodářskou komorou ČR a Svazem průmyslu a dopravy ČR. A to proto, že čeští 

podnikatelé se v těchto zemích mohou jen těžko samostatně prosadit s realizací větších 

investičních celků. Cílem je urychlení rozvoje spolupráce v obchodně ekonomické  

a investiční oblasti s těmito zeměmi. 

 

Strategie prosazování obchodně-ekonomických zájmů České republiky je vypracována 

i pro dalších dvanáct prioritních zemí (Bulharsko, Čínu, Chorvatsko, Indii, Kanadu, 

Rumunsko, Rusko, Srbsko, Turecko, Ukrajinu, USA a Vietnam).  

 

Strategie vypracovává Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky ve 

spolupráci s dalšími subjekty. Jednotlivé strategie zaměřené na konkrétní prioritní země či 

regiony rozpracovávají témata obsažené v zastřešujícím dokumentu Exportní strategie České 

republiky pro období 2006 až 2010.  
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3.3 Zhodnocení plnění Exportní strategie ČR 

 

Není snadné přesně vyjádřit, v jaké míře přispěla Exportní strategie ČR a její 

jednotlivé projekty ke zvýšení českého vývozu. Lze však říci, že v rámci realizovaných 

projektů došlo k nárůstu vývozu za rok 2006 o 14,8 % oproti roku 2005 a za rok 2007 

dokonce o 15 % oproti roku 2006.  

 

V rámci projektu Usnadňování podmínek obchodu, kdy Česká republika podepsala 

několik významných dohod o volném obchodu nebo dohodu o partnerství a spolupráci vzrostl 

vývoz do zemí, se kterými byly tyto dohody podepsány. Například do Číny stoupl vývoz 

v roce 2006 o 19 % a v roce 2007 dokonce o 55 %. Zvýšil se také vývoz do Korey, a to za rok 

2006 o 25 % a za rok 2007 o celých 68 %. Nejvýrazněji se projevil nárůst vývozu do 

Kostariky a to o 154 % za rok 2007. V roce 2006 tvořil vývoz do této země hodnotu 52 mil. 

Kč, zatímco v roce 2007 už to bylo 133 mil. Kč. Vývoz vzrostl také do Indie nebo Ruska. 

 

Projekt Působení na klíčových trzích byl zaměřen na 18 prioritních zemí, o kterých 

byly vypracovány studie. Tyto materiály pak poskytují základní informace o příležitostech  

v příslušných zemích. Díky tomuto projektu se podařilo zvýšit vývoz především do 

Bulharska, Mexika a Turecka. Největší nárůst zaznamenal vývoz do Vietnamu, v roce 2006  

o 67 % a v roce 2007 o 92 %. 

 

Na základě optimalizace obchodně-ekonomických úseků zastupitelských úřadů  

a zahraničních kanceláří CzechTrade a CzechInvest projekt Účinná asistence pro exportéry 

taktéž přispěl k nárůstu vývozu do Číny, Vietnamu nebo Indie.  

 

K růstu vývozu zboží přispěl také výrazný nárůst exportu služeb, který v roce 2006 

vzrostl oproti roku 2005 o 14 %. Tento fakt dokládá úspěšnost projektu Zvýšení vývozu 

služeb. 

 

K růstu vývozu českého exportu přispěly i ostatní projekty Exportní strategie a to větší 

či menší měrou. Celková úspěšnost projektů exportní strategie je příznivá. Cíle Exportní 

strategie jsou v podstatě plněny a strategie tak splňuje očekávání, pro která byla přijata.  
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ZÁVĚR 
 

Bakalářská práce je zaměřena na přiblížení systému podpory exportu v České 

republice. Ten je uskutečňován na dvou úrovních, a to na státní a nestátní. V oblasti státní 

podpory  fungují instituce vládní a nevládní. Jako příklad vládní instituce lze uvést 

Ministerstvo průmyslu a obchodu. Nevládní instituce pak představuje například Exportní 

garanční a pojišťovací společnost nebo Česká exportní banka a podobně. V oblasti nestátní 

podpory jsou to organizace soukromé, jako třeba Hospodářská komora ČR. Úkolem těchto 

organizací je napomoci českým vývozcům proniknout na zahraniční trhy. Tuto pomoc 

zajišťují formou poskytování informací a asistence podnikatelům, připravováním různých 

programů pro vývozce,  pojišťováním exportů a nebo také vyhledáváním vhodných 

obchodních partnerů pro české vývozce a podobně. Pro české firmy jsou tyto služby 

nepostradatelné, neboť bez nich by se na trzích jiných států prosadily pouze těžko.  

 

Podpora exportu je důležitá především pro růst zahraničního obchodu. Zahraniční 

obchod České republiky, rozebraný ve druhé kapitole pomocí metody analýzy a syntézy, 

prošel od roku 1993 mnohými změnami. V návaznosti na tyto změny se dá říci, že obrat 

zahraničního obchodu od roku 1993 rostl, zatímco obchodní bilance zaznamenala od tohoto 

roku střídavě schodky či přebytky.   

 

V současné době jsou nejdůležitějšími vývozními partnery České republiky členské 

státy Evropské unie, především Spolková republika Německo. Česká republika vyváží do 

těchto zemí převážně stroje a dopravní prostředky. Celkově pak ČR od roku 2005 více vyváží 

než dováží a to pravděpodobně díky systematické podpoře exportu. 

 

V rámci státní podpory exportu byla Ministerstvem průmyslu a obchodu České 

republiky vypracována Exportní strategie České republiky pro období 2006 - 2010, která má 

přispět k dalšímu růstu českého vývozu. Tato exportní strategie je rozdělena do několika 

projektů, jež jsou zaměřeny na pozitivní ovlivnění celkové pozice české ekonomiky vzhledem 

k zahraničí. V návaznosti na tuto strategii je pak rozpracováno několik dalších strategií 

prosazování obchodně ekonomických zájmů v jednotlivých státech světa.  
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Cíl bakalářské práce, kterým bylo objasnit systém podpory exportu v České republice 

a především rozebrat význam podpory exportu pro Českou republiku, byl naplněn.  

 

Z bakalářské práce vyplývá, že Česká republika aktivně usiluje o systematickou 

podporu českých exportérů. A to nejen z důvodu vylepšení jejich pozice na trhu, ale také 

kvůli zlepšení celkové ekonomické situace v České republice. Snaha institucí činných 

v oblasti podpory exportu se pozitivně odrazila ve vývoji zahraničního obchodu České 

republiky, především exportu, kterému se od roku 2005 daří předstihnout import. Dá se 

s velkou pravděpodobností říci, že tomu napomohla také aktivita české vlády, která 

v posledních letech nabyla v oblasti podpory exportu daleko větší zkušenosti. Aktivita vlády 

spolu s rostoucím objemem prostředků vynakládaných na podporu exportu by měla zajistit 

podobný trend vývoje exportu i do budoucna. 
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a. s.    akciová společnost 

ASEAN Association of Southeast Asian Nations (Sdružení národů 

jihovýchodní Asie) 

BCD Business Contact Database (Databáze obchodních kontaktů) 

CEBRE   Česká podnikatelská reprezentace při EU 

CEFACT Center for Trade Facilitation and Electronic Business (Centrum 

pro usnadňování obchodu a elektronický obchod) 

ČEB    Česká exportní banka 

ČOÚ Česká oficiální účast 

ČR    Česká republika 

EDI    Electronic Data Interchange (elektronická výměna dat) 

EGAP    Exportní garanční a pojišťovací společnost 

EU    Evropská unie 

FITPRO Facilitation of  International Trade Procedures  

HK ČR   Hospodářská komora České republiky 

INCOTERMS International Commercial Terms (Mezinárodní obchodní 

podmínky) 

MPO    Ministerstvo průmyslu a obchodu 

OSN/EHK   Evropská hospodářská komise při Organizaci spojených národů 

SINPRO Sdílený informační prostor pro pracovníky v teritoriu i v ústředí 

SITC Standard International Trade Classification (Standardní 

mezinárodní obchodní klasifikace) 

UEAPME   Evropská asociace živnostníků a malých a středních podnikatelů 

UN/EDIFACT United Nations Electronic Data Interchange for Administration, 

Commerce and Transport (Elektronická výměna dat pro správu, 

obchod a dopravu) 

WTO    World Trade Organization (Světová obchodní organizace) 
 

 

 



SEZNAM TABULEK, GRAFŮ A OBRÁZKŮ 
 

 

Seznam obrázků 

 

Obrázek 1.1: Institucionální „trojúhelník“ 

 

Seznam grafů 

 

Graf 1.1: Vývoj otevřenosti české ekonomiky v letech 1993 – 2007 (v %) 

Graf 2.1: Vývoj vývozu a dovozu v letech 1993 – 2007 (v mld. Kč) 

Graf 2.2: Vývoj salda obchodní bilance 1993 – 2007 (v mld. Kč) 

Graf 2.3: Teritoriální struktura vývozu v roce 2007 (v %) 

 

Seznam tabulek 

 

Tabulka 2.1: Vývoj obratu zahraničního obchodu v období 1993 – 2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Prohlášení o využití výsledků bakalářské práce 
 

Prohlašuji, že 
 

- byla jsem seznámena s tím, že na mou bakalářskou práci se plně vztahuje zákon č. 
121/2000 Sb. – autorský zákon, zejména § 35 – užití díla v rámci občanských a 
náboženských obřadů, v rámci školních představení a užití díla školního a § 60 – 
školní dílo, 

- beru na vědomí, že Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (dále jen 
VŠB-TUO) má právo nevýdělečně ke své vnitřní potřebě bakalářskou práci užít (§ 35 
odst. 3), 

- souhlasím s tím, že jeden výtisk bakalářské práce bude uložen v Ústřední knihovně 
VŠB-TUO k prezenčnímu nahlédnutí a jeden výtisk bude uložen u vedoucího 
bakalářské práce. Souhlasím s tím, že údaje o bakalářské práci, obsažené v Záznamu o 
závěrečné práci, umístěném v příloze mé bakalářské práce, budou zveřejněny v 
informačním systému VŠB-TUO, 

- bylo sjednáno, že s VŠB-TUO, v případě zájmu z její strany, uzavřu licenční smlouvu 
s oprávněním užít dílo v rozsahu § 12 odst. 4 autorského zákona, 

- bylo sjednáno, že užít své dílo – bakalářskou práci nebo poskytnout licenci k jejímu 
využití mohu jen se souhlasem VŠB-TUO, která je oprávněna v takovém případě ode 
mne požadovat přiměřený příspěvek na úhradu nákladů, které byly VŠB-TUO na 
vytvoření díla vynaloženy (až do jejich skutečné výše). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Ostravě dne 25. dubna 2008 
 
 

……………………………………………….. 
Andrea Stušová 

 

 

Adresa trvalého pobytu studenta: 

K Zimovůdce 631, Orlová, 735 14 



SEZNAM PŘÍLOH 
 

Příloha 1  Míra otevřenosti ČR v letech 1993 – 2007 
 
Příloha 2  Vývoj zahraničního obchodu v letech 1993 - 2007 (v mld. Kč) 
 
Příloha 3  Vývoz do skupin zemí v období 2000 - 2007 (v mld. Kč) 
 
Příloha 4  Dovoz do skupin zemí v období 2000 - 2007 (v mld. Kč) 
 
Příloha 5  Podíl jednotlivých tříd SITC (rev. 3) na celkovém dovozu v období 200 – 2007 

(v %) 
 
Příloha 6  Podíl jednotlivých tříd SITC (rev. 3) na celkovém vývozu v období  

 2000 – 2007 (v %) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PŘÍLOHA 1 
 
Míra otevřenosti ČR v letech 1993 – 2007 
 

 Vývoz (v mil. Kč) HDP (v mil. Kč) Míra otevřenosti 

1993 421 601 1 002 300 42% 

1994 458 842 1 182 700 39% 

1995 566 171 1 466 522 39% 

1996 601 680 1 683 288 36% 

1997 709 261 1 811 094 39% 

1998 834 227 1 996 483 42% 

1999 908 756 2 080 797 44% 

2000 1 121 099 2 189 169 51% 

2001 1 268 149 2 352 214 54% 

2002 1 254 860 2 464 432 51% 

2003 1 370 930 2 577 110 53% 

2004 1 722 657 2 814 762 61% 

2005 1 868 586 2 987 722 63% 

2006 2 144 572 3 231 576 66% 

2007 2 472 350 3 557 653 69% 

Zdroj: Český statistický úřad, 2008, vlastní úprava. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



PŘÍLOHA 2 
 
Vývoj zahraničního obchodu v letech 1993 - 2007 (v mld. Kč) 
 

 Vývoz Dovoz Bilance 

1993 421,601 426,084 -4,483 

1994 458,842 498,377 -39,535 

1995 566,171 665,740 -99,569 

1996 601,680 754,670 -152,991 

1997 709,261 859,710 -150,451 

1998 834,228 914,466 -80,239 

1999 908,754 973,169 -64,414 

2000 1121,098 1241,924 -120,825 

2001 1268,148 1385,565 -117,414 

2002 1254,861 1325,670 -70,810 

2003 1370,929 1440,722 -69,793 

2004 1722,655 1749,095 -26,437 

2005 1868,586 1829,961 38,625 

2006 2144,572 2104,813 39,761 

2007 2472,350 2387,397 84,955 

Zdroj: Český statistický úřad, 2008, vlastní úprava. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PŘÍLOHA 3 
 
Vývoz do skupin zemí v období 2000 - 2007 (v mld. Kč) 
 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Vývoz celkem 1121,1 1269,6 1251,9 1370,9 1696,7 1868,6 2141,1 2466,1 

-vyspělé tržní ekonomiky 838,4 954,2 940,2 1262,6 1554,5 1687,4 1927,4 2244,8 

-rozvojové ekonomiky 42,8 42,4 43,8 39,9 53,4 66,8 71,3 85,5 

-evropské tranzitivní 
ekonomiky 

28,6 38,1 46,1 56,3 20,7 

-Společenství nezávislých 
států 

236,4 268,9 259,9 

28,3 41,7 58,8 74,6 92,6 

-ostatní  3,5 4,1 5,4 7,8 7,9 8,2 10,5 15,9 

-nespecifikováno 0,0 0,0 2,6 3,8 1,1 1,4 1,1 6,6 

Zdroj: Český statistický úřad, 2008, vlastní úprava. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PŘÍLOHA 4 
 
Dovoz do skupin zemí v období 2000 - 2007 (v mld. Kč) 
 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Dovoz celkem 1241,9 1386,3 1326,3 1440,7 1717,3 1830,0 2104,8 2380,0 

-vyspělé tržní ekonomiky 892,0 990,7 920,5 1160,8 1408,4 1469,7 1674,1 1885,2 

-rozvojové ekonomiky 57,6 75,3 96,6 106,4 106,1 104,1 117,3 138,3 

-evropské tranzitivní 
ekonomiky 

8,1 11,0 14,7 6,3 7,5 

-Společenství nezávislých 
států 

261,4 275,6 244,8 

86,7 99,2 142,7 173,3 157,4 

-ostatní  29,0 42,6 63,1 77,0 90,2 96,5 131,4 188,8 

-nespecifikováno 1,9 2,1 1,3 1,7 2,4 2,2 2,4 2,9 

Zdroj: Český statistický úřad, 2008, vlastní úprava. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PŘÍLOHA 5 
 
Podíl jednotlivých tříd SITC (rev. 3) na celkovém dovozu v období 2000 – 2007 (v %) 
 

Třídy SITC, rev.3 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

0 Potraviny a živá zvířata 4,0 3,9 4,1 4,0 4,1 4,5 2,9 3,0 

1 Nápoje a tabák 0,6 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,5 0,6 

2 
Surové materiály, nepoživatelné, 

s výjimkou paliv 
3,2 2,9 2,9 2,8 3,0 2,8 2,6 2,7 

3 
Minerální paliva, maziva  

a příbuzné materiály 
9,7 9,1 7,6 7,5 7,0 9,2 2,9 2,8 

4 
Živočišné a rostlinné oleje, tuky 

a vosky  
0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 

5 
Chemikálie a příbuzné výrobky 

jinde neuvedené   
11,2 10,9 11,2 11,4 11,1 11,0 6,1 5,9 

6 
Tržní výrobky tříděné hlavně 

podle materiálu 
20,8 20,2 20,6 20,1 20,6 20,5 20,7 20,5 

7 Stroje a dopravní prostředky 40,0 42,2 42,4 42,8 42,3 40,3 53,2 53,9 

8 Průmyslové spotřební zboží 10,3 10,1 10,6 10,6 10,9 10,9 11,0 10,5 

9 
Komodity a předměty obchodu 

jinde nezatříděné   
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 

Zdroj: Český statistický úřad, 2008, vlastní úprava. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PŘÍLOHA 6 
 
Podíl jednotlivých tříd SITC (rev. 3) na celkovém vývozu v období 2000 – 2007 (v %) 
 

Třídy SITC, rev.3 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

0 Potraviny a živá zvířata 2,9 2,7 2,5 2,7 2,8 3,3 2,9 3,0 

1 Nápoje a tabák 0,7 0,7 0,7 0,6 0,5 0,6 0,5 0,6 

2 
Surové materiály, nepoživatelné, 

s výjimkou paliv 
3,5 3,0 2,8 2,8 2,7 2,5 2,6 2,7 

3 
Minerální paliva, maziva  

a příbuzné materiály 
3,1 3,0 2,9 2,9 2,9 3,1 2,9 2,8 

4 
Živočišné a rostlinné oleje, tuky a 

vosky  
0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

5 
Chemikálie a příbuzné výrobky 

jinde neuvedené   
7,1 6,5 6,0 5,9 6,0 6,4 6,1 5,9 

6 
Tržní výrobky tříděné hlavně 

podle materiálu 
25,4 24,4 23,4 23,1 22,6 21,7 20,7 20,5 

7 Stroje a dopravní prostředky 44,5 47,3 49,6 50,1 50,9 50,8 53,2 53,9 

8 Průmyslové spotřební zboží 12,5 12,2 11,9 11,8 11,5 11,5 11,0 10,5 

9 
Komodity a předměty obchodu 

jinde nezatříděné   
0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 

Zdroj: Český statistický úřad, 2008, vlastní úprava. 
 


