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Úvod 

 Česká republika, Slovensko a Slovinskou jsou tři země, které prošly obdobným vývojem. 

Po druhé světové válce se všechny staly součástí socialistického tábora. Ve stejné době jej opustily. 

Zároveň se zapojily do demokratické společnosti. Po přípravách všechny tři vstoupily v roce 2004 

do Evropské unie. Mají hodně společného, ale i hodně odlišného. Ačkoliv prošly obdobným 

vývojem, jejich proexportní politika se v každé z nich mohla vyvíjela vlastní cestou. Tato cesta 

nebyla přerušena ani rokem 2004, kdy se státy současně připojily do EU, protože proexportní 

politika stále plně zůstává v kompetenci jednotlivých členských států. Mnoho vyspělých zemí světa 

tvoří strategie, které se snaží zajistit co nejlepší podmínky pro růst exportu. Mezinárodní pravidla 

sice zakazují podporu aktivit, které souvisí s vývozem, zároveň však poskytují dost prostoru 

k využití tržně orientovaných politik, které jsou s pravidly hospodářské soutěže a volného obchodu 

slučitelné. Jaká je tedy současná proexportní politika vybraných zemí? Nakolik se vzájemně podobá 

a v čem je odlišná? Hlavním cílem mé práce je odpovědět na tyto otázky. Zaměřím se zejména 

na stav současné proexportní politiky s úmyslem srovnat ji. Dále se budu věnovat formám podpory, 

které jsou tuzemským exportérům poskytovány institucemi zaměřenými na podporu exportu. Budu 

hledat odpovědi především na problematiku vývoje podpory a formy, kterými stát přispívá 

na export.   

 V práci budu používat zejména deduktivně-teoretickou metodu zkoumání. Základem 

metody je ověřování formulovaných teorií a hypotéz. Abych mohla data získaná z různých zdrojů 

srovnávat a vyvozovat z nich závěry, využiji také historickou metodu a metodu komparace. 

 Bakalářská práce na téma „Komparace proexportní politiky České republiky s vybranými 

zeměmi“ bude kromě úvodu a závěru rozčleněna do tří kapitol. V první kapitole se budu zabývat 

různými přístupy k zahraničnímu obchodu a proexportní politice. Zaměřím se na přístupy 

k zahraničnímu obchodu a na hlavní směry, které se touto problematikou zabývaly, počínaje 

merkantilistickou školou a konče současnými teoriemi. Dotknu se významných ekonomů a jejich 

teorie, dotýkající se daného tématu. Vymezím nástroje, které mohou tvůrci proexportní politiky 

využít pro její podporu. Zmíním jednak nástroje autonomní, podrobněji se budu věnovat nástrojům 

smluvním,  které v současné době neustále zvyšují svůj význam.  

 Kapitola druhá bude podrobnějším seznámením s proexportní politikou a formami její 

podpory v České republice. Budou zde zmíněna ministerstva, která mají danou problematiku 

ve svých kompetencích a instituce zřízené státem za účelem podpory exportérů. Také se dotkne 

forem nestátní podpory exportérů v ČR. Kromě toho podrobnější seznámí s různými formami 

podpory a programy, které za tímto účelem vznikly.  
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 Poslední kapitola se bude věnovat proexportní politice Slovenské republiky a Slovinska. 

Zaměří se na pozorování vývoje a zejména současného stavu podpory exportu v těchto zemích. 

Srovnám zde formy podpory, které jsou dostupné v daných státech a jejich vývoj v závislosti 

na čase.
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1 Přístupy k zahraničnímu obchodu a proexportní 

politice 

Zahraniční obchod (ZO) můžeme považovat za jednu z nejstarších a nejdynamičtěji 

se rozvíjejících součástí světové ekonomiky. Ovlivňuje ekonomický růst a rozvoj nejen 

ekonomik národních, ale také ekonomiky světové, proto bývá pokládán za jeden 

z nejdůležitějších prvků ekonomiky. 

Jedno z možných pojetí ZO je například to, že ZO je součástí sféry oběhu zboží, která 

představuje směnu se zahraničím, neboli překračuje hranice států či ekonomických celků. 

Předmětem ZO jsou kromě zboží také různé služby a práva. Zahraniční obchod 

představuje spojení hospodářství země se hospodářstvím světovým. Proto plní významné 

funkce zejména v procesech jako jsou rozvoj výrobních sil a mezinárodní dělba práce. ZO 

se vždy týká jedné země (ekonomického celku) a jejího vztahu k ostatním zemím (celkům). 

Za hlavní příčiny vzniku ZO se považují rozdílné klimatické, přírodní a výrobní 

podmínky. Některé státy mají díky těmto podmínkám nedostatek určitých výrobků nebo 

surovin, a proto je dovážejí ze zahraničí. Na druhé straně mohou mít přebytek jiné vlastní 

suroviny nebo zboží, kterou jsou ochotny prodávat zahraničním zájemcům. 

Dalšími důvody pro vznik ZO jsou rozdílné preference spotřebitelů v různých 

oblastech, úspory z rozsahu nebo existence absolutních a komparativních výhod. 

1.1 Přístupy k zahraničnímu obchodu  

Pro lepší pochopení fungování a zákonitostí ZO bychom měli vycházet z teoretických 

východisek. Ta se zabývají různými ekonomickými problémy jako jsou například: příčiny 

obchodu a problémy stanovení cen v zahraničním obchodu, mechanismus fungování 

světového trhu, redistribuce důchodů a bohatství mezi zeměmi, vliv zahraničního obchodu 

na růst domácí ekonomiky. 

Ekonomické teorie se snaží najít odpovědi na tyto a další otázky. Obecně se přístup 

k zahraničnímu obchodu dělí na dva druhy - liberální a protekcionistický.  

Představitelé liberalismu považují mezinárodní obchod za zdroj zvyšování 

ekonomického růstu a v důsledku i životní úrovně. Jako hlavní výhoda je uváděn růst světové 

ekonomiky a životní úrovně obyvatelstva. Toho je dosahováno zejména využitím 
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specializace, dělby práce, komparativních výhod a úspor z rozsahu. Liberalismus umožňuje 

využít výhody plynoucí z konkurence (např. jsou to nižší ceny a větší výběr).  

Protekcionismus naopak znamená používání takových státních zásahů, jejichž účelem 

je zejména ochrana domácího trhu. Mezi tyto zásahy se na prvních místech řadí importní cla, 

množstevní omezení nebo technické překážky.  

Nejčastější argumenty, používané k podpoře protekcionismu, lze rozdělit na dvě 

skupiny: 

• argumenty, které se neopírají o ekonomickou argumentaci (zajištění národní 

bezpečnosti, zachování národních tradic). 

• argumenty, které se opírají o ekonomickou argumentaci (konkurence levné zahraniční 

práce, nárůst nezaměstnanosti, odvetná opatření atp.). 

Podle neekonomických argumentů je vhodné obětovat hospodářský blahobyt podpoře 

společenských cílů jako jsou svoboda, národní bezpečnost a národní tradice. Pravděpodobně 

nejznámější v této oblasti je představa protekcionismu jako prostředku k zabezpečení národní 

bezpečnosti. Každá země by tak měla být soběstačná v produkci komodit, které jsou 

nepostradatelné a proto označeny za strategické.  

1.1.1 Merkantilismus  

Zřejmě první teorii, která se zabývá zahraničním obchodem, je merkantilismus. Směr 

vznikl v západní Evropě v 16. století a přetrval až do 19. století. Merkantilismus prosazuje 

ideu, že bohatství země je určeno množstvím drahých kovů v zemi a je vytvářeno 

za pomoci obchodních vztahů se zahraničím. Cílem obchodování je aktivní obchodní bilance. 

K dosažení této mety merkantilisté radí využívat nástroje jako jsou státní subvence nebo 

ochranná cla.  

V době merkantilistů byl zahraniční obchod považován za nevýhodný. Cíl 

merkantilistů, aktivní obchodní bilance, nemůže být dosažena všemi účastníky obchodu. 

Proto merkantilisté prosazovali úplný zákaz vývozu drahých kovů a vyžadovali aktivní 

obchodní bilanci se všemi partnerskými státy. K posunu došlo až za Thomase Muna (1571-

1641), nejvýznamnějšího z představitelů merkantilismu. Mun došel k závěru, že stačí pouze 

celková aktivní bilance. Uvědomoval si, že aktivní obchodní bilance zvyšuje množství peněz 

(drahých kovů) v ekonomice, což vede k růstu cenové hladiny a snižování cenové 

konkurenceschopnosti domácích výrobců.  
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Další ekonom, který se zabýval studiem zahraničního obchodu, byl David Hume 

(1711-1776). Huma můžeme považovat za prvního filosofa, který ve své eseji „On money“1 

důkladněji rozpracoval takzvanou „kvantitativní teorii peněz“. Pomocí této teorie Hume 

vyvrátil tvrzení merkantilistů o aktivní obchodní bilanci. Podle Huma se zvýšení množství 

peněz v oběhu promítne do růstu cen vždy bez ohledu na to, odkud jsou peníze do ekonomie 

přiváděny. K danému jevu může docházet s časovým zpožděním. Výsledkem je nejprve nižší 

export a vyšší import, později se obchodní bilance zpětně vyrovná nebo se dokonce dostává 

do deficitu.  

Hume zastával názor, že mezinárodní obchod je pozitivní jev, který podporuje 

zvyšování bohatství zemí. Prosazoval názor, že státy, které se mu brání, se samy poškozují.  

Kvantitativní teorie Davida Huma přetrvala v původním tvaru téměř do první poloviny 

devatenáctého století.  

1.1.2 Klasické teorie zahraničního obchodu 

Zahraničním obchodem se zabýval i Adam Smith (1723-1790). Do problematiky ZO 

přispěl „teorií absolutních výhod“. Základním předpokladem je specializace státu 

na ty výrobky, které je schopen vyrábět levněji než ostatní země. Náklady na jejich výrobu 

jsou tedy určovány pracovní silou. To znamená, že teorie absolutních výhod vychází 

z pracovní teorie hodnot2. 

Smith dospěl k závěru, že zahraniční obchod je zdrojem růstu a bohatství, protože 

umožňuje efektivnější využití výrobních faktorů ve světovém měřítku. Tím následně 

podporuje růst výroby, která je zdrojem bohatství.  

David Ricardo (1772-1823) byl dalším významným ekonomem, který studoval 

problematiku ZO. Navázal na myšlenku komparativní výhody Roberta Torrense (1814-1884), 

rozpracoval ji a obecně rozšířil. Výslednou teorií nahradil pojetí absolutních výhod A. 

Smithe. Usoudil, že princip komparativních výhod se neváže pouze k mezinárodnímu 

obchodu, ale popisuje obecně situace, kdy jeden ze subjektů ekonomického vztahu je 

v některé činnosti produktivnější než všichni ostatní. Po aplikaci na mezinárodní obchod 

(MO) došel k výsledku, že MO je výhodný i za předpokladu, že jedna země je schopna 

vyrábět všechny druhy zboží s nižšími náklady než země jiná. Výrobce nezajímá, kde 

se vyrobí druhá komodita nejlevněji, ale kde při směně získá co největší protihodnotu za svoje 

zboží. Došel k závěru, že bude-li se vyspělejší země, která má komparativní výhodu 

                                                 
1HUME (1752). 
2Podle pracovní teorie hodnot je hodnota zboží dána množstvím práce vynaloženým na její výrobu.    

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Produktivita&action=edit
http://cs.wikipedia.org/wiki/N�klady
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u určitého zboží na toto zboží specializovat a jiný produkt přenechá méně vyspělému 

partnerovi, může dosáhnout větší světové produkce u druhé komodity i přes skutečnost, 

že její výroba se přesunula do méně výhodných podmínek.  

Po aplikaci do praxe se však došlo k závěru, že z dlouhodobého hlediska dochází 

k znevýhodňování rozvojových ekonomik. Pro tyto státy je výhodná pouze krátkodobě, 

protože „vhodné“ zboží jim neumožňuje rozvoj důležitých průmyslových odvětví. 

Tím se následně prohlubuje jejich ekonomická zaostalost. 

 Na Ricadrovy výsledky navázal John Stuart Mill (1806-1873), který převzal teorii 

"komparativních výhod"3 a doplnil ji o několik nových objevů. Výsledkem jeho práce byla 

"teorie mezinárodní hodnoty" (teorie reciproční poprávky). 

Mill nejprve začal studovat, jakým způsobem je tvořen mezinárodní směnný poměr 

zboží. Došel k podstatnému poznatku. Zjistil, že mezinárodní hodnota zboží se pohybuje 

v hranicích určených národními pracovními náklady a konečná číselná hodnota zboží 

je určena až vzájemnou poptávkou obou zemí po nabízeném zboží. Oklikou tak odhalil, 

že mezinárodní hodnota zboží je určena nabídkou a poptávkou. Mill tedy objevil zákon 

vzájemné souvislosti nabídky a poptávky, nedefinoval ho však jako obecně platný 

ekonomický zákon.  

A. Marshall (1842-1924) navázal na práci J. S. Milla a definoval mezinárodní 

poptávku jako klesající funkci, která je odvozena z funkce mezního užitku. Člověk, který 

se rozhoduje pořídit si určité množství daného statku (zboží, služby), porovnává 

prostřednictvím peněz mezní užitek tohoto statku s mezním užitkem statků ostatních.  

Protože mezní užitek má klesající tendenci, je klesající i funkce poptávky. Tím klesá 

dodatečný užitek z dovozu a následně dochází i ke změnám směnných poměrů. A. Marshall 

tedy došel k závěru, že mezinárodní obchod je ovlivněn jak nákladovými faktory, 

tak i stranou poptávky.   

1.1.3 Neoklasické teorie 

Neoklasičtí ekonomové, na rozdíl od svých předchůdců, zavrhují pracovní teorii 

hodnoty jako podstatu ceny zboží. Jejich hlavním argumentem je, že k výrobě zboží nestačí 

práce, ale je třeba také kapitálu.  

 

                                                 
3Millův předchůdce David Ricardo svou teorií komparativních výhod dokázal, že ke směně zboží mezi dvěmi 
zeměmi může docházet i v případě, pokud jedna z těchto zemí dokáže vyrábět veškeré zboží s absolutně nižšími 
náklady. Toto je možné díky specializaci na zboží, které lze oproti ostatnímu vyrobit nejnižšími výrobními 
náklady. 
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Teorie alternativních nákladů 

Za autora této teorie je pokládán Gotfried Haberler (1901-1995). Ten zcela opustil 

pracovní teorii hodnot a nahradil ji mezním přístupem. Tento přístup říká, že cena zboží 

je dána mezními náklady, které jsou určeny poměrem mezi mezním zvýšením výroby jednoho 

výrobku a vyvolaným snížením výroby jiného zboží. Základem poměru je přesun výrobních 

zdrojů z produkce jednoho výrobku do produkce jiného výrobku. Obchod mezi zeměmi 

je výhodný pro obě strany pouze za předpokladu, že národní substituční náklady a jim 

odpovídající směnné poměry se navzájem liší a mezinárodní směnný poměr se pohybuje mezi 

nimi.  

 

Teorie vybavenosti výrobními faktory4 

Autory této neoklasické teorie byli Eli Heckscher (1872-1952) a Bertil Ohlin (1899-

1979) a později jejich následovník americký profesor Paul Anthony Samuelson (1915). 

Základem specializace zemí a mezinárodního obchodu je rozdíl ve vybavenosti 

výrobními faktory (půda, práce, kapitál) jednotlivých zemí. Jednotlivé země mají různé 

množství a poměr těchto faktorů, což ovlivňuje jejich cenu. Cena toho činitele, který je v dané 

zemi v dostatečném množství je nízká a naopak cena nedostatkového faktoru je vysoká. Ceny 

výrobních činitelů ovlivňují zahraniční obchod země a jeho komoditní strukturu. Například 

je-li v jedné zemi dostatek půdy, zemědělské výrobky jsou zde levnější než v zemi 

s nedostatkem půdy. Tato situace vede k tomu, že pro první zemi je výhodnější vyrábět 

a vyvážet zemědělské výrobky a dovážet jiné výrobky ze země, která je lépe vybavena jinými 

faktory.  

Předpoklady pro tuto teorii jsou: dokonalá konkurence, stejné výrobní technologie 

zemí, existence klesajících výnosů z rozsahu. Také se nepřihlíží k dopravním nákladům. 

 

Stolper-Samuelsonův teorém 

Rozšířením výše uvedené teorie se zabývali autoři Stolper-Samuelsonova teroému, 

W. Stolper (1912) a P. A. Samuelson (1915). Zatímco Heckscher a Ohlin vycházeli 

z předpokladu konstantních cen výrobních faktorů, Stolper se Samuelsonem se domnívali, 

                                                 
4„Hecksches a Ohlin v teorii vybavenosti výrobními faktory vycházeli z toho, že cena výrobního faktoru závisí 
na jeho relativní nabídce, tzn. na jeho relativním dostatku či nedostatku. V případě dostatku bude jeho cena nízká 
a naopak. Znamená to tedy, že země se bude specializovat na výrobu a vývoz takového statku, který je relativně 
náročný na ten výrobní faktor, jímž je daná ekonomika relativně lépe vybavena, dovoz bude zaměřen 
na ty statky, jejichž výroba je náročná na nedostatkový faktor (podstata tzv. Heckscher-Ohlinova teorému).“, 
BENEŠ (2004). 



 8  

že pokud se ekonomika zapojí do mezinárodního obchodu, má to za následek změnu ceny 

výrobních faktorů i cen vyráběného zboží. 

To znamená, že zvýšení světové ceny statku vede ke zvýšení ceny toho faktoru, 

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

méně náročná. Z teorému plynou také další závěry: ne všechny ekonomické subjekty mají 

ze zapojení se do mezinárodního obchodu prospěch, a po otevření ekonomiky se cena 

a výnosnost výroby statku s komparativní výhodou zvyšuje a cena statku náročného 

na nedostatečný vzácný zdroj se snižuje. Tím dochází ke zmenšování rozdílu v cenách faktorů 

mezi zeměmi s rozdílným vybavením výrobního faktoru.  

 

Teorie přihlížející k rozdílům v technice a technologii 

Teorii technologické mezery formuloval britský autor V. Poster v roce 1961. 

Pro vývoz jsou podle ní velmi významné inovace. Výrobce vyvíjí nové výrobky, které 

přinášejí zisk. Také dávají inovující firmě dočasný monopol, což jí umožňuje výhodnější 

přístup na zahraniční trhy. V počáteční fázi roste vývoz firmy. Protože má výrobce vyšší 

zisky než konkurence, ostatní výrobci se jej snaží napodobit. Tím dochází ke ztrátě 

komparativní výhody. V tomto okamžiku se původní producent snaží za pomoci inovací 

pozměnit své zboží a získat tak opět převahu. Působením inovací dochází k časově omezené 

technologické mezeře mezi původním výrobcem a všemi ostatními.  

Na teorii technologické mezery navázal koncem 60. let americký profesor R. Vernon, 

který ji rozšířil, zobecnil a propracoval. Jeho teorie dostala název „Teorie výrobního cyklu“. 

Vernon v této teorii konstatoval, že výroba nových výrobků prochází třemi fázemi. V první 

fázi má výrobce monopolní výhodu založenou na technické převaze. Časem však v zahraničí 

roste poptávka a technické znalosti spojené s výrobou se šíří do zahraničí k potencionálním 

konkurentům. Nastává druhá fáze, v níž původní výrobce ztrácí komparativní výhodu 

spočívající v technické převaze. Výhodu naopak může získat konkurenční výrobce v zahraničí 

především proto, že má nižší výrobní náklady hlavně na pracovní sílu. Třetí fází 

je standardizovaný stupeň výroby. Výroba se stává běžnou a komparativní výhoda se přenáší 

do ekonomik s relativně méně kvalifikovanou pracovní silou s nižšími mzdami. Rozvojové 

země získávají relativní výhodu při výrobě výrobků, u kterých se výzkum uskutečňuje 

ve vyspělých zemích. Znamená to však, že rozvojové země jsou odkázány na vyspělé země 

a jejich ochotu technické poznatky poskytovat. 
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1.2 Nástroje vnější hospodářské politiky 

Vnější hospodářská politika (VHP) může být definována jako disciplína, která 

se zabývá mezinárodními ekonomickými vztahy. Jejím hlavním cílem je zabezpečení vnější 

ekonomické rovnováhy. Tohoto cíle se tvůrci VHP, obvykle jimi jsou vláda a centrální banka, 

snaží pomocí daných nástrojů dosáhnout.   

Vnější hospodářská politika je obvykle chápána jako záměrné působení státu na vnější 

ekonomické vztahy s cílem zabezpečit vnější ekonomickou rovnováhu. Toho země dosahují 

vytvářením a uplatňováním pravidel chování daného národního hospodářství ve světové 

ekonomice. Součástí VHP jsou vnější měnová politika a zahraničně-obchodní politika. V této 

práci se budu podrobněji zabývat zahraničně-obchodní politikou (ZOP), jejíž součástí 

je i proexportní politika. 

ZOP je úzce spojena se zahraničním obchodem, který je prostředníkem vývozu 

a dovozu zboží a služeb mezi zúčastněnými zeměmi. Šíře zapojení ekonomiky do zahraničně-

obchodních vztahů závisí na míře její otevřenosti, velikosti a ekonomické vyspělosti. 

V minulosti nástroje ZOP nejvíce ovlivňovaly místo dodání, strukturu a objem 

vyváženého zboží5. Dále se také snažily ovlivňovat institucionální formy realizace obchodu. 

V současné světové ekonomice jsou jednotlivé národní ekonomiky velmi úzce 

provázány nejrůznějšími vzájemnými vazbami. Každá ekonomika, která je alespoň minimálně 

otevřená, je vystavena vlivům okolního světa. Státy se proto snaží formulovat cíle a nástroje 

své ZOP, cíle v oblasti mezinárodních kapitálových pohybů apod.  

Prováděná ZOP má dopad na stav platební bilance, stabilizaci či destabilizaci 

ekonomického vývoje, změnu nabídky zboží v tuzemsku, domácí poptávku, nabídku peněz 

a úrokovou míru včetně změny směnného kursu. 

Pojmem nástroje ZOP jsou myšlena všechna opatření, která stát může použít 

k zásahům do vnějších hospodářských vztahů. Existuje mnoho hledisek pro jejich třídění. 

Jedním z nich je například členění na nástroje přímé a nepřímé nebo autonomní a smluvní. 

Autonomní nástroje se pak dále člení na proexportní a antiimportní. V praktické části této 

práce se budu převážně  zabývat proexportními nástroji ZOP. 

ZOP má také své zásady, které můžeme rozdělit na obecné a specifické. Obecné 

zásady se dotýkají mezinárodních vztahů, patří mezi ně především zásada svrchovanosti, 

rovnoprávnosti, nevměšování se do vnitřních záležitostí a respektování národních zájmů.  
                                                 
5Zahraničně-obchodní politika a její nástroje v rozhodující míře ovlivňovaly vnější ekonomické vztahy přibližně 
do roku 1948. V tomto roce byla přijata Všeobecná dohoda o obchodu a clech (GATT). Jejím cílem bylo 
odstranit překážky bránící volnému obchodu.  
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Specifické zásady se týkají ekonomických a obchodních vztahů a patří mezi ně: zásada 

svobody obchodu nebo protekcionismu, zásada reciprocity (vzájemná vazba poskytovaných 

ústupků či výhod mezi partnerskými zeměmi), zásada národního režimu (poskytování 

stejných podmínek osobám a kapitálu ze zahraničí jako domácímu) a zásada nejvyšších 

výhod6.  

1.2.1 Autonomní nástroje 

Autonomní nástroje ZOP jsou takové nástroje, které se opírají o jednostranné 

rozhodnutí státu.  

Autonomní nástroje jsou historicky starší než smluvní, jejich význam se však 

s postupem času a prohlubující se ekonomickou integrací snižuje. Jedná se o nástroje, které 

upravují možnosti vstupu a výstupu do a z domácí ekonomiky, většinou se záměrem ochránit 

vnitřní ekonomické prostředí od přímého působení vnějších faktorů. Autonomní nástroje 

se dále člení na  nástroje k omezení dovozu a nástroje k podpoře vývozu. 

 

Autonomní nástroje k omezení dovozu: 

• netarifní kvantitativní nástroje (kvantitativní omezování dovozu či vývozu, zejména 

dovozní a vývozní kvóty), 

• subvence (částečná úhrada nákladů či zisku státem, důsledkem mohou být 

dumpingové7 ceny), 

• vývozní dotace, které jsou poskytovány vládou na podporu domácího vývozu, 

• mimocelní bariéry, mezi které můžeme zařadit celou škálu nástrojů, které se snaží 

ochránit některé oblasti (např. hygienické normy, dovozní depozita, certifikáty jakosti 

apod.), 

• opatření měnového a platebního charakteru (devizové kurzy, úrokové míry atd.),   

• importní kvóty - vládní licence na dovoz určitého množství komodity podléhající 

regulaci, 

• cla. Cla jsou dávky vybírané při přechodu přes celní hranice státu. Původní význam 

cel nebyl regulační, ale finanční. Cla byla v minulosti základním zdrojem příjmu států 

a tato role jim zůstala doposud. Přesto jejich hlavní role dnes spočívá v ekonomickém 

a negociačním významu.  

                                                 
6Ustanovení v mezinárodní smlouvě, kterým se smluvní strany zavazují poskytnout si v dané oblasti minimálně 
stejné výhody, které před uzavřením smlouvy poskytli jiným státům, nebo kdykoliv po uzavření smlouvy třetím  
státům poskytnou. 
7Cena nepokrývá náklady, výroba je dotovaná. 
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Autonomní nástroje na podporu vývozu. 

Tyto nástroje umožňují aplikaci proexportní politiky. Tato politika zahrnuje např.: 

finanční pomoc pro vyvážející výrobce, technickou pomoc pro vyvážející výrobce, 

informační a poradenské služby pro vývozce, výchovu pracovníků pro zahraničně-obchodní 

činnost, oceňování nejvýkonnějších vývozců.      

 

Cla 

Velmi významnou součástí autonomních nástrojů k omezení dovozů jsou cla. Můžeme 

je dále dělit podle několika hledisek.  

Obchodně politické dělení je dále člení na autonomní a smluvní. 

 

Dělení z hlediska pohybu zboží: 

1) vývozní –  platí se za vyvezené zboží. Není příliš běžné, týká se např. vývozu 

strategických komodit (ropa) a často je uvaleno za fiskálním účelem, 

2) dovozní – platí se za dovezené zboží, 

3) tranzitní – platí se za zboží, procházející územím státu. 

Účelové dělení: 

1) fiskální – účelem je příjem státního rozpočtu. Jedná se o původní účel použití cel, 

v současnosti však slouží cla pro fiskální účely pouze okrajově, 

2) ochranná (protekcionistická) – chrání domácí výrobce před konkurencí ze zahraničí. Tato 

cla lze dále dělit na prohibitivní (clo, které je tak vysoké, že úplně zabraňuje 

dovozu daného zboží), skleníková (má chránit nově se rozvíjející sektor 

domácího hospodářství před zahraniční konkurencí. Mělo by být dočasné 

do doby, než se odvětví zavede, a postupně uvolňované, aby bylo odvětví 

tlačeno k efektivní výrobě), antidumpingová (dodatečné clo, které je uvaleno 

na zboží, jehož cena je nižší než je běžná cena v zemi vývozu a je s to poškodit 

domácí výrobce), preferenční (snížené clo, které se vztahuje na zboží 

pocházející ze zemí, kterým bylo uděleno zvýhodnění před ostatními), 

3) odvetná – jsou cla uvalená na zboží z jiného státu za jeho obchodní politiku, 

4) vyrovnávající (kompenzační) – vyrovnávají sníženou cenu dováženého zboží, které 

je zahraniční vládou podporováno, 

5) vyjednávací (negociační) – slouží jako vyjednávací prostředek při obchodně politických 

jednáních. 
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Výpočtové dělení: 

1) specifická – jsou stanovena pevnou částkou za určitou fyzickou jednotku, 

2) valorická –  stanoví se jako procentuální částka z hodnoty zboží, 

3)diferencovaná –  hodnota cla se počítá jako kombinace předešlých  zmíněných. 

1.2.2 Smluvní nástroje  

Smluvní nástroje jsou zakotveny v obchodních smlouvách a dohodách, platebních 

dohodách a jiných ujednáních. Základem těchto nástrojů je mezinárodní smlouva, závazná 

pro partnerské země. Ve smlouvě země mezi sebou upravují obchodní režim a je v nich 

stanoveno množství a způsob používaných autonomních prostředků. Smlouva může být 

bilaterální (smlouva dvou zemí) nebo multilaterální (smlouva mezi více zeměmi).  

Mezi bilaterální smlouvy obvykle řadíme obchodní smlouvy, obchodní a platební 

dohody, výměnné obchody (barter).  

Obchodní smlouvy jsou dohodou mezi partnerskými zeměmi. Uzavírají je 

představitelé států. Oproti obchodním dohodám, které konkretizují obchodní smlouvy a určují 

rozsah obchodní výměny a strukturu zboží, jsou vysoce formální, dlouhodobé, rámcové 

a obecné.  

Platební dohody jsou využívány pro vyjasnění způsobu vyrovnání pohledávek 

a závazku, vyplývajících z obchodních vztahů. Obvykle je v nich určena zúčtovací měna, 

platební tituly nebo úročení. Mohou být uzavřeny ve volně směnitelných měnách nebo 

clearingově8.  

Posledním druhem bilaterálních smluv je výměnný obchod (barter). Tím se rozumí 

uskutečnění jednoho obchodu, které je podmíněno uskutečněním obchodu jiného. 

To znamená, že vývoz v určité hodnotě je vázán na dovoz v určité dohodě, tzn. že domácí 

vývozci postupují své pohledávky domácím dovozcům, aniž by docházelo k pohybu měny 

přes hranice nebo clearingu. Barter se používá při výrazném nedostatku volně směnitelných 

měn. 

Mezi multilaterální smlouvy se řadí mezinárodní surovinové dohody, smlouvy 

o integračním seskupení a všeobecná dohoda o clech a obchodu (GATT).   

                                                 
8
Clearingové platební dohody umožňují rozvíjet obchod při nedostatku volně směnitelných měn. Uzavření  

clearingové platební dohody znamená, že v každé ze smluvních zemí existuje pověřená banka, od které vývozci 
dostávají své platby za vyvezené zboží, a které dovozci poukazují své platby za zboží dovezené. Jednou za určité 
období (zpravidla jeden rok) se pověřené banky vyrovnají (dojde k transferu deviz či dodatečným dodávkám). 
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Mezinárodní surovinové dohody zpravidla obsahují ujednání mezi producenty 

minerálních surovin nebo zemědělských komodit a cílem těchto dohod je stanovení rozsahu 

produkce komodit.  

Další formou multilaterální smlouvy jsou smlouvy o integračním seskupení. Bývají 

uzavřené především z ekonomických důvodů. Jejich cílem je využít výhody specializace, 

dělby práce a komparativních výhod k podpoře ekonomického růstu členských zemí. Existuje 

více druhů členění integrace, jednou ze základních forem je dělení na zónu volného obchodu, 

celní unii, společný trh, hospodářskou a měnovou unii a politickou unii.  

 

1.3 Proexportní politika 

Prudký vývoj mezinárodního obchodu si vynutil státní zásahy. Síla i rozsah těchto 

zásahů rostly s relativní ekonomickou slabostí státu. Proexportní politika je velmi významná 

hlavně u malých zemí s omezenou kapacitou vnitřního trhu.   

Proexportní politika je součástí ZOP. Provádí ji stát sám a instituce, které jsou za tímto 

účelem zřizovány. V mezinárodním obchodě existují tarifní a netarifní překážky 

a představitelé státu se je svými zásahy snaží zmírnit nebo odstranit. Vlády se proto mimo jiné 

snaží poskytovat co nejvíce kvalitních informací o příležitostech a rizicích v jiných zemích. 

Mnohdy nabízejí i přímé finanční dotace na úhradu nákladů spojených s pronikáním na cizí 

trhy.  

 

Autonomní prostředky aktivní 

Základem aktivních autonomních prostředků je snaha státu nebo jiných institucí 

pomoct a podpořit tuzemské exportéry. Pro tuto podporu existuje mnoho způsobů, některé 

z nich však mohou být v rozporu s mezinárodní etikou9, přesto se ve skryté formě uplatňují.  

Mezi standardní nástroje na podporu vývozu patří: vývozní subvence, vývozní prémie, 

úvěrování vývozu prostřednictvím státních organizací, státní záruky na úvěr, podpora výstav 

a veletrhů. 

Pro všechny metody podpory exportu je společné, že z peněz daňových poplatníků 

jsou podporovány vybrané podniky. To je vždy výhodné pro podniky, které na subvenci 

dosáhnou. V důsledku tyto podpory mohou nastartovat hospodářský růst tím, že umožní 

expanzi podnikům, které by vlastními silami na zahraniční trhy nepronikly. Pokud jsou však 

                                                 
9Arbitrem této etiky je WTO. 
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špatně nastavena pravidla pro poskytování podpor a dotací, prostředky se dostanou například 

pouze k firmám, které je nepotřebují.  

Stát může své exportéry podporovat přímo nebo nepřímo. Přímá forma, zejména 

ve formě finančních dotací, bývá však považována za neetickou a bývá považována 

za dumping10. Proto obvyklejší formou podpory je podpora nepřímá.  

Nepřímá podpora znamená, že stát exportérovi umožňuje snížit náklady, které 

při výrobě a exportu vznikají. Může to být například bezplatné poskytnutí služby, nebo 

převzetí části rizika, vzniklého při obchodní transakci.  

1.3.1 Vývozní prémie 

Jedna z možností, jak stát může zvýšit konkurenceschopnost domácích exportérů, 

je pomocí vývozních prémií. Podnik od státu získá zpět část nákladů, které musel vynaložit 

při vývozu. Dostane například zpět některé daně, které by musel zaplatit při prodeji 

na domácím trhu, nebo celní poplatky. Daňoví poplatníci takto financují vývozní expanzi 

svých vlastních firem. V minulosti to často způsobovalo nedostatek konkrétního zboží 

na trhu, což vedlo k jeho následnému zdražení.  

Přímé vývozní prémie se příčí mezinárodním obchodním zvyklostem i ustanovením 

WTO. Proto státy spíše využívají systém nepřímých vývozních prémií. Ty se například 

uskutečňují formou  refundací11 daní a dávek spojených s vývozní operací. Mezi další 

způsoby využití nepřímých vývozních prémií se obvykle řadí i soutěže, které jsou 

organizovány státními institucemi v jednotlivých zemích (např. soutěž o nejlepší vývozní 

podnik, o nejlepší vývozní obal, výrobek). Tyto podněty nejen podporují vývoz, ale také 

pro něj vytváří vhodné společenské klima. Státy, které důsledně využívají nepřímé vývozní 

prémie, mají vysoce aktivní obchodní bilancí a ekonomický růst je tažen hlavně vývozem.   

1.3.2 Vývozní úvěry  

Pokud exportér chce vyvážet do určitých zemí a nemá k dispozici dostatek finančních 

prostředků, ztrácí příležitost proniknout na tento trh. Aby se toto nestávalo, jsou vývozcům 

poskytovány vývozní úvěry. Poskytnutí úvěru zemi a jejím firmám je považováno za naprosto 

standardní obchodní záležitost. 

                                                 
10Dumpingem se obvykle rozumí export zboží za cenu nižší, než je jeho cena na domácím trhu. Cílem dumpingu 
může být získání pozic na trhu cílové země nebo dokonce snaha o likvidaci výrobců dané komodity v cílové 
zemi a zisk monopolního postavení na jejím trhu. Podezření z dumpingu lze čelit pokud stát prokáže, 
že za stejnou cenu je schopen dodávat i do ostatních států. 
11Zpětné navrácení.  
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Má-li stát zájem na vývozu do určitých teritorií, což může vyplývat z uzavřených 

mezinárodních dohod, musí poskytnout svému vývozci určité jistoty, že z důvodu platební 

neschopnosti partnerské země nepřijde o svůj předpokládaný příjem. K zabezpečení existují 

nejrůznější státní instituce, jejichž úkolem je poskytnutí státního financování na konkrétní 

vývozy do konkrétních zemí. Tím umožní vývozci vyrobit a vyexpedovat vývozní statek 

a zároveň na sebe přebírá riziko, že zahraniční partner dodávku nezaplatí. Úvěry poskytnuté 

na vývoz bývají úročeny nižší sazbou než úvěry poskytované komerčními bankami, proto 

jsou tedy pro podnikatele levnější. Na druhou stranu má podnikatel omezený výběr zemí, 

do kterých může s tímto úvěrem exportovat. Stát, než poskytne finance na vývoz, prověřuje 

podnik, zda splňuje předepsané podmínky pro získání úvěru. Úvěry můžeme rozdělit 

na krátkodobé (do 12 měsíců), střednědobé (3-5let) a dlouhodobé, které mohou být až na 10-

15 let, výjimečně i na 30-50 let.   

1.3.3 Státní záruky za úvěr  

 Stát může krýt podnikatelská rizika svých firem do některých zemí nikoli tím, že jim 

sám prostřednictvím státní instituce zapůjčí prostředky, ale že se jim zaručí za úvěr. Stát tak 

poskytne pojištění dlouhodobého úvěru odběrateli v zahraničí na účet státního rozpočtu proti 

politickým a úvěrovým rizikům (až 90 %). 

 Konkurence v oblasti poskytování záruk se trvale zvyšovala a posléze vedla 

až ke stanovení mezinárodních pravidel, která jsou závazná pro velké pojišťovny.  

1.3.4 Propagace 

 Nedílnou součástí systému státní podpory exportu, a to jednou z nejdůležitějších, je 

oblast propagace a prezentace výrobků a vývozců v zahraničí. Stejně jako úvěry, i propagace 

zboží je nezbytným předpokladem pro uplatnění výrobků na zahraničních trzích. Státy 

se proto různou formou snaží pomáhat svým subjektům s jejich prezentací v zahraničí. Jednou 

z forem je organizace státních výstav. Být vystavovatelem je nejen záležitostí prestiže, ale 

má to i velmi pragmatickou výhodu, neboť vybraný podnik, který akci pořádá, má zároveň 

uhrazeny mnohé náklady spojené s prezentací svého výrobku v zahraničí, jako je například 

překlad informačních brožurek a návodů. Takovéto výstavy jsou také v centru zájmu 

hromadných sdělovacích prostředků, což je vítaná forma podpory prodeje.  

 Oficiální státní účast zabezpečuje všem vystavovatelům pozornost nejen sdělovacích 

prostředků, ale především zahraničních státních orgánů, jakož i odborně zaměřené 

podnikatelské veřejnosti. Kromě toho státy zpracovávají různé publikace v digitální podobě, 
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v nichž představují hlavní vývozní firmy a jednotlivé výrobky. Součástí těchto publikací jsou 

také kontaktní adresy.  

 Patří sem i různé způsoby zviditelňování domácího zboží a zdůrazňování jeho vysoké 

kvality, např. udílení certifikátů „Czech-made“. 

1.3.5  Ostatní prostředky 

Devalvace vlastní měny  

 Tento nástroj proexportní politiky je nástrojem vnější měnové politiky. Devalvace 

může být použita v systému plovoucích i pevných kurzů (formou oficiální devalvace měny), 

kdy import převyšuje export a obchodní bilance se dostává do deficitu.  Devalvace relativně 

změní ceny exportu a importu. To vede k přesunu spotřeby směrem k relativně levnějšímu 

domácímu zboží. Výsledkem by měla být vyrovnanější obchodní bilance (OB). Mezi 

ekonomy však zůstává rozpor, jestli devalvace měny skutečně vyrovnává obchodní bilanci. 

Bylo vytvořeno několik modelů, které se snaží vysvětlit působení devalvace měny.  

Základním východiskem přístupu z hlediska elasticit, jehož autory jsou Alfred 

Marshall  a Abba Lerner, je mínění, že devalvace má dvojí efekt. Buď deficit odstraňuje nebo 

jej prohlubuje12. Země s deficitem na běžném účtu má obvykle nadhodnocenou měnu 

a znehodnocením měny dojde ke změně směnného poměru mezi domácím zahraničním 

zbožím. To přinese zvýšení konkurenceschopnosti domácích výrobců v zahraničí a tím 

i k růstu objemu exportu. Naopak import začne klesat. To však automaticky nemusí znamenat 

zlepšení bilance na běžném účtu. Výsledek je dán teprve podle výše příjmů z exportu a výdajů 

na import13. Při svých výzkumech došli k závěru, že BÚ se po devalvaci zlepší pouze tehdy, 

pokud absolutní hodnota součtu cenové elasticity poptávky po importu a exportu je větší 

než jedna14.   

Dalším ekonomem, který se zabýval účinky devalvace měny, je Sidney Alexander 

(1952). Přišel s absorpčním přístupem, který vychází z předpokladu BÚ platební bilance 

obvykle odráží rozdíly mezi celkovou výrobou zboží a služeb v zemi a schopností země 

je absorbovat. Podle Alexandera není problém v nízké elasticitě15, ale v nemožnosti spoléhat 

na to, že vlivem devalvace by se dal zvýšit reálný důchod ve vztahu k domácí absorpci. 

                                                 
12Přístup je založen na zjednodušujících předpokladech, protože se zaměřuje se pouze na poptávku.  
13Devalvace může mít buď objemový efekt nebo cenový efekt. Výsledek záleží na cenové elasticitě poptávky  
domácích spotřebitelů po importu a zahraničních spotřebitelů po exportu. Cenová elasticita poptávky po exportu 
(importu) říká, o kolik procent se zvýší (sníží) poptávané množství importu (exportu), jestliže se ceny 
importovaného (exportovaného) zboží změní o jedno procento.  
14Marshallova a Lernerova podmínka.  
15Alexander bere v úvahu důchodový účinek. 
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„Alexandrova analýza na rozdíl od přístupu z hlediska elasticit bere v úvahu důchodový 

účinek keynesiánského modelu. Upozorňuje však na to, že ten platí pouze v situaci, 

kdy v ekonomice existují nevyužité kapacity a nabídková křivka je dokonale elastická.“16  

Zastánci monetarismu přišli s další teorií týkající se vlivu devalvace na platební 

bilanci. Podle těchto autorů má devalvace pouze krátkodobý účinek na platební bilanci, 

a to jenom v případě, kdy devalvace ovlivní poptávku po penězích ve vztahu k jejich nabídce. 

Dlouhodobě se vrací ke své rovnovážné úrovni.  

„Dle monetárního přístupu existuje teoretická rovnost mezi devalvací a snížením 

reálné hodnoty peněžní zásoby, protože devalvace vede k zvýšení cen mezinárodně 

obchodovatelného zboží a služeb. Tím vede podniky ke snížení peněžních zůstatků a jiných 

finančních aktiv. Dále následuje pokles výdajů na import a zlepšení platební bilance. Pokud 

však centrální banka zvyšuje nepřiměřeným způsobem peněžní zásobu, příznivé účinky 

devalvace se rychle eliminují.“17  

 

Vytvoření distribuční sítě 

 Umožní firmám ušetřit nemalé prostředky. Zastupitelské úřady v zahraničí navíc mají 

informace o trhu v cílové zemi a mohou je poskytnout domácím podnikům, aby tak usnadnili 

jejich průnik na zahraniční trhy. 

 

Podpora dopravy 

 Stát zkvalitňuje infrastrukturu, aby minimalizoval náklady na dopravu které prodražují 

zboží putující do zahraničí. Zároveň může poskytovat slevy na dopravu např. po státní 

železnici nebo přímo hradit za podniky cenu přepravy u soukromých dopravců. 

 

Technologický výzkum 

Formou jsou příspěvky na technologický výzkum či poskytování vědeckotechnických 

poznatků ze státního výzkumu. Stát financuje výzkum a vývoj zaměřený na aplikaci nových 

technologií ve výrobě. Přebírá tak část nákladů, které by musely hradit podniky. Přitom 

jen opravdu velké firmy mají prostředky na provádění vlastního výzkumu.  

Velká část států se snaží ujistit své stávající i potenciální partnery v oblasti 

mezinárodního obchodu, že jejich výrobky jsou kvalitní, zdravotně nezávadné a jejich 

deklarovaná jakost odpovídá skutečné. To bylo důvodem pro zřízení institutů státní garance 

                                                 
16FRAIT (1996). 
17FRAIT (1996). 
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jakosti, které jsou (nebo mají být) nezávislé na výrobcích, prodejcích a odběratelích. 

Tyto instituty mají garantovat, že vyvážené výrobky jsou opravdu kvalitní a dodržují všechny 

předpisy. 

Nezbytným předpokladem pro úspěch v zahraničním obchodě je kvalifikace, proto 

podpora vzdělávání odborníků v ZO může být považována za další formu podpory ZO. 

 

Monopol zahraničně-obchodní organizace 

Monopolní státní vývozní organizace financují výrobu a následně i vývoz domácích 

produktů. V praxi je to často viditelné zejména u zemědělských surovin nebo u ropy, kterou 

stát vykupuje za pevně stanovené ceny, a poté je vyváží.  

Výhodou těchto monopolních organizací je kontrola národního bohatství, exportu, 

nebo schopnost vyjednat příznivější podmínky prodeje. Naopak kritizovány mohou být 

například za neracionální řízení těchto podniků (může se projevovat např. přezaměstnanost).  

 

Embargo  

Jednou z forem embarga je zákaz obchodování s určitým státem. Je to jeden 

z nejkrajnějších prostředků diplomatického nátlaku, resp. odvetného opatření, které může stát 

vůči jinému státu vydat. O uvalení embarga rozhoduje jak jednotlivý stát, tak i světové 

organizace jako například OSN. 

Určitou specifickou roli hrají embarga v oblasti produktů zbrojního průmyslu 

a strategických surovin, která nemusí být myšlena ani jako nátlak. Často bývají používána 

preventivně, aby zabránila zneužití těchto artiklů, nebo aby si uchovala strategicky důležité 

zdroje pro další časy. 

 

Vývozní subvence  

 Vývozní subvence jsou prémie ve formě procenta z objemu vývozu nebo navrácení 

dříve zaplacené daně či cla. Nepřímou subvencí je i urychlení amortizace, slevy na některých 

vstupech (elektrická energie, doprava apod.). 

 

Instituce podporující vývoz 

• Zastupitelské úřady v zahraničí 

Těžiště práce zastupitelských úřadů, hlavně jejich obchodně-ekonomických úseků 

se postupně přesouvá do oblasti ekonomického zpravodajství a do analýz obchodních 

příležitostí pro firmy z mateřské země.  
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• Agentury pro zajišťování vývozu 

Stát může zřídit s cílem podporovat svůj vývoz speciální instituci, která se stává 

střediskem pro prosazování výrobků v zahraničí.  

 Pravděpodobně první proexportní agenturou na světě byla Istituto di Commercio 

Esteriore, která vznikla před druhou světovou válkou v Itálii. V současné době má podobné 

instituce většina zemí na světě, vyspělých i rozvojových. Jsou zpravidla financovány 

ze státního rozpočtu, v některých zemích se připouští i spolufinancování těchto agentur 

z prostředků jednotlivých zájmových svazů nebo firem.   
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2 Proexportní politika České republiky 

Zatímco centrálně plánovaná ekonomika Československa (do roku 1989) se řídila 

rozdílnými pravidly oproti tržním ekonomikám, současní tvůrci proexportní politiky České 

republiky využívají výše popsané nástroje na podporu exportu a postupují podle 

mezinárodních obchodních zvyklostí a dalších pravidel stanovených mezinárodními 

obchodními organizacemi.   

Po přijetí České republiky do Evropské unie zůstala podpora exportu v kompetenci 

jednotlivých států. Vlády mají právo přijímat opatření vhodná pro podporu exportu s cílem 

zvýšit konkurenceschopnost svých exportérů a lepším prosazením na zahraničních trzích. 

Členské státy však musí postupovat v souladu s ustanoveními společné obchodní politiky EU.  

Pro oblast zahraničně-obchodní politiky České republiky bylo prvním klíčovým dokumentem 

programové prohlášení vlády ČR z 12. 8. 1998. Vláda se v něm zavazuje, že „vytvoří ucelený 

systém proexportní politiky, založený na rozvoji činnosti agentury CzechTrade, Exportní, 

garanční a pojišťovací společnosti a České exportní banky. Vláda vypracuje koncepci 

teritoriální exportní politiky. V souvislosti s ní vláda posílí význam obchodních zastoupení na 

zastupitelských úřadech a podpoří vznik a rozvoj zahraničních zastoupení (kanceláří) 

agentury CzechTrade. Vláda bude usilovat o účast ČR v mezinárodních teritoriálních 

rozvojových bankách (Asijská rozvojová banka aj.). Vláda dále vybuduje systém podpory 

exportu prostřednictvím dlouhodobých úvěrů za výhodných podmínek na konkrétní vývozní 

projekty, jakož i prostřednictvím ostatních přímých i nepřímých forem podpory, jež jsou 

v souladu s mezinárodními závazky ČR.“18 

Poté vznikly další důležité dokumenty. Mezi ně se řadí například Koncepce 

proexportní politiky na léta 2003–2006 nebo Exportní strategie pro období 2006-2010, která 

je v současnosti strategickým dokumentem proexportní politiky.  

Za realizaci programového prohlášení odpovídají převážně Ministerstvo zahraničních 

věcí a Ministerstvo průmyslu a obchodu (dle zákona č. 2/1969 Sb., tzv. kompetenční zákon), 

která dále rozpracovala další koncepční materiály.  

V současné době můžeme podporu exportu rozdělit na státní a nestátní. Do činnosti 

nestátní podpory spadá především aktivita hospodářských komor, zahraničně-obchodních 

komor, soukromých firem a společností. Tato uskupení mohou přispívat především 

informační, marketingovou nebo konzultační formou a snaží se překonávat překážky 

v mezinárodním obchodě a usnadňovat mezinárodní obchodní kontakt.  

                                                 
18Programové prohlášení vlády (1998). 
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 Do státních institucí podpory exportu se obvykle řadí Ministerstvo průmyslu 

a obchodu, Ministerstvo zahraničních věcí, Exportní, garanční a pojišťovací společnost, 

Česká exportní banka, CzechTrade, a  zastupitelské úřady ČR. 

2.1 Ministerstvo průmyslu a obchodu 

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních 

věcí koordinuje ZOP ČR. V rámci podpory exportu poskytuje MPO českým exportérům 

následující služby. První z nich je finanční podpora na veletrzích a výstavách, poskytování 

zpráv, katalogů a dalších informací z výstav a veletrhů. Na těchto akcích také propaguje 

a prezentuje české exportéry. Českým exportérům dává možnost dále se odborně vzdělávat, 

poskytuje jim poradenské služby. Dále pak umožňuje financovat a pojistit vývoz. Účastní 

se na odstraňování tarifních a netarifních překážek vývozu a vytváří zahraničně-obchodní 

strategie. V neposlední řadě se pak podílí na obchodně-diplomatických aktivitách. V rámci 

tvorby zahraničněobchodní strategie MPO vytváří Exportní strategii na dané období. Při její 

realizaci MPO spolupracuje s Ministerstvem zahraničních věcí a dalšími dotčenými resorty. 

Strategie navrhuje soustavu nástrojů, které mají být účinné, pohodlné pro využití ze strany 

podnikatelů, dále mají být flexibilní a efektivní při využívání státních financí. Tyto nástroje 

se musí slučovat s pravidly tržní ekonomiky, mají být flexibilní a efektivní z pohledu využití 

zdrojů státu. 

V současné době je v platnosti Exportní strategie pro období 2006-2010. Dokument 

reaguje na změny, ke kterým došlo v důsledku vstupu ČR do Evropské unie. Jeho účelem 

je definovat vizi, hlavní cíle a klíčové projekty exportní strategie České republiky. Stanovuje 

nové teritoriální priority, snaží se poskytnout odpověď na nové potřeby klientů a reagovat 

na nové trendy v poskytování služeb a tím v důsledku přispět k dalšímu růstu českého exportu 

a zvyšování hrubého domácího produktu, růstu zaměstnanosti a makroekonomické 

rovnováhy. Tvůrci strategie plynule navazují na Koncepci proexportní politiky na léta 2003–

2006, vychází ze závěrů Strategie hospodářského růstu ČR a Strategie udržitelného rozvoje 

ČR. Strategie je v souladu s Koncepcí zahraniční politiky na léta 2003–2006, Koncepcí 

jednotné prezentace ČR v zahraničí a Koncepcí zahraniční rozvojové pomoci ČR.    

MPO ve své Strategii stanovuje vizi – prosadit ČR ve světě prostřednictvím obchodu 

a investic. Pro dosažení této vize jsou určeny čtyři hlavní cíle, a to:  

• více příležitostí pro podnikatele,  

• poskytování profesionálních a účinných služeb,  
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• zlepšení a rozšíření kvality služeb, 

• zvýšení kapacit pro export.  

Tyto cíle mají být splněny prostřednictvím dvanácti projektů, pro které jsou stanoveny 

dílčí cíle. Oproti předchozímu dokumentu (Koncepce proexportní politiky na léta 2003-2006) 

se zaměřuje nejen na export zboží, ale také na investice do zahraničí a vývoz služeb. 

Ve Strategii je také vytvořená nová společná nabídka státních exportních institucí 

(ministerstvo průmyslu a obchodu, CzechTrade, Česká exportní banka, Exportní garanční 

a pojišťovací společnost, a.s.). Díky této nabídce by se firmy měly lépe orientovat 

v poskytovaných službách. Rozvoj služeb by měl vést k rozkvětu exportních schopností 

českých podnikatelů. Kromě toho také Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s., Česká 

exportní banka a CzechTrade rozšiřují svoji nabídku.  

Český export je orientován především na země EU (85,1% celkového exportu19). 

Proto se tvůrci Strategie snaží nejenom udržet, ale i maximalizovat využití příležitostí 

evropského trhu. Kromě toho jsou ve Strategii stanoveny prioritní země, které se vyznačují 

dynamickým trhem, a ve kterých by mělo dojít k navýšení exportu. Tyto země by neměly být 

trvale na této pozici, předpokládá se neustálé vyhodnocování zemí a změny podle konkrétního 

obchodního i politického vývoje.  

Implementace Strategie má vést k vylepšení obrazu České republiky ve světě 

a vytváření silnější značky ČR. To by v důsledku mělo mít kladný dopad na české vývozce.  

„Předpokladem úspěšného naplnění vize exportní strategie je výrazné zlepšení 

koordinace a spolupráce ve čtyřech oblastech – projektů, služeb, činností a kvality. Proto 

Ministerstvo průmyslu a obchodu vytvoří ve spolupráci s Ministerstvem financí, zahraničních 

věcí, zemědělství, pro místní rozvoj a dopravy Českou radu na podporu obchodu a investic, 

která bude koordinovat tvorbu a realizaci exportní strategie a bude spolupracovat 

s podnikatelskými svazy.“20 

Finance pro projekty Strategie jsou přiděleny v rámci prostředků pro MPO a dalším 

resortům ze státního rozpočtu v daných letech. 

 

 

 

 

                                                 
19Zdroj: http://www.mpo.cz/dokument40224.htm, 18.10.2008. 
20Exportní strategie České republiky pro období 2006 –2010. 
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2.2 Ministerstvo zahraničních věcí 

Ministerstvo zahraničních věcí (MZV) se zejména zaměřuje na prosazování záměrů 

a opatření hospodářské politiky v bilaterálních vztazích, v integračních seskupeních 

a na úrovni mezinárodních ekonomických organizací. Při jednáních se MZV snaží optimálně 

využít možnosti vyplývající ze vstupu České republiky do EU.  MZV dává popud a řídí 

přenos  mezinárodních hospodářských pravidel do legislativy ČR a do praxe. Také dbá 

na uplatňování českých ekonomických zájmů. 

Ministerstvo má dále na starost řízení zastupitelských úřadů (ZÚ) v zahraničí. ZÚ 

se snaží vytvářet podmínky pro rozvoj obchodních styků, udržovat vzájemné ekonomické 

vztahy mezi státy a podněcovat zájem zahraničních investorů o ČR.  

MZV metodicky řídí obchodně ekonomické úseky zastupitelských úřadů (OEÚ ZÚ). 

V minulých letech byl schválen Kodex zásad spolupráce zastupitelských úřadů s českými 

firmami. Jeho cílem je poskytovat českým exportérům informace o rozsahu a formách pomoci 

a podpory ze strany ZÚ na daném území. OEÚ ZÚ nejsou v zahraničí trvale na stejných 

místech, může dojít k jejich přesunu podle stanovených prioritních oblastí.  

K významným úkolům MZV patří koordinace zahraniční rozvojové spolupráce. Pokud 

probíhá úspěšně, má za následek úspěšný rozvoj ekonomických vztahů.  

MZV koordinuje zajišťování práv a závazků ekonomického charakteru, která 

vyplývají z členství ČR v EU.  

MZV a MPO se snaží o vylepšování systému, který má českým firmám poskytovat 

informace o tendrech vypisovaných Evropskou komisí, členskými zeměmi EU nebo 

mezinárodními organizacemi a také o příležitostech v souvislosti s čerpáním prostředků 

z podpůrných fondů EU a obsahuje i další ekonomické informace. 

Ministerstvo zahraničních věcí také zřídilo svou příspěvkovou organizaci – Česká 

centra. Posláním center je vytváření příznivého a uceleného obrazu o ČR v zahraničí. Česká 

centra se zaměřují na tři základní oblasti: kultura a vzdělávání, podpora cestovního ruchu 

a podpora vnějších ekonomických vztahů, zvláště exportu. V posledně zmíněné oblasti mají 

aktivní roli při navazování obchodní spolupráce Česká centra. Dále se také podílejí 

na propagaci českých společností v zahraničí. K tomuto účelu poskytují asistenční služby, 

bezplatnou řádkovou inzerci ve vybraných územích nebo poskytují českým exportérům 

prostory například pro obchodní setkání nebo tiskové konference.  
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2.3 Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s.  

Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. (EGAP) je specializovaná státní 

úvěrová pojišťovna. Její hlavní náplní je poskytování vývozcům a bankám financujícím 

vývoz ochranu před rizikem nezaplacení z komerčních i teritoriálních důvodů. Toto pojištění 

je spolufinancováno státem, státní podpora spočívá hlavně v ručení státu za závazy EGAP 

vzniklé z pojistných smluv a v pojištění vývozních úvěrových rizik.  

EGAP vznikla v červnu roku 1992 na základě usnesení vlády ČSFR (usnesení vlády 

ČSFR č. 721/1991) jako první instituce vytvořená k institucionálnímu zabezpečení 

proexportního programu. EGAP je akciovou společností plně vlastněnou státem. Správu nad 

touto společností vykonávají Ministerstvo financí ČR, Ministerstvo průmyslu a obchodu, 

Ministerstvo zahraničních věcí a Ministerstvo zemědělství.  

EGAP nabízí bankám a českým exportérům pojistné produkty, jejichž rozsah, struktura 

a kvalita odpovídá nabídce zahraničních úvěrových pojišťoven. Proto mají čeští exportéři 

možnost vstupovat na zahraniční trh se stejnými podmínkami jako ostatní účastníci 

z nejvyspělejších zemí. Firmám je poskytováno devět typů pojištění. Pojistné produkty 

umožňují krýt střednědobá a dlouhodobá úvěrová rizika spojená s vývozy do zahraničí. 

EGAP dále nabízí pojištění úvěrů na předexportní financování výroby pro vývoz, pojištění 

investic českých podniků v zahraničí nebo pojištění záruk vystavovaných bankami za české 

exportéry v souvislosti s přípravou a realizací exportních kontraktů.  

Jak postupně docházelo k rozšiřování podpory vývozu, zvětšovala se potřeba přijetí 

mezinárodní regulace, která by upravovala poskytování státních podpor domácím exportérům. 

Proto země OECD vytvořily Ujednání o pravidlech pro oficiálně podporované vývozní úvěry 

(tzv. Konsensus OECD). V něm stanovily základní podmínky zejména pro financování 

(minimální úrokové sazby a maximální délka úvěru) a pojištění (minimální pojistné sazby 

pro rizikové kategorie a teritoria dlužníků v závislosti na délce pojištění).   

Od roku 1999 je v souladu s praxí členů Konsensu OECD všemi členskými státy 

používán harmonizovaný systém pojistných sazeb. Podle tohoto systému jsou nejnižší sazby 

uplatňovány při pojištění vývozů tzv. suverénním dlužníkům (ministerstva financí a centrální 

banky), o něco vyšší při vývozech tzv. veřejným dlužníkům (územně samosprávní jednotky 

všech stupňů nebo jiné veřejné instituce, které nemohou být právně prohlášeny neschopnými 

plnit své závazky) a nejvyšší vůči dlužníkům soukromým. Tyto harmonizované sazby jsou 

minimální. Každá země si proto může stanovit sazby vyšší a tím vytvořit prostor 

pro uplatňování slev.  
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Z členství ČR v OECD vyplývá také další závazek a to z přijaté Úmluvy o boji proti 

podplácení zahraničních veřejných činitelů v mezinárodních podnikatelských transakcích, 

kterou Česká republika přijala na základě Doporučení OECD. Cílem Úmluvy je vytvořit 

zákonné předpoklady pro uplatnění trestního postihu osob, které v předem stanovených 

případech působí na jednání zahraničního veřejného činitele za účelem získání nebo udržení 

podnikatelské aktivity nebo jiné výhody v podnikání v zahraničí. Kromě toho také všechny 

projekty, jejichž doba splatnosti se státní podporou je delší než dva roky, a všechny investice 

musí být vyhodnoceny z hlediska vlivu na životní prostředí.   

Banky, pobočky zahraniční bank nebo finanční instituce mohou využít  krátkodobé, 

střednědobé, dlouhodobé pojištění proti nebezpečí nezaplacení pohledávky v důsledku 

teritoriálních nebo tržně nezajistitelných komerčních rizik. U těchto produktů je obvyklá 

spoluúčast pojištěného 10%. Při poskytnutí úvěru zahraničnímu kupujícímu nebo jeho bance 

může banka využít další produkt EGAPu a opět si jej pojistit. Spoluúčast pojištěného 

je v tomto případě obvykle 5%. Další možností je pojištění potvrzeného akreditivu21. Pojistné 

je závislé na době platnosti akreditivu a na termínu splatnosti akreditivu. 

Pokud banky poskytnou úvěr na financování výroby pro vývoz nebo úvěr na investice 

do výroby pro vývoz, mají  možnost si i tento úvěr pojistit proti nebezpečí nezaplacení 

ze strany českého vývozce. Toto pojištění musí být doprovázeno pojištěním vývozního úvěru 

proti riziku nezaplacení zahraničním kupujícím a pojištěním proti riziku nemožnosti plnění 

smlouvy o vývozu22 . Kromě toho si také banky mohou pojistit úvěr poskytnutý v souvislosti 

s investicemi českých právnických osob v zahraničí proti riziku nesplacení úvěru, dále pak 

úvěr poskytnutý vývozci, který provádí prospekci zahraničních trhů při zavádění nebo 

rozšiřování svého vývozu. V neposlední řadě má banka možnost pojistit své bankovní záruky 

vystavené v souvislosti s podmínkami získání nebo plnění smlouvy o vývozu. 

Kromě bank a finančních institucí mohou služby EGAPu využít také čeští exportéři 

a krátkodobě, střednědobě nebo dlouhodobě se pojistit proti riziku „nezaplacení pohledávky 

v důsledku politické, finanční a makroekonomické situace země zahraničního odběratele, 

resp. ve třetí zemi, tj. z důvodů, které mají z hlediska obchodních partnerů povahu vyšší moci, 

dále z důvodů doložené nebo předpokládané platební neschopnosti zahraničního odběratele 

nebo jeho platební nevůle.“23 Střednědobé a dlouhodobé pojištění je vhodné pro zabezpečení 

                                                 
21Platební  dokument, finanční částka složená v bance rezervovaná pro úhradu určitého zboží; pověřovací listina. 
22Chrání vývozce před ztrátami v důsledku zrušení nebo přerušení smlouvy o vývozu před realizací dodávky 
dovozci, které bylo způsobeno výhradně ze strany dovozce nebo politickou, finanční nebo makroekonomickou 
situací země dovozce. 
23EGAP (2008). 



 26  

pohledávek ze smluv na vývoz strojírenské produkce a investičních celků. Délka 

krátkodobého úvěru může být maximálně 2 roky. Standardní spoluúčast pojištěného je 

u tohoto typu produktu také 10%.  

České právnické osoby mohou své zahraniční investice pojistit proti zamezení převodu 

výnosů z investice, vyvlastnění nebo politicky motivovaného násilného poškození. Výše 

pojistné sazby závisí na kategorii, do které je podle OECD zařazena hostitelská země. 

Spoluúčast pojištěného je obvykle 2,5%. 

V tab. (2.1) a v Příloze (1) jsou názorně vidět celkové výsledky pojišťovací činnosti 

EGAP od roku 1993. Můžeme si povšimnout, že neustále stoupají, pouze v roce 2002 je zde 

celkem rapidní pokles. To je zřejmě způsobeno celkovým zpomalením až zastavením 

zahraničního obchodu v tomto období vůbec. Příčiny můžeme hledat v recesi 

na rozhodujících vývozních trzích, především v zemích EU do kterých byl v této době vývoz 

69%.  

Tab. 2.1: Celkové výsledky pojišťovací činnosti (v mld. Kč) 

  1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 
celkem 3,40 6,50 8,30 19,20 26,20 34,90 48,10 

se státní podporou 3,20 3,80 3,80 14,10 16,40 20,60 26,10 

komerční  0,20 2,70 4,50 5,10 9,80 14,30 22,00 
 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
celkem 70,70 86,20 69,90 83,90 102,00 122,90 158,90 

se státní podporou 33,80 35,10 16,30 18,70 17,00 22,20 29,90 

komerční  36,90 51,10 53,60 65,20 85,00 100,70 129,00 
Zdroj: EGAP 2008, vlastní konstrukce.  

 V tab. (2.2) a v Příloze (2) je zobrazen vývoj podílu pojištěných úvěrů na českém 

vývozu. Od počátku činnosti podíl opět rostě, pouze v roce 2002 je zaznamenán jediný 

znatelný pokles. Příčina zřejmě opět bude v recesi na vývozních trzích. Také si můžeme 

všimnout, že od počátku činnosti společnosti EGAP je nárůst podílu pojištěných úvěrů téměř 

desetinásobný.  
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Tab. 2.2: Vývoj podílu pojištěných úvěrů na českém vývozu (v %) 

  1995 1996 1997 1998 1999 2000 
celkem 1,12 2,46 2,97 3,57 4,57 5,97 

se státní podporou 1,38 1,81 1,86 2,11 2,48 2,85 

komerční  1,50 0,65 1,11 1,46 2,09 3,12 

 

  2001 2002 2003 2004 2005 2006 
celkem 6,84 6,01 6,51 6,54 7,55 8,96 

se státní podporou 2,79 1,40 1,45 1,09 1,36 1,69 

komerční  4,05 4,61 5,06 5,45 6,18 7,28 

Zdroj: EGAP 2008, vlastní konstrukce a výpočet. 

 

 Za celé období činnosti, tzn. v letech 1992—2006, pojistil EGAP úvěry v celkové 

hodnotě 840 316 mil. Kč, z toho 261 003 mil. Kč (31,1 %) připadá na pojištění se státní 

podporou a 579 313 mil. Kč na komerční úvěrové pojištění. Z hlediska struktury pojistných 

produktů se podle EGAP neustále prohlubuje trend, kdy výrazně roste poptávka po pojištění 

vývozních odběratelských úvěrů poskytnutých bankami. Od roku 1992 pojistil EGAP úvěry, 

investice a záruky do 94 zemí.  

2.4 Česká exportní banka 

Další součástí státní proexportní politiky je Česká exportní banka, a.s. (ČEB), která 

vznikla v roce 1995.  „Posláním ČEB je poskytovat státní podporu vývozu, a to poskytováním 

a financováním vývozních úvěrů a dalších služeb s vývozem souvisejících.“24 ČEB poskytuje 

výhodné úrokové sazby a objemy půjček, které by jinak byly pro vývozce v současných 

podmínkách jinak nedosažitelné. ČEB působí zejména v oblasti státem podporovaných 

vývozních úvěrů. Tím umožňuje českým exportérům vstupovat na mezinárodní trh 

za podmínek srovnatelných se světovou konkurencí.   

Státní podporu může obdržet buď vývozce nebo jeho zahraniční odběratel, dále 

pak výrobce produkující pro vývoz a český subjekt investující v zahraničí. Základními 

podmínkami pro poskytnutí financování jsou vyhovující vývozní smlouva, minimálně 50% 

účast českých výrobců na celkové hodnotě vyváženého zboží, vyrovnané závazky vůči státu 

                                                 
24Česká exportní banka [online]. 2006 [cit. 1.19.2008]. Dostupný z WWW:  
<http://www.ceb.cz/content/view/92/35/>.  
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a přijatelné pojištění pro ČEB (zejména u EGAP nebo jiné exportní pojišťovny). Proti žadateli 

mimo jiné nesmí být vedeno konkursní řízení. 

Výhodnost ČEB oproti jiným exportním bankám je podmíněna tím, že ČEB je státní 

institucí pro podporu exportní politiky a tudíž si účtuje minimální zisk u krátkodobých úvěrů, 

a pro dlouhodobé úvěry je poskytována pevná sazba CIRR25 stanovená OECD. 

Produkty ČEB umožňují českému investorovi nejprve financovat průzkum 

zahraničního trhu, následně po vstupu na trh financovat náklady spojené s realizací běžných 

i objemných dodávek. Exportérovi je dále umožněno díky vývoznímu dodavatelskému úvěru 

profinancovat pohledávky vůči zahraničnímu kupujícímu. Investoři jsou také podpořeni 

při realizaci investic v zahraničí formou dlouhodobých úvěrů. ČEB také nabízí skupinu úvěrů, 

které jsou zaměřeny na banky. S jejich pomocí získá banka vývozce prostředky, které 

následně využije k poskytnutí úvěru vývozci nebo zahraničnímu dovozci za zvýhodněných 

podmínek.  

Podmínkou pro všechny úvěry je pojištění vývozce, investora, refinancující české 

banky  nebo ČEB u EGAP26. 

Kromě poskytování úvěrů nabízí ČEB také odkoupení některých pohledávek. Jsou 

to odkupy pohledávek z akreditivů bez postihu a odkupy vývozních pohledávek s pojištěním 

bez postihu. V neposlední řadě ČEB poskytuje řadu bankovních záruk a doprovodné finanční 

služby. 

V Grafu (2.1) je znázorněn vývoj poskytnutých úvěrů ČEB od roku 1998. V první 

polovině roku dochází k prudkému poklesu, tento pokles je však v druhé části roku překonán 

a na konci roku dosáhl stav poskytnutých úvěrů hodnoty 12,6 mld. Kč. Další pokles 

je zaznamená na konci roku 2001. V tomto roce dochází k poklesu zahraničního obchodu ČR. 

„Příčinou poklesu poptávky především po střednědobém a dlouhodobém financování vývozu 

produkty ČEB je útlum exportní výkonnosti investičního strojírenství v ČR v posledních 

letech, kdy v r. 2001 meziročně poklesla výroba investičních celků o téměř 10 % a jejich 

vývoz poklesl o cca 25 %. Tento trend pokračoval i v r. 2002. Podíl poskytnutých úvěrů ČEB 

na vývozu investičních celků však naopak postupně vzrůstal.“27 K dalšímu poklesu dochází  

přibližně od poloviny roku 2004. To je způsobeno tím, že vývoj kurzu Kč vůči USD 

je odlišný od předpokládaného vývoje. Protože úvěry v USD se na celkovém stavu úvěrů 

                                                 
25Commercial Interest Reference Rate.  
26Dle novely zákona 58/1995, ve znění pozdějších předpisů,  již není podmínkou poskytnutí podpořeného 
financování pojištění EGAP. Na základě požadavků. ČEB může být pojištění EGAP nahrazeno jiným typem 
zajištění. 
27Výroční zpráva ČEB 2002.  
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podílejí téměř 60%, výrazné posilování koruny je citelné. Tento efekt je ještě posílen 

skutečností, že čerpání nových úvěrů se smluvní měnou USD se pohyboval za celý rok 2006 

pod očekávanou úrovní zejména z důvodů odkladů na straně odběratelů.  

 

Graf 2.1: Stav poskytnutých úvěrů 

                  (v mil. USD)         (v mld. CZK) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Výroční zpráva ČEB 2006. 

2.5 CzechTrade  

CzechTrade (Česká agentura na podporu exportu) je státní agenturou Ministerstva 

průmyslu a obchodu ČR zřízenou za účelem podpory exportu. Hlavním úkolem této státní 

instituce je podporovat a pomáhat českým firmám při zvyšování exportní výkonnosti 

a konkurenceschopnosti v zahraničí. Tato pomoc není závislá na již získaných vývozních 

zkušenostech firem. CzechTrade se firmám snaží pomáhat v krocích, které na sebe logicky 

navazují. Nejprve jsou služby pro firmy, které se ke vstupu na zahraniční trhy chystají. Firmy 

mají šanci za pomoci konzultanta poznat exportní příležitosti a zároveň je jim doporučeno, 

jak tyto příležitosti využít. mají možnost využít exportní vzdělávání, které se snaží 

účastníkům předat co nejpraktičtější informace o zahraničním trhu a účasti na něm. Před 

rozhodným vstupem na zahraniční trh si pak zájemci mohou otestovat svou připravenost 

v dotazníku připravenosti.  

Pokud se společnost rozhodne vstoupit na nový trh, jsou pro ni připraveny asistenční 

služby zahraničních kanceláří CzechTrade. Tyto služby zahrnují například vyhledávání 

potenciálních zákazníků v teritoriu nebo sjednání a přípravu obchodních schůzek i s předchozí 

přípravou exportéra na jednání a asistencí na prvních schůzkách. Navíc mají firmy k dispozici 
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on-line databáze exportních příležitostí a exportních trhů. Nabídka je zakončena doplňkovými 

marketingovými službami v zahraničí.  

CzechTrade se rovněž stará o publikační činnost, v níž zhodnocuje nabyté informace 

z teritorií po celém světě a zkušenosti se zahraničním obchodem. 

Činnost agentury vychází zejména ze sítě zahraničních kanceláří. Výhodou pracovníků 

těchto kanceláří je především velmi dobrá znalost daného trhu, znalost specifik obchodních 

jednání v návaznosti na místní kulturní, sociální a náboženské zvyky. V roce 2006 měl 

CzechTrade 34 zahraničních kanceláří ve 30 zemích světa, zejména v Evropě (23). Kanceláře 

v zemích nejsou trvalé, agentury soustředí pozornost do zemí s obchodním potenciálem 

pro ČR a naopak kanceláře, které jsou v tomto směru v méně významných zemích svou 

činnost utlumují.   

2.6 Nestátní podpora exportu 

 Nedílnou součástí proexportní politiky je činnost zaměstnavatelských svazů, asociací, 

soukromých agentur, hospodářských komor, zahraničně-obchodních komor, soukromých 

firem a společností. Tato uskupení přispívají zejména v oblasti informační, marketingové 

nebo konzultační. Následující instituce jsou pouze výběrem těchto uskupení.  

2.6.1 Hospodářská komora České republiky  

Hospodářská komora ČR poskytuje informace o stavu ekonomiky, ekonomických 

a právních podmínkách jak v ČR, tak v zahraničí. Její klienti mají možnost využít vzdělávací 

programy nebo poradenské a konzultační služby v oblasti podnikání. Hospodářská komora 

České republiky (HK ČR) vznikla v roce 1993. Tato instituce navazuje na činnost 

předválečných obchodních, průmyslových a živnostenských komor. Cílem činnosti HK ČR je 

prosazování a ochrana zájmů, zajišťování potřeby a podpora rozvoje podnikatelské veřejnosti. 

Aby tyto cíle byly naplňovány co nejlépe, HK ČR je členem nebo spolupracuje s obdobnými 

zahraničními institucemi. S těmito institucemi má také uzavřenu řadu dvojstranných dohod. 

Je tvořena regionální sítí komor, společenstev, profesních a živnostenských svazů 

v celorepublikovém rozsahu.  HK ČR také spolupracuje s orgány státní správy a místní 

samosprávy. 

 HK ČR prezentuje české exportéry v zahraničí, dále spravuje databázi nabídek 

a poptávek zahraničních firem a nabídku a poptávku českých firem zasílá do zahraničí. Dále 

poskytuje poradenství a právní konzultace. Organizuje podnikatelské mise českých firem 

do zahraničí a umožňuje setkání zahraničních podnikatelů s českými exportéry. Čeští 
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exportéři zde také naleznou informace o veletrzích a výstavách, nebo řadu ekonomických 

informací o firmách.  

 Součástí HK ČR je Český národní orgán pro usnadňování procedur v mezinárodním 

obchodě. Jeho úkolem je vytvářet podmínky a podporovat zavádění a rozvoj efektivních 

metod v technologii mezinárodního obchodu, včetně elektronické výměny dat. Mezi tyto 

metody a prostředky patří například používání mezinárodně normalizovaných používání 

mezinárodně normalizovaných dokladů v zahraničním obchodě, používání mezinárodně 

normalizovaných kódů zemí, měn, jednotek měření a zkratek nebo používání 

normalizovaných datových prvků v obchodních dokladech.  

2.6.2 Svaz průmyslu a dopravy ČR 

 Svaz průmyslu a dopravy ČR (SPD ČR) je nestátní organizací, která sdružuje 

zaměstnavatele a podnikatele z oblasti průmyslu a dopravy. SPD ČR sdružuje převážně 

podniky z výrobní sféry (kromě stavebnictví a zpracování potravin), členem se však staly také 

některé banky či pojišťovny a poradenské firmy. Členství v něm je dobrovolné.  

 SPD ČR vznikl v roce 1990 a navázal na činnost Ústředního svazu česko-slovenských 

průmyslníků. V současné době je největším zaměstnavatelským svazem, který zastupuje 

rozhodnou skupinu českého průmyslu a dopravy.  

 Svaz se snaží ovlivňovat hospodářskou a sociální politiku vlády ČR, nebo napomáhat 

rozvoji podnikání v ČR. Spolupracuje při přípravě, aktualizaci a realizaci proexportní politiky 

států, zpracovává náměty a připomínky podnikové sféry a jejich uplatnění v rámci 

proexportní politiky. Stará se o realizaci programů Czechtrade a financování exportu s 

podporou státu.  

 SPD ČR poskytuje vzdělávací, poradenské služby. Reprezentuje a prosazuje zájmy 

svých členů v zahraničí u mezinárodních organizací, navazuje vztahy se zahraničními 

podnikatelskými subjekty i organizacemi. Členům dále poskytuje informační servis zahrnující 

vyhledávání obchodních příležitostí, poptávek zahraničních zájemců o výrobní kooperace, 

potenciálních strategických partnerů apod. V rámci tohoto servisu jsou členové informováni 

o mezinárodních veletrzích a výstavách, konferencích a podobných akcí, iniciativách EU.  

 Pod činnost SPD ČR spadá spolupráce s průmyslovými svazy a obchodními komorami 

v zahraniční na základě dohod o spolupráci.  
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2.6.3 Ostatní organizace 

 Asociace exportérů je dobrovolné sdružení, které členy zastupuje při prosazování 

společných zájmů. Cíle asociace exportérů je zejména boj proti posilování české koruny, která 

ztěžuje export.  Dále také lobbuje za vytváření lepších podmínek pro export nebo přijetí Eura. 

Mezi další zájmy patří průhledné, nediskriminující a svobodné podnikatelské prostředí. 

Členové mají také možnost setkávat se se zástupci českých ministerstev a vlád. Asociace 

je také aktivní v oblasti rozšiřování přímých kontaktů se zahraničím, propaguje své cíle 

v médiích nebo organizuje vzdělávací, společenské a propagační akce.  

 Tisková a propagační agentura PP Agency působí na českém trhu od roku 1990. 

Českým podnikům, které se snaží prosadit na zahraničních trzích, nabízí hlavně servis 

multimediálními prostředky. Pravidelně také vydává teritoriální publikace.  
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3 Proexportní politika Slovenska a Slovinska 

Slovensko a Slovinsko byly po několik desetiletí, stejně jako Česká republika, součástí 

socialistického tábora. To mělo vliv na vývoj jejich ekonomiky i fungování státních institucí. 

Po rozpadu uskupení se osamostatněné státy musely přizpůsobit tržním mechanismům, 

na které doposud nebyly zvyklé. Stejně tak i tvůrci proexportních politik jednotlivých 

sledovaných států se začali učit, jak využívat výše popsané nástroje na podporu exportu. Také 

museli začít postupovat podle mezinárodních zvyklostí, obyčejů a mezinárodně uznávaných 

pravidel stanovených mezinárodními institucemi. 

Všechny tři státy byly v roce 2004 přijaty do Evropské unie. To by však nemělo 

výrazně ovlivnit vykonávanou proexportní politiku těchto zemí, protože podpora exportu 

zůstává zásadně v kompetenci jednotlivých států. Členské země však musí dodržovat pravidla 

ustanovená společnou obchodní politikou EU.   

3.1 Proexportní politika Slovenska 

 Současná proexportní politika Slovenska vychází z programového prohlášení vlády 

Slovenské republiky z roku 2006, ve kterém si vláda dává za cíl vytvořit ucelený systém 

institucí a mechanismů pro podporu proexportní politiky. Proto byl přijat dokument 

Proexportní politika SR na roky 2007 – 2013. Ten vychází ze strategického dokumentu 

Evropské komise o vnějších aspektech konkurenceschopnosti evropských výrobků Globální 

Evropa – konkurenceschopnost na světovém trhu. Proexportní politika SR na roky 2007 – 

2013 se zabývá střednědobou podporou rozvoje exportu SR. Jejím cílem je vytvořit stabilní 

podpůrný pilíř aktivní zahraničně-obchodní politiky SR, zejména v oblasti rozvoje 

slovenského exportu, podpory konkurenceschopnosti slovenských exportérů 

na mezinárodních trzích nebo rozvoje obchodně-ekonomických zájmů SR v Evropské unii 

a dalších teritoriích.  

 Podle Proexportní politiky SR na roky 2007 – 2013 má proexportní politika Slovenské 

republiky vycházet z následujících principů: 

• princip dodržování mezinárodních závazků Slovenské republiky, 

• princip liberalizace zahraničního obchodu, 

• princip nediskriminace, transparentnosti a právní jistoty, 

• princip kontinuity proexportních aktivit vlády.  
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 Hlavním cílem Proexportní politiky je do roku 2013 zvýšit exportní výkonnost 

slovenské ekonomiky, snížit závislost země na dovozu, zmenšit schodek obchodní a platební 

bilance, zvýšit příjmy do státního rozpočtu růstem exportu a vytvořit efektivní systém 

podpůrných nástrojů na zlepšení konkurenceschopnosti SR.  

 Klíčovým subjektem v rámci proexportní politiky SR je Ministerstvo hospodářství. 

Mezi jeho kompetence patří zastupování zájmů SR v oblasti obchodní a proexportní politiky 

v zahraničí. Další formy podpory exportu jsou poskytovány ze strany Ministerstva 

zahraničních věcí SR sítí zastupitelských úřadů SR v zahraničí, Ministerstva zemědělství SR, 

Ministerstva výstavby a regionálního rozvoje SR a Ministerstva financí SR.   

3.1.1 Ministerstvo  hospodářství  

 Ministerstvo hospodářství Slovenské republiky (MH SR) je orgánem státní správy, 

který řídí oblast zahraničního obchodu SR v souladu s kompetenčním zákonem. V důsledku 

nekoordinace postupů a činností na podporu exportu však v současnosti dochází  k dualizmu 

činností, jiné aktivity naopak nejsou zabezpečeny vůbec. Proto byla z iniciativy MH SR 

v roce 2007 vytvořena Proexportní rada.  

 Proexportní rada se má stát koncepční a strategickou platformou pro přípravu návrhů, 

opatření, doporučení, kroků a mechanismů jako nejvyšší koordinační subjekt na řešení otázek 

spojených s podporou exportu. Má koordinovat jednak činnost organizací ústřední státní 

správy, dále pak stavovských svazů, sdružení nebo komor.  

 Do kompetencí MH SR dále spadá činnost obchodně – ekonomických oddělení 

zastupitelských úřadů SR. V programovém prohlášení vlády SR na roky 2006 – 2010 je 

deklarován závazek posílit ekonomický rozměr diplomacie SR s cílem podpory proexportních 

aktivit.  

3.1.2 Slovenská agentura pro podporu investic a obchodu  

 Slovenská agentura pro podporu investic a obchodu (SARIO) je příspěvkovou 

organizací Ministerstva hospodářství SR, je tudíž financována ze státního rozpočtu. Agentura 

vznikla 1.10.2001. SARIO je prvkem systému vládní podpory exportu. Jejím cílem je  

podpora rozvoje slovenské ekonomiky a zlepšení života na Slovensku. Agentura chce dále 

podporovat exportní aktivity slovenských podnikatelů. SARIO se také podílí na vytváření 

exportních strategií. Předpokladem pro úspěšné plnění poslání agentury je posilování 

spolupráce, zejména s MH SR. 
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 Sekce zahraničního obchodu agentury SARIO organizuje projekty zaměřené 

na podporu exportu, vede odborná školení, semináře a jiné specializované produkty 

pro exportéry,  zúčastňuje se výstav a veletrhů. Tato sekce podporuje malé a střední podnikání 

s důrazem na zvýšení exportních schopností a investičních aktivit slovenských podnikatelů 

do zahraničí. Snaží se o zefektivnění koordinace institucí zabývajících se proexportní 

problematikou.   

 Sekce zahraničního obchodu druhým rokem organizuje Slovenskou kooperační burzu. 

Cílovou skupinou jsou slovenští výrobci, kteří mají zájem o získání zahraničních kontraktů 

na bázi výrobní kooperace.  

3.1.3 EXIMBANKA 

 Exportně-importní banka Slovenské republiky (EXIMBANKA SR) je specializovaná 

státní instituce, která v souladu se státní zahraničně-obchodní politikou podporuje vývozní 

a dovozní aktivity. EXIMBANKA SR vznikla 22. 7. 1997.  

 Posláním EXIMBANKY SR je formou bankovních a pojišťovacích podpor 

maximalizovat  slovenský export. Jejím cílem je zvyšování efektivnosti slovenského exportu. 

Zaměřuje se zejména na podporu vývozu s vysokou mírou přidané hodnoty, zvyšování 

konkurenceschopnosti slovenských exportérů na zahraničních trzích nebo podpora malého 

a středního podnikaní a jejich uplatnění na zahraničních trzích,  

EXIMBANKA SR se snaží o takovou podporu exportéru, aby došlo k co největšímu 

objemu vývozu produkce (zejména do států Evropské unie a OECD a dále do rozvojových 

zemí) s minimalizací rizik vznikajících při pojistných, úvěrových, záručních a finančních 

operacích. 

 EXIMBANKA SR svým klientům nabízí množství pojistných a bankovních produktů. 

Firmy mají možnost minimalizovat rizika (komerční, politická nebo kombinovaná). Slovenští 

exportéři mohou pojistit jednak krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé vývozní úvěry proti 

komerčním nebo politickým rizikům, dále pojistit vývozní odběratelský úvěr proti politickým 

a komerčním rizikům, pojistit výrobní riziko a investice v zahraničí nebo například vývozní 

záruky.  

 V rámci bankovních produktů poskytuje EXIMBANKA finanční prostředky 

na podporu vývozních aktivit, a to především na financování provozního kapitálu 

a na financování nákupu a modernizaci technologie. Účelem financování je podpora vývozu 

zboží přímé a výrobní spotřeby nebo služeb.  
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 Další produktem je poskytování záruk. Požádat o ně mohou podnikatelské subjekty 

se sídlem nebo trvalým pobytem na území SR. Podmínkou pro získání je výroba pro vývoz 

nebo vývoz výrobků a služeb převážně slovenského původu. Banka vystavuje platební záruky 

a záruky na kontrakty. V neposlední řadě klienti mohou využít refinanční zdroje 

na poskytování úvěrů.  

 V tab. (3.1) a v Příloze (3) je znázorněn vývoj podpořeného exportu EXIMBANKOU 

v letech 1998-2006. Můžeme si povšimnout, že podpora exportu se neustále zvyšuje, pouze 

v letech 2000 a 2003 dochází k poklesu pojišťovací činnosti. V roce 2000 to je 

dle EXIMBANKY způsobeno změnou metodiky, v roce 2003 dochází k prudkému poklesu 

pojištěných střednědobých a dlouhodobých rizik, navíc byl zrušen produkt pojištění úvěru 

na financování výroby a vývozu.  

 

Tab. 3.1: Podpořený export EXIMBANKOU SR (v mil. Sk) 

    1998 1999 2000 2001 2002 
podpořený export   7 881 20 294 23 388 36 372 53 899 

z toho:  bankovní činnost 4 820 9 584 15 055 23 110 35 392 

  pojišťovací činnost 3 061 10 710 8 330 13 260 18 507 
 

    2003 2004 2005 2006 
podpořený export   54 628 66 927 70 222 85 115 

z toho:  bankovní činnost 40 531 48 211 51 067 57 319 

  pojišťovací činnost 14 097 18 716 19 155 27 796 

Zdroj: Výroční zprávy EXIMBANKY SR, vlastní konstrukce. 

3.1.4 Slovenská záruční a rozvojová banka 

 Slovenská záruční a rozvojová banka (SZRB) byla založena 1. 9. 1991 jako státní 

peněžní ústav s cílem podporovat malé a střední podnikání. V roce 2002 došlo k přeměně 

na akciovou společnost s majoritním podílem Slovenské Národní Banky (51,58%)28. 

 Banka poskytuje půjčky podnikatelům, které by jim u komerčních institucí byly 

nedostupné. Svým klientům poskytuje záruční, příspěvkové a úvěrové programy. Formou 

bankovních záruk na finanční úvěry podporuje vznik, rozvoj a stabilizaci malého a středního 

podnikání na Slovensku nebo rozvoj regionů. Přímé úvěry jsou také určeny zejména pro malé 

a střední podnikatele, dále pro  regiony a města. Příjemcům umožňují rozvoj, financování 

investičních a provozních potřeb z důvodu čerpání z fondů EU. SZRB nabízí úvěr určený 

                                                 
28Dle Slovenské záruční a rozvojové banky, 10. 3. 2008.  
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ženám, který je zaměřený na podporu rozvoje podnikání žen. Umožňuje a zjednodušuje 

přístup k úvěrovým zdrojů ženám – podnikatelkám. Jiný z produktů banky je určen na rozvoj 

podnikání mladých podnikatelů na Slovensku. Nepřímé úvěry a příspěvkové programy jsou 

v současné době pozastaveny. 

 SZRB se nepřímo podílí na podpoře exportu např. poskytováním bankovních záruk 

na exportní programy do rizikových zemí.  

3.1.5 Slovenská obchodní a průmyslová komora  

 Slovenská obchodní a průmyslová komora (SOPK) je veřejnoprávní instituce, která 

vyvíjí činnost na podporu a ochranu podnikání svých členů v tuzemsku a zahraničí. Je 

právnickou osobou, která vznikla na základě zákona o obchodních a průmyslových komorách, 

ve znění pozdějších předpisů.  

 SOPK je vydávací a garanční asociací pro unifikovaný celní doklad, který umožňuje 

dočasný vývoz (dovoz) zboží na základě ručení SOPK bez povinnosti jeho držitele skládat 

celní dluh a platit celní poplatky v zemi určení. Vydává osvědčení o původu zboží. Komora 

ověřuje  obchodní doklady (např. obchodní faktury, obchodní a distribuční smlouvy). Vydává 

potvrzení o událostech, které zabraňují plnění mezinárodních obchodních smluv.  

 Součástí SOPK je nezávislý Rozhodčí soud pro rozhodování sporů o majetkové 

nároky v mezinárodním i tuzemském obchodním styku.  

 SOPK poskytuje informace o firmách i o potencionálních obchodních partnerech. Dále 

nabízí informace o zahraničních obchodních komorách, zastupitelských úřadech SR 

v zahraničí a zahraničních úřadech v SR, mezinárodních veletrzích a výstavách, zahraničních 

teritoriích. Nabízí aktuální obchodní a hospodářské informace. Do náplně její činnosti patří 

vyhledávání a zprostředkování setkání mezi domácími a zahraničními podnikatelskými 

subjekty za účelem rozvoje obchodních a výrobních aktivit.  

SOPK organizuje odborné semináře zaměřené na zvýšení informovanosti svých členů 

i ostatní podnikatelské veřejnosti. Pro potřeby odborné veřejnosti vydává odborné publikace 

zejména z oblasti mezinárodního obchodu a překlady publikací vydávaných Mezinárodní 

obchodní komorou v Paříži. Komora disponuje bohatým archivem z let 1850-1948, který 

obsahuje mapy, dokumenty, encyklopedie a odbornou literaturu. Na tento archiv navazuje 

knihovna, která je průběžně doplňována o odborné publikace domácí a zahraniční.  

 Mezi další významné aktivity SOPK patří poskytování konzultací a poradenských 

služeb při vyhledávání obchodních partnerů. Organizuje zahraniční obchodní mise za účasti 

slovenských firem, pořádá firemní prezentace v rámci svých expozic na domácích 
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i zahraničních veletrzích a výstavách a prezentuje výrobky i služby na půdě zahraničně 

obchodních komor a zastupitelských úřadů.  

3.1.6  Komparace proexportní politiky Slovenska  a České republiky  

 Při hodnocení proexportních politik jednotlivých států budu vycházet ze čtyř kritérií. 

Nejprve srovnám institucionální formu podpory exportu, dále podíl úvěrů a pojištění 

poskytnutých státními institucemi na podporu exportu. Na konec porovnám celkový export 

v závislosti GDP na obyvatele.  

 Institucionální podpora proexportní politiky Slovenska a České republiky je velmi 

podobná. Stejně jako Česká republika, také Slovenská republika má pro svou proexportní 

politiku ucelený dokument, který se zabývá podporou domácích vývozců. Také činnost 

ministerstev je velmi obdobná.  

 Protože však ve Slovenské republice docházelo ke špatné koordinaci jednotlivých 

institucí, bylo Ministerstvo hospodářství SR nuceno vytvořit Proexportní radu. Úkolem Rady 

je vytváření podkladů pro přípravu návrhů, opatření, doporučení, kroků a mechanismů 

pro řešení otázek spjatých s podporou exportu. Rada má za cíl také koordinovat činnost státní 

správy a odborových sdružení a komor v rámci proexportní politiky.  

 Stejně jako ČR, také Slovenská republika má rozpracovaný systém institucí 

na podporu exportu. Existuje zde jednak banka, která se státním příspěvkem podporuje 

tuzemské exportéry, dále agentura pro podporu exportérů, která se specializuje na vzdělávání 

podnikání a celkově se specializuje na zvýšení konkurenceschopnosti podnikatelů. Najdeme 

zde také obchodní komoru, která sdružuje místní exportéry a poskytuje jim potřebné 

informace a služby.  

 Podpora českých exportérů je výraznější, pokud ji budeme porovnávat z hlediska 

pojištění. Čeští exportéři po celou sledovanou dobu značně předstihují své slovenské kolegy. 

U vývoje podílu pojištění na exportu (tab. 3.2, Příloha 4) si u českých i slovenských exportérů 

můžeme povšimnout mírného zakolísání v letech 2002-2003, kdy dochází k celosvětové 

recesi. Na vývoji slovenského pojištění je také zřejmý pokles v roce 2000, ten je však podle 

vyjádření EXIMBANKY způsoben změnou metodiky. Vzhledem k tomu, že EGAP také 

ve svých výročních zprávách udává i údaje o výši poskytnutého pojištění se státní podporou, 

je možné sledovat v ČR také vývoj této služby. V tomto vývoji již podíl pojištění 

tak pozitivně nevypadá. V roce 2005 činilo pojištění se státní podporou 45,7%, podíl 

se vyšplhal až na 73,49% v následujícím roce, poté však neustále klesal až do roku 2004, 
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kdy dosáhl svého dna hodnotou 16,66% z celkového podílu pojištění EGAP. Poté se podíl 

mírně zvedl a v roce 2006 činil 18,86%.  

 Také co se týče nabídky služeb, je na tom česká strana lépe. Vývozci mají přibližně 

stejnou šíři nabídky, EGAP svou nabídku dále rozšířil o služby bankovního sektoru.  

Tab. 3.2: Podíl pojištění na exportu (v %) 

  1995 1996 1997 1998 1999 2000 

Podíl pojištění EGAP 1,115 2,463 2,973 3,575 4,568 5,969 
Podíl pojištění EXIMBANKY - - - 0,709 1,981 1,465 
 

  2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Podíl pojištění EGAP 6,840 6,007 6,507 6,542 7,548 8,963 

Podíl pojištění EXIMBANKY 2,147 2,885 1,950 2,500 2,330 2,896 

Zdroj: Výroční zprávy EXIMBANKY, Eurostat, vlastní výpočet. 

 

 Další hodnocené kritérium je podíl úvěrů poskytnutých státními institucemi 

na podporu exportu na celkovém vývozu (Příloha 5). ČEB se na úvěrování celkového vývozu 

podílí stabilně hodnotou okolo 1%. Naproti tomu podíl úvěrů slovenské EXIMBANKY 

na celkovém vývozu roste a v roce 2005 dosáhl hodnoty 6,214%. V roce 2006 došlo 

k mírnému poklesu (na hodnotu 5,605%), zatím je nemožné posoudit, zda je to nástup nového 

trendu nebo pouze krátkodobý výkyv.  Zároveň však ČEB poskytuje širší rámec úvěrů. 

Slovenští exportéři více využívají možnosti úvěrů se státní podporou. Jejich využitím zvyšují 

celkový růst exportu a zároveň i GDP. Rizikem však může být neschopnost splácet tyto 

závazky, které mohou následně zbrzdit růst exportu i GDP.  
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Graf 3.3: Export na obyvatele (v mld. EUR) 
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Zdroj: Eurostat, vlastní konstrukce a výpočty.  

  

Graf (3.3) Export na obyvatele ukazuje závislost exportu a počtu obyvatel dané 

ekonomiky. Česká republika v celém sledovaném období v tomto ukazateli převyšuje 

Slovensko. V obou zemích je rostoucí tendence daného ukazatele, v obou státech dochází 

v letech 2001-2002 dochází ke zpomalení tempa růstu, zřejmě vlivem celosvětové 

ekonomické krize.  

 Celkově je možné vyhodnotit podporu exportu v ČR jako lepší a propracovanější 

než na Slovensku. Institucionální podpora je v obou státech velmi podobná, na Slovensku 

však docházelo k nekoordinovanosti jednotlivých složek. Situace však byla řešena vznikem 

Proexportní rady. Z hlediska pojištění je podpora také lepší v ČR, bohužel jsem však mohla 

porovnávat pouze celkové sumy poskytnuté na pojištění danými společnostmi, protože 

EXIMBANKA ve svých výročních zprávách neuvádí sumu pojištění poskytnutého se státní 

podporou. Při pohledu na rozsah poskytnutých služeb ze strany EGAP je zřejmé, že i zde mají 

čeští exportéři výhodu. Pouze v kritériu hodnotícím čerpání úvěrů vycházejí z porovnání lépe 

slovenští vývozci, kteří jsou v získávání tohoto způsobu podpory úspěšnější. Může však být 

diskutováno o tom, zda je to výhodou či nikoliv při posouzení možných dopadů.  
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3.2 Proexportní politika Slovinska 

 Slovinsko v současné době nemá žádný ucelený dokument, který by se zabýval 

podporou exportu. Posledním dokumentem, který Slovinsko vytvořilo pro svou proexportní 

politiku je Strategie pro ekonomický rozvoj Slovinska na roky 2001 – 2006. Od té doby 

nevznikl další dokument, který by se touto problematikou hlouběji zabýval, pouze jednotlivá 

dotčená ministerstva mají ve svých programech zahrnutu dílčí podporu exportu. Strategie 

navrhuje podpořit internacionalizace slovinského podnikatelského sektoru a tím i posílení 

celkové pozice země ve světové ekonomice. Podle tvůrců spočívá důležitá role v systému 

finančních a pojistných mezinárodních ekonomických operacích. K posílení slovinské 

konkurenceschopnosti na mezinárodních trzích je třeba jejich služby integrovat 

do rozvíjejícího se internetového obchodu. Autoři strategie zdůrazňují potřebu vytvářet 

aktuální databáze dlužníků, věřitelů atp., dále databáze inovací, služeb nebo nabídky firem. 

Také je třeba upravit nabídku finančních produktů pro exportéry, aby došlo k zvýšení jejich 

konkurenceschopnosti. Vláda má stimulovat soukromý finanční sektor (banky, pojišťovací 

společnosti a jiné finanční instituce) k vytvoření takových podmínek pro podnikatele, aby 

ti se stali konkurenceschopnější na světových trzích a získali lepší přístup k zahraničním 

zdrojům. Dále také Finanční instituce mají rozšířit nabídku nástrojů k ochraně proti různým 

rizikům. Mají se zaměřit na vyvinutí různorodých finančních a pojišťovacích služeb 

a na přizpůsobení finančních produktů požadavkům praktického obchodu.  

 Stát prostřednictvím autorizované exportní úvěrové agentury doplní nabídku 

soukromého finančního sektoru tak, že této agentuře pomůže v přístupu k výhodným zdrojům 

pro financování exportu a vnějším přímým investicím v rámci tržních podmínek. V souladu 

s ekonomickým potenciálem stát poskytne dlouhodobě stabilní a likvidní pojistná schémata 

a vhodné pojišťovací kapacity nezbytné pro slovinskou ekonomiku, aby ta byla 

konkurenceschopná na zahraničních trzích.  

3.2.1 Ministerstvo hospodářství 

 Činnosti Ministerstva hospodářství (MH) je v důsledku legislativního dodatku z roku 

2004 rozšířena na šest oblastí. Dvě z nich se zabývají zahraničními ekonomickými vztahy, 

podnikáním a konkurenceschopností. Kromě toho se MH zabývá například ochranou 

zákazníků, ochranou soutěže, ekonomickou propagací a propagací zahraničních investic. 
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 Ředitelství podnikání a konkurence, které spadá pod MH, pracuje na vytvoření 

podmínek pro vývoj nového konceptu pro růst ekonomiky. Ten se má zakládat na znalostech, 

informacích a nových technologiích.  

 Jeden z cílů MH je orientován na posílení konkurenceschopnosti slovinských firem 

v oblasti exportu a přímých investic v zahraničí. Podle ministerstva je klíčovým prvkem 

ekonomického vývoje mezinárodní ekonomická spolupráce. Proto se snaží vytvořit 

podmínky, které povedou ke zlepšení a nárůstu spolupráce mezi firmami a k podpoře exportu. 

Zvláštní pozornost je zaměřena na lepší a efektivnější internacionalizaci malého a středního 

podnikání, přilákání zahraničních investic a efektivnějšímu prosazování ekonomických zájmů 

při přijímání obchodní politiky EU a jiných mezinárodních organizací.  

 MH vede práci ekonomických úseků zastupitelských úřadů, má na starost kooperaci 

při organizování ekonomických a vládních delegací, zajištění podpory firmám při jejich 

vstupu na zahraniční trhy, řídí a vede společná setkání komisí pro ekonomickou spolupráci 

a v neposlední řadě zajišťuje reprezentaci slovinských podnikatelů skrz Veřejnou agenturu 

Slovinské republiky pro podnikatelství a zahraniční investice (JAPTI). Dále řídí závěrečná 

vyjednávání pro bilaterální a vícestranné dohody o ekonomické spolupráci. 

3.2.2 SID Bank - Slovinská exportní a rozvojová banka 

SID Bank je slovinská exportní úvěrová banka. Byla založena 22. října 1992 jako 

speciální soukromá pojišťovací finanční instituce pro pojištění a financování exportu. Cílem 

je poskytovat pojištění a financování exportu Slovinských firem. Většinový podíl společnosti 

patří Slovinské republice (91,15%29 k 31.12.2006). Dalšími akcionáři jsou banky, pojišťovací 

společnosti, obchodní komora Slovinské republiky a soukromé slovinské firmy.  V roce 2004 

celková hodnota pojištěných obchodů dosáhla výše 3,085 mil. EUR, což v tomtéž roce 

představovalo 18% exportu30.  

 SID Bank financuje mezinárodní obchod a investiční transakce, dále poskytuje záruku 

na transakce společností na zahraničním a domácím trhu, nabízí konzultační a další služby. 

Na účet státu pojišťuje investice a exportní úvěry proti nekomerčním rizikům, krátkodobé 

exportní úvěry proti komerčním netržním rizikům v nečlenských státech OECD a střednědobé 

exportní úvěry proti komerčním rizikům. Od roku 2006 poskytuje program vyrovnaných 

úrokových měr (IREP)31. 

                                                 
29Dle SID, 2004. 
30Výroční zpráva SID, 2004.  
31Cílem programu IREP je zvýšení konkurenceschopnosti slovinských exportérů poskytováním exportního 
financování v podmínkách, které jsou považovány za více příznivé než podmínky poskytované komerčními 
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SID Bank se snaží dosáhnout redukce finančních nákladů pro slovinské dlužníky 

a aktivního vývoje dlouhodobého financování pro exportéry. Podporuje financování a vývoj 

malého a středního podnikání, v němž vidí cestu k rychlejšímu ekonomickému vývoji. 

Spolupracuje s komerčními bankami a jinými finančními institucemi a společně poskytují 

různé druhy a formy financování. SID Bank organizuje spolupráci bank na velkých 

projektech.  Mimo jiné poskytuje podporu vzdělání a výzkumu.  

První službou, kterou SID Bank poskytuje, je pojištění. Exportér si může vybrat mezi 

krátkodobým, střednědobým a dlouhodobým pojištěním úvěrů, nebo si může pojistit 

investice.  

Na účet státu je poskytováno pojištění několika typů úvěrů. Jedná se o pojištění 

krátkodobých úvěrů proti netržním rizikům, střednědobých a dlouhodobých proti 

nekomerčním,  komerčním a netržním rizikům. Slovinský stát poskytuje svou pomoc 

i při pojištění investic proti nekomerčním rizikům.   

Pro slovinské firmy je možnost pojistit se proti nekomerčním rizikům velmi důležitá. 

Mohou jej využít buď nezávisle nebo v balíčku s exportním úvěrovým pojištěním proti 

komerčním rizikům. Pojištění pokrývá před a po expediční rizika. Exportéři mají možnost 

využít dodavatelský úvěr, obchodní úvěr a úvěrový limit. Existuje také možnost pojištění 

leasingových operací a smluvních zájmů.  

Další, již jednou zmíněný produkt poskytovaný na státní účet, je pojištění 

střednědobých a dlouhodobých exportních úvěrů proti komerčním rizikům. Je součástí 

balíčku s pojištěním proti nekomerčním rizikům. Podle typu úvěru pojištění pokrývá před 

a po expediční úvěrová rizika. SID Bank zde opět poskytuje dodavatelský úvěr, obchodní 

úvěr a úvěrový limit.  

Pojištěním přímých zahraničních investic proti nekomerčním rizikům, které investoři 

nemohou přímo ovlivnit, slovinští exportéři a investoři získávají jednodušší přístup 

na zahraniční trhy. Zároveň je zajištěna jejich přítomnost během trvání investice nezávisle 

na politických a jiných změnách v hostitelské zemi. V případě ztráty je pojištění vyplaceno 

po čekací době, obvykle 6 měsíců po události. Toto pojistné je sníženo o „ podíl rizika 

při pojištění“ (obvykle 10%). Status agentury poskytující toto pojištění na účet státu dovoluje 

tvůrcům politiky jednodušeji a efektivněji řešit jakékoliv možné komplikace a spory s vládou 

hostitelské země, čímž je – kvůli svrchovanosti nad soukromými zahraničními investory  - 

v privilegované pozici. Pojištění zahrnuje: rizika války a další nepokoje, zabrání a jiné formy 

                                                                                                                                                         
institucemi. Pro dlužníky jsou úrokové míry fixovány na celou dobu půjčky, nemohou být nižší než CIRR 
(Commercial Interest Reference Rate) a nesmí překročit hodnotu CIRR + 1,5%. 
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zbavení vlastnictví a převodní rizika. Pojištění proti nedodržení smlouvy ze strany hostitelské 

vlády, přírodním katastrofám a odepření spravedlnosti mohou být limitována. Obvyklá doba 

trvání je od 3 do 15 let.   

 Stát prostřednictvím SID Bank podporuje exportéry poskytováním financí. 

Financování exportu a nabídka úvěrů, které jsou podobné zahraničním a tudíž zvyšují 

konkurenceschopnost exportérů, je faktor důležitý pro získání zakázky a úspěšnosti 

na zahraničním trhu. Financováním exportních transakcí, které musí být pojištěny proti 

nekomerčním rizikům (alespoň ta část, která je financována SID Bank) a financováním 

pracovního kapitálu hraje SID Bank velmi důležitou roli na slovinském trhu a doplňuje 

financování firem.  

Pokud banka financuje exportní transakce s dobou trvání dva roky, mohou být úvěrové 

lhůty přizpůsobeny zvykům OECD. Pro tyto transakce je ještě před doručením požadována 

minimálně 15% záloha. Maximální délka půjčky závisí na druhu zboží a služeb a nemůže 

přesáhnout 8,5 nebo 10 let, v závislosti na kategorii cílové země. Financování také zahrnuje 

předvývozní a povývozní financování. SID Bank poskytuje dodavatelský úvěr a úvěr kupci. 

V tab. (3.4) je znázorněn vývoj poskytnutých úvěrů bankám a jiným klientům během let 

1999-2006. Je zde viditelné, že ve vývoji poskytnutých úvěrů dochází k neustálému zvýšení 

celkového objemu, pouze v roce 2005 dochází pouze k minimálnímu nárůstu úvěrů 

poskytnutých bankám.  

Tab. 3.4: Stav poskytnutých úvěrů (v tis. SIT)32 

    1999 2000 2001 2002 
celkem   21 168 675 39 643 942 53 487 343 81 701 581 

z toho: úvěry bankám 21 143 549 39 223 933 52 089 308 71 218 888 

  úvěry nebankovním zákazníkům 25 126 420 009 1 398 035 10 482 693 
 

    2003 2004 2005 2006 
celkem   104 753 803 126 784 080 138 354 011 181 771 137 

z toho: úvěry bankám 89 914 435 103 433 461 106 922 796 142 387 944 

  úvěry nebankovním zákazníkům 14 839 368 23 350 619 31 431 215 39 383 193 

Zdroj: Výroční zprávy SID, vlastní konstrukce. 

 

 Další službou, kterou SID Bank podporuje slovinské exportéry, je garance státu 

za exportéry. Výhodnost garancí spočívá v uvolnění vlastních prostředků. Banka může chránit 

                                                 
32V tabulce jsou uváděny hodnoty v SIT (slovinský tolar) i přesto, že v roce 2007 Slovinsko vstoupilo 
do Eurozóny. Hodnoty jsou v původní měně z důvodu lepší komparovatelnosti dat. 
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své klienty proti riziku bez ohledu zda garance byla vydána SID Bank nebo jinou finanční 

institucí. Mezi současné nabízené garance patří možnost zajistit příjemci nabídky, 

že ta nebude nabízejícím stažena. Stát také nabízí garanci proti nevyplnění smluvních 

povinností nebo navrácení zálohy při nevyplnění těchto povinností. Pokud je smluvní 

povinnost splněna, ale doručené zboží nebo služby jsou vadné, SID Bank ručí za odstranění 

nedostatků v záruční době.  

3.2.3 Slovinská obchodní a průmyslová komora33  

 Slovinská obchodní a průmyslová komora je neziskovou odborovou organizací. 

Podniky působící na území Slovinské republiky jsou povinně členy. Zastupuje obchodní 

komunitu, poskytuje podporu a rady firmám, dále profesionální služby cílené na posílení 

konkurenceschopnosti jejích členů. Tyto služby pomáhají ekonomickému růstu Slovinska.   

 Mezi hlavní úkoly patří: reprezentovat členské firmy a podporovat jejich zájmy, 

poskytovat odborné informace a profesionální podporu. Do činnosti komory spadá vytváření 

odborných posudků na zahraniční obchodní politiku a procedury, obchodní prostředí 

a ekonomickou politiku, globální ekonomické trendy, sestavení a šíření statistických dat 

a informací, identifikace obchodních příležitostí a uskutečňování kontraktů, získávání tržních 

dat a výzkumu. Dále podpora obchodu a investic skrze organizování misí a obchodních 

kontaktů nebo podpory přímých zahraničních investic.  

 Tato instituce dále vydává obchodní dokumenty (například licence), publikace 

a reklamní materiály. Firmám také nabízí pomoc v mezinárodních ekonomických vztazích, 

v oblasti mezinárodní legislativy, technologického vývoje a ochraně přírodního prostředí. 

Členové mají možnost využít vzdělávací programy.  

 Obchodní a průmyslová komora ve spolupráci s Veřejnou agenturou Slovinské 

republiky pro podporu podnikatelství a zahraničních investic vytvořila webový portál 

SloExport. Ten umožňuje snadný a rychlý přístup k aktuálním informacím o Slovinské 

ekonomice. Hlavní část je věnována detailní prezentaci Slovinských firem, které jsou vhodné 

pro konkrétní zahraniční obchod.  

 

 

 

 

                                                 
33The Chamber of Commerce and Industry of Slovenia. 
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3.2.4 Komparace proexportní politiky Slovinska a České republiky  

 Při porovnání institucionální podpory exportu zjistíme, že na rozdíl od České 

republiky Slovinsko nemá takové množství institucí na podporu exportu. Jedinými 

srovnatelnými institucemi jsou Slovinská exportní a rozvojová banka (podobná ČEB) 

a Slovinská obchodní a průmyslová komora (podobná české  Hospodářské komoře České 

republiky). Činnosti obou komor je obdobná, jediný podstatný rozdíl spočívá ve skutečnosti, 

že oproti ČR je členství ve slovinské Obchodní a průmyslové komoře povinné. Slovinská 

vláda, na rozdíl od ČR, nemá svou vlastní koncepci proexportní politiky. Proexportní politika 

Slovinské republiky je pouze součástí jiných koncepcí a strategií a netvoří ucelený celek. 

Také ministerstvo hospodářství nemá ve své činnosti exportní politiku vyčleněnou, jednotlivé 

prvky její podpory jsou zařazeny pod různá ředitelství a programy. 

 Zatímco Slovinská republika svou Slovinsko exportní a rozvojovou banku založila již 

v roce 1992 a od té doby další instituce na podporu exportu nevznikají, ČR v roce 1992 

zakládá EGAP, v roce 1993 Hospodářskou komoru ČR a v roce 1995 ČEB.  

 Z Tabulky (3.5) a Přílohy (6) Podíl pojištění na exportu je viditelný vývoj státní 

podpory pojištění na Slovinsku a v České republice. Při porovnání celkových částek 

jednotlivých institucí zjistíme, že EGAP vychází z konfrontace vítězně a mnohonásobně 

převyšuje SID. Když se však zaměříme pouze na pojištění se státní podporou, situace 

se změní. V letech 1998-2004 podíl pojištění na exportu slovinskou bankou mnohonásobně 

převyšuje totéž pojištění v České republice. Pouze v posledních letech se situace stává 

vyrovnanou, není to však zásluhou zvýšené podpory ze strany České republiky, ale náhlým 

poklesem státním příspěvků na pojištění na Slovinsku. U obou zemí je také patrný pokles 

státní podpory v roce 2002, kdy se zřejmě opět projevují následky celosvětové ekonomické 

krize. 

 Slovinští i čeští exportéři mají možnost si zvolit v široké škále pojišťovacích produktů, 

které jsou velmi podobné, EGAP oproti SID však nabízí možnost pojištění také bankám.  
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Graf 3.5: Podíl pojištění na exportu (v %) 

  1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Podíl pojištění EGAP 1,115 2,463 2,973 3,575 4,568 5,969
se státní podporou 0,51 1,81 1,86 2,11 2,48 2,85

Podíl pojištění SID - - - 5,062 5,598 7,325
 

  2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Podíl pojištění EGAP 6,840 6,007 6,507 6,542 7,548 8,963
se státní podporou 2,79 1,40 1,45 1,09 1,36 1,69

Podíl pojištění SID 7,851 5,882 6,144 5,485 2,390 2,203
Zdroj: Výroční zprávy EGAP, výroční zprávy SID, Eurostat, vlastní konstrukce a výpočty. 

 

V Příloze (7) Podíl úvěrů na exportu je znázorněn vývoj těchto podílů na Slovinsku 

a v České republice. Stejně jako ve Slovensku i slovinští exportéři využívají tuto možnost 

více než čeští. Využití této služby má rostoucí charakter, i když nedosahuje takových hodnot 

jako ve Slovensku. V případě Slovinska je nárůst pravidelný, pouze v roce 2005 dochází 

k mírnému poklesu.  

 Přestože ČEB poskytuje větší šíři produktů, podíl poskytnutých úvěrů na exportu v ČR 

není tak vysoký. V letech 2000-2003 dosáhl svého maxima a od té doby se stabilně snižuje. 

To může například značit větší konzervativnost českých exportérů vůči riziku. 

 Při srovnání posledního kritéria, exportu na obyvatele (Graf 3.6) je zřejmé, že z tohoto 

srovnání vychází lépe slovinská ekonomika. Obě země mají v tomto ukazateli od roku 1995, 

kdy jsou data za obě země dostupná na Eurostatu, rostoucí tendence. Na údajích o slovinském 

exportu na obyvatele je také zajímavý fakt, že v roce 1991 byl podíl exportu na obyvatele 

poměrně vysoký (0,45 mld. EUR). V té době však Slovinská republika právě získávala svou 

nezávislost a zřejmě ještě přetrvávaly obchodní svazky se státy bývalé Jugoslávie 

(v porovnání s rokem 1990 dochází k poklesu podílu exportu na obyvatele o 0,12 mld. EUR). 

V roce 1992 je podíl exportu na obyvatele  na svém minimu a od tohoto roku se podíl opět 

zvyšuje.   
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Graf 3.6: Export na obyvatele (v mld. EUR) 
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 Zdroj: Eurostat, vlastní konstrukce a výpočet. 

 

 Souhrnně se dá říct, že přes skutečnost, že Česká republika má mnohem 

propracovanější a detailnější strategii a institucionální systém pro podporu exportu, 

ve výsledku je na tom lépe Slovinsko. Čeští exportéři sice mají možnost vybrati se z širšího 

sortimentu služeb, slovinští exportéři lépe čerpají jak úvěry na podporu vývozu, tak i více 

využívají možnosti pojistit si svůj export na účet státu. Také jejich celkový podíl exportu 

na obyvatele je lepší než v případě České republiky.  
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Závěr 

 Téma proexportní politiky je v současné době velmi aktuální. V éře budování 

a rozšiřování Evropské unie, kdy jsou pravomoce členských států omezenější, je podpora 

exportu jednou z oblastí na kterou se omezení neplatí. Proto je zajímavé sledovat 

a komparovat, jak členské státy tuto možnost využívají a nakolik a jakými formami své 

exportéry podporují. Pozorování, zda jednotlivé země na tuto oblast pozapomněli, či se jí 

naopak věnují čím dál více a umožňují svým exportérům využívat širokou škálu různých 

podpor a programů, je velmi poučné. 

Cíl práce, kterým bylo zjistit a co nejlépe popsat současnou proexportní politiku 

vybraných zemí a porovnat ji vůči ČR, jsem splnila. Seznámila jsem se s formami podpory 

exportu poskytovanými vybranými zeměmi a následně je zkomparovala s ČR. Dále jsem 

sledovala formy podpory poskytované domácím exportérům institucemi zaměřenými na tuto 

oblast.     

 První kapitola se věnuje teoretickým základům proexportní politiky. Zmínila jsem v ní 

hlavní ekonomické směry, které se zabývají zahraničním obchodem a proexportní politikou. 

Ty jsou obecně rozděleny na liberální a protekcionistický. Následně jsou připomenuty 

merkantilismus (první směr, který se zabývá zahraničním obchodem),  klasické a neoklasické 

teorie zahraničního obchodu. Na tuto část navazuje obeznámení s hlavními nástroji vnější 

hospodářské politiky. Ty jsou rozčleněny podle klasického dělení na autonomní, které jsou 

historicky starší a s postupem času a prohlubující se ekonomickou integrací snižuje, 

a na smluvní, jejichž význam naopak stále posiluje. V závěru kapitoly jsem se věnovala 

samotné proexportní politice. Ta zůstala v kompetenci jednotlivých sledovaných států 

i po jejich vstupu do EU. Země mají možnost svou proexportní politiku ovlivňovat 

autonomními aktivními prostředky. Díky nim mohou být exportéři podporováni buď přímo 

nebo nepřímo. Přímá podpora je však považována za neetickou a bývá považována 

za dumping. Mezi klasické nástroje nejčastěji používané k podpoře domácích vývozců patří 

vývozní prémie, vývozní úvěry, státní záruky za úvěr nebo nejrůznější druhy propagace.  

 Druhá kapitola se zaobírala proexportní politikou České republiky. Klíčovým 

dokumentem pro současnou zahraničně-obchodní politiku ČR je programové prohlášení vlády 

ČR z roku 1998. V něm se vláda zavazuje, že vytvoří ucelený systém proexportní politiky, 

který má být založen na rozvoji a spolupráci agentury CzechTrade, EGAPu a ČEB. Na tento 

dokument pak navazují další strategie, v současné době je to Exportní strategie pro období 

2006-2010 vytvořena MPO. V České republice převažuje státní podpora exportu, která je 
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reprezentována státními institucemi na podporu exportu - MPO, MZV, EGAP, ČEB 

a CzechTrade. Nestátní podpora je představována především Hospodářskou komorou ČR, 

Svazem průmyslu a dopravy ČR a dalšími soukromými společnostmi a sdruženími.  

 MPO ve spolupráci s MZV koordinuje ZOP ČR. Součástí této podpory je například 

finanční podpora na veletrzích a výstavách, poskytování zpráv a informací nebo se účastní 

na odstraňování tarifních a netarifních překážek vývozu. Činnost MZV s ohledem 

na proexportní politiku se zaměřuje na prosazování záměrů hospodářské politiky 

v bilaterálních vztazích, integračních seskupeních a na úrovni mezinárodních ekonomických 

organizací. Ministerstvo je mimo jiné zakladatelem Českých center, řídí obchodně 

ekonomické úseky zastupitelských úřadů.  

 EGAP je specializovanou státní úvěrovou pojišťovnou, která působí na českém trhu již 

od roku 1992. Poskytuje exportérům a bankám, které je financují vývoz, ochranu před rizikem 

nezaplacení z komerčních a teritoriálních důvodů. Vývozci mohou využít její pojistné 

produkty, v kapitole je shrnut vývoj celkové sumy poskytnut na pojištění exportérů.  Další 

institucí, kterou jsem se zabývala, je ČEB. Banka doplňuje činnosti EGAPu nabídkou 

výhodných úvěrů, které exportérům usnadňují vstup na zahraniční trhy.  

 Nestátní podpora exportu je v ČR poskytována zejména ze strany Hospodářské 

komory ČR. Členství v ní je dobrovolné, komora nabízí informace o stavu ekonomiky 

a podmínkách pro podnikání jak doma tak v zahraničí. Umožňuje navštěvování vzdělávacích 

programů, poradenských nebo konzultačních služeb. Spolupracuje s obdobnými zahraničními 

institucemi, se kterými má uzavřenu řadu dvojstranných dohod. Kromě HK ČR působí 

na našem území Svaz průmyslu a dopravy a další organizace. 

 V třetí kapitole jsem se zabývala podporou exportu na Slovensku a Slovinsku, 

následně jsem ji komparovala s podporou poskytovanou v České republice. Současná 

proexportní politika Slovenska vychází z Proexportní politiky SR na roky 2007 – 2013, jejíž 

je cílem vytvořit stabilní podpůrný pilíř aktivní zahraničně-obchodní politiky SR, zejména 

v oblasti rozvoje slovenského exportu. Koordinačním orgánem v oblasti podpory exportu je 

Ministerstvo hospodářství. To však bylo v roce 2007 nuceno vytvořit Proexportní radu, 

protože docházelo ke špatné koordinaci postupů a činností na podporu exportu. Ministerstvo 

dále vytvořilo SARIO jako svou příspěvkovou organizaci, která má podporovat rozvoj 

slovenské ekonomiky. V rámci podpory exportu pořádá odborná školení, semináře a další 

projekty určené vývozcům.  

 EXIMBANKA, stejně jako ČEB a EGAP v ČR,  poskytuje exportérům pojištění 

a bankovní produkty se státní podporou. Umožňuje jim pojistit se proti komerčním 
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i teritoriálním rizikům, využít možnosti záruk nebo využít finanční prostředky například 

na nákup a modernizací technologií. Druhou bankou, která na Slovensku poskytuje 

exportérům určité výhody je SZRB. Banka se ve své činnosti zaměřila především na malé 

a střední podnikatele a nepřímo podporuje exportéry poskytováním bankovních záruk.  

 Slovenská obchodní a hospodářská komora poskytuje nestátní formu podpory exportu. 

Svým členům se snaží ulehčit vstup na zahraniční trhy např. poskytováním teritoriálních 

informací, seminářů čí školení. Při vyhledávání zahraničních partnerů nabízí konzultace 

a poradenské služby. 

 V souhrnu je podpora exportu lépe propracovaná v ČR. Institucionální podpora je 

obdobná, institucí je na Slovensku srovnatelné množství a mají téměř identickou činnost. 

Oproti ČR však slovenští exportéři mají menší možnost výběru mezi pojišťovacími produkty. 

Také z tohoto důvodu slovenští vývozci méně využívají možnost pojistit se proti rizikům. 

Naopak úvěrové produkty čerpají ve větší výši než jejich čeští kolegové.   

 Slovinská republika, oproti ČR nemá v současné době žádný ucelený dokument, který 

by se věnoval proexportní politice. Proto vychází z Strategie pro ekonomický rozvoj Slovinska 

na roky 2001 – 2006. Dílčí prvky podpory exportu jsou zahrnuty v programech 

ministerstvech, zejména Ministerstvu hospodářství. Ministerstvo je rozděleno do šesti oblastí, 

přičemž činnost dvou z nich se týká podpory exportu. Ty se svou činností například snaží 

zvyšovat konkurenceschopnost domácích exportérů. MH pracuje na vytvoření podmínek 

pro vývoj nového konceptu pro růst ekonomiky, který se má zakládat na znalostech, 

informacích a nových technologiích. Ministerstvo zajišťuje reprezentaci slovinských 

podnikatelů pomocí Veřejné agentury Slovinské republiky pro podnikatelství a zahraniční 

investice.  

 Podpora exportérů formou záruk, úvěrů či pojišťování se státní podporou je 

na Slovinsku nabízena pouze jedinou bankou. SID banka je z 91,15% vlastněna státem. Má 

v nabídce svých služeb poskytování záruk, úvěrů i pojištění na účet státu. Na účet státu 

poskytuje pojištění proti komerčním, nekomerčním a netržním rizikům. Také Slovinsko 

má svou obchodní a průmyslovou komoru. Oproti české je v ní členství povinné. Komora 

například reprezentuje své členy, dodává ucelené informace o zahraničních trzích nebo hledá 

obchodní příležitosti v zahraničí.   

 Slovinsko oproti tomu ČR nemá v současné době žádný ucelený program nebo 

strategii pro podporu exportu. Jednotlivé složky jsou pouze zahrnuty v programech 

ministerstev. Slovinští exportéři mnohem lépe než čeští již od počátku sledovaného období 

využívají možnosti pojištění, pouze v posledních dvou letech došlo k prudkému poklesu. 
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S postupem času se také naučili více využívat úvěrování. Menší množství institucí 

a nevytvořená proexportní strategie na Slovinsku však neznamená, že Slovinsko je méně 

úspěšné co se týče exportu. Naopak v porovnání s ČR a Slovenskem vychází vítězně jak 

ve srovnání vývoje exportu na obyvatele tak v podílu pojištění. V tomto ukazateli bylo pouze 

v roce 2006 bylo předstiženo Slovenskem. 

 Téma mé práce „Komparace proexportní politiky České republiky s vybranými 

zeměmi“ bylo poučné nejen z pohledu faktického, ale také z možnosti obstarávání obdobných 

informací v jednotlivých zemí a úpravy jejich internetových stránek.  

 V budoucnu by bylo velmi poutavé zkoumat, jakým směrem bude vývoj sledovaných 

ukazatelů pokračovat. Dalším námětem pro rozšíření práce vidím v analýze již 

komparovaných zemí s dalšími státy obdobné velikosti, které však prošly odlišným vývojem. 

Také by bylo přitažlivé porovnávat internetové stránky, jejich strukturu a informace na nich 

poskytované. Věřím, že česká politická reprezentace v co největší míře využije dobré 

předpoklady pro další rozvoj exportní politiky a čeští exportéři budou stále více používat 

všechny nástroje, které jsou jim nabízeny. 

 V práci jsou možné odchylky od údajů poskytovaných Českým statistickým úřadem 

a dalšími institucemi. To může být způsobeno odlišnou metodikou výpočtu používaných dat 

jednotlivými institucemi.  
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aj.   a jiné  

apod.   a podobně  

a.s.   akciová společnost  

atd.    a tak dále  

atp.    a tak podobně  

BÚ   běžný účet  

EGAP   Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. 

EU   Evropská unie  

CIRR    Commercial Interest Reference Rate  

CzechTrade  Česká agentura na podporu exportu  

CZK   Česká koruna  

č.    číslo  

ČEB   Česká exportní banka, a.s. 

ČR   Česká republika  

ČSFR   Československá federativní republika 

EUR   Euro  

EXIMBANKA SR Exportně-importní banka Slovenské republiky  

GATT   Všeobecná dohoda o obchodu a clech  

GDP   Hrubý domácí produkt 

HK   Hospodářská komora  

IREP program vyrovnaných úrokových měr  

JAPTI  Veřejná agentura Slovinské republiky pro podnikatelství a zahraniční 
investice  

Kč   Koruna česká  

MH SR  Ministerstvo hospodářství Slovenské republiky  

MH   Ministerstvo hospodářství  

mil.   milion  

mld.   miliarda 

MO   mezinárodní obchod 

MPO   Ministerstvo průmyslu a obchodu 

MZV   Ministerstvo zahraničních věcí  

např.    například  

OB   obchodní bilance  
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OECD   Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj  

OEÚ   obchodně ekonomický úsek 

OEÚ ZÚ  obchodně ekonomický úsek zastupitelských úřadů  
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SARIO   Slovenská agentura pro podporu investic a obchodu  

SIT    Slovinský tolar  

Sk   Slovenská koruna  

SOPK    Slovenská obchodní a průmyslová komora 

SPD ČR  Svaz průmyslu a dopravy České republiky  

SR   Slovenská republika  

SZRB    Slovenská záruční a rozvojová banka  
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VHP   vnější hospodářská politika  
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viz.   lze vidět 

WTO   světová obchodní organizace  

ZO   zahraniční obchod 

ZOP   zahraničně-obchodní politika 
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Přílohy 

Příloha 1:  Celkové výsledky pojišťovací činnosti (v mld. Kč). 

  Výsledky pojišťovací činnosti (v mil. EUR). 

Příloha 2: Vývoj podílu pojištěných úvěrů na českém vývozu (v %). 

  Export České republiky v mil. EUR. 

Příloha 3: Export podpořený EXIMBANKOU SR (v mil. Sk). 

  Export Slovenské republiky v mil. EUR. 

Příloha 4: Podíl pojištění na exportu (v %). 

  Tempo růstu pojištění (v %). 

Příloha 5: Podíl úvěrů na exportu (v %). 

Příloha 6: Podíl pojištění na exportu (v %). 

  Export Slovinské republiky v mil. EUR. 

Příloha 7: Podíl úvěrů na exportu (v %). 
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