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Příloha č. 1 

SWOT analýza českého exportu podle Exportní strategie 2006-2010 

Silné stránky  Slabé stránky 

Makroekonomické faktory 

 Vysoká otevřenost ekonomiky 

 Zvýšení tempa ekonomického růstu taženého exportem 

 Nižší náklady produkce 

 Nízká míra inflace 

 Trvalý příliv přímých zahraničních investic 

Zdroje a přírodní podmínky 

 Relativní kvalifikace, adaptabilita i nízká cena pracovní 

síly 

 Výhodná geografická poloha ve střední Evropě na 

společných hranicích s vyspělými zeměmi EU  

 Historický a přírodní potenciál pro rozvoj cestovního 

ruchu – kulturní, historické a technické památky, 

lázeňství 

Mikrosféra  

 Adaptabilita některých malých a středních podniků na 

měnící se požadavky trhu  

 Tradice průmyslové výroby  

 Přitažlivost pro zahraniční investory 

 Dobré předpoklady pro rozvoj informačních technologií  

 Podpora rozvoje vlastní vědecké, vývojové a výzkumné 

základny ze strany některých přímých zahraničních 

investorů 

 Systém podpory exportu - vyhledávání příležitostí pro 

vývoz, informační, vzdělávací, asistenční služby a 

propracovaný systém pojišťování vývozních úvěrových 

rizik při vývozu českých výrobků a komplexní nabídka 

financování exportních úvěrů, financování výroby pro 

vývoz a investic českých právnických osob v zahraničí a 

finanční služby s financováním vývozu související 

 Makroekonomické faktory 

 Teritoriální koncentrace exportu 

 Komoditní koncentrace exportu 

 Vysoký podíl exportu se střední přidanou hodnotou  

 Nízký podíl služeb na exportu 

Mikrosféra 

 Omezená schopnost podniků konkurovat na zahraničním 

trhu 

 Nízká exportní výkonnost MSP a nízká schopnost podílet 

se na aktivitě zahraničních investorů  

 Nízká produktivita práce ve vztahu k EU  

 Nedostatek vlastních investičních prostředků, prostředků 

pro inovace a kapitálu pro export  

 Nedostatečný rozvoj a transfer nových technologií a 

nedostatečná provázanost podniků s institucemi výzkumu 

a vývoje  

 Nedostatečné vytváření sítí malých a středních podniků 

 Nepřehlednost informací o trzích 

 Nízká vybavenost exportními kompetencemi a znalostmi 

 Náročné byrokratické postupy a neochota úředníků  

Příležitosti  Hrozby 

Image 

 Dobrý image exportních odvětví 

 Dobré jméno ČR v EU,  

 Dobré jméno českého exportu na „tradičních“ trzích 

Trhy 

 Zvýšení obchodně ekonomické aktivity na vnitřním trhu 

EU  

 Zvýšení necenové konkurenceschopnosti produktů 

 Pokračující zájem zahraničních turistů o ČR 

Zdroje 

 Využití možností financování ze zdrojů EU 

 Pokračování přílivu přímých zahraničních investic  

 Zvýšení participace na rozvojové spolupráci EU 

 

 

Image 

 Vnímání ČR jako země realizující „práci ve mzdě“ bez 

inovačního potenciálu 

 Vnímání ČR jako tranzitivní ekonomiky („východní“ 

image ČR) 

 Vnímání ČR jako země s vyšší mírou korupce, byrokracie 

a pomalého soudnictví 

Trhy 

 Ekonomický vývoj obchodních partnerů 

 Ekonomická recese ve významných částech světa 

 Přenos obchodu a investic do zemí s menšími náklady 

produkce  

Zdroje 

 Růst mezd a cen dovážených vstupů 

 Postupné přizpůsobování tuzemských cenových relací a 

cenové hladiny cenovým relacím a hladině v zemích EU 

Zdroj: MPO, 2010. 
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Příloha č. 2 

Počet obyvatel v ČR v období 2000-2010 

Rok Počet obyvatel 

2000 10 272 503 

2001 10 224 192 

2002 10 200 774 

2003 10 201 651 

2004 10 206 923 

2005 10 234 092 

2006 10 266 646 

2007 10 322 689 

2008 10 429 692 

2009 10 491 492 

2010 10 532 770 
       Zdroj: ČSÚ, 2010. 
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Příloha č. 3 

Nové produkty ČEB 

Produkt Cílová skupina Výhody Distribuční cesty 

Financování 

malého a středního 

podniku - 

Subdodavatele 

vývozce 

Malí a střední 

podnikatelé – 

subdodavatelé klienta 

ČEB 

Obsluha pobočkou 

banky územně blízkou 

sídlu MSP. Dostupnost 

finančních prostředků 

na výrobu pro vývozy 

do teritorií se zvýšenou 

mírou rizika, pro něž 

komerční banky úvěry 

MSP běžně 

neposkytují. Pro MSP 

zjednodušení 

administrativy spojené 

se získáním úvěru. 

Banka, Regionální 

exportní místa, 

Hospodářská komora 

ČR 

Depozitní služby 

(Termínovaný vklad 

s individuálně 

stanovenou úrokovou 

sazbou) 

Právnické osoby 

Zhodnocení dočasně 

volných prostředků, 

flexibilita s jejich 

využitím a vyšší 

kvalita řízení cash flow 

zejména u vývozců. 

Banka 

Devizový obchod 

s individuálním 

měnovým kurzem 

Exportéři – 

klienti ČEB 

Zvýšení finanční 

stability vývozců. 
Banka 

Devizové obchody 

s individuálním 

měnovým kurzem 

s využitím Treasury 

úvěru 

Exportéři – 

bonitní klienti ČEB 

Exportér může podle 

vývoje kurzu výhodně 

časovat provedení 

konverzní operace i na 

dobu, kdy ještě 

nedisponuje 

prodávanou měnou, 

zvýšení finanční 

stability vývozců. 

Banka 

Úvěr pro financování 

výroby pro vývoz 

Vývozci a potenciální 

vývozci s připraveným 

exportním záměrem 

Dostupnost finančních 

prostředků na 

investiční záměr 

vybudování kapacit pro 

výrobu určenou k 

vývozu. 

Banka 

Zdroj: VLADA.CZ, Národní protikrizový plán, 2009. 

 

 

 


